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RESUMO 

 

Esta dissertação é resultado de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do Instituto Federal do 

Maranhão campus São Luís Monte Castelo, inserido na área de Ensino, na linha Organização e 

Memórias de Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica. Os Institutos 

Federais de Educação garantem, através da lei n.11.892/2008, a oferta de 50% de suas vagas 

prioritariamente aos cursos na forma integrada e dispõem, em seu quadro de profissionais, uma 

Equipe Multiprofissional atuando a partir da Política de Assistência Estudantil. Diante desse 

cenário a presente pesquisa deu-se a partir do seguinte problema: como a Equipe 

Multiprofissional atua no sentido de contribuir com a construção do Ensino Médio Integrado? 

A pesquisa teve por objetivo investigar a atuação da Equipe Multiprofissional no âmbito do 

Ensino Médio Integrado, tendo como lócus Instituto Federal do Maranhão campus Buriticupu. 

Para tanto, investigou-se os fatores que contribuem e os que prejudicam a atuação dessa equipe 

na construção do Ensino Médio Integrado. Participaram da pesquisa os profissionais da equipe 

multiprofissional e da gestão, docentes e estudantes do Curso Técnico Integrado em 

Administração.  Para o desenvolvimento da pesquisa analisou-se temas relativos às relações 

entre educação e trabalho, percorrendo a trajetória histórica da Educação Profissional e 

Tecnológica no Brasil e os princípios do Ensino Médio Integrado: trabalho como princípio 

educativo, educação omnilateral, politecnia, escola unitária e Formação Humana Integral. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo participante, que adota a base teórica do 

materialismo histórico-dialético. Os dados foram coletados em documentos institucionais, 

entrevistas individuais e grupo focal. Para análise dos dados foi utilizada a Análise Textual 

Discursiva numa perspectiva de abordagem dialética. A partir da análise dos dados constatou-

se que a Equipe Multiprofissional é desconhecida enquanto um coletivo na instituição tanto 

pelos docentes quanto pelos estudantes, inexiste uma organização coletiva de ações de forma 

coerente à Política de Assistência Estudantil e ausência de uma regulamentação clara e de 

formação continuada aos profissionais da equipe. Não obstante, também se constatou que os 

docentes são receptivos a práticas integradoras junto à Equipe Multiprofissional e o currículo 

integrado mostrou-se como uma via de acesso da equipe multiprofissional às atividades 

coletivas, através do planejamento coletivo e de uma postura interdisciplinar. No processo de 

pesquisa foi construído um produto educacional no formato de caderno virtual intitulado 

“Oficinas Integradoras: buscando caminhos para atuação de Equipes Multiprofissionais no 

Ensino Médio Integrado”. O produto foi aplicado no lócus de pesquisa e avaliado entre os 

sujeitos como uma forma viável de atuação da Equipe Multiprofissional. Conclui-se que a 

Equipe Multiprofissional necessita de formação continuada e regulamentação clara e coesa, e 

que o currículo integrado pode constituir-se como uma forma viável de atuação no Ensino 

Médio Integrado com base no planejamento coletivo e na postura interdisciplinar. 

  

Palavras-Chave: Equipe Multiprofissional. Ensino. Ensino Médio Integrado. Currículo 

Integrado. Produto Educacional. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

The dissertation is the result of a research developed under the Post-graduation Program in 

Professional and Technological Education (ProfEPT) of the Federal Institute of Maranhão São 

Luís Monte Castelo, inserted in the teaching area, in the line Organization and Memories of 

Pedagogic Spaces in Professional and Technological Education. The Federal Institutes of 

Education guarantee through law n.11.892/2008 the offer of 50% of their vacancies primarily 

to courses in the integrated form and has in its staff a Multidisciplinary Team acting from the 

Student Assistance Policy, in view of this scenario the present research was based on the 

following problem: how does the Multidisciplinary Team act in order to contribute to the 

construction of Integrated High School? The research aimed to investigate the performance of 

the Multidisciplinary Team in the scope of Integrated High School, having as locus Federal 

Institute of Maranhão Buriticupu campus. Therefore, we investigated the contributing factors 

and those that impair the performance of this team in the construction of Integrated High 

School. The research included professionals from the multidisciplinary and management team, 

teachers and students of the Integrated Technical Course in Administration. For the 

development of the research, themes related to the relations between education and work were 

analyzed, covering the historical trajectory of Professional and Technological Education in 

Brazil and the principles of Integrated High School: work as an educational principle, 

omnilateral education, polytechnics, unitary school and Integral Human Formation. This is a 

qualitative research of the participant type that adopts the theoretical basis of historical-

dialectical materialism. Data were collected in institutional documents, individual interviews 

and focus group. For data analysis, Discursive Textual Analysis was used from a dialectical 

approach. From the data analysis it was found that the Multidisciplinary Team is unknown as a 

collective in the institution by both teachers and students, there is no collective organization of 

actions in a coherent way to the Student Assistance Policy and absence of a clear regulation and 

continuous training to the team professionals. Nevertheless, it was also found that teachers are 

receptive to integrative practices with the Multidisciplinary Team and the integrated curriculum 

proved to be a way of access of the multidisciplinary team to collective activities, through 

collective planning and an interdisciplinary posture. In the research process, an educational 

product was built in the format of a virtual notebook entitled "Integrative Workshops: seeking 

ways for the performance of Multidisciplinary Teams in Integrated High School". The product 

was applied to the research locus and evaluated among the subjects as a viable way of working 

the Multidisciplinary Team. It is concluded that the Multidisciplinary Team needs continuous 

training and clear and cohesive regulation, and that the integrated curriculum can constitute a 

viable way of working in Integrated High School based on collective planning and 

interdisciplinary posture. 
 

 

Keywords: Multiprofessional Team. Teaching. Integrated High School. Integrated 

Curriculum. Educational Product. 
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1 INTRODUÇÃO 

O olhar pedagógico desta pesquisa refere-se a duas dimensões: da pesquisadora e 

do conceito de pedagogia em si. Ao investigar qualquer temática que seja, não há neutralidade, 

isto implica ao pesquisador compreender-se como sujeito histórico, cujo mergulho de suas 

interpretações está cercado pelas relações sociais, seu processo educacional e suas experiências 

profissionais. Portanto, seu olhar é único e fruto deste contínuo processo de reflexão-ação-

reflexão. A formação acadêmica como licenciada em pedagogia aliada à experiência 

profissional de atuação na educação profissional, constituíram-se parte das motivações pelas 

quais se buscou analisar este objeto específico de estudo: a equipe multiprofissional. Portanto, 

o olhar pedagógico desta pesquisadora, está entrelaçado no transcorrer de toda pesquisa. 

Por outro lado, o olhar pedagógico também faz referência à ciência que trata da 

educação, educar que, no latim vem de educere, significa “conduzir para fora”. Compreende 

uma relação com a totalidade do desenvolvimento educacional. Desse modo, este olhar 

pedagógico é o olhar sobre o objeto de pesquisa e sua relação dialética com o todo, procurando 

por meio desta pesquisa “trazer para fora” os avanços e desafios das Equipes Multiprofissionais 

no Ensino Médio Integrado. 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal do Maranhão, campus 

Buriticupu, com o objetivo de investigar a atuação da equipe multiprofissional no âmbito do 

Ensino Médio Integrado, através de pesquisa junto aos profissionais que compõem a equipe 

multiprofissional e suas percepções acerca do trabalho coletivo, assim como junto ao corpo 

discente e docente, que é integrado no mesmo contexto profissional e educacional. A partir 

disto, buscamos compreender quais fatores beneficiam ou prejudicam o desenvolvimento do 

trabalho da equipe multiprofissional, e diante de um olhar coletivo, construímos um produto 

educacional composto por estratégias metodológicas de acompanhamento dos estudantes 

durante seu percurso formativo no Ensino Médio Integrado. 

A Equipe Multiprofissional pode ter outras denominações, variando conforme a 

instituição. No IFMA é definido o termo equipe multiprofissional, por isso a utilizaremos em 

todo o percurso da pesquisa, contudo, em outros Institutos Federais (IFs) encontra-se além 

deste, outros termos, tais como equipe multidisciplinar, gestão de assistência estudantil ou 

mesmo sem uma nomenclatura específica. Um dos maiores desafios dessa pesquisa é a escassez 

de produção científica relacionada a essa área especificamente, poucos são os estudos sobre as 

Equipes Multiprofissionais na área da educação, em geral a produção acadêmica pesquisa sobre 
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atuação dessas equipes na área da saúde, como em ambientes hospitalares. Podemos entender 

as Equipes Multiprofissionais como um coletivo de profissionais com identidades e 

conhecimentos específicos que utilizam desses conhecimentos de forma coletiva, para uma 

intervenção conjunta com um objetivo em comum. “Há de se pensar a equipe mínima, como 

esferas interpenetradas, em que são respeitadas as suas identidades profissionais, porém há uma 

transversalidade no trabalho, por base da comunicação e de instrumentos operacionais e 

metodológicos comuns.” (BEZERRA; SANTOS, 2018, p.1-2). 

A identidade de cada profissão é uma construção histórica, constituída por rupturas 

e avanços, lutas e perdas, o pedagogo, a assistente social, a nutricionista, o médico, a 

enfermeira, cada um tem sua especificidade profissional e seus espaços de pertencimento. Os 

Institutos Federais de Educação (IFs) possuem uma Equipe Multiprofissional em cada campus, 

com uma composição diferente, delimitada por cada instituição. A entrada desses profissionais 

no ambiente educacional passou a existir depois de lutas pela garantia de direitos sociais que 

viabilizem o acesso e a permanência dos estudantes em vulnerabilidade social. No Brasil de 

forma especial, isso se deu a partir do Decreto nº 7.234/2010 que cria o Programa Nacional de 

Assistência aos Estudantes. Outrossim é inegável que a conquista do espaço escolar para estes 

profissionais é um passo determinante na história de sua atuação profissional que amplia sua 

identidade profissional. 

Apesar deste avanço em ocupar um espaço, até então predominantemente composto 

apenas pelo pedagogo, há um processo de reconhecimento e reconstrução da atuação 

profissional neste novo ambiente – o ambiente escolar. Não obstante, o estabelecimento de uma 

equipe multiprofissional, no caso do Instituto Federal do Maranhão (IFMA), deu-se pela 

Resolução CONSUP nº 114, de 26 de junho de 2017, que trata da Política de Assistência 

Estudantil, inserindo-a em seu artigo 9º, como responsável por acompanhar e executar a política 

estudantil na instituição.  

O acompanhamento e execução de uma Política de Assistência Estudantil implica 

atuar para a permanência e o êxito deste discente que contribua para sua formação integral. 

Entretanto, não raras vezes, os discentes são evadidos, reprovados, desistentes, tristes, passivos, 

sofrem e não conseguem atingir todo o potencial que poderiam ter no decorrer de sua formação. 

Os docentes, frequentemente, conseguem visualizar estes problemas, contudo, na prática diária 

de cumprimento das exigências curriculares, acabam por priorizar outras demandas. Nesse 

sentido, esta pesquisa se propôs a analisar a seguinte problemática: como a equipe 
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multiprofissional atua contribuindo com a construção do Ensino Médio Integrado no IFMA 

campus Buriticupu? 

Ao utilizarmos o termo “construção do Ensino Médio Integrado”, pressupomos que 

é um caminho ainda não consolidado. Apesar de haver uma legislação (Lei 11.748/2008), que 

garante a sua oferta – que aliás foi conseguida por duras lutas de educadores comprometidos 

com uma formação humana integral – isso não assegura, por si só, a efetividade da concepção 

de Ensino Médio Integrado nas instituições de ensino. É um processo construído por diversos 

atores, entendendo a atuação da Equipe Multiprofissional como uma das dimensões desse 

processo constante de construção coletiva. Portanto, utilizamos no decorrer deste trabalho a 

linguagem da construção. 

Toda construção é feita de etapas, dimensões diferentes que contribuem ou 

dificultam seu objetivo final: a obra concluída. O Ensino Médio Integrado é visto como uma 

travessia para a emancipação humana, que só é viável em outra sociedade, que não tenha o 

capital como sua base de desenvolvimento. 

Não obstante, também concluímos que é possível e necessário plantar – e cuidar para 

que cresçam – as sementes da formação humana integral, politécnica, unitária 

aproveitando-nos das contradições do sistema capital. Para tanto, na “travessia” ainda 

é necessário reclamar por “escolas técnicas (teórico e práticas)”, com base no 

princípio educativo do trabalho. (MOURA; FILHO; SILVA, p. 1070) 

Estamos, portanto, no processo desse plantio e cuidando das sementes consideradas 

os germens da educação omnilateral que é o Ensino Médio Integrado, fundamentado no trabalho 

como princípio educativo. Se o Ensino Médio Integrado é uma travessia, e ele mesmo ainda 

não está consolidado totalmente nas instituições educacionais, então, estamos ainda construindo 

essa ponte rumo à travessia de uma educação omnilateral. 

Nesse sentido, organizamos a ideia desta construção utilizando da linguagem 

própria de sua prática, ou seja, para uma construção são necessários, análise do solo, um projeto 

arquitetônico e suas fundações, orçamento adequado à infraestrutura planejada, uma equipe 

executora da obra e os materiais disponíveis para sua execução. Desse modo, na seção II, 

abordamos a análise do solo e o projeto arquitetônico da obra Ensino Médio Integrado. O solo 

em que se pretende construir o Ensino Médio Integrado é a Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT). Portanto, analisar este solo significa compreender a relação entre trabalho e educação e 

o percurso histórico da EPT no Brasil. Ainda nessa seção adentramos no projeto arquitetônico 

desta construção, sua fundação que sustentará toda a construção, que são os conceitos e 
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princípios do Ensino Médio Integrado. “Politecnia, educação omnilateral, formação integrada 

são horizontes do pensamento que queremos que se transformem em ações.” (CIAVATTA, 

2014, p.189). 

Na terceira seção, analisamos as políticas públicas na educação profissional, que 

revelam o investimento, o orçamento destinado a esta construção e se está adequado à 

infraestrutura planejada. Pois as políticas públicas são o campo do conhecimento que busca 

colocar o governo em ação e analisar essa ação, propondo mudanças quando necessário 

(SOUZA, 2006), nesse sentido, as políticas públicas distribuem recursos ou bens conforme a 

demanda de necessidades do sistema político e da sociedade, não sendo, contudo, sempre 

satisfatórias. Desse modo, analisamos se as políticas de assistência estudantil têm se 

fundamentado nos mesmos princípios do Ensino Médio Integrado. Ainda nessa seção iniciamos 

a abordagem da equipe executora, como estão dispostas as Equipes Multiprofissionais nas 

políticas de assistência estudantil. 

Dadas a análise do solo, a elucidação do projeto arquitetônico desta construção, 

assim como o investimento nela proposto, passamos efetivamente a analisar o problema de 

nossa pesquisa: a mão-de-obra. Logo, a quarta seção trata da análise textual discursiva do 

corpus da pesquisa, esclarecendo nossa trajetória metodológica, o movimento da investigação 

e os sujeitos nela envolvidos. A Análise Textual Discursiva (ATD) inicia seus esforços de 

construção de compreensão dos sentidos mais imediatos e simples dos fenômenos investigados 

e assume o desafio permanente de produzir sentidos mais distantes, complexos e aprofundados 

(MORAES; GALIAZZI, 2011).  

Na análise dos dados, trazemos algumas categorias previamente estabelecidas em 

coerência aos objetivos da pesquisa, as quais foram o Ensino Médio Integrado e a Equipe 

Multiprofissional, dessas encontramos as subcategorias: formação continuada e 

regulamentação/organização respectivamente. Emergiu também a categoria currículo integrado 

através das subcategorias: interdisciplinaridade e planejamento coletivo. 

A partir das novas compreensões do fenômeno investigado, apontamos um produto 

educacional com estratégias metodológicas que visa contribuir para atuação de Equipes 

Multiprofissionais no Ensino Médio Integrado através de Oficinas Integradoras, tendo o 

currículo integrado e o planejamento coletivo perpassados por uma postura interdisciplinar 

junto aos docentes como pressupostos e possa contribuir para a Formação Humana Integral no 

acompanhamento dos estudantes do Ensino Médio Integrado.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Utilizando da linguagem da construção, o primeiro passo antes mesmo da planta 

baixa é estudar o solo em que se pretende construir e a partir daí planejar quais as estruturas 

necessárias e específicas para execução de um determinado projeto. Da mesma maneira está o 

referencial teórico para com a construção do Ensino Médio Integrado (EMI), em especial a 

relação educação e trabalho e as memórias da educação profissional no Brasil, uma vez que são 

a base da análise em que esta construção do Ensino Médio Integrado se constitui. Portanto, no 

estudo sobre os profissionais da equipe multiprofissional que atuam na construção do Ensino 

Médio Integrado (EMI) consideramos relevante apontar as relações de educação e trabalho que 

permeia todo o Ensino Médio Integrado e a Educação Profissional, buscando a contextualização 

e coerência ao ambiente educacional em análise.  

Neste sentido, organizamos este aporte teórico em três momentos. Primeiramente 

traremos as relações entre educação e trabalho, buscando problematizar a dinâmica histórica 

das influências dos modos de produção e suas consequências para a educação, assim como as 

contradições deste processo. Para tanto,  utilizaremos dos teóricos Saviani (2007); Marx (2013) 

e Ramos (2017) ao tratar do conceito de trabalho e educação. Kuenzer (2005); Neves e Pronko 

(2008) e Souza (2015); na análise da relação dos modos de produção e a educação. E Ciavatta 

e Ramos (2012); e Meszáros (2005) para discutir a educação como via de embate contra o 

capital.  

Em seguida, faremos um apanhado das memórias da educação profissional através 

do percurso histórico no Brasil e a construção do Ensino Médio Integrado neste contexto. Para 

buscar as memórias históricas utilizaremos das contribuições de Manfredi (2012) e Lemos 

(2017), além das legislações pertinentes à educação profissional. Esta contextualização é 

necessária para compreendermos todo o percurso, concepções e contradições pelas quais a 

educação profissional foi se constituindo e se transformando, e sob que circunstâncias o Ensino 

Médio Integrado foi contemplado nesta trajetória. 

No terceiro momento, trazemos os principais teóricos que vem discutindo o Ensino 

Médio Integrado e construindo os conceitos e princípios que o fundamentam. Para tanto, 

apresentaremos os conceitos de uma formação politécnica, unitária e omnilateral através de 

Marx (2013) e Gramsci (2001) e demais pesquisadores desta temática tais como Dore (2014); 

Carmo (2013); Manacorda (2010); Moura, Lima Filho e Silva (2015). Outros princípios 

conceituais que enfatizaremos e fazem parte desta concepção de Ensino Médio Integrado 

(EMI), serão o trabalho como princípio educativo e a formação humana integral. Para tanto, 
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nos debruçamos sobre os estudos de Saviani (2007); Frigotto (2005); Kuenzer (1989); Ramos 

(2005); Ferreira (2008); Ciavatta e Ramos (2012) e Moura (2013).  

 

2.1 A Relação Educação e Trabalho: análise do solo 

No discurso do senso comum, falar de trabalho atualmente nos remete a um certo 

pesar, à exploração, talvez até uma certa culpa advinda da alusão bíblica “suor do seu 

trabalho”1, e isto se deve a relação histórica do trabalho. Contudo, discutir trabalho é antes de 

tudo, compreender o que é trabalho em seu sentido ontológico. Portanto elucidamos aqui a 

concepção de trabalho pela qual discorrerá todo percurso desta pesquisa. Conforme Saviani 

(2007) “o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades humanas é 

o que conhecemos com o nome de trabalho” (SAVIANI, 2007, p.154), ou seja, é toda atividade 

especificamente humana, que o homem realiza para adaptar a natureza às suas necessidades. 

Marx, em O Capital, reitera que independente das transformações sociais, o trabalho é uma 

necessidade humana “[...] o trabalho é, assim, uma condição de existência do homem, 

independente de todas as formas sociais, eterna necessidade natural de mediação do 

metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida humana” (MARX, 2013, p. 167). 

O trabalho tem uma relação ontológica com a educação, pois ambos processos 

ocorrem simultaneamente. “Os homens apropriavam-se coletivamente dos meios de produção 

da existência e nesse processo educavam-se e educavam as novas gerações.” (SAVIANI, 2007, 

p.154). Para que as novas gerações também fossem compreendendo das ferramentas e ações 

necessárias para a sobrevivência do homem na natureza, isto era repassado de geração em 

geração, ou seja, de forma natural, os homens se tornavam homens educando-se e trabalhando 

como um único ato indissociável, era uma unidade coletiva, na qual não havia divisão de 

classes, mas isto foi modificando-se historicamente e trazendo ao trabalho e sua relação com a 

educação, uma nova conotação.  

Afirmamos que a relação trabalho e educação é, antes de tudo, ontológica, porque nos 

formamos e nos educamos como seres humanos por meio do trabalho, mas é, também, 

uma relação histórica porque, a cada nova forma de produzir a existência, se relaciona 

uma nova forma de educar. (RAMOS, 2017, p. 28) 

Esta relação entre trabalho e educação, conforme exposto por Ramos (2017) foi se 

modificando historicamente pelas formas de produção que o homem foi desenvolvendo no 

decorrer do tempo. Neste sentido, buscaremos captar a dinâmica das relações e processos de 

 
1 Gênesis, 3:17 
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trabalho na sociedade capitalista e as mediações contraditórias nos processos de educação da 

classe trabalhadora. 

Como dito anteriormente, por Saviani (2007), educação e trabalho eram 

indissociáveis, contudo, com o advento da propriedade privada dá-se início a uma separação 

entre trabalho e educação, em que a instituição escolar foi destinada àqueles que tinham tempo 

livre, “centrada nas atividades intelectuais, na arte da palavra e nos exercícios físicos de caráter 

lúdico ou militar” (SAVIANI, 2007, p.155). A escola passa a ser identificada como a própria 

educação e a partir de então ocorre a separação entre trabalho e educação. No desenvolvimento 

do capitalismo novas necessidades vão surgindo para atendimento às expectativas do capital e, 

consequentemente, a educação escolar vai sendo influenciada para atender a essas necessidades. 

Para compreender a relação histórica entre trabalho e educação vale retomar o 

conceito de trabalho simples e trabalho complexo. Conforme Marx, o trabalho humano “[...] é 

dispêndio da força de trabalho simples que, em média, toda pessoa comum, sem qualquer 

desenvolvimento especial, possui em seu organismo corpóreo.” (MARX, 2013, p.169). Para 

ele, “[...] trabalho complexo, ao contrário, se caracteriza por ser de natureza especializada, 

requerendo, por isso, maior dispêndio de tempo de formação daquele que irá realizá-lo.” 

(NEVES; PRONKO, 2008, p.22). Obviamente, conforme o capitalismo foi se reestruturando, 

foi também modificando o que é trabalho simples, ou seja, trabalho simples nos primórdios do 

capitalismo industrial não é o mesmo trabalho simples do Toyotismo, por exemplo. “Ao longo 

da expansão do capitalismo, alteram-se os patamares mínimos de escolarização para o trabalho 

simples” (NEVES; PRONKO, 2008, p.24). Portanto, o importante aqui é compreendermos que 

esses conceitos não estão estagnados, antes, se movimentam de acordo com os movimentos do 

capitalismo.  

Ademais, nessa relação, quanto mais formação, mais complexo o trabalho 

desenvolvido, e quanto mais o sistema enfrenta crises e se reestrutura, mais necessita da 

educação, do desenvolvimento da ciência e da tecnologia e, portanto, contraditoriamente, 

necessita da educação. Contraditoriamente, dizemos, pois é necessariamente com a 

contribuição da educação que pode emergir a emancipação humana. Importante pontuar que 

essa não é uma relação amistosa, tão pouco pode se cair na ingenuidade de reciprocidade entre 

emancipação humana e capitalismo. Nesse sentido, trata Meszáros (2005): 

A razão para o fracasso de todos os esforços anteriores, e que se destinavam a instituir 

grandes mudanças na sociedade por meio de reformas educacionais lúcidas, 

reconciliadas com o ponto de vista do capital, consistia – e ainda consiste – no fato de 

as determinações fundamentais do sistema do capital serem irreformáveis.” 

(MESZÁROS, 2005, p.26-27) 
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Ou seja, reformas educacionais que insistam em aliar-se ao capitalismo buscando 

atender aos seus preceitos sob a crença de que serão capazes por si só reformar o próprio 

capitalismo são em sua essência ilusórios, uma vez que, como exposto por Meszáros (2005), o 

sistema capitalista é irreformável. Assim sendo, os investimentos do capitalismo na formação 

educacional formal, em pesquisas científicas e na tecnologia estão diretamente relacionados 

com seu objetivo essencial: mais-valia. Mais-poder. Mais-acumulação. Portanto, “uma das 

funções principais da educação formal nas nossas sociedades é produzir tanta conformidade ou 

“consenso” quanto for capaz, a partir de dentro e por meio dos seus próprios limites 

institucionalizados e legalmente sancionados” (MESZÁROS, 2005, p.45) 

Esta conformidade, trazida por Meszáros (2005), é o interesse do capitalismo na 

educação. Não obstante, se tomarmos apenas esta conformidade como parâmetro na educação, 

voltaremos às teorias crítico-reprodutivistas2, nas quais, apesar de se ter um posicionamento 

crítico frente as relações sociais de poder, garante ao sistema educacional a função de tão 

somente reproduzir os interesses do capital. Mas esta relação entre capital e educação não é 

submissa, é uma relação de luta, de enfrentamento em cada artigo de projeto de lei, em cada 

sala de aula. “A direção que assume a relação trabalho e educação nos processos formativos 

não é inocente. Traz a marca dos embates que se efetivam no âmbito do conjunto das relações 

sociais, sendo parte da luta hegemônica entre capital e trabalho” (CIAVATTA, RAMOS, 2012, 

p.17) 

Diante desse panorama geral, cabe refletir em como os modos de produção afetam 

a educação e sua relação com o trabalho. Nesse sentido, Kuenzer (2005, p.7) aponta que “do 

paradigma taylorista/fordista decorrem várias modalidades de fragmentação no trabalho 

pedagógico, escolar e não escolar, que se constituem na expressão da divisão entre classes 

sociais no capitalismo”. Assim, em decorrência do trabalho fragmentado e especializado 

necessário ao modo de produção taylorista/fordista aplicaram-se a fragmentação curricular por 

disciplinas, a capacitação parcelarizada dos professores, a contratação de profissionais da 

educação por tarefas, ou jornadas de trabalho, e até mesmo por aulas ministradas, a 

fragmentação do trabalho dos pedagogos, nas distintas especialidades, que foram criadas pelo 

Parecer 252/69 (KUENZER, 2005). 

 
2 A respeito disso, ver Saviani em seu livro “Escola e Democracia” (1999), dentre as tendências pedagógicas 

descritas, estão as crítico-reprodutivistas, marcadas pelos pensadores Bordieu e Passeron entendendo o sistema de 

ensino enquanto violência simbólica; Althusser, da teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado e 

Baudelot e Establet com a teoria da escola dualista. 
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Contudo, o modelo taylorista/fordista entrou em uma crise de acumulação do 

capital, considerada não apenas uma crise cíclica, mas estrutural do sistema capitalista e da 

sociedade burguesa. “Dessa crise decorre o processo de reestruturação produtiva, o que tem 

provocado desindustrialização, desemprego estrutural, intensificação da precariedade do 

trabalho, desregulamentação de direitos trabalhistas e flexibilização das relações de produção” 

(SOUZA, 2015, p. 279). Especialmente no Brasil temos vivenciado as características dessa 

crise, resultando em Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17), Reforma da previdência (Emenda 

Constitucional nº 103/2019), desenvolvimento da Reforma Administrativa, acarretando intensa 

perda de direitos dos trabalhadores. Entretanto, estamos falando ainda da crise do 

taylorismo/fordismo a partir da década de 1960, onde o capitalismo iniciou uma reestruturação 

produtiva com mudanças significativas para o modo de organização e gestão do trabalho, 

denominado agora de toyotismo. 

A mudança da base eletromecânica para a base microeletrônica, ou seja, dos 

procedimentos rígidos para os flexíveis, que atinge todos os setores da vida social e 

produtiva nas últimas décadas, passa a exigir o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas e comportamentais, tais como análise, síntese, estabelecimento de relações, 

rapidez de respostas e criatividade em face de situações desconhecidas, comunicação 

clara e precisa, interpretação e uso de diferentes formas de linguagem, capacidade 

para trabalhar em grupo, gerenciar processos, eleger prioridades, criticar respostas, 

avaliar procedimentos, resistir a pressões, enfrentar mudanças permanentes, aliar 

raciocínio lógico-formal à intuição criadora, estudar continuamente, e assim por 

diante. (KUENZER, 2005) 

Todas as mudanças no modo de organização do trabalho alteraram 

significativamente a educação, invadindo as escolas com os princípios do toyotismo que se 

materializou através da pedagogia das competências na década de 1990 e expressa legalmente 

no Decreto 2.208/1997, prevista para o desenvolvimento de competências e habilidades que 

garantam a flexibilização e adaptação com rapidez e eficiência frente a imprevistos, assim como 

o trabalho em equipe em diferentes funções no mercado de trabalho, não com uma formação 

rígida, mas flexível. 

Desse modo, Kuenzer (2005) ressalta que a educação escolar acaba promovendo a 

“inclusão excludente”, que é a inclusão em diversos níveis e modalidades de ensino, as quais, 

porém não correspondem aos padrões de qualidade que sejam capazes de responder e superar 

as demandas do capitalismo. 

Assim, através dos processos de inclusão excludente, a educação escolar e não 

escolar se articula dialeticamente aos processos de exclusão includente existentes 

no mundo do trabalho, fornecendo ao cliente – o capital – a força de trabalho 

disciplinada técnica e socialmente, na medida das suas necessidades, como reza a boa 

cartilha do toyotismo; [...] (KUENZER, 2005, p,16, destaque da autora) 
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Nesta breve exposição podemos perceber o quanto a relação trabalho e educação 

está por seu processo histórico entrelaçada ao modo de produção. A ampliação ao acesso ao 

conhecimento foi uma necessidade de sobrevivência do próprio capitalismo que afetou 

diretamente o desenvolvimento educacional. 

Para garantir suas condições de acumulação, a burguesia se vê obrigada a suplantar 

constantemente os limites por ela mesma impostos à socialização do conhecimento na 

sociedade de classes. Eis aqui uma das contradições inerentes ao processo de 

valorização do capital no que concerne à educação. (SOUZA, 2015, p.286) 

É pela via das contradições que novas brechas e rupturas vão cedendo espaço no 

qual a educação precisa atuar a fim de superar estes limites, “é preciso, contudo, considerar que 

a superação destes limites só é possível através da categoria contradição, que permite 

compreender que o capitalismo traz inscrito em si, ao mesmo tempo, a semente de seu 

desenvolvimento e de sua destruição”. (KUENZER, 2005, p.13) 

Assim como o próprio capital utiliza da educação para atingir seus objetivos, a 

educação precisa conscientemente ultrapassar a absorção de discursos usurpados da educação 

omnilateral e aproveitar das contradições do capital para preparar o solo de uma nova 

construção, uma construção além do capital. “A educação para além do capital visa a uma 

ordem social qualitativamente diferente. Agora não só é factível lançar-se pelo caminho que 

nos conduz a essa ordem como o é também necessário e urgente.” (MESZÁROS, 2005, p.71) 

De modo que, mesmo diante das limitações da educação no sistema capitalista, é aproveitando-

se de suas próprias contradições que poderemos caminhar no sentido de uma nova sociedade. 

Dadas as primeiras análises deste solo – educação e trabalho – partiremos para uma 

análise mais profunda e específica na educação profissional no Brasil e como a concepção de 

Ensino Médio Integrado (EMI) vai se constituindo como parte deste solo.  

2.2 Memórias da Educação Profissional e a construção do Ensino Médio Integrado 

Os avanços sociais, as transformações tecnológicas, e mesmo culturais, ocorrem 

por meio de construções temporais mediatizados pelos homens que são afetadas por 

determinações num dado percurso histórico. As mudanças, em qualquer esfera de 

desenvolvimento humano, perpassam por uma trajetória, fatos e consequências decorridas num 

determinado tempo, que fazem com que essa construção histórica possa ser analisada, no tempo 

presente e no futuro. 

A memória histórica, em todo processo de construção do novo, é imprescindível 

para compreender de fato se no presente estamos tendo avanços ou retrocessos, ao compararmos 
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com o caminho já percorrido, bem como para apontar novas possibilidades. Ao tratarmos do 

Ensino Médio Integrado (EMI) na atualidade, é imperativo a análise da memória histórica deste, 

na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). 

Para iniciarmos esta análise, convém entendermos que é recente na história da 

educação no Brasil esta forma de articulação entre educação geral e educação profissional. 

Apenas em 2004, com o Decreto n. 5154/2004, esta modalidade de ensino foi permitida na 

educação profissional. Muitos autores já destacam este processo de forte luta para conseguir 

manter um projeto de educação emancipatória, como foi a defesa do Ensino Médio Integrado. 

Frigotto, Ramos e Ciavatta (2005) percorrem todo o processo histórico de defesa pela garantia 

de uma formação humana integral à classe trabalhadora, que é o objetivo central do Ensino 

Médio Integrado, retratando ponto a ponto as participações e reivindicações na defesa desta 

forma de ensino. 

Contudo, buscamos aprofundar um pouco mais este percurso histórico. Se, na 

década de 2000 estes pensadores já faziam a defesa do Ensino Médio Integrado é porque haviam 

percorrido um caminho histórico de lutas, em defesa da educação profissional, em que se 

alcançou a conclusão de que esta seria a melhor opção para a classe trabalhadora, dadas as 

condições materiais existentes.  

O termo “Ensino Médio Integrado” foi empregado apenas no Decreto 5.154/2004, 

desta forma, não utilizaremos este termo no decorrer da contextualização anterior à esta 

legislação. Neste sentido, parece-nos mais relevante, apontar os princípios desta concepção de 

ensino na trajetória histórica da educação profissional. 

O primeiro conceito que buscaremos neste percurso será o de politecnia, trazido por 

Marx (2013) que compreende a articulação da formação intelectual, física (ginástica) e 

politécnica (trabalho), ou seja, uma formação que considere o ser na sua forma integral. 

Percorrendo o início da educação profissional no Brasil, não se encontra esta concepção de 

politecnia que Marx aponta em seus escritos. A formação inicial de artesãos pela educação 

jesuítica, ao contrário, era destinada unicamente a trabalhos manuais, segmentando a atividade 

intelectual da atividade manual. Os colégios dos jesuítas espalhavam-se pelo país, ofertando 

em suas oficinas a formação de artesãos. “Assim, os colégios e as residências dos jesuítas 

sediados em alguns dos principais centros urbanos foram os primeiros núcleos de formação 

profissional, ou seja, as ‘escolas-oficinas’ de formação de artesãos e demais ofícios, durante o 

período colonial”. (MANFREDI, 2002, p. 68). 
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Esse período, em que os escravos desenvolviam, na sua maioria, trabalhos manuais, 

acabou gerando uma imagem de que estas atividades eram desqualificadas, iniciando já nessa 

época, uma visão preconceituosa sobre o trabalho manual. No início do período Imperial no 

Brasil, a educação ainda sofria forte influência dos jesuítas. Após a saída dos jesuítas do país, 

em 1759, o Estado precisou se reorganizar para efetivar uma educação pública. 

Mesmo com o rompimento da educação jesuíta e o início do Colégio das Fábricas 

em 1809 com a educação profissional formal no Brasil, esta concepção de politecnia também 

não fazia parte dos objetivos dessa formação, ao contrário, era marcada pelo dualismo 

estrutural, sendo uma escola para intelectuais e outra para os pobres aprenderem um ofício e 

terem uma ocupação, um ensino profissional aos “órfãos, abandonados e desvalidos” 

(MANFREDI, 2002, p. 76). Desta forma, a educação profissional iniciou numa perspectiva 

assistencialista.  

Ainda no período Imperial foram criadas as Casas de Educandos Artífices, entre 

1840 a 1856. Como essas casas tinham uma ligação com o Exército ou a Marinha, tinham um 

modelo de aprendizagem militar, baseados na disciplina e na hierarquia. Segundo Manfredi 

(2002, p. 76) quem participava dessas casas de artífices eram “crianças e jovens em estado de 

mendicância [...]”, por isso essas casas eram tidas como “obras de caridade” e novamente a 

educação profissional recai sobre o perfil puramente assistencialista. 

Na sequência das casas de artífices, foram criados entre 1858 e 1886 os Liceus de 

Artes e Ofícios advindos de iniciativas da sociedade civil. Nos liceus os cursos tinham ciências 

aplicadas e artes. Esta última trazia também a educação profissional. Os liceus serviram de base 

para as futuras escolas profissionalizantes. Contudo, é preciso salientar que a formação ofertada 

mantinha a natureza assistencialista e aprofundava a exclusão dos pobres. 

A Primeira República vem imbuída de mudanças socioeconômicas que afetaram 

diretamente a educação profissional. Estas mudanças foram “provocadas pela extinção da 

escravatura, pela consolidação do projeto de imigração e pela expansão da economia. [...] O 

País ingressava em nova fase econômico-social, em virtude da aceleração dos processos de 

industrialização e urbanização” (MANFREDI, 2002, p. 79). Nesse período, podemos destacar 

a mobilização e organização dos trabalhadores que perceberam o valor de seu trabalho para o 

desenvolvimento industrial, dando início a contestações e greves. Estas reivindicações 

demonstram indícios de uma conscientização coletiva, segundo Batalha (2006): 
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É então que podemos falar de formação de classe operária, não como resultado 

mecânico da existência da indústria ou da abolição da escravidão, mas como um 

processo conflituoso, marcado por avanços e recuos, pelo fazer-se e pelo desfazer-se 

da classe, que surge na organização, na ação coletiva, em toda a manifestação que 

afirma seu caráter de classe. (2006, p.173) 

Estes momentos de mobilização em várias cidades brasileiras apontam um marco 

histórico, em que os interesses coletivos se sobrepõem aos interesses individuais. Esse processo 

de consciência de classe é fundamental para a reforma intelectual pretendida por Gramsci 

(2001), ainda que esta consciência coletiva não tenha sido mediatizada pela formação escolar, 

como preconizava Gramsci através da escola unitária.  

Contudo, as mobilizações da classe trabalhadora à época não estavam 

fundamentadas sob uma formação na dimensão pensada por Gramsci, ao contrário estava 

inserida num contexto de crescimento do capitalismo e por isso mesmo, o sistema tem suas 

táticas para minimizar as vozes dos trabalhadores. E nesse período, a estratégia foi a criação da 

Escola de Aprendizes Artífices em 1909, por Nilo Peçanha. Foram criadas dezenove unidades, 

sendo uma em cada capital dos estados brasileiros (com exceção do Rio Grande do Sul). Apesar 

dos interesses dos industrialistas, os cursos oferecidos nas escolas de artífices não atendiam 

sequer o trabalho fabril. Segundo Manfredi (2002, p. 84), “poucas escolas de artífices tinham 

instalações para o ensino de ofícios propriamente industriais”, mantendo, em sua maioria, 

cursos de marcenaria, alfaiataria e sapataria. 

A falta de instalações adequadas nas escolas de artífices vem em contraponto à 

escola unitária proposta por Gramsci (2001), que é bem delineada por ele, com uma estrutura 

física ampla constituída por salas de aula, laboratórios, recursos didáticos e profissionais. 

Indica, inclusive, que a relação do número de estudantes por professor afeta a qualidade do 

trabalho docente. O estudo sobre a escola unitária é amplo e não cabe no que propomos neste 

estudo, contudo, o sintetizamos, como uma visão de igualdade de oportunidades a todos, com 

uma formação única, de cultura geral e humanista, sem finalidades práticas imediatas e que 

prepare o cidadão para governar com as condições dadas pela sociedade. 

Ao pensarmos as condições dadas pela sociedade para o cidadão, reflete-se outro 

fator que devemos ressaltar, indicado por Gramsci, que é a responsabilidade do Estado em 

assumir com todos os recursos financeiros necessários para construir esse projeto de escola. 

Admitindo inclusive que houvesse a necessidade de uma espécie de ‘seleção’, uma vez que a 
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escola com tamanha infraestrutura pensada por Gramsci, despenderia de vasto recurso, o que 

postergaria a possiblidade de amplo acesso a todos de maneira imediata. 

Apesar do considerável aumento das escolas dedicadas à educação profissional no 

período da Primeira República, esse processo vinha legitimando a concepção de adequação da 

educação ao modo de produção. Na década de 1930 inicia-se o Estado Novo sob a condução de 

Getúlio Vargas. Foi um período em que o Estado ocupava uma função centralizadora, houve 

muitas disputas no campo educacional por meio das legislações. Neste curto período, tivemos 

a Reforma Francisco Campos, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, a Constituição de 

1937. E ainda no Governo Vargas, a Reforma Capanema, as Leis Orgânicas do Ensino, a 

criação do SENAI e SENAC. A educação profissional parecia despontar, porém “a real 

finalidade dos cursos profissionalizantes não era formar/educar os indivíduos e sim treiná-los 

para exercer determinada função que atendesse à demanda da indústria em expansão” 

(SANCHES; VOLSI, 2012, p. 7). Nesse sentido, Manfredi (2002, p. 95) destaca: 

A política educacional do Estado Novo legitimou a separação entre o trabalho manual 

e o trabalho intelectual, erigindo uma arquitetura educacional que ressaltava a sintonia 

entre a divisão social do trabalho e a estrutura escolar, isto é, um ensino secundário 

destinado às elites condutoras e os ramos profissionais do ensino médio destinados às 

classes menos favorecidas. 

 As duas décadas seguintes, após o término do Estado Novo, mantiveram a característica 

de centralidade do Estado, mantendo a visão desenvolvimentista para o país. Em 1959 há um 

marco para a educação profissional no Brasil a partir da criação das Escolas Técnicas Federais 

que, posteriormente, se tornariam os Centros Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – 

CEFET.  

Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, valoriza a educação profissional 

na medida em que a equipara ao ensino secundário e possibilita o acesso ao ensino superior. 

Com o período do regime militar, entre 1964 e 1985, as ações passaram a voltar-se com a 

determinação de participar da economia internacional. A perspectiva tecnicista educacional 

prevaleceu, assim como a dualidade já existente, repressão e controle ideológico fizeram parte 

deste pacote.  

Nesse período do regime militar iniciaram as escolas agrícolas e foi sancionada a 

Lei 5.692/71 que trazia alterações significativas à LDB. No que tange à educação profissional, 

em especial, tornou-a como obrigatória no ensino médio. Período em que se iniciava a Teoria 
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do Capital Humano3 e, com o desejo de participação na economia internacional o objetivo desta 

obrigatoriedade foi tão somente preparar os recursos humanos necessários para atendimento ao 

mercado de trabalho. 

A construção das legislações acerca da educação, não ocorriam de modo passivo 

pelos educadores, havia disputas em questão. Nesse sentido, aproveito-me da expressão 

utilizada por Brzezinski (2010) para referenciar este embate, de um mundo oficial, composto 

pelos interesses mercadológicos vinculados à educação, e o mundo vivido, construído pela luta 

de educadores que buscavam “resistir e tentar modificar as práticas autoritárias de traçar 

políticas educacionais consentâneas com interesses apenas dos que detêm o poder econômico 

e político em nosso país” (BRZEZINSKI, 2010, p.187). Do mesmo modo, na década de 1980, 

período de redemocratização do país, as discussões acerca das mudanças necessárias na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação colocavam diferentes projetos societários em disputa. 

Permanecia uma disputa em defesa da escola pública, gratuita, laica e universal. 

Este cenário político ideológico contou com a ‘contribuição’ de um fenômeno: 

as escolas básicas confessionais católicas e algumas escolas públicas foram 

paulatinamente retirando-se do cenário educacional, para dar lugar às escolas privadas 

laicas em decorrência das profundas transformações da sociedade brasileira e das 

relações de produção que passaram a favorecer a versão perversa do capitalismo 

globalizado, neoliberal, cujo maior regulador é o mercado. (BRZEZINSKI, 2010, 

p.190) 

Estes diferentes atores confrontavam diferentes concepções de educação e, 

consequentemente, de sociedade. Conforme Moura (2007, p.14-15) o projeto da nova LDB 

trazia o seguinte embate: 

[...] os que advogam por uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade para 

todos, independentemente da origem socioeconômica, étnica, racial etc. e os 

defensores da submissão dos direitos sociais em geral e, particularmente, da educação 

à lógica da prestação de serviços sob a argumentação da necessidade de diminuir o 

estado que gasta muito e não faz nada bem feito.  

 
3 A Teoria de Capital Humano surgiu nos anos 50, nos EUA e teve como principal expoente Theodoro W. Schultz 

(1902-1998), considerado principal formulador da ideia de capital humano. Para Schultz, o trabalho humano 

quando qualificado por meio da educação é um dos principais meios para ampliação da produtividade econômica 

e, portanto, das taxas de lucro do capital. Aplicada ao campo educacional, a ideia de capital humano gerou toda 

uma concepção tecnicista sobre o ensino e sobre a organização da educação. O capital humano, portanto, deslocou 

para o âmbito individual os problemas da inserção social, do emprego e do desempenho profissional e fez da 

educação um “valor econômico”, numa equação perversa que equipara capital e trabalho. Para aprofundar sobre o 

tema, consultar as obras de Theodore Schultz (O valor econômico da educação,1963; O capital humano – 

investimentos em educação e pesquisa, 1971); Cláudio de Moura Castro (Educação, educabilidade e 

desenvolvimento econômico, 1976); Gaudêncio Frigotto (Educação e capitalismo real, 1995). 
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Os ideais do liberalismo estavam presentes e se expressam no Estado mínimo 

durante o governo Fernando Collor de Melo, marcado pela queda do desenvolvimento 

econômico no país em razão da crise da dívida externa herdada do governo Sarney e da alta 

inflação. Enquanto isso, nos bastidores, os educadores travavam uma luta acirrada por um 

projeto de educação que pudesse se concretizar através da LDB. 

Nesta mesma década, em meio às disputas da construção de um importante marco 

da educação como é a LBD, educadores como Acácia Kuenzer (1985; 1989); Gaudêncio 

Frigotto (1986); Lucília R. Machado (1989); Dermeval Saviani (1989); e Paolo Nosella (1989); 

discutiam a educação profissional a partir dos conceitos de politecnia, escola unitária e do 

trabalho como princípio educativo. Logo, apesar do forte apelo mercadológico presente nas 

discussões acerca do novo projeto da LDB, as discussões de base de educadores resistentes à 

esta lógica, jamais deixaram de existir e de travar forças na luta pela educação. 

Contudo, no resultado dos embates a Lei 9.394 foi promulgada apenas em 1996, no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), e sequer mencionou a educação profissional. 

O período de FHC ficou reconhecido pelo número de privatizações ocorridas, inserindo o país 

nitidamente na lógica neoliberal. Apenas um ano após a sanção da LDB, foi criado o Decreto 

2.208/97, que trazia a educação profissional apenas nas formas concomitante e subsequente. 

Ao desarticular o ensino médio da educação profissional, o Decreto 2.208/97 induz novamente 

à dicotomia trabalho manual / trabalho intelectual, “resta-nos concluir o inevitável retorno à 

dualidade de sistemas, ainda, que, em outros termos, assumindo o ideário pedagógico do capital 

e do mercado – pedagogia das competências para a empregabilidade – proposto pela referida 

legislação” (LEMOS, et. al, 2017, p. 454).  

A visão mercadológica de educação, aproveitando-se deste momento, traz 

determinações na rede profissional para utilização da pedagogia das competências em 

atendimento às necessidades do mercado de trabalho, os quais tinham suas obrigações junto a 

órgãos internacionais que estipulavam suas exigências para financiamento. Aos docentes da 

rede federal caberia uma tarefa contraditória: implementar uma concepção que não 

compreendiam ou com a qual não concordavam. A partir de então, uma luta entre educadores 

que defendem uma educação politécnica e unitária se iniciou, buscando a revogação do Decreto 

2.208/97. 

A luta travada teve frutos com o Decreto 5.154/2004, as conquistas de inserir o 

Ensino Médio Integrado, com a vinculação de ciência, trabalho e cultura foi um grande avanço, 
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entretanto, na queda de braço, ainda se mantiveram as formas concomitante e subsequente, as 

quais não estavam dentre as defesas da concepção de Ensino Médio Integrado para uma 

formação omnilateral. 

Ao refletir sobre as lutas históricas no processo de construção da legislação 

educacional, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) pontuam que diante a revogação do Decreto 

2.208/97 que aprofundava a dualidade estrutural através da educação profissional, foi exigido 

uma postura política:  

ou manter-se afastado do processo, movimentando-se na crítica, buscando criar forças 

para um governo com opção e força de corte revolucionário, ou entender que é 

possível trabalhar dentro das contradições do governo que possam impulsionar um 

avanço no sentido de mudanças estruturais que apontem, no mínimo, mais 

realisticamente, o efetivo compromisso com um projeto nacional popular de massa. 

(FRIGOTTO, CIAVATTA E RAMOS, 2005, p.26)  

 O impasse dos educadores é pertinente ainda hoje, se a luta se faz melhor por dentro ou 

por fora, pode depender das diferentes determinações do contexto vivido. O que ressaltamos, é 

que nessa luta não há como baixar a guarda, pois ela não dá tréguas. Haja vista que mesmo com 

a conquista da inserção do Ensino Médio Integrado, através do Decreto 5.154/2004, as 

necessidades do mercado de trabalho não deixam de ser atendidas no mesmo decreto, 

provocando uma legislação contraditória e híbrida. 

Apenas quatro anos mais tarde, foi sancionada a Lei 11.892/2008 que instituiu a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia. A presença de Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia teve uma expansão exponencial entre 2004 e 2014, totalizando 644 campi em 

funcionamento em todos os Estados do país (BRASIL, 2018).  

Esse processo trouxe uma educação de qualidade em municípios que jamais tinham 

imaginado obter uma instituição de tal porte. Outro ponto positivo nesta lei de criação é a 

exigência da oferta de, prioritariamente, pelo menos 50% de suas vagas seja articulada na forma 

do Ensino Médio Integrado. Contudo, o início deste processo de expansão contou também com 

uma improvisação e imediatismo que negligenciaram a viabilidade da construção de projetos 

educacionais fundamentados (MOURA; DOMINGOS FILHO; SILVA, 2015).  

Como a expansão dos Institutos Federais foi muito expressiva, a maioria dos 

profissionais adentrou neste espaço de educação profissional sem compreender a concepção de 
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Ensino Médio Integrado e sem ter tempo de dialogar e construir um projeto político pedagógico 

real e efetivo, que deveria ser construído pelo coletivo escolar. Esta falta de compreensão desses 

conceitos, afetam diretamente a práxis educativa e, consequentemente, os processos de força e 

luta coletiva também ficam mais fragilizados frente às tentativas mercadológicas de dissipar a 

formação humana integral. 

Em 2017, foi promulgada a Lei 13.415 que instituiu a Reforma do Ensino Médio 

Integrado no país. Entretanto, utilizaremos aqui a denominação “contrarreforma” por coadunar 

com as ideias de RAMOS (2017), uma vez que as alterações previstas nesta legislação que 

altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação são contrários as bases conceituais que 

fundamentam o ensino médio numa perspectiva de formação humana integral, tão pouco foi 

realizado por profissionais que atuam todos os dias na educação e sabem de fato os problemas 

e questões que precisariam ser atingidos numa reforma do ensino médio. 

No ano anterior, iniciaram as estratégias marketeiras de propagandas e pesquisas 

que buscavam comprovar a tese de que o ensino médio não estava atingindo as metas e os 

resultados estavam longe das metas do Plano Nacional de Educação (2001-2010). Foram as 

primeiras estratégias para massificar a ideia da necessidade da reforma do ensino médio. 

Reportagens sobre o desnecessário cumprimento de disciplinas que ‘os alunos não gostam’ 

aliados à um pseudo protagonismo juvenil de escolhas e projetos de vida, foram decisivos para 

justificar a necessidade da reforma do ensino médio.  

A reforma do ensino médio traz uma redução de carga horária, a fragmentação do 

conhecimento por itinerários formativos, tornando como obrigatórias tão somente as disciplinas 

de Língua Portuguesa, Matemática e Inglês. Desqualifica o trabalho e as lutas por formação 

docente ao permitir o uso do notório saber como qualificação para ministrar aula e ilude a 

população quanto às escolhas possíveis. Todas essas dimensões somadas num único dispositivo 

legal, favorecem o fortalecimento da dualidade educacional, “a reforma ataca diretamente a 

concepção de formação humana integral e conduz o EM a uma lógica mercadológica, 

francamente regressiva” (MOURA; DOMINGOS FILHO, 2017, p.120). 

Se o ensino médio precisava de uma reforma, é justamente porque faltava-lhe 

estrutura física, docentes qualificados e recursos que possibilitassem uma formação de 

qualidade. Assim como discute Moura e Domingos Filho (2017) sobre a Lei 13.415/2017: 

Ao centrar o foco na organização curricular, negligencia a questão central, que afeta 

a educação básica (EB) pública do País. A falta de infraestrutura que garanta o 

funcionamento qualificado das escolas públicas, destacando-se: ausência de 
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instalações físicas adequadas, bibliotecas, laboratórios, espaços para a prática 

esportiva e de atividades artístico-culturais; inexistência de quadro de professores e 

demais trabalhadores da educação contratados por concurso público; planos de 

carreiras e de formação, salários dignos e condições de trabalho adequadas. Essas 

questões não são objeto da reforma. (MOURA; DOMINGOS FILHO, 2017, p. 119-

120) 

A Lei 13.415/2017 não discute as condições precárias de funcionamento das escolas 

e ainda precariza a profissão docente, de modo que questões centrais para melhoria da qualidade 

da educação pública e, especificamente do Ensino Médio passaram longe das disposições dessa 

contrarreforma.  

Contraditoriamente, em meio a necessidade de maiores investimentos na educação 

pública, o governo Temer em 2016 aprovou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241 

(após aprovação tornou-se a Emenda Constitucional nº 95/2016) com vistas a estabelecer um 

teto nos gastos públicos pelos próximos 20 anos. A alegação principal do governo foi adequação 

do Regime Fiscal, limitando o reajuste dos gastos do Estado com saúde e educação, provocando 

um congelamento dos investimentos reais (para além da inflação). Como então, após o 

congelamento dos recursos pelos próximos 20 anos, as escolas públicas terão condições de 

oferecer cinco itinerários formativos para livre escolha dos jovens? Que projeto de vida eles 

terão para sonhar? Fatalmente, o que está ocorrendo é mais um aprofundamento da dualidade 

estrutural que separa seres humanos constituídos das mesmas capacidades, mas com 

oportunidades separadas por classes historicamente criadas pelo capitalismo.  

Na Lei 13.415/17 não está explícito a educação profissional, entretanto, 

compreendemos que “quanto à Educação Profissional de nível técnico, parece que a velha cena 

se repete: terminalidade dos estudos para os setores populares, refletindo um controle do 

conhecimento para pequenos estratos da sociedade” (LEMOS et. al, 2017, p. 457). Na medida 

em que se congelam os investimentos na educação pública nas próximas duas décadas, 

certamente refletirá na falta de condições destas escolas em ofertar os diversos itinerários 

formativos, tornando a escolha destes jovens filhos de trabalhadores irreal. Enquanto, nas 

escolas privadas, sem qualquer congelamento de verbas, certamente investirão nos itinerários 

formativos que mais atendam às expectativas de seus ‘clientes’, ou seja, aquelas tidas 

socialmente como mais promissoras. 
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Outra possibilidade que fica aberta é o uso, pelo governo da Rede Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia e do Sistema S4, como ‘muleta’ para oferta do itinerário 

formativo “profissional” indicado na legislação. O que, se concretizado, engessa e aprofunda 

as dificuldades já impostas para a efetivação da formação humana integral. 

Por fim, esta reforma do ensino médio traz uma formação alijada, que não foi 

construída por educadores que vivenciam todos os dias os problemas do ensino médio e teriam 

propriedade para construir um projeto consistente. Nesse sentido contribui Ramos (2017):  

Somente a resistência, alimentada por princípios éticos-políticos, e construída pela 

práxis social, nos espaços organizados politicamente, e, em nossa ação cotidiana em 

especial como educadores, poderá frear o movimento historicamente regressivo. É, 

nessa práxis, que as instituições seculares se fizeram uma conquista e um patrimônio 

social. Nelas, encontra-se a verdadeira legitimidade para se propor e se fazer a política 

educacional brasileira. (RAMOS, 2017, p.42) 

Diante do contexto histórico apresentado, podemos apontar a visão assistencialista 

nos primórdios da educação profissional no Brasil. O aprofundamento da dicotomia entre 

trabalho manual e trabalho intelectual, sendo constantemente trazida pelos interesses do capital 

à função mercadológica, tornando forçoso o aprofundamento da dualidade estrutural. Porém 

nesse processo dialético de lutas travadas, também foram identificados avanços, tanto nas 

discussões e pesquisas, quanto em documentos oficiais da educação profissional. 

 

2.2 Ensino Médio Integrado no percurso da educação profissional: conceitos e princípios 

fundamentais 

A temática trabalho e educação é uma discussão amplamente difundida entre 

pesquisadores. As pesquisas relacionadas à educação profissional, especificamente, e suas 

concepções, têm ganho espaço no meio acadêmico, permitindo maior visibilidade ao tema e 

conquistado mais pesquisadores na área. Contudo, resolvemos nos deter especificamente no 

Ensino Médio Integrado (EMI), 

Porque o ensino médio é uma etapa fundamental na formação dos sujeitos. É uma 

etapa em que a relação entre ciência e forças produtivas se manifesta; é uma etapa em 

que os sujeitos estão fazendo escolhas e, dentre essas escolhas também está a 

formação profissional, o projeto de vida subjetiva e social que se deseja e se pode 

perseguir. (RAMOS, 2008, p.15)  

 
4 São organizações corporativas voltadas para o treinamento profissional que tiveram seu início no período da Era 

Vargas. Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do 

Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). 

Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest). 
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Ao discutir o Ensino Médio Integrado (EMI) Ciavatta (2014, p.202) propõe uma 

reflexão do porquê lutamos, afirmando que “de modo específico, busca-se contribuir para um 

futuro em que a superação da dualidade de classes sociais traga um padrão digno de vida e de 

conhecimento não apenas para as elites, mas também para os trabalhadores, os verdadeiros 

produtores da riqueza social, e seus filhos.” Compartilhamos da mesma luta e apontamos o 

Ensino Médio Integrado (EMI) como uma ponte transitória rumo a uma sociedade justa, 

democrática e solidária. 

Moura, Lima Filho e Silva (2015, p. 1070), após analisar as contribuições de Marx, 

Engels e Gramsci acerca da politecnia e da escola unitária, apontam sua defesa em relação ao 

Ensino Médio Integrado (EMI). “Defendemos assim que atualmente ainda não podemos 

materializar a politecnia e a escola unitária em seus sentidos plenos para todos, imediatamente”. 

Isto porque a educação integral pretendida não deveria estar vinculada a uma necessidade 

mercadológica, mas sim humanista, a qual não é de interesse do capital. 

O Ensino Médio Integrado (EMI) é previsto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação 9.394/96 em seu Artigo 36-C, incluído pela Lei 11.741 de 2008 em que define a 

educação profissional articulada ao ensino médio onde pode ser desenvolvida na forma 

integrada ou concomitante. Esta lei permitiu também a educação profissional na forma 

subsequente, destinada a quem já tenha concluído o ensino médio. 

Os cursos técnicos profissionais já estavam consolidados no Brasil muito antes da 

LDB 9.394/96, entretanto, o Ensino Médio Integrado (EMI) era o ponto de inovação. Buscamos 

alguns conceitos para apontar sobre qual concepção esta forma de ensino se fundamenta. Araújo 

e Frigotto (2015) apontam o Ensino Médio Integrado como um projeto comprometido com a 

formação inteira, sem fragmentações. Compreende-o como direito de todos, na mesma 

perspectiva da escola unitária proposta por Gramsci. Compromete-se com um currículo 

integrado coeso ao objetivo de uma formação humana integral. Assim também Ramos (2014) 

traz de modo ainda mais explícito esta concepção de Ensino Médio Integrado (EMI): 

Do ponto de vista do conceito, formação integrada significa mais do que uma forma 

de articulação entre ensino médio e educação profissional. Ela busca recuperar, no 

atual contexto histórico e sob uma específica correlação de forças entre classes, a 

concepção de educação politécnica, de educação omnilateral e de escola unitária [...] 

(RAMOS, 2014, p. 197) 

A análise de Ramos (2014) do conceito de integração remonta ao ser ontológico, 

com suas múltiplas dimensões, outrora sem as divisões sociais impostas, essa recuperação das 
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concepções de que trata, tem um desafio descomunal de medir forças com um sistema dinâmico 

e volátil que se reinventa a cada dia. A partir dos conceitos expostos de Ensino Médio Integrado 

poderemos nos deter nos fundamentos intrínsecos a ele num percurso histórico da educação 

profissional, tais como, educação politécnica, unitária e omnilateral; o trabalho como princípio 

educativo e a formação humana integral. 

Ressaltamos que os conceitos destacados de educação politécnica e unitária, 

elaborados por Marx e Gramsci respectivamente, na forma como estes pensadores a defendiam 

certamente não estarão presentes nessa trajetória, uma vez que ambos afirmam que a 

concretização dessas concepções seria possível apenas quando as condições materiais 

possibilitassem esse avanço, o que não ocorreria na sociedade com o modo de produção 

capitalista, cujo objetivo é a exploração da classe trabalhadora para a obtenção do lucro.  

A educação politécnica, unitária e omnilateral são alguns dos princípios 

fundamentais para compreensão do Ensino Médio Integrado (EMI). Para compreender o termo 

“politecnia” expresso por Marx, é preciso perceber esse conceito no conjunto de sua obra, onde 

emerge a sua visão de uma educação que possibilite o desenvolvimento integral dos seres 

humanos. 

As contribuições de Marx foram mais aprofundadas quanto às relações de trabalho, 

o modo de produção capitalista e sua forma exploratória de obter lucratividade, ou nos termos 

de Marx, a mais-valia. Suas menções à educação estavam vinculadas às crianças e jovens que 

à época trabalhavam também nas fábricas. Em ‘O Capital’, ele ratifica que o germe da educação 

do futuro seria a junção do trabalho, ensino e ginástica “não só como forma de incrementar a 

produção social, mas como único método para a produção de seres humanos desenvolvidos em 

suas múltiplas dimensões” (MARX, 2013, p.678). Ao tratar de trabalho, ensino e ginástica, 

considerando que suas palavras foram escritas no século XIX, enfatiza as relações entre trabalho 

e educação, mas sem deixar de mencionar o bem-estar físico, dadas as condições de trabalho 

de muitas horas diárias desempenhadas pelos trabalhadores.  

Segundo Moura, Lima Filho e Silva (2015), nas Instruções para os delegados do 

Conselho Geral Provisório da Associação Internacional dos Trabalhadores de 1866, Marx 

defende que a educação dos trabalhadores deveria compreender a educação mental (intelectual); 

a educação física; e a instrução tecnológica. Ratificando novamente sua visão de formação 

integral. “Assim, é pela formação politécnica que se daria a formação intelectual, física 
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e tecnológica, o que sugere que o conceito de politecnia pode abarcar a ideia de 

formação humana integral” (MOURA, LIMA FILHO E SILVA, 2015, p. 1061). 

Ao analisarmos a leitura de Gramsci sobre a classe trabalhadora excluída, 

percebemos novos conceitos não desenvolvidos no pensamento de Marx que, por sua 

complexidade, não serão aprofundados neste trabalho. Porém, cabe salientar que Gramsci 

“elevou o conceito de superestrutura desenvolvido por Marx e diferenciou-se deste quando 

considerou as relações ideológicas e culturais mais importantes do que as relações de produção” 

(NASCIMENTO; SBARDELOTTO, 2008, p.278). Ao considerar as relações ideológicas e 

culturais como essenciais para manutenção da hegemonia, a escola, enquanto instituição 

educacional amplamente reconhecida para formação, torna-se o instrumento para elaborar os 

intelectuais de diversos níveis (GRAMSCI, 2001). Nesse sentido, Gramsci discorre sobre as 

escolas clássicas destinadas aos dirigentes e as escolas profissionais, não obstante, propõe uma 

escola única que possibilite condições para que cada cidadão se torne dirigente. Segundo Dore 

(2014), a escola unitária é pensada por Gramsci:  

Com o propósito de identificar possibilidades de realizar uma reforma intelectual e 

moral no sentido de educar os grupos subalternos para elevá-los a um nível superior 

de civilidade e superar o dualismo entre governantes e governados, para conquistar a 

hegemonia, Gramsci propõe organizar a cultura, apresentando o esboço da escola 

unitária. (DORE, 2014, p.301) 

Assim como alertavam Marx e Gramsci, compreendemos que para alcançar a 

educação politécnica, unitária e omnilateral em seu sentido pleno, precisaríamos de condições 

materiais impossíveis no modo de produção capitalista. “Portanto, romper essa dualidade 

estrutural da educação escolar completamente não depende apenas do sistema educacional, 

mas, antes, da transformação do modo de produção vigente.” (MOURA, 2013, p.719). Desse 

modo, não caberia à escola, o papel de ‘salvação’. Contudo, identificamos também que 

conquistas foram atingidas nessa trajetória histórica por duras lutas de educadores 

comprometidos com um novo projeto de sociedade, e que desejam uma formação omnilateral 

plena.  

Portanto, coadunamos com a expressão de Moura (2013) quando reflete sobre os 

pensamentos de Marx e Gramsci e conclui que o Ensino Médio Integrado (EMI) é uma via real 

de travessia para esta transformação: “Não obstante, também se conclui, a partir do pensamento 

desses autores, que é possível, e necessário, plantar e cuidar para que cresçam as sementes da 

formação humana integral, aproveitando-se das contradições do sistema capital.” (MOURA, 
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2013, p. 713). Uma destas contradições está no fato do capital necessitar de uma força de 

trabalho que possua cada vez mais domínio tecnológico-científico e, portanto, precisa investir 

em educação. Na contramão da lógica capitalista, a concepção de Ensino Médio Integrado 

(EMI) tem o trabalho como princípio educativo. 

O trabalho como princípio educativo é um dos fundamentos conceituais do Ensino 

Médio Integrado (EMI). Por isso destacamos seu sentido ontológico. Compartilhamos com 

Saviani (2007) que explicita, dentro do contexto histórico, a natureza humana, onde, diferente 

dos animais, os homens adaptam a natureza, transformando-a conforme suas necessidades.  

Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva natural, mas 

tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um produto do trabalho, isso 

significa que o homem não nasce homem. Ele forma-se homem. Ele não nasce 

sabendo produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa 

aprender a produzir sua própria existência. Portanto, a produção do homem é, ao 

mesmo tempo, a formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem da 

educação coincide, então, com a origem do homem mesmo. (SAVIANI, 2007, p. 154). 

Nesse sentido está o princípio educativo do trabalho, sendo entendido em sua forma 

primária. Não é algo alienante e exploratório, como se configura atualmente pelas 

determinações históricas que forçaram o homem a vender sua força de trabalho para subsistir. 

À medida que o homem trabalhava e aprendia com seu trabalho, repassava o que 

aprendia às novas gerações, como um processo comum à sobrevivência. Deste modo, tanto o 

trabalho quanto a educação estavam naturalmente correlacionados e caminhavam juntos no 

mesmo processo de desenvolvimento humano. Apesar disto, vale ressaltar que “O trabalho 

como princípio educativo, então, não é, primeiro e sobretudo, uma técnica didática ou 

metodológica no processo de aprendizagem, mas um princípio ético-político” (FRIGOTTO, 

2005, p. 60). Esta análise de Frigotto é uma reflexão necessária para não recair ao equívoco da 

simplificação deste conceito no ‘aprender fazendo’. 

Com os avanços da tecnologia e o uso da ciência para o desenvolvimento do capital, 

mudanças significativas foram necessárias na educação para atender às necessidades 

mercadológicas. Segundo Kuenzer (1989, p. 23), “é o próprio desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia que põe em crise o velho princípio educativo que se fundamentava na rígida divisão 

entre funções intelectuais e instrumentais”.  

Partindo desse pressuposto, a educação profissional é lançada a um novo desafio: 

investir na tecnologia e na ciência para adequar-se ao novo modo de produzir. As expectativas 
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de Marx de que a tecnologia auxiliaria o homem no trabalho e, consequentemente este teria 

maior tempo livre para si, tornou-se mais uma forma de apropriação pelo capital para lucrar 

ainda mais sobre o ser humano. 

Por isso Ramos (2005) busca esclarecer que o termo ‘trabalho como princípio 

educativo’ pode ser utilizado também pelo capital, assim como têm se apropriado, através dos 

financiamentos, da ciência e da tecnologia. Para tanto é primordial que conheçamos este 

fundamento e possamos enxergar quando ele está sendo desviado de seu conceito primário e 

verdadeiro. 

Outro princípio do Ensino Médio Integrado é a formação omnilateral / formação 

humana integral. A luta por uma formação humana integral exige perceber o ser em sua 

totalidade, sem fragmentos, numa constante dialética própria da existência humana, 

concebendo o homem em seu devir. 

O homem no seu processo de ‘vir a ser’ desenvolve sua consciência que lhe possibilita 

agir e criar no meio circundante com espírito crítico. Esta concepção alicerça-se na 

práxis como possibilidade de compreensão da realidade na indissociabilidade da 

teoria e da prática como pólos complementares de uma mesma totalidade. 

(FERREIRA, 2008, p. 69) 

Muito tem se falado em “escola de tempo integral”, o que não necessariamente tem 

que ver com “Formação Humana Integral”. Nesse sentido, cabe pontuarmos a diferenciação nos 

termos em questão. A escola de tempo integral, tem como meta central a prolongação da 

permanência do aluno na escola. “A origem da implementação de iniciativas de educação 

integral e de escola de tempo integral no Brasil tem no educador Anísio Teixeira sua principal 

referência e inspiração.” (MACHADO; FERREIRA, 2018, p.91).  

A escola de tempo integral é exatamente o que o termo lhe confere: maior tempo 

do estudante no espaço-escola. Entendemos que há uma necessidade da classe que vive do 

trabalho, em manter seus filhos na escola pública por mais tempo, dadas as condições impostas 

pelo sistema capitalista. Todavia, o aumento de horas na escola por si só não proporciona uma 

educação de qualidade, podendo ter a função inversa e produzir uma inclusão excludente, 

fazendo referência a colocação de Kuenzer (2005), pois “[...] uma escola que só cuida da 

proteção social, priva os alunos do acesso aos conhecimentos e com isso provoca formas de 

exclusão social dentro da escola, antecipando a exclusão social na sociedade” (LIBÂNEO, 

2015, p. 298). 
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Ademais, inserir o estudante o dia todo na escola sem estrutura física, de pessoal, 

de docentes, e principalmente sem um projeto de Formação Humana Integral implicará tão 

somente em passar mais horas na escola. Corre-se o risco inclusive de retomar o princípio 

assistencialista da educação profissional para ocupação do tempo dos ‘desvalidos da sorte’ e 

consequentemente o fortalecimento da dualidade educacional.  

Coelho e Mauricio (2016) analisam também alguns projetos implementados no 

Brasil que estão interligados a ideia de escola de tempo integral, a exemplo do Programa Mais 

Educação (PME) 

Neste contexto específico – o do PME –, podemos dizer que aqueles conhecimentos 

historicamente constituídos, mesmo estando presentes no espaço escolar, não se 

apresentam como eixo articulador das atividades socioeducativas que são 

desenvolvidas no contraturno, o que, a nosso ver, caracterizaria uma secundarização 

dessa natureza da escola. (COELHO, MAURICIO, 2016, p.1106) 

Desse modo, o conhecimento não é considerado como eixo integrador das práticas 

docentes e, portanto, se opõe à Formação Humana Integral. Cação (2017) discute a experiência 

de escolas de tempo integral em São Paulo, um dos primeiros estados a introduzi-la no país e 

conclui em sua análise que há duas escolas: a regular (currículo básico) e a de jornada ampliada 

(oficinas curriculares). E que essa dicotomia ainda permeia a realidade da escola de tempo 

integral, atualmente. 

A Formação Humana Integral como princípio do Ensino Médio Integrado é uma 

proposição que caminha justamente na contramão da dicotomia e da dualidade. É a concepção 

que se preocupa com a totalidade da formação crítica e cidadã em suas múltiplas dimensões.  

No decorrer desse trabalho, o termo “formação integrada” ou “currículo integrado” também 

será abordado. Que são parte constituinte da Formação Humana Integral, mais especificamente, 

propõe a superação dos conhecimentos historicamente compartimentalizados em disciplinas, 

por meio da integração dos conhecimentos realizada através de projetos integradores e/ou 

interdisciplinares e, desse modo, preocupa-se com a totalidade do conhecimento historicamente 

produzido e sua compreensão. 

Esclarecidas as distinções conceituais dos termos escola de tempo integral, 

formação e/ou currículo integrado e formação humana integral, prosseguimos na 

fundamentação desse princípio do Ensino Médio Integrado (EMI) que é a Formação Humana 

Integral.  
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Uma formação humana integral reconhece o ser humano em suas múltiplas 

dimensões. Sem compartimentações, sem gavetas separadas de conhecimento. Sem as divisões 

que historicamente foram ocorrendo entre os homens. 

A ideia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido historicamente 

pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou 

planejar. Trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto 

operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese 

científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como formação humana, 

o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito de 

uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão 

pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política. (RAMOS, 

2005, p. 85) 

 Desse modo, podemos dizer que a formação humana integral pretendida é que pensa o 

ser em sua totalidade e não apenas na sua dimensão produtiva. Uma formação que entende a 

integralidade das dimensões política, cultural, artística e profissional do ser humano. Uma 

formação que busca possibilitar as condições, ao menos subjetivas, de emancipação e 

participação transformadora na sociedade. 

Ou seja, não se trata somente de integrar um a outro na forma, mas sim de se constituir 

o ensino médio como num processo formativo que integre as dimensões estruturantes 

da vida, trabalho, ciência e cultura, abra novas perspectivas de vida para os jovens e 

concorra para a superação das desigualdades entre as classes sociais. (CIAVATTA; 

RAMOS, 2012, p. 306) 

Compreendendo o Ensino Médio Integrado (EMI) nessa perspectiva, não de 

justaposição de conhecimentos, mas de integração total, é possível concordar com que afirma 

Moura (2013, p. 707): “nesse caso, o EMI pode ser considerado o germe da formação humana 

integral, omnilateral ou politécnica”. A formação humana integral é congênere à concepção de 

omnilateralidade, 

Compreendida como a possibilidade histórica do ser humano de realizar-se em todas 

as dimensões numa totalidade de capacidades e, ao mesmo tempo, em uma totalidade 

de possibilidades de consumo e gozo, em que se deve considerar, sobretudo, o usufruir 

os bens espirituais, além dos materiais. (MANACORDA, 2010, p.107) 

Portanto, trata-se de uma formação que leva em conta o ser por inteiro em suas 

múltiplas dimensões, e consequentemente o conhecimento precisa ser compreendido na mesma 

perspectiva, sempre em busca da totalidade. É neste sentido que se concebe que o Ensino Médio 

Integrado (EMI) deve ser realizado. 

Tratamos o Ensino Médio Integrado (EMI) como uma concepção possível dentro 

do modo de produção capitalista, sem a ingenuidade de que a garantia legal, dada através da 
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Lei 11.741/2008, signifique necessariamente que ela ocorra nesta concepção na prática 

educativa. Uma vez que muitos são os entraves que inviabilizam esta ‘ponte’ de realizar a 

travessia para uma sociedade futura que permita a formação omnilateral. Observa-se, contudo, 

que não há uma submissão de modo dócil aos interesses do capital por parte dos profissionais 

da educação. Nesse sentido, Moura, Domingos Filho e Silva (2015) mostram essa relação de 

subsunção, representando a relação de constante conflito e correlação de forças dos 

trabalhadores que ainda que conscientes e comprometidos com uma transformação social, estão 

vivendo em uma sociedade capitalista e, portanto, não estão isentos dos interesses do capital. 

Trata-se de um compromisso com a utopia de um vir a ser, transformando pequenas 

frações até que as condições materiais permitam as transformações mais amplas. Isto exige que 

a ação educativa deve estar constantemente ligada à concepção, ao projeto de sociedade 

defendido, de tal modo que a um certo tempo “a tua fala, seja a tua prática” (FREIRE, 1996). 

Muito mais do que reproduzir a realidade como ela se apresenta ao ser humano ou de 

pensar sobre ela, o importante é a sua transformação a partir da atividade crítico-

prática, sustentada na categoria práxis, que contém a teoria que se mantém no plano 

da reflexão e a prática que se mantém no âmbito das atividades – práxis que é 

determinante nos processos de formação humana” (FERREIRA, 2008, p.57) 

 Esta práxis é fundamental, como destacamos, para que profissionais que atuam no 

Ensino Médio Integrado (EMI) possam buscar desempenhar a formação humana integral em 

sua totalidade. Nesse sentido, colocamos como imprescindível a formação continuada de 

educadores para compreensão desta concepção, e consequentemente para assumir o 

compromisso com a transformação social a partir de sua prática educativa. Refletindo 

constantemente se sua prática cotidiana é coerente com sua concepção teórica. 

Desse modo, podemos constatar que o êxito do EMI da Rede Federal dependerá da 

ousadia e do compromisso dos profissionais da educação na busca de mudanças 

estruturais, as quais alimentem a radicalidade e a vitalidade desse projeto, como 

também na manutenção das condições para garantir padrões de qualidade para a 

educação da Rede Federal funcionar. (ARAUJO E SILVA, 2017, p. 9) 

É possível perceber avanços no compromisso dos profissionais da educação na 

práxis educativa coerente à concepção de Ensino Médio Integrado, por meio das pesquisas 

disponíveis na área, onde podemos visualizar práticas integradoras em experiências pontuais 

compartilhadas através de periódicos5. Entretanto, o avanço em direção a educação politécnica 

depende de diversos fatores. Ressaltamos dentre estes, a necessidade de investimento financeiro 

 
5 SILVA, S.P; VIROTE, C. (2017); SILVA-PEREIRA; SANTOS, OLIVEIRA NETO (2017); DÁLIA, M.T, 

FRAZÃO, G.A (2017); GRUMM; VIEIRA; BRITO (2014); MIRANDA E PINO (2018). 
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do Estado para melhoria na infraestrutura física, nos recursos disponíveis e na qualificação 

docente. Apontamos também a imprescindível formação continuada, a fim de que os 

profissionais que atuam na educação profissional possam, a partir da compreensão desta 

concepção, aliá-la a uma práxis educativa no Ensino Médio Integrado. 

Apontados os princípios conceituais do Ensino Médio Integrado, buscaremos 

compreender como as políticas públicas para a educação profissional se desenvolveram neste 

processo histórico e se viabilizam ou não a construção do Ensino Médio Integrado. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Neste segundo momento abordaremos as Políticas Públicas para a Educação 

Profissional e as Equipes Multiprofissionais nesse contexto. Utilizando da linguagem da 

‘construção’ do Ensino Médio Integrado (EMI), as políticas públicas seriam comparadas a etapa 

do orçamento. Ou seja, as políticas públicas são as ações de investimento que devem ser 

coerentes ao projeto arquitetônico de uma construção. Portanto, nessa etapa, discutiremos se as 

políticas públicas voltadas para a educação profissional estão coerentes com a fundação dessa 

construção, quer seja, as bases conceituais do Ensino Médio Integrado. E analisar como as 

Equipes Multiprofissionais são afetadas por essas políticas. 

Sobre as origens das políticas públicas, Souza (2006) destaca quatro teóricos 

considerados seus pais fundadores: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e D. Easton. Nos anos 

30, Laswell (1936) introduz a expressão análise de política pública, como forma de conciliar 

conhecimento científico com a produção empírica dos governos. Já Simon (1957) introduziu o 

conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos argumentando que essa limitação 

poderia ser minimizada pelo conhecimento racional. Em oposição aos dois, Lindblom (1959; 

1979) propôs a incorporação de outras variáveis à formulação e à análise de políticas públicas, 

tais como as relações de poder e a integração entre as diferentes fases do processo decisório. E, 

finalmente, Easton (1965) contribuiu para a área ao definir a política pública como um sistema, 

ou seja, como uma relação entre formulação, resultados e o ambiente. Segundo Easton, políticas 

públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e dos grupos de interesse, que influenciam seus 

resultados e efeitos. 

Existem diferentes conceitos de política pública descritos por teóricos como Mead 

(1995), Lynn (1980), Peters (1986), Dye (1984) e Laswell (1936). Uma das mais conhecidas 

definições, é que as “decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes 

questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz” (SOUZA, 2006, p.24). Dentre as 

definições, há aquelas que enfocam mais nas ações do governo deixando à parte os aspectos de 

conflito de interesses envolvidos nas decisões e as diferentes instituições que representam esses 

interesses. Apesar de abordagens diferentes, as definições de políticas públicas assumem em 

geral, uma visão holística em que o todo é mais importante e que indivíduos, instituições, 

interações, ideologia e interesses contam, isto não significa que ela careça de coerência teórica 

e metodológica, mas sim que ela comporta vários olhares. 
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Nessa perspectiva, Souza (2006) aponta as políticas públicas e políticas sociais 

como campos multidisciplinares, pois envolvem teorias no campo da sociologia, da economia 

e da ciência política. Desse modo, Souza (2006) chega ao seguinte conceito de política pública: 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que busca, 

ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável 

independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 

(variável dependente). (SOUZA, 2006, p.26) 

 

Desse modo, as políticas públicas são o conjunto de ações governamentais que 

distribuem recursos ou bens conforme a demanda de necessidades do sistema político e da 

sociedade, não sendo, contudo, sempre satisfatórias. As políticas públicas possuem suas 

classificações, podem ser estruturais, quando buscam interferir na estrutura; ou conjunturais, 

quando visam amenizar situações emergenciais e temporárias. Elas também podem ser 

universais, para todos os cidadãos; segmentais, para um determinado segmento da população 

ou fragmentadas, destinadas a grupos sociais dentro de determinados segmentos.  

Além disto, as políticas públicas também possuem uma tipologia ligada aos reflexos 

que os beneficiários terão. As tipologias da política pública são amplamente conhecidas e 

criadas por Theodor Lowi (1972), que as identifica em quatro tipos: distributiva, regulatória, 

redistributiva e constitutiva. A grosso modo, podemos sintetizar que as políticas do tipo 

distributivas privilegiam certos grupos sociais ou regiões, em detrimento do todo. As 

regulatórias são mais visíveis ao público, envolvendo burocracia, políticos e grupos de 

interesse. As redistributivas atingem maior número de pessoas, são, em geral, as políticas 

sociais universais, o sistema tributário, o sistema previdenciário e são as de mais difícil 

encaminhamento. E as constitutivas que lidam com procedimentos. 

Diante as tipologias apresentadas, podemos classificar, de forma geral, as políticas 

para o Ensino Médio e para a Educação Profissional, dos anos 1990 até o ano de 2010, 

como Políticas Públicas Regulatórias, pois são políticas que vêm normatizar e orientar 

a forma como o Ensino Médio e a Educação Profissional devem ser ofertados no país. 

(LIMA, 2015, p.74) 

 

Partiremos então a contextualizar as políticas públicas implementadas na educação 

profissional e seus impactos após sua implementação, analisando de modo especial, as 

legislações e normas que constituem a política pública regulatória. 
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3.1 A Educação Profissional nas Políticas Públicas 

Analisar as políticas públicas na educação profissional envolve uma análise 

discursiva entre o dito e o realizado. Souza (2006) ressalta que a política pública permite 

distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz. Envolve vários atores e 

níveis de decisão (formais e informais). É abrangente e não se limita a leis e regras. É uma ação 

intencional, com objetivos a serem alcançados. Embora tenha impactos no curto prazo, é uma 

política de longo prazo. E envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição, ou 

seja, implica também implementação, execução e avaliação. 

Abordando o contexto específico da educação profissional, analisaremos as 

políticas públicas implementadas no corte temporal do início do projeto de expansão desta 

modalidade deeducação, que se inicia em meados da década de 1990 aos dias atuais. Conforme 

Bezerra (2017) em 1997, o governo federal, pelo Decreto nº 2.208 (BRASIL, 1997a), cria o 

Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP), o qual regulamentou os artigos da 

nova LDB que tratavam da Educação Profissional. Neste período, o país mergulhou em 

financiamento para a expansão da educação profissional, que no Decreto nº 2.208/97 não incluía 

o Ensino Médio Integrado, apenas as modalidades subsequente e concomitante.  

O projeto de expansão da educação profissional nessa época deu prioridade à 

expansão na rede privada, “recursos foram adquiridos com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), com o objetivo de financiar tal projeto, o qual visava a redução da 

presença do Estado na manutenção e no investimento na EPT, e a consequente transferência 

desse ensino à iniciativa privada.” (BEZERRA, 2017, p.364) Tal orientação dada por essa 

política pública tem recorrência na história da educação profissional em nosso país, uma vez 

que, revisitando as memórias da educação profissional, é perceptível uma política pública de 

segmentação, que visava atender em especial às demandas do capitalismo, “em um Estado 

neoliberal, como o brasileiro, os projetos de políticas públicas são alvo para a desobrigação do 

Estado de realizá-las” (LIMA, 2015, p. 75). 

Em 2005, a Lei 11.195/2005 altera o §5 do Art.3 da Lei nº 8.948/94 que trata do 

Sistema Nacional de Educação Tecnológica, trazendo para a União maior autonomia e 

responsabilidade na criação de novas unidades de ensino. Essa lei dá origem ao Plano de 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, constituído em três fases. Na primeira 

fase foram previstas a criação de 42 novas unidades, incluindo Escolas Técnicas, Agrotécnicas 

e Unidades de Ensino Descentralizadas (UNED). A segunda fase foi iniciada em 2007, tendo 
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como meta a criação de 150 novas unidades de ensino, e foi realizada chamada pública do 

MEC/SETEC nº001/2007, onde o governo federal assume a intenção de implantar “uma escola 

técnica em cada cidade polo do país”, assumindo a educação profissional como estratégia para 

o desenvolvimento socioeconômico sustentável (SCHIEDECK, 2019). E a terceira fase que se 

iniciou em 2011, em que a meta foi a criação de 208 novas unidades até 2014. Em 2018 chegou 

ao total de mais de 500 novas unidades, conforme os dados disponíveis no portal do Ministério 

da Educação (BRASIL, 2020). 

Realizando um comparativo entre os governos, o investimento em Educação 

Profissional e Tecnológica como política pública sob responsabilidade do Estado foi expressivo 

no governo Lula. A partir dos dados acima expostos e de acordo com os dados do Tribunal de 

Contas da União (TCU) isso é demonstrado a partir do Gráfico 1: 

Gráfico 1 - Expansão da Rede Federal de EPT 

Fonte: Autora, a partir do Relatório do TCU. (BRASIL, 2011). 

Ainda em 2010, o número de unidades de ensino da rede federal de educação 

profissional e tecnológica dobrou em sete anos, toda a criação de quase um século de educação 

profissional no país, e se considerarmos os dados de 2018, podemos ver que triplicou o número 

de unidades. Esses números representam a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), 

percebida e incentivada a partir do governo Lula como parte imprescindível do 

desenvolvimento regional. Ainda em 2007 houve o lançamento do Plano de Desenvolvimento 

da Educação: razões, princípios e programas, documento que orienta a EPT como política 

pública de desenvolvimento regional e de ordenação territorial. 

Em 2008, a partir da Lei 11.892/2008 que instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, uma nova institucionalidade em EPT se formou. Segundo o Plano de 
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Desenvolvimento Educacional, uma nova visão se funde na educação profissional e 

tecnológica: 

Visão sistêmica da educação, território e desenvolvimento se fundem nos IFET de 

maneira plena. Uma rede com 354 unidades não pode manter as características do 

período anterior. A maturidade da rede federal de educação profissional e tecnológica 

e a escala e a dispersão das unidades por todas as mesorregiões do País exigem um 

novo modelo de atuação, que envolva o desenvolvimento de um arrojado projeto 

político-pedagógico, verticalidade da oferta de educação profissional e tecnológica, 

articulação com o ensino regular, aumento da escolaridade do trabalhador, interação 

com o mundo do trabalho e as ciências e apoio à escola pública. (BRASIL, 2007) 

Nesse sentido, “em relação à EPT, compreende-se uma nova perspectiva, no que 

diz respeito ao percurso tradicional de investimentos do Estado, nesse setor, e a tradicional 

função de formar mão de obra especializada para suprir as necessidades específicas do setor 

produtivo.” (BEZERRA, 2017, p.367) O investimento massivamente depositado pelo governo 

FHC na rede privada perde força, neste momento, deslocando-se principalmente para a rede 

pública de ensino e adotando uma perspectiva de formação integral. Em conjunto com o 

Decreto 5.154/2008, constituem um novo projeto de EPT, visando também a verticalização da 

educação básica ao ensino superior. 

A partir dessa segunda fase de expansão e com a nova estrutura dos Institutos 

Federais de Educação Profissional e Tecnológica (IFs) aponta-se uma nova decisão 

prioritariamente política, de quais seriam as cidades polo contempladas com a criação de novas 

unidades de ensino.  

A estruturação multicampi e a definição mais específica da área de atuação dos 

Institutos Federais, auxiliado por dados estatísticos de instituições, como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), dentre outras, as 

quais contribuem para a demarcação das mesorregiões e das cidades polo para a 

implantação, demarcaram a expectativa que o governo depositou nesse novo modelo 

de organização da rede (BEZERRA, 2017, p.367) 

Ou seja, nesse período o Estado assume a educação profissional e tecnológica como 

investimento para o desenvolvimento regional, utilizando estrategicamente do arranjo 

produtivo local e tratando de forma sistêmica o perfil dos cursos a partir da unificação nacional 

dada pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, cuja primeira edição foi em 2008.  

Portanto, é indiscutível que a expansão da educação profissional, através da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, foi exponencial durante o governo Lula, 

trazendo instituições que promovem uma educação de qualidade, articulando ensino, pesquisa 

e extensão, assim como a verticalização do ensino básico ao ensino superior, levados a muitos 



46 
 

municípios interioranos, inclusive Buriticupu/MA, onde está nosso lócus de pesquisa. Contudo, 

a estrutura física e os recursos humanos e financeiros nem sempre foram compatíveis com a 

rapidez pela qual todo o processo de expansão se deu. Enquanto um projeto de educação 

emancipatória, todo profissional servidor que adentrou nesta rede em expansão deveria ter uma 

formação continuada para compreensão das bases conceituais desta educação. No caso 

específico de Buriticupu, os servidores não tiveram essa formação e iniciaram suas atividades 

letivas em uma escola municipal, dado que as aulas iniciaram antes da entrega predial do 

campus. Assim, a relação entre estrutura física versus quantidade de estudantes também não foi 

minimamente compatível no início desse processo de expansão. Foi uma expansão tão 

aligeirada que, ao tempo que duplica em dez anos a quantidade de instituições que levaram cem 

anos para serem implantadas, por outro lado negligencia uma formação mínima para que a 

intencionalidade desta política de expansão seja compatível com um projeto de sociedade mais 

igualitário.  

No governo Dilma Rousseff (2011-2016) a Educação Profissional continuou com 

a expansão da Rede Federal e consolidação dos campi iniciados no governo Lula, mas com uma 

proporção bem menor. O grande impacto da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nesse 

período resume-se ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC) instituído pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011. Incorporado ao 

PRONATEC também foram incluídos a Rede e-Tec Brasil, de educação profissional à distância 

(Decreto nº 7.589/2011), o programa Mulheres Mil (Portaria nº 1.015 de 21 de julho de 2011 

do MEC), o Mediotec (para os estudantes que cursam concomitantemente o ensino médio 

regular em escolas estaduais) e o Profuncionário destinado a trabalhadores em serviço.  

O PRONATEC objetiva atender, segundo sua proposta, uma demanda do mercado 

de trabalho, considerando que havia uma grande oferta de trabalho e supostamente não haveria 

mão de obra qualificada para a empregabilidade. Não obstante, “a concepção de 

empregabilidade desresponsabiliza o Estado com a implementação de políticas públicas que 

possam garantir minimamente as condições de vida do trabalhador.” (MELO, 2015, p.113). Ao 

contrário coloca sobre o indivíduo a responsabilização pelo seu desemprego, e insere sobre o 

PRONATEC uma válvula de salvação ao trabalhador, sem levar em consideração todo percurso 

histórico de exclusões e relações de poder envolvidas nesse processo. 

Contudo, optou-se por esse discurso de apagão de mão de obra, que justificou a 

necessidade de cursos de curta duração para atendimento às demandas urgentes do mercado, 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
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com um caráter expansionista da educação profissional. “Ao refletirmos sobre o discurso que 

faz a defesa da existência de um apagão de mão de obra e que delega à Educação Profissional 

o poder de inserir as pessoas no mercado de trabalho, constatamos que, de fato, há uma 

retomada da Teoria do Capital Humano.” (MELO, 2015, p. 90). Esta teoria enfatiza que o 

desenvolvimento de uma nação é proporcional ao seu grau de escolarização. Neste sentido, são 

negligenciadas as relações de poder historicamente estabelecidas, ocultando a exclusão 

permanente de determinadas classes sociais. “O discurso do apagão deflagra o intento de 

mascarar a real razão dessa falta de qualificação, ou seja, desconsidera o processo histórico 

desigual brasileiro” (MELO, 2015, p. 90). 

Mais de 8 milhões de vagas foram criadas para o programa PRONATEC, a maior 

parte destes cursos foram de Formação Inicial e Continuada (FIC), estes cursos tinham duração 

mínima de 160 horas e máxima de 400 horas, ou seja, cursos de curta duração. Nessa 

perspectiva, se percebe que o programa foi, em sua maioria, realizado de forma aligeirada e, 

consequentemente, superficial, coerente com a lógica do mercado. “[...] As modalidades já 

sugerem a predominância de uma formação mais aligeirada e de nível menos elevado, dirigida 

para um público beneficiário menos privilegiado economicamente (MATOS E LIMA, 2016, 

p.200). Considerando que o público alvo do programa, em parte, eram estudantes que, 

concomitantemente, realizavam o ensino médio regular e, em parte, trabalhadores que já 

gastavam seu dia todo ocupados com as horas regulares de trabalho, ambos necessitariam de 

formação mais ampla e aprofundada para uma formação qualitativa. 

Outro fator agravante do programa é que grande parte da oferta dos cursos foi de 

iniciativa privada, “[...] pode-se constatar que a predominância da modalidade FIC ocorreu por 

meio das instituições privadas, com aproximadamente 80% das vagas ofertadas e menos de 

20% de vagas foram ofertadas pela iniciativa pública” (MATOS E LIMA, 2016, p.202). Ou 

seja, o Estado financiando a rede privada em benefício dos empresários. “Refletimos que, a 

partir de concepções neoliberais, o Estado, além da função reguladora, assume a função de 

financiador. A partir das orientações neoliberais do Estado, que priorizam a esfera privada, o 

Pronatec vem sendo orientado nesse sentido”. (MELO, 2015, p.92). 

O financiamento da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) pelo Estado (fruto 

de financiamento junto a organismos internacionais) à rede privada é uma retomada da lógica 

neoliberal da década de 90, com o primeiro Plano de Expansão da Educação Profissional 

(PROEP). “Nesse sentido, o Estado brasileiro concede mais uma vez, com o Pronatec, à 
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iniciativa privada o direito de formar a classe trabalhadora, com subsídio de dinheiro público” 

(MELO, 2015, p.104). Divulgando para a classe trabalhadora a ilusória propaganda de que com 

esta formação aligeirada e superficial seria possível ter um mínimo de condições dignas.  

O atendimento às mudanças estruturais do trabalho no regime de acumulação 

flexível pressiona o próprio Estado a tomar medidas emergentes que satisfaçam o público 

empresariado. Neste sentido, “o programa tem um caráter de suplementação, dirige-se para o 

mercado e rompe com a fronteira público-privado”. (MATOS E LIMA, 2016, p.203). Assim 

como outrora fora feito, a educação profissional como obrigatória no período militar 

desenvolvimentista, para aceite do país junto aos objetivos dos organismos internacionais. 

Essas reflexões teóricas permitem apreender que o Pronatec, enquanto política de 

educação profissional, encontra-se relacionado com o movimento de reestruturação 

produtiva e com a dinâmica da estrutura do mercado de trabalho, que inclui e∕ou exclui 

seres humanos, em circunstâncias e tempos diversos, com demandas específicas de 

formação de trabalhador para aumentar o lucro do capital ou amenizar os efeitos 

perversos da exclusão social. (MATOS E LIMA, 2016, p. 193) 

 

Por isso o programa destina-se a pessoas já em situação de vulnerabilidade, de baixa 

renda e que fazem parte de públicos tais como Projovem e Mulheres Mil. Contudo, esses cursos 

não modificam a situação dessas pessoas, não transformam sua realidade, na verdade, são 

cursos que não alteram o nível de escolaridade do indivíduo. Todo o programa é trabalhado de 

forma mercadológica. É uma dupla privatização, por um lado o Estado financia instituições 

privadas, e por outro, oferece “migalhas” privando a população, já penalizada por exclusões 

sociais, de uma formação sólida e emancipadora. “O programa induz a dualidade estrutural 

formação geral e ensino profissional, historicamente questionada nas políticas de educação 

profissional por pesquisadores e movimentos organizados de trabalhadores que lutam por uma 

formação cultural integrada”. (MATOS E LIMA, 2016, p.204) 

Em síntese, o PRONATEC representou uma política pública voltada a uma 

formação de massa, aliada a uma manobra política populista e mercadológica. Portanto, o 

programa se traduz em ações paliativas e ineficazes, que expressam nitidamente “[...] a 

correlação de forças entre empresariado e classe trabalhadora, culminaram em políticas 

educacionais de contenção social” (MELO, 2015, p.124). Desse modo, o PRONATEC foi a 

maior expressão em termos quantitativos na política pública da educação profissional no 

período do governo de Dilma Rousseff.  Programas superficiais de educação profissional 

expressam “[...] que o governo federal a qualquer modo lança programas e, ao colocá-los em 
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prática, busca mudanças, no que tange o não atendimento de sua meta, sem preocupação de 

manter e cumprir conforme seu anúncio, com vistas ao lado político” (COSTA, 2016, p.65). 

Esta análise mais profunda é necessária para desvelar, adiante, os discursos de acesso ao 

emprego, os propósitos que na prática se executaram. 

Paralelamente à implantação e execução do PRONATEC, outras disputas e 

contradições tomavam parte da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), nesse sentido, 

foram aprovadas em 2012 as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

através das Resoluções CNE/CEB nº 02/2012 e  nº 06/2012, respectivamente. Ramos e Ciavatta 

(2012) contextualizam as disputas políticas em jogo, tratando-as como a “era das diretrizes”, 

desde as primeiras diretrizes formuladas no governo FHC e em continuidade nos governos Lula 

e Dilma Rousseff, em que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) estavam em disputa. 

Após a divulgação inicial, pela Câmara de Educação Básica em 2010 de novas diretrizes 

curriculares, que claramente estavam centradas em competências para a empregabilidade, 

houve uma proposta de formação de um grupo de trabalho promovido pelo Ministério da 

Educação, em que participaram o Fórum de Dirigentes de Ensino (FDE) da Rede Federal de 

EPT e da ANPEd, CONIF, movimentos sociais, entidades científicas e setores do próprio MEC.  

Segundo Ciavatta (2014), esse grupo de trabalho produziu um documento de DCN 

para o Ensino Médio, aproximando-o da Educação Profissional, na expectativa de que fossem 

consideradas as bases de um único documento para as duas diretrizes. “Mas esse caminho não 

foi viabilizado. A Câmara de Educação Básica do CNE não concordou com a discussão 

conjunta dos documentos, mas o Relator incorporou a fundamentação básica do primeiro 

documento”. (CIAVATTA, 2014, p.201). Desse modo, enquanto as DCN para o Ensino Médio 

pautaram-se na perspectiva de uma formação humana integral, tendo o trabalho e a pesquisa 

como princípio educativo e fundamentada nos eixos estruturantes do trabalho, a ciência, a 

tecnologia e a cultura, as DCN para a Educação Profissional foram no sentido contrário, 

conforme aponta MOURA (2013): 

[...] as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio (DCNEPTNM) reiteram uma concepção de formação humana 

instrumental e utilitária, podendo ser sintetizada nas seguintes características: 

centralidade nas competências; submissão explícita da escola e da formação humana 

à lógica do mercado de trabalho; ênfase nas certificações parciais, ensejando a volta 

da modularização e das saídas intermediárias; priorização das formas subsequente e 

concomitante ao ensino médio em detrimento do EMI. (MOURA, 2013, p.718) 
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Assim, a política de agradar gregos e troianos permaneceu nas DCN para a 

Educação Profissional, onde o texto híbrido das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (DCNEPTNM), manteve entre seus princípios 

a pesquisa como princípio pedagógico e o trabalho como princípio educativo (Art.6), indicadas 

pelo documento alternativo do grupo de trabalho e, por outro lado, permaneceu com a educação 

centrada em competências e habilidades para a empregabilidade, mantendo o predomínio da 

visão empresarial para a educação profissional. Reiterando a permanente contradição de dois 

projetos societários diferentes numa mesma legislação, assim como no Decreto 5.154/2004. 

A formulação de documentos oficiais que expressam a política pública educacional 

sempre são alvos de disputa no Brasil, o mesmo ocorreu também na construção do Plano 

Nacional de Educação (PNE) que teve um atraso de quatro anos para sua aprovação. É 

importante ressaltar que o Plano Nacional de Educação é previsto legalmente no Art. 214 da 

Constituição Federal, um documento construído por um processo coletivo de contribuições, 

através de conferências preparatórias e livres, municipais e/ou intermunicipais, do Distrito 

Federal e estaduais de educação. Essas conferências prévias discutem um Documento-

Referência elaborado pelo Fórum Nacional de Educação (FNE) que em seguida são levados a 

Conferência Nacional de Educação (CONAE) onde é realizada a deliberação com participação 

coletiva, envolvendo diferentes segmentos e profissionais previamente delegados por 

representatividade de diversos órgãos educacionais. No caso do atual PNE com vigência 2014 

a 2024, o projeto de lei foi encaminhado ainda em 2010, contudo, passou por disputas políticas 

para alteração e substituição do documento-referência. Conforme Magalhães e Coutinho 

(2015): 

Apesar de o projeto de lei ter sido encaminhado no dia 03 de novembro de 2010, só 

foi aprovado cerca de quatro anos depois, após longa discussão e tramitação na 

Câmara dos Deputados e no Senado Federal, contando com 2.916 emendas ao projeto 

e 449 ao substitutivo. Acabou sendo aprovado para o decênio 2014-2024 através da 

Lei n.º 13.005, de 25 junho de 2014. (2015, p.71) 

Um dos pontos de maior entrave para aprovação da Lei do atual PNE foi a meta 20 

que trata da destinação financeira de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do país para a 

educação. Logo, apesar do documento ter sido construído coletivamente por pesquisadores e 

educadores de todo o país, sua versão final é fruto de muitas disputas políticas que servem a um 

determinado projeto de sociedade.  

Quanto à educação profissional no PNE, podemos destacar alguns pontos 

importantes. As metas 10 e 11 do PNE 2014-2024 tratam explicitamente da educação 
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profissional, mas antes de adentrarmos nesta questão específica, podemos perceber que uma 

das bases principais da educação profissional não é contemplada por esse documento, que é a 

formação integral do ser humano. Conforme trata Amorim (2016) 

No caso da formação integrada, o PNE não traz explicitamente nenhum termo 

correlato (politecnia, formação omnilateral, escola unitária, etc.). Este silêncio, 

obviamente, pesa a favor da situação política, social e ideológica do país em que 

prevalecem modelos educacionais fortemente marcados pela subserviência aos 

valores do capitalismo (AMORIM, 2016, p.18) 

Entretanto, em meio as disputas, outros avanços foram conquistados no novo PNE. 

A ampliação da Educação de Jovens e Adultos na forma integrada à Educação Profissional é 

uma delas, como exposto na Meta 10: “Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 

matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma 

integrada à educação profissional” (BRASIL, 2014). 

A garantia da ampliação da Educação de Jovens e Adultos na forma integrada 

perpassa também, de forma coerente, os objetivos próprios dos Institutos Federais, que desde 

sua lei de criação, garantem a oferta desta formação através do Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e 

Adultos (PROEJA). Segundo a Lei 11.892/2008, um dos objetivos dos Institutos Federais é 

“[…] ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 

cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de 

jovens e adultos.” (BRASIL, 2008). 

A meta seguinte do PNE também é diretamente relacionada a Educação 

Profissional, com relação ao número de matrículas. A Meta 11 pretende “triplicar as matrículas 

da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo 

menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público” (BRASIL, 2014). À 

primeira vista é um ousado plano, visto que, no projeto de lei encaminhado, pretendia apenas 

duplicar o número de matrículas, porém o texto não deixa claro quais os tipos de cursos da 

educação profissional serão contabilizados. Assim, o texto deixa margem para cursos de curta 

duração, como os cursos de formação inicial e continuada (FIC), nem define a partir de quando 

será a contabilização destas matrículas, se desde 2011 quando o PNE já deveria estar valendo, 

ou desde 2014, após sua aprovação.  
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Logo, não sabemos se as milhões de matrículas que tinham se efetivado através de 

programas como o PRONATEC já estariam sendo contabilizadas para o cumprimento desta 

meta. O texto também não deixa claro se os 50% do segmento público garantem o investimento 

financeiro proporcional necessário para a rede pública de ensino. Dessa forma, concordamos 

com Afonso e Gonzales (2015) quando destacam sobre essa meta: 

Além dessa redação ambígua, deve-se ainda destacar o prejuízo para a educação do 

país ao omitir dessa meta a definição de que a expansão deveria ocorrer através de 

ações permanentes e de longo prazo, o que não permitiria a adoção de programas 

temporários e muitas vezes com qualidade questionada em diversos estudos da área 

de educação como é o caso do Pronatec. (AFONSO; GONZALES, 2015, p.74) 

Afonso e Gonzales (2015) ainda apontam a preocupação com a diferença entre 

número de matrículas e número de desistências, podendo o governo até atingir a meta em 

relação ao número de matrículas e, contudo, isto não significar uma mudança real da formação 

do indivíduo. Portanto, mais uma vez o texto legislativo, ao tempo em que traz uma ousada 

meta, deixa em aberto a forma como essa meta será cumprida. Ademais, não há garantia 

mínima, nem percentual, de que os cursos ofertados sejam na forma integrada. 

Assim, a Educação Profissional é mencionada apenas em duas das vinte metas 

estabelecidas no PNE 2014-2024, de todo modo, garante-se uma ampliação da educação 

profissional. De modo geral, “esses compromissos legais se constituem como política pública 

de Estado, que, se não garantem a formação integrada como totalidade da formação para o 

trabalhador, ao menos garantem legalmente a construção de caminhos para este projeto 

educacional”. (AMORIM, 2016, p.18) 

As políticas públicas para a educação tomaram novos rumos a partir de 2016, com 

a crise política instaurada e o golpe à presidenta Dilma Rousseff. O governo de Michel Temer 

assume a presidência e logo divulga uma Medida Provisória de Reforma ao Ensino Médio. 

Medidas provisórias, que são utilizadas em situações emergenciais, não condiziam com o que 

o Ensino Médio no Brasil necessitava. Dessa forma antidemocrática, em 2017 foi aprovada a 

lei n. 13.415 que traz a contrarreforma do Ensino Médio. 

A mudança na LDB foi primeiramente e diretamente impactada pelo ensino médio. 

Contudo, a educação profissional, ainda que não tenha sido alvo diretamente das alterações em 

seus artigos, sofrerá alterações, em especial quanto à forma articulada de educação profissional 

na forma integrada ao ensino médio. Há também uma incoerência jurídica da contrarreforma, 

uma vez que a sessão destinada à Educação Profissional na LDB não é alterada, assim como as 
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Diretrizes Curriculares da Educação Profissional, contudo é atingida diretamente, em especial 

ao que se refere ao Ensino Médio Integrado, uma vez que a formação técnica e profissional é 

indicada na contrarreforma apenas como um itinerário formativo. 

A contrarreforma do Ensino Médio é uma soma de incoerências e retrocessos, “a 

atual contrarreforma do Ensino Médio retoma os dispositivos de dualidade e de fragmentação 

formativas, os quais vivenciamos em reformas anteriores”. (RAMOS, 2017, p.38) A perspectiva 

de itinerários formativos, a abertura ao notório saber, a diminuição da carga horária da base 

nacional comum curricular, somados à latente falta de infraestrutura e recursos humanos na 

educação, trarão prejuízos em especial para a educação pública. Ainda que a reforma esteja 

atendendo aos interesses dos empresários, Ferreti (2018) questiona qual a pretensão de uma 

formação tão precarizada, até mesmo incoerente com as necessidades de formação, cada vez 

mais complexas, exigidas pelo próprio mercado.  

A menos que o objetivo dos interesses envolvidos seja “[...] apenas para a formação 

de ocupantes de postos de menor expressão, compondo o mercado secundário de trabalho 

interno à empresa, de quem se exige menos em termos de qualificação, pagando-lhes, em 

contrapartida, menores salários, com menores garantias trabalhistas” (FERRETI, 2018, p.270). 

Esta hipótese infelizmente não é impossível, em especial no Brasil, que, historicamente, produz 

um processo de exclusão social severo e marcado pela marca escravocrata. “As marcas da 

opressão escravista se fazem presentes até hoje no incipiente processo de institucionalização 

democrática, no autoritarismo dos governos, na privação de serviços básicos (moradia, saúde, 

educação, segurança), de participação política e social.” (CIAVATTA, 2018, p.220). 

 Tratando especificamente da lei n. 13.415/2017, ela prevê a obrigatoriedade da 

oferta apenas das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Inglês, somados a mais um 

itinerário formativo ou mais, conforme a “possibilidade dos sistemas de ensino” (BRASIL, 

2017). As disciplinas de Sociologia, Filosofia, Educação Física e Arte estavam totalmente 

excluídas na MP 746/2016, mas dadas as repercussões que esta exclusão trouxe, a lei tentou 

amenizar inserindo a obrigatoriedade de “ estudos e práticas de educação física, arte, sociologia 

e filosofia” (BRASIL, 2017), o que, na prática, não garante a oferta destes conhecimentos em 

sua totalidade, a lei deixa abertura a diversas interpretações sobre o que seriam “estudos e 

práticas”.  
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Ademais, ao afirmar que a oferta do itinerário formativo dependerá da possibilidade 

dos sistemas de ensino, alcançam o verdadeiro problema inicial do ensino médio, que foi 

desconsiderado nesta contrarreforma, que é a falta de infraestrutura e de um quadro suficiente 

de profissionais e, portanto, há logo de se supor o futuro da educação. Certamente ouviremos 

um discurso recorrente nos últimos anos, de que, para economia dos gastos públicos será 

necessário o enxugamento da máquina pública, e assim serão oferecidos somente o mínimo 

obrigatório ou, no máximo, parcerias com redes privadas de cursos técnicos como o Sistema S 

e até mesmo a Rede Federal, conforme for conveniente. Entretanto, se depender apenas das 

escolas estaduais, provavelmente, as escolas públicas oferecerão um único itinerário formativo. 

Reduzir a carga horária não é um prejuízo apenas quantitativo, é conhecimento 

historicamente produzido e a partir desta lei, negado aos jovens. A entrada do notório saber é 

outro aspecto que fragiliza a qualidade da educação e a própria classe docente. A interpretação 

quanto ao que seria notório saber e que critérios seriam utilizados para isto, dependeriam da 

consideração e aprovação dos Conselhos de Educação estaduais, conforme o que lhe for mais 

conveniente. 

Os desdobramentos técnico-burocráticos que isso implica não são simples. A questão 

mais séria é a possibilidade de que, por essa forma, as admissões se façam não mais 

por concursos públicos, que é a forma mais efetiva de avaliar o saber específico detido 

pelo candidato, mas por indicações que podem obedecer a critérios não afinados com 

a docência na formação profissional. (FERRETI, 2018, p.268) 

Quanto à educação profissional, muitas dúvidas são suscitadas com a aprovação 

dessa lei. Como ficarão as instituições federais que adotam o Ensino Médio Integrado? Ao 

analisar a lei nº 13.415/2017 percebemos que um dos itinerários formativos é a formação técnica 

e profissional (inciso V do Art.36). Deste modo, se as escolas públicas federais de educação 

profissional já dispõem deste itinerário em sua essência, bastaria ofertar apenas português, 

matemática e inglês? Os estudantes que ingressarem no Ensino Médio Integrado não disporão 

das disciplinas de geografia, história, química, biologia, física, sociologia, filosofia, educação 

física, artes? Ainda caberá utilizar o termo Ensino Médio Integrado? “Nesse sentido, a Lei 

13.415, além de confusa, contribui também para o aligeiramento da educação profissional a ser 

disponibilizada pelo ensino médio, o qual é anunciado, em primeiro lugar, pela redução da carga 

horária desta, na condição de itinerário formativo” (FERRETI, 2018, p.265) 

Os estudantes preocupados em ingressar no ensino superior ainda terão desejo de 

cursar o Ensino Médio Integrado, uma vez que serão privados de tantas áreas do conhecimento 
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necessárias para sua formação? As instituições da rede federal serão utilizadas como itinerário 

formativo profissional das escolas públicas estaduais? Ou o Sistema S será acionado da mesma 

forma como foi com o PRONATEC? Como ficarão os Institutos Federais que têm em sua lei 

de criação a obrigatoriedade da oferta de 50% de seus cursos na forma integrada? Conforme 

Bezerra (2017) a lei nº 13.415/2017 é contraditória e para ele traz o fim da educação integrada. 

[...] outra contradição é o fim do modelo de educação integrada, reeditando as 

aspirações tecnicistas e excludentes da lei nº 2208/97, pois tal reforma do Ensino 

Médio não garante aos IFETs que suas unidades possam desenvolver, concomitante, 

o ensino politécnico, podendo se resumir, apenas, ao ensino concomitante ou 

subsequente como complemento em parceria com outras redes. (BEZERRA, 2017, p. 

372-373) 

São muitas as incertezas nesse momento. O Ministério da Educação está em 

processo de criação das novas diretrizes curriculares para a educação profissional para 

adequação à nova legislação do ensino médio. E até a divulgação desse documento, não teremos 

como avaliar precisamente quantos e quais os prejuízos poderão ocorrer na Educação 

Profissional. É um momento de fragilização do próprio serviço público que, ao invés de ser 

defendido pelo governo, tem sido alvo de constantes críticas, pressionando através das mídias 

de massa, a população contra os servidores públicos. 

Não se trata apenas das políticas públicas no âmbito da educação. Vivemos desde 

2016, após golpe político e econômico, um processo de reformas autoritárias, de retirada de 

direitos. É a Reforma da Previdência, a Reforma Trabalhista, a Reforma Tributária, a Escola 

“Sem Partido”, a Reforma do Ensino Médio, a vindoura Reforma Administrativa. Um desmonte 

de décadas de direitos conquistados a duras lutas e embates. Parafraseando Ciavatta (2018) é a 

crise da institucionalidade democrática em nosso país. É um tempo em que: “há anomia na 

convivência civil, há uma desconsideração generalizada com as leis e as normas; há ruptura 

com os coletivos, defesa do individualismo, centralização autocrática das decisões.” 

(CIAVATTA, 2018, p.208) 

O país vive um momento que necessita de resistência, de luta. Não é a primeira vez 

que as políticas públicas são voltadas contra os direitos dos cidadãos. Outras batalhas já foram 

travadas, algumas vencidas. Cabe-nos a responsabilidade de reagir. No caso específico da lei 

da contrarreforma do ensino médio Ciavatta (2018) reflete que resistir é exatamente não 

executar. 
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É preciso dizer que entendo o protesto a essa contrarreforma e a não observância da 

lei como a primeira posição a ser tomada pelos educadores e pelas Instituições 

comprometidas com a formação básica, pública e de qualidade social dos estudantes 

deste país, em especial, por aqueles comprometidos com o projeto de Ensino Médio 

Integrado.(RAMOS, 2017, p.39) 

E mais, Ciavatta (2018) propõe que os Institutos Federais têm ainda maior 

autonomia para esta resistência. “As Instituições Federais, por sua vez, ao gozarem de 

autonomia administrativa, financeira e pedagógica, também, possuem a prerrogativa política de 

não se adaptarem à lei” (RAMOS, 2017, p.39-40). Contudo, considerando que os Institutos 

Federais já dispõem de uma contração na carga horária geral dos cursos de Ensino Médio 

Integrado, determinado através das DCN para a Educação Profissional e já possuem os 

profissionais necessários para isto, é possível que, sob este argumento, possam manter suas 

propostas curriculares, a depender das novas diretrizes que já estão sendo desenvolvidas. 

Por outro lado, outro ponto de coerção que afeta diretamente a educação é a Emenda 

Constitucional nº 95/2016, aprovada durante o governo Temer, que estabelece um teto nos 

gastos públicos pelos próximos 20 anos, afetando em especial a saúde e a educação. Nesse 

sentido, Ciavatta (2018) coloca que “as reformas em curso inserem-se nas políticas afins com 

a situação de capitalismo dependente do país, a começar pelo teto dos gastos públicos, a 

privatização de empresas e serviços, e as reformas da legislação trabalhista, da educação, da 

previdência social. (CIAVATTA, 2018, p.220). 

Países periféricos em desenvolvimento, como o Brasil, se enquadram muito bem 

neste conceito de capitalismo dependente, grosso modo, podemos entender que o capitalismo 

dependente, 

[...] é a dependência econômica e cultural que torna o país refém das imposições dos 

organismos internacionais. Fernandes (1972), elucida como o capitalismo dependente 

constitui-se, enquanto sociedade de classes, em uma formação histórico-social que se 

caracteriza pela sobreapropriação do excedente econômico e pela superexploração do 

trabalho. (CIAVATTA, 2018, p.214) 

A superexploração do trabalho é refletida no país através dos baixos salários e das 

más condições de vida da população, assim como na baixa escolaridade mantida pelo Estado, 

um Estado mínimo por sinal, que se omite de oferecer uma educação de qualidade. A submissão 

às decisões de organismos internacionais nada mais são que uma moeda de troca, a partir das 

dívidas reiteradas pelo país. Segundo Ferreti (2018), a reforma do ensino médio foi parte de um 

acordo, “os empréstimos no valor de 250 milhões de dólares que, em julho de 2007, o governo 

autorizou o MEC a contratar com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
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(BIRD) para financiar parte da implementação da reforma do ensino médio pelos vários entes 

estaduais” (FERRETI, 2018, p. 270). Logo, a reforma do ensino médio era uma dívida já 

adquirida pelo país, que constantemente depende destes organismos internacionais e direciona 

sua política interna conforme seus interesses. 

Neste momento, trabalhamos com políticas públicas educacionais voltadas para os 

interesses do mercado, dos empresários e caracterizada pelo Estado mínimo, típico dos países 

de capitalismo dependente. As ações promovidas pelo governo federal, “[...] comprometem, 

substancialmente, todo o conjunto de expectativas depositadas ao longo de mais de uma década 

de trabalhos para a reestruturação da rede Federal de EPT e o comprometimento de seus 

objetivos iniciais” (BEZERRA, 2017, p.371). 

Apesar de algumas batalhas perdidas na educação profissional, como a manutenção 

das formas concomitante e subsequente na legislação, e mesmo com ambiguidades na política 

pública realizada, muitos avanços foram conquistados no período de 2003 a 2015 para a 

educação profissional. Os investimentos financeiros realizados através do plano de expansão 

da rede federal. A própria criação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. O 

quantitativo de municípios interioranos que tiveram a oportunidade de uma instituição federal 

de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento regional. Entretanto, todas essas conquistas 

estão ameaçadas, por uma política voltada ao atendimento dos interesses do mercado, e que 

ataca diretamente a população de baixa renda, já tão fragilizada em seus direitos. 

O objetivo de diluir os conflitos sociais e manter a “ordem e progresso” a qualquer 

custo está inscrito nas políticas de educação e do trabalho que, historicamente, 

destina-se às classes de baixa renda: a educação profissional como uma formação 

funcional às necessidades do mercado, formação aligeirada na forma de cursos breves, 

em detrimento da universalização do ensino médio de qualidade para todos. 

(CIAVATTA, 2018, p.212) 

Como percebemos na história da educação profissional, a política foi destinada 

desde seu princípio aos desvalidos da sorte, uma ocupação para que não se tornassem ladrões. 

Depois com o desenvolvimento do capitalismo, o próprio mercado iniciou uma exigência maior 

de qualificação, mas uma formação humana integral nunca foi um objetivo de uma política 

pública, sem que educadores e pesquisadores lutassem para inseri-la. Agora, com a reforma do 

ensino médio, a concepção duramente conquistada nos embates legislativos, está fragilizada. 

Ao retirar do seu interior o ensino acadêmico necessário a uma formação humana, 

essa proposta não só mantém a dualidade histórica no sistema educacional, como, ao 

mesmo tempo, torna cada vez mais distante para os setores populares a concretização 
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de um modelo de educação que objetive formar o homem na sua dimensão 

omnilateral. (LEMOS, et. al, 2017, p.457) 

Assim, uma das últimas políticas públicas da educação que podemos analisar vem 

na contramão dos avanços conquistados até então. Como um pacote fracionado de regulações, 

o governo anuncia a cada dia uma reforma, um direito a menos que estamos vivenciando. A 

próxima reforma mencionada é a administrativa, que afetará servidores docentes e técnicos 

administrativos, que já não lutam por novos direitos, mas apenas pela manutenção e garantia 

dos que ainda lhes restam.  

Após este panorama geral das políticas públicas educacionais, em especial na 

educação profissional, traremos a partir de então como se executam as políticas internas dos 

Institutos Federais, mediante as influências das políticas públicas nacionais. 

3.2 As Políticas de Assistência Estudantil nos Institutos Federais 

Os Institutos Federais de Educação (IFs) são afetados diretamente por todas as 

políticas nacionais de contenção de gastos, cortes públicos de orçamento, de precarização do 

trabalho docente que, na outra ponta, atingem os estudantes, principais beneficiários dos 

investimentos na educação. Neste sentido, faremos uma análise da Política de Assistência 

Estudantil nos Institutos Federais e sua contribuição para a formação humana integral. 

Nesse aspecto, cabe pontuar algumas políticas de assistência estudantil promovidas 

na Rede Federal desde sua criação e relatadas pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF): 

[...] ao largo deste primeiro decênio de ampliação do acesso é preciso considerar 

algumas medidas do Ministério da Educação para ampliar as condições de 

permanência dos estudantes nas IFES, a saber: criação do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES, 2010); ampliação da oferta do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar abrangendo os Institutos Federais (PNAE) a partir de 2010 e a 

implantação do Programa Bolsa Permanência MEC (2013). (CONIF, 2018, p.4) 

Das políticas de assistência estudantil citadas, a de maior abrangência e maior 

orçamento é o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), regulamentada pelo  

Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010 e que é a principal fundamentação legal para a política 

de assistência estudantil nos Institutos Federais. Entretanto, esse decreto tem como finalidade 

“ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal” 

(BRASIL, 2010, grifo nosso), entre seus objetivos e durante todo o decreto sempre são 

enfatizados a “educação superior” ou “alunos de graduação”. Dessa forma, ainda que os 
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Institutos Federais sejam contemplados, o são em razão do ensino superior, que também é 

ofertado nessas instituições, sem contudo, ter sido o Ensino Médio Integrado (EMI) parte do 

objetivo inicial do decreto. Fator esse já indicativo da falta de intencionalidade política desse 

investimento diretamente no ensino médio, ademais traz uma certa insegurança jurídica.  

Em razão das especificidades dos Institutos Federais, foi instituído um Grupo de 

Trabalho (GT) no Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) que trabalhou no estudo de uma legislação 

específica para implementação nos Institutos Federais, dada a sua diferenciação às 

universidades, contudo ainda não contemplado. O Projeto de Lei iniciado em 2015 (PL-

1270/2015) e posteriormente apensado ao Projeto de Lei nº 258/2020 propõe a alteração do 

Programa Nacional de Assistencia Estudantil para uma Política Nacional de Assistência 

Estudantil, 

[...] será de grande importância para todas as Instituições Educacionais que executam 

o PNAES, considerando que a assistência estudantil ultrapassará o patamar de um 

programa executado no âmbito de um conjunto de políticas governamentais para o 

status de Política Pública de Estado, proporcionando uma série de mudanças na 

concepção, no orçamento, gestão e execução (CONIF, 2018, p.7) 

Certamente, uma política nacional traz maior segurança e estabilidade à garantia de 

continuidade nas ações da assistencia estudantil que estimulam o acesso, a permanência e a 

conclusão dos estudantes, em especial aqueles em vulnerabilidade social. Contudo, o PL-

258/2020 não resolve a especificidade dos Institutos Federais (IFs), onde 50% dos estudantes 

pertencem aos cursos de nível médio e não de graduação, conforme estabelecido no Decreto nº 

7.234/2010. Para atender toda sua demanda, os Institutos Federais estão respaldados no Artigo 

4º do PNAES que diz: 

As ações de assistência estudantil serão executadas por instituições federais de ensino 

superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e 

extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu corpo discente. 

(BRASIL, 2010) 

As especificidades é que garantem que os estudantes no Ensino Médio Integrado, 

subsequente ou concomitante possam ser contemplados nas ações da assistência estudantil dos 

Institutos Federais (IFs). A partir do disposto no §2 do Art.3º, “caberá à instituição federal de 

ensino superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem 

beneficiados” (BRASIL, 2010). Cada Instituto Federal (IF) regulamenta sua política interna de 
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assistência estudantil, respeitando as áreas obrigatórias dispostas no PNAES6. 

Em consulta ao relatório do CONIF, divulgado em dezembro de 2018, percebe-se 

que ele se propôs a um levantamento quantitativo do panorama de execução da Política de 

Assistência Estudantil na Rede Federal. A partir desse estudo exploratório onde participaram 

vinte e oito instituições de toda a rede federal, demonstra os dados estatísticos e conclui, de 

forma geral, que não há uma sistematização das ações, o que seria coerente considerando tratar-

se de uma Rede Federal.  

Outro ponto importante observado neste estudo refere-se a organização estrutural dos 

setores responsáveis pelo trabalho da assistência estudantil nos Campi e Reitoria. 

Existem ainda disparidades nessa organização estrutural tanto no aspecto da 

composição das instâncias de gestão da política, quanto no quadro de profissionais 

das equipes multiprofissionais que atuam nos Campi e Reitorias. (CONIF, 2018, p.74-

75) 

É de grande valia a contribuição dos dados do relatório do CONIF para análise 

quantitativa da execução da política de assistência estudantil, bem como, para identificação das 

fragilidades relacionadas à infraestrutura e quantitativo de servidores. Entretanto, para nossa 

pesquisa, outras leituras precisam ser realizadas. Desse modo, em nossa análise das Políticas de 

Assistência Estudantil (PAE) nos Institutos Federais (IF) utilizamos a metodologia da Análise 

Textual Discursiva (ATD) com base nos preceitos de Moraes e Galiazzi (2011) em coerência 

com a totalidade da pesquisa.  

O corpus constitui-se do conjunto de documentos a serem analisados. Considerando 

a autonomia das Instituições Federais para regulamentação de sua política de assistência 

estudantil utilizamos como corpus desta análise as Resoluções dos Institutos Federais de 

Educação (IF) que regulamentam sua Política de Assistência Estudantil (PAE).  

Apesar da Rede Federal contemplar os Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFET) do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) e o Colégio Pedro II, optamos por nos concentrar nos Institutos Federais (IFs). Dos 

38 Institutos Federais pesquisados no período de 02 a 11 de julho de 2019, foram encontradas 

a resolução que trata da Política de Assistência Estudantil (PAE) em 37 deles. A pesquisa foi 

realizada no site oficial de cada instituição, acessando em “busca” simples com o descritor 

“Política de Assistência Estudantil” ou em “documentos e resoluções”, ou ainda na sessão 

 
6 Conforme o Art.3º, §1 do Decreto 7234/2010 as ações de assistência estudantil deverão ser desenvolvidas nas 

áreas: moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio 

pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 
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“alunos”, conforme o layout de cada página institucional. Os documentos estavam dispostos 

nos sites de modo muito intuitivo com facilidade de acesso e transparência. 

Destarte, cada uma das 37 Resoluções (corpus) constituiu-se nas unidades de 

contexto da ATD. Para melhor organização, após a desconstrução do corpus foram utilizadas 

formas de codificação para as unidades de contexto, pois “É importante que o pesquisador 

proceda as suas análises de modo que saiba em cada momento quais as unidades de contexto, 

geralmente os documentos, que deram origem a cada unidade de análise” (MORAES; 

GALIAZZI, 2011, p.18). Assim, utilizamos como codificação, as letras iniciais “IF” 

correspondentes a “Institutos Federais”, seguida de um número sequencial. Portanto, tem-se 

nas unidades de contexto as codificações de IF1; IF2 [...] a IF37. 

A ATD inicia pela desconstrução do texto, onde o pesquisador precisará buscar 

unidades de sentido nos discursos, nas vozes e nos silêncios. “Significa colocar o foco nos 

detalhes e nas partes componentes dos textos, um processo de decomposição que toda análise 

requer” (MORAES, GALIAZZI, 2011, p.18). Da classificação das unidades de sentido é que 

resultará as categorias, “a categorização é um processo de comparação constante entre as 

unidades definidas no momento inicial da análise, levando a agrupamentos de elementos 

semelhantes” (MORAES, GALIAZZI, 2011, p.22). A ATD exige do pesquisador atenção às 

perspectivas dos participantes. Dessa forma, é preciso reconhecer que na argumentação há 

sempre uma fundamentação teórica que a sustenta. “Assim, assume-se que toda leitura de um 

texto é uma interpretação. Não há possibilidade de uma leitura objetiva e neutra” (MORAES; 

GALIAZZI, 2011, p.113). 

A partir das unidades de contexto, são percebidas as “unidades de sentido” dos 

discursos e textos, que são alinhadas coerentemente a determinada categoria. Essas, por sua 

vez, podem ser categorias previamente estabelecidas pelo pesquisador ou podem emergir dos 

textos e discursos em análise (MORAES; GALIAZZI, 2011). Tomando por orientação os 

objetivos da pesquisa, definimos as categorias “Formação Humana Integral” (a fim de saber se 

o princípio da Formação Humana Integral que sustenta nossa perspectiva de Educação 

Profissional e Tecnológica estava presente no documento) e “Equipe Multiprofissional” (com 

o intento de analisar a presença ou omissão desses profissionais e suas respectivas funções na 

Política de Assistência Estudantil). O Gráfico 1 apresenta a organização do processo de análise. 
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Gráfico 1 – Quadro compreensível do processo de análise  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir da análise do corpus de pesquisa, Buriticupu, 2020. 

3.3 A Formação Humana Integral nas Políticas de Assistência Estudantil dos IFs 

Considerando a categoria “Formação Humana Integral (FHI)” é necessário retomar 

seu significado enquanto princípio do Ensino Médio Integrado para contextualizar nossa 

análise. 

A ideia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido historicamente 

pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou 

planejar. [...] Como formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao 

jovem e ao adulto trabalhador o direito de uma formação completa para a leitura do 

mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à 

sua sociedade política. (RAMOS, 2005, p. 85) 

Assim, ao buscar uma formação que supere as divisões sociais do trabalho 

historicamente impostas, e ao mesmo tempo entender que esse ser humano é um sujeito 

histórico em sua totalidade e composto por uma multiplicidade de dimensões, significa 

compreender a Formação Humana Integral (FHI). A partir de então analisaremos como essa 

categoria se expressa nos documentos analisados. 

As unidades de sentido onde foram analisadas a categoria “Formação Humana 

Integral (FHI)” são recorrentes em todas as 37 unidades de contexto. Percebe-se nas 

Regulamentações das Políticas de Assistência Estudantil (PAE) dos Institutos Federais (IF) que 

buscam a “Formação Humana Integral (FHI), dentre seus objetivos, princípios ou diretrizes: 

“[...] Promover e ampliar a formação integral do estudante, estimulando e desenvolvendo a 

criatividade, a reflexão crítica, as atividades e os intercâmbios cultural, esportivo, artístico, 

político, científico e tecnológico” (IF3); “[...] Estimular o desenvolvimento técnico e científico 

dos estudantes na sua formação intelectual, acadêmica e profissional, possibilitando assim a 
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formação integral do discente” (IF4); “[...] A formação humanística e preparação para o 

exercício pleno da cidadania” (IF25); “Priorização do atendimento às necessidades 

socioeconômicas, psicossociais e pedagógicas, visando à formação integral do estudante” 

(IF31); “[...] princípios [...] articulação entre ensino, pesquisa e extensão” (IF34). 

Ressaltamos que as unidades de sentido foram aqui delimitadas considerando a 

saturação de análise, ou seja, “quando a inserção de novas informações na análise já não produz 

modificações nos resultados” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.17). Os princípios, diretrizes e 

objetivos de um documento ou de uma política, explicitam o eixo orientador de suas ações. 

Assim, é possível afirmar que em todo o corpus analisado está inserida a Formação Humana 

Integral (FHI) como eixo orientador das ações, programas e projetos desenvolvidos. Isso 

expressa coerência entre as ações planejadas nos IF e os princípios do Ensino Médio Integrado 

(EMI), no sentido de se “constituir o ensino médio como num processo formativo que integre 

as dimensões estruturantes da vida, trabalho, ciência e cultura, abra novas perspectivas de vida 

para os jovens e concorra para a superação das desigualdades entre as classes sociais” 

(CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 306), como parte fundamental da educação omnilateral. 

Entendendo que a Formação Humana Integral (FHI) compreende o ser em sua 

totalidade e não apenas na sua dimensão produtiva, constata-se na análise que, ao estimular e 

desenvolver “[...] a criatividade, a reflexão crítica, as atividades e os intercâmbios cultural, 

esportivo, artístico, político, científico e tecnológico (IF37)”, as Políticas de Assistência 

Estudantil (PAE) demonstram ser formuladas a partir da compreensão de integralidade das 

dimensões do ser humano. 

A partir das unidades de sentido referentes a categoria Formação Humana Integral 

(FHI) pode-se inferir subcategorias expressas entre o latente e o oculto do corpus. Nesse 

sentido, destacamos três subcategorias: interdisciplinaridade; participação estudantil e 

cidadania, e inclusão e diversidade. As subcategorias expressam conexões mais específicas, 

mas que corroboram num mesmo sentido de explicitação e detalhamento da categoria em 

análise.  

A interdisciplinaridade é constatada quanto aos “princípios [...] articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão” (IF34); e de forma mais tangível “[...] articular ações, programas 

e serviços da Assistência Estudantil aos projetos de ensino, pesquisa e extensão da Instituição” 

(IF24). Não é uma surpresa encontrar o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão nas Políticas de 

Assistência Estudantil, considerando que o próprio Decreto do PNAES estabelece em seu artigo 
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3º que “o PNAES deverá ser implementado de forma articulada com as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão” (BRASIL, 2010).  

É preciso ressaltar que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um 

princípio das Instituições de Ensino Superior, e que “remete a algo que não existe sem a 

presença do outro, ou seja, o todo deixa de ser todo quando se dissocia.” (TAUCHEN, 2009, 

p.93). E, portanto, integrá-la às ações da PAE a caracteriza uma ação reconstituidora “da 

totalidade pela relação entre os conceitos originados a partir de distintos recortes da realidade” 

(RAMOS, 2005, p. 116), que é próprio da ação interdisciplinar. 

A interdisciplinaridade é exposta também por meio de ações: “[...] ações que 

contemplem: [...] atenção à saúde, [...] acompanhamento acadêmico, compreendendo ações de 

caráter psicológico, pedagógico e social, numa perspectiva interdisciplinar” (IF31); “[...] O 

acompanhamento aos estudantes [...] será de natureza acadêmica e interdisciplinar [...]” (IF5). 

Ou reconhecido em programa específico: “O Programa Inter-Ação (PIA), [...] é um conjunto 

de ações educativas, de caráter permanente, voltadas para a construção de uma Instituição de 

Ensino plural e democrática, em uma perspectiva de atuação profissional interdisciplinar” (IF2). 

Nesse sentido, 

Uma perspectiva interdisciplinar deve dar conta da particularidade e da complexidade 

do real, evitando o risco do olhar artificial, decorrente da visão isolada e, logo, estreita 

do especialista, e ao mesmo tempo, da generalização que também obscurece a 

compreensão do objeto em análise e que, portanto, compromete o resultado das 

inferências. (SOUZA, 2003, p.137) 

Trata-se de garantir que haja uma ação que perpassa por diversos profissionais com 

olhares diferentes de uma mesma realidade em que se busca a construção de ações coerentes à 

Formação Humana Integral. 

Observa-se também a interdisciplinaridade no caráter coletivo, “as ações serão 

desenvolvidas, por meio de intervenções coletivas, tais como: palestras, debates, rodas de 

conversas, grupos de estudos, minicursos, oficinas, grupos temáticos e outros, a partir dos 

seguintes eixos [...]” (IF2). Para Silva et al (2017) um dos desafios do Ensino Médio Integrado 

é justamente o trabalho coletivo. “E é muito difícil aprender a trabalhar em conjunto, 

reconhecendo as implicações de um conhecimento que é construído coletivamente e por meio 

da colaboração em seus diversos níveis” (SILVA et al, 2017, p.492). Um desafio, mas uma 

necessidade para o desenvolvimento da Formação Humana Integral. A coletividade ou a 

cooperação de ações e projetos entre profissionais de diferentes áreas do saber promovem 



65 
 

também a interdisciplinaridade, como “[...] construir e/ou fortalecer relações de cooperação e 

interação com profissionais internos [...] e externos [...] (IF2). Apesar de sua relevância para a 

FHI, a interdisciplinaridade é contemplada em apenas onze das trinta e sete unidades de 

contexto analisadas. 

A participação estudantil e a cidadania são aspectos intrínsecos à FHI, uma vez que 

fomentam a formação crítica. Nesse sentido, encontramos nessa subcategoria aspectos 

referentes a elaboração, proposição e avaliação da PAE: “[...] promoção da participação de 

docentes, técnicos-administrativos, discentes e representantes da comunidade externa na 

elaboração de projetos e programas” (IF36); “A Jornada de Assistência Estudantil (JAE) é um 

espaço destinado à comunidade estudantil do [...] para refletir, dialogar e avaliar as ações da 

assistência estudantil (IF34); “[...] objetivos [...] incentivar a representação estudantil no 

acompanhamento e na avaliação de projetos de assistência ao estudante” (IF30). Esses são 

espaços importantes para o diálogo com as juventudes. “Torna-se necessário então, levar em 

conta diferentes formas de oferecer aos jovens as possibilidades de compartilhar contextos que 

dialoguem com suas expectativas e interesses.” (MARTINS; CARRANO, 2011, p.54). 

Outro aspecto da participação estudantil e cidadania encontra-se no apoio à 

organização estudantil através de suas representações junto à instituição: “Incentivo à 

participação político estudantil [...] apoio à organização e participação estudantil nas suas 

instâncias representativas, apoio financeiro à participação em eventos de caráter sócio-político 

internos e externos.” (IF28); “Incentivo à formação da cidadania [...] visa incentivar o estudante 

a se integrar ao contexto institucional, contribuindo para a sua formação integral cidadã e 

estimulando sua participação política e protagonismo nas organizações estudantis.” (IF26); 

“Apoio às Entidades Estudantis: consiste no assessoramento e apoio logístico as ações político-

estudantis [...] cuja finalidade é desenvolver ações de incentivo a formação de cidadania.” 

(IF24). 

E ainda através de ações e programas voltados à cidadania: “Programa de Incentivo 

à Participação Político-acadêmica: Desenvolvimento de ações que contribuam para o pleno 

desenvolvimento do estudante e seu preparo para o exercício da cidadania” (IF35); “[...] O 

programa visa à integração social e a vivência de situações complementares ao ensino que 

oportunizem o desenvolvimento de atitudes e habilidades de formação cidadã” (IF30); “[...] 

preparar o estudante para intervir de forma consciente, crítica e criativa na sociedade, 
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respeitando as diversidades culturais, as diferenças individuais e coletivas, como agente de 

formação e de transformação dessa mesma sociedade” (IF21). 

Nesse sentido a relação da educação com a cidadania está pautada na formação de 

cidadãos que possam se reconhecer como sujeitos de suas próprias vidas e que através 

de suas ações individuais e coletivas contribuam com a construção de sua realidade 

futura e da sociedade onde vivem de forma a se oporem contra a adequação e às regras 

do mercado vigente. (VIANA, 2016, p.49-50) 

Viana (2016) trouxe em seu estudo sobre a “Assistência estudantil e a cidadania na 

perspectiva dos alunos do Ensino Médio Integrado” o quanto as experiências viabilizadas a 

nível institucional podem contribuir com a formação cidadã dos estudantes. À medida que se 

reconhece criticamente as diferenças individuais e coletivas, vai reconhecendo que essas ações 

podem cooperar para a transformação social. 

Nesse reconhecimento às diferenças, adentramos na subcategoria “Inclusão e 

Diversidade”. As unidades de sentido encontradas nessa subcategoria são: “[...] viabilizar ações 

que possibilitem reflexões e mudanças de atitudes sobre diversidade, considerando etnia/cor, 

gênero, religião, orientação sexual, idade entre outros aspectos” (IF33); “[...] realizações de 

fóruns, oficinas que trabalhem a importância da implementação de Políticas Inclusivas e da 

defesa de valores como dignidade e combate à discriminação.” (IF28); “Programa de apoio a 

pessoas com necessidades educacionais específicas [...] tem a finalidade de garantir a estes 

estudantes condições específicas que permitam o acompanhamento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão” (IF26); “[...] buscar em conjunto com os estudantes, alternativas de 

superação de suas 

necessidades, de modo que seu desempenho acadêmico não venha a ser comprometido; [...] 

realizar atendimento/ acompanhamento pedagógico, individual e/ou grupal, com os ingressos; 

[...] promover reuniões com as famílias para integrá-las na vida acadêmica dos estudantes.” 

(IF20); “[...] proporcionar a discussão, por meio de palestras e reuniões, com a comunidade 

acadêmica, visando o rompimento de discriminações, indiferença e preconceitos, a fim de 

construir uma cultura inclusiva na Instituição” (IF9). 

A concepção de inclusão aqui entendida, perpassa os estudantes com deficiência ou 

altas habilidades, mas a supera, contemplando a inclusão também, daqueles que não estão em 

um determinado padrão social imposto. Portanto, incluímos também a diversidade como 

valorização e respeito das diferentes identidades. “A educação inclusiva supõe que o objetivo 

da inclusão educacional seja eliminar a exclusão social, que é consequência de atitudes e 
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respostas à diversidade de raça, classe social, etnia, religião, gênero e habilidade” (AINSCOW, 

2009, p.11). Nesse sentido, destacamos “[...] proporcionar a discussão, por meio de palestras e 

reuniões, com a comunidade acadêmica, visando o rompimento de discriminações, indiferença 

e preconceitos, a fim de construir uma cultura inclusiva na Instituição” (IF9). Pois como ressalta 

Ainscow (2009): 

[...] a inclusão abrange todas as crianças e jovens nas escolas; está focada na presença, 

na participação e na realização; inclusão e exclusão estão vinculadas, de maneira que 

a inclusão envolve o combate ativo à exclusão; a inclusão é vista como um processo 

sem fim. Assim, uma escola inclusiva é aquela que está evoluindo, e não aquela que 

já atingiu um estado perfeito. (AINSCOW, 2009, p.20) 

Portanto, inclusão é um elemento contínuo no processo educacional, e ações 

voltadas para esse fim, de forma articulada, corroboram para construir “uma cultura inclusiva 

na instituição” (IF9). “[...] a inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois 

não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas 

todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral. (MANTOAN, 2003, 

p.16) 

Depreende-se da categoria FHI que os documentos que regulamentam as Políticas 

de Assistência Estudantil visam tanto a diminuição das desigualdades sociais, que é o foco das 

diretrizes estabelecidas no PNAE, mas a superam, no sentido de buscar o desenvolvimento da 

Formação Humana Integral (FHI) em outras ações, programas e projetos. 

Isso porque uma formação integral, que considera a dimensão social e humana da 

realidade e não desvincula o “saber fazer” do “saber pensar”; que fortalece a 

necessidade de uma educação “no” mundo e não apenas “para” o mundo; que não se 

cansa de se inconformar com as mazelas de uma realidade e que avança e recua em 

termos de humanismo e de humanidade; é, sem dúvida, uma formação que toma a 

pessoa humana como fim em si mesma e não como meio para qualquer outro fim 

humanamente ilegítimo. (ARAÚJO e SILVA, 2017, p.9-10) 

Para obter um panorama mais geral da Formação Humana Integral organizamos o 

Quadro 1, que apresenta uma classificação quanto ao apoio financeiro, programas, projetos e 

ações das Políticas de Assistência Estudantil (PAE) dos Institutos Federais (IF), realizado a 

partir da consulta ao documento que Regulamenta a Política de Assistência Estudantil de 37 IF. 

Quadro 1 – Classificação dos Programas, projetos e ações das Políticas de Assistência 

Estudantil dos IF. 

Programas, projetos e ações das Políticas de Assistência Estudantil dos IF e sua 

contribuição para a Formação Humana Integral (FHI) 
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Com Apoio Financeiro e 

Contribuição Indireta para 

a FHI 

Com Apoio Financeiro e 

Contribuição Direta para a 

FHI 

Sem Apoio Financeiro e 

Contribuição Direta para a 

FHI 

Alimentação 

Transporte 

Moradia 

Creche 

Apoio Pedagógico (material 

didático e uniforme) 

Emergencial 

Iniciação Científica 

Extensão 

Cultura 

Esporte 

Participação em Eventos 

Monitoria 

Atenção à Saúde 

Acompanhamento Pedagógico 

Acompanhamento Psicológico 

Acompanhamento Social 

Inclusão Digital; Educação Inclusiva; Formação Cidadã. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora mediante análise do corpus, Buriticupu, 2020. 

Destacamos que os programas, projetos ou ações ainda que com finalidades 

idênticas, possuem nomenclatura diversificada entre os Institutos Federais, porém escolhemos 

os termos que apareceram com maior recorrência nas unidades de contexto e com proximidade 

ao determinado no PNAES. 

Definimos o segmento “com apoio financeiro e contribuição indireta” aqueles 

projetos, programas e ações cujo subsídio pecuniário contribui para que o estudante permaneça 

na educação e não seja excluído desse processo formativo em decorrência de desigualdades 

socioeconômicas. Uma vez que esses programas e ações mantêm o estudante no processo 

formativo, logo, ainda que indiretamente, contribui com sua Formação Humana Integral 

(considerando aqui, o contexto do Ensino Médio Integrado (EMI) e suas bases 

epistemológicas). 

O PNAES traz, além de áreas obrigatórias para desenvolvimento das ações de 

assistência estudantil, também outras áreas, “as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e 

extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu corpo discente” 

(BRASIL, 2010). Portanto, o segmento “com apoio financeiro e contribuição direta” refere-se 

aos programas, projetos e ações que contribuem diretamente para a Formação Humana Integral 

e ainda contribuem financeiramente com o estudante. São os casos da pesquisa, da extensão e, 

em algumas instituições também há programas destinados a iniciação ao mundo do trabalho, 

ou formação cidadã, com atividades orientadas por docentes e diretamente relacionadas ao 

perfil profissional do seu curso. Assim, um estudante que participa de pesquisa e/ou extensão 

amplia sua formação e conecta conhecimentos, exercitando a coerência entre teoria e prática. 
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Alguns dos programas e ações têm contribuição direta para a Formação Humana 

Integral, contudo, se deslocam entre possibilidades com e sem apoio financeiro, a depender da 

gestão de cada instituição. Desse modo, para algumas instituições, a Educação Inclusiva ou, 

como nos termos do PNAES, “acesso, participação e aprendizagem de estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação”, são 

definidas por bolsas, “[...] bolsa Educação para Necessidades Educacionais Específicas (ENEE) 

objetiva viabilizar, dentre outros recursos ou materiais específicos, a aquisição de tecnologias 

assistivas aos estudantes” (IF10) e em outras instituições são conduzidas através de “oficinas 

de sensibilização” (IF28), “cursos de formação aos docentes” (IF21) ou “apoio técnico nas 

dificuldades de aprendizagem” (IF20). Por isso, transitam entre os dois segmentos. 

O segmento “sem apoio financeiro e contribuição direta para a FHI”, alia as duas 

categorias a que nos propusemos: a Formação Humana Integral (FHI) e as Equipes 

Multiprofissionais. Em geral, os programas, projetos e ações sem apoio financeiro são definidos 

nas Políticas de Assistência Estudantil (PAE) como “Programas Universais”, uma vez que não 

determinam critérios de seleção, podendo ser ofertados a todos os estudantes matriculados, “[...] 

Entende-se por Programas Universais aqueles que são acessíveis a toda comunidade discente, 

com objetivo de favorecer o desenvolvimento integral” (IF9). 

Os objetivos do PNAE estão diretamente ligados àqueles sujeitos em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, haja vista o disposto em seu artigo 5º: 

Art. 5º Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos da 

rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário 

mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais 

de ensino superior. (BRASIL, 2010) 

De fato, o reflexo das desigualdades sociais é a exclusão dos espaços em que há 

possibilidade de transformação social, de emancipação humana, espaços como o Ensino Médio 

Integrado. Contudo, questionamos também a necessidade de aproveitar dessa “brecha” para 

provocar uma transformação ainda mais profunda. “Sabemos que o campo do capital é um 

campo de contradições e de disputas, e a existência de contradições força a abertura de ‘fendas’ 

ou concessões”. (SILVA; ANDRIONI; MACHADO, 2017, p.89) 

Outrossim, compreendemos que a atuação de profissionais de áreas diversificadas, 

tais como a psicologia, a assistência social, a pedagogia, a nutrição, a enfermagem, a medicina, 

dentre outros, podem utilizar desses espaços regulamentados pela instituição e abrir fendas 
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necessárias ao processo de ruptura com o sistema exploratório e desigual pelo qual nossa 

sociedade perpassa.  

 

3.4 As Equipes Multiprofissionais na Política de Assistência Estudantil dos IFs 

Na Política de Assistência Estudantil é previsto o trabalho de uma equipe 

multiprofissional ou equipe multidisciplinar em cada campus. Cabe ressaltar que não há 

unanimidade do termo a ser empregado para esse grupo de profissionais. Em algumas 

instituições utiliza-se o termo comissão, outros equipes, outros gestão ou coordenação ou 

equipe multidisciplinar. Na pesquisa utilizamos o termo equipe multiprofissional em razão da 

análise estar sob o Instituto Federal do Maranhão, onde se faz o  uso desse termo em sua Política 

de Assistência Estudantil. 

Assim, na categoria Equipe Multiprofissional evidenciam-se as unidades de 

sentido: “[...] A Equipe Multiprofissional da AE [...] é composta por profissionais das seguintes 

áreas [...]” (IF2); “[...] Atendimento Especializado: realização de atendimento [...] a partir de 

ações e projetos socioeducativos, desenvolvidos por equipe multidisciplinar (IF3) [...] 

“Coordenação de Assistência Estudantil/Comissão de Assistência Estudantil nos campi 

operacionalizará os programas juntamente com uma equipe multiprofissional, podendo ser 

composta pelos seguintes profissionais” (IF22); “[...] Gestão da Assistência Estudantil de cada 

campus que designará profissionais para realizar as atividades administrativas, bem como uma 

equipe multidisciplinar para operacionalizar o acompanhamento pedagógico e biopsicossocial.” 

(IF5); “[...] acompanhamento social, psicológico e pedagógico: são atividades, ações e projetos 

desenvolvidos pela equipe multiprofissional dos campi [...]” (IF16); “[...] A operacionalização 

dos programas previstos nesta política de assistência estudantil do [...] é de responsabilidade de 

uma equipe interdisciplinar [...]” (IF20). 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), ao prever as áreas de 

desenvolvimento das suas ações, traz intrinsecamente à proposta, a necessidade de constituir 

um quadro de profissionais que possa desenvolvê-las nas respectivas instituições. Conforme o 

Decreto 7.234/2010: 

§ 1º As ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas nas 

seguintes áreas: 

I - moradia estudantil; 

II - alimentação; 

III - transporte; 

IV - atenção à saúde; 

V - inclusão digital; 
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VI - cultura; 

VII - esporte; 

VIII - creche; 

IX - apoio pedagógico; e 

X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. (BRASIL, 2010) 

Além dessas, ainda dispõe das áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e 

aquelas que atendam às necessidades do corpo discente. Considerando todas essas áreas de 

atuação, elaboramos o Quadro 2, a partir da análise das Políticas de Assistência Estudantil 

(PAE). Das 37 regulamentações analisadas, seis não dispunham da descrição dos profissionais 

que compõe a Equipe Multiprofissional, desse modo, o percentual foi calculado sob o número 

de 31 unidades de contexto. 

Quadro 2 – Profissionais que compõe as Equipes Multiprofissionais nos IF. 

PROFISSIONAIS % 

Serviço Social 100% 

Psicologia 93% 

Pedagogia 90% 

Nutrição 52% 

Enfermagem 52% 

Médico 45% 

Odontólogo 45% 

Assistente de Aluno 32% 

Educação Física 25% 

Administrativo 29% 

Técnico em Assuntos Educacionais 29% 

Educação Física 25% 

Educação Inclusiva 25% 

Servidores de áreas afins 22% 

Docente/Ensino/Educação 16% 

Saúde 10% 

Outros (abaixo de 10%) 24% 

      Fonte: Elaborado pela autora, Buriticupu, 2020. 

Percebe-se o foco das Equipes Multiprofissionais nos profissionais de serviço 

social, psicologia e pedagogia que, no entanto não contemplam todas as áreas da assistência 
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estudantil. Apesar da previsão desses profissionais em suas respectivas instituições, o relatório 

do CONIF aponta que “há ainda necessidade urgente de vagas para suprirem as demandas 

por algumas funções cujo número de profissionais na instituição ainda é mínimo e não 

atende a totalidade dos campi” (CONIF, 2018, p.41, grifo do autor). 

Não obstante, a inserção desses profissionais nos Institutos Federais (IFs) 

representa um importante ganho de espaço na instituição escolar, como uma rede de apoio às 

dificuldades apresentadas pelos estudantes no decorrer de seu percurso acadêmico e com uma 

coerência conceitual, pois ao ncluir profissionais de diversas formações para além da sala de 

aula como parte da Política de Assistência Estudantil (PAE), siginifica compreender a educação 

para além dos conteúdos em sala de aula, é compreender que a Formação Humana Integral 

perpassa também por aspectos econômicos, sociais e culturais. 

Nesse sentido, parece que o projeto das equipes multidisciplinares-multiprofissionais 

está articulado com uma concepção de educação integral, que diz respeito à atender a 

todas as dimensões do desenvolvimento humano, e não tão somente a escolarização 

curricular mínima. (YANNOULAS; SOUZA, 2016, p. 104) 

Ressaltamos que algumas unidades de contexto discorreram de forma evasiva sobre 

as Equipes Multiprofissionais, “[...] “em situações que possam levar a perda de benefícios, o 

estudante deve ser encaminhado para orientação pela equipe multiprofissional [...] (IF12); “[...] 

A operacionalização das ações da Política de Assistência Estudantil será de responsabilidade 

de uma equipe interdisciplinar” (IF37); “O auxílio emergencial será concedido mediante 

avaliação realizada por assistente social, podendo ser feito com a contribuição da equipe 

multiprofissional da equipe pedagógica.” (IF36); “[...] “O acompanhamento dos estudantes 

contemplados [...] deverá ser garantido por meio da equipe multidisciplinar dos campi” (IF28). 

Nesses casos, apesar da Equipe Multiprofissional ser mencionada, não existe uma 

definição de como será composta, qual será sua função ou quais os procedimentos de suas 

ações. Assim como não há indicação de regulamentação específica que trate dessa equipe 

particularmente. 

Para nossa análise, buscamos inferir qual função desempenha a Equipe 

Multiprofissional nas políticas de assistência estudantil dos IFs e como orienta a organização 

das ações da Equipe Multiprofissional. Para tanto, encontramos duas subcategorias, quanto à 

função (administrativa ou formativa/educativa) e quanto às ações (setorial ou interdisciplinar). 

Entre as funções administrativas, quando descritas as atribuições das Equipes 

Multiprofissionais, “[...] elaborar relatórios dos programas implementados por meio desta 
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Política, conforme demandas solicitadas [...]” (IF2); “[...] Receber, conferir a documentação e 

as informações contidas no questionário socioeconômico, verificando se todos os campos estão 

preenchidos [...]” IF8); “[...] A seleção será realizada pela equipe técnica multiprofissional de 

cada campus” (IF34). 

Importante ressaltar que a função da codificação é também para que o pesquisador 

não perca o contexto em que as unidades de sentido se fazem no documento de análise, uma 

vez que a unidade de sentido é uma desconstrução do texto. Desta forma, afirmamos que as 

unidades de sentido apontadas como função administrativa se fazem em razão de que em sua 

unidade de contexto estão restritas à essa função e, portanto, não apresentam outras 

possibilidades de atuação a esses profissionais. 

Nessas unidades de sentido, percebe-se que a Equipe Multiprofissional assume 

totalmente uma função administrativa, controlando frequências, verificando eficácia, emitindo 

relatórios. Todas funções que não podem deixar de existir no cotidiano de uma instituição, 

contudo, não atingem o potencial de uma equipe multiprofissional amparada por profissionais 

com conhecimentos múltiplos, que juntos, poderiam contribuir de maneira mais certeira na 

formação do estudante, e certamente na sua permanência e êxito. Pois entendemos que as 

equipes multiprofissionais podem constituir-se como uma rede de apoio que integre seus 

conhecimentos como um todo articulado num mesmo objetivo. Como ressalta Silva (2016): 

“[...] a proposta defendida no presente trabalho é a de que uma equipe multiprofissional formada 

por especialistas de diferentes áreas pode integrar uma rede de serviços e se constituir em um 

apoio efetivo para a escola e suas demandas.” (SILVA, 2016, p.47). Reduzi-la a uma função 

administrativa é tolher os profissionais de uma maior e mais efetiva atuação que contribua no 

contexto de uma proposta de FHI para os estudantes, de forma mais viável. 

Entretanto, infere-se também a função formativa/educativa nas Equipes 

Multiprofissionais na discriminação de suas atribuições tais como, “[...] ações e projetos 

socioeducativos, desenvolvidos por equipe multidisciplinar” (IF4); “[...] equipe 

multidisciplinar para operacionalizar o acompanhamento pedagógico e biopsicossocial.” (IF6); 

“[...] realizar acompanhamento social, psicológico e pedagógico dos estudantes beneficiários 

(IF11); “Compreende-se como atendimento ao estudante a oferta de ações e serviços de 

acompanhamento social, pedagógico, psicológico e assistência à saúde durante seu percurso 

educacional [...]” (IF16); “[...] com a finalidade de desenvolver atividades de apoio ao 

desenvolvimento do processo de ensino aprendizado” (IF17). 
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A função formativa/educativa coaduna com os princípios do Ensino Médio 

Integrado (EMI) através da Formação Humana Integral, pois como ressalta Araujo e Frigotto 

(2015) o EMI: 

[...] é uma proposição pedagógica que se compromete com a utopia de uma formação 

inteira, que não se satisfaz com a socialização de fragmentos da cultura sistematizada 

e que compreende como direito de todos ao acesso a um processo formativo, inclusive 

escolar, que promova o desenvolvimento de suas amplas faculdades físicas e 

intelectuais. (ARAUJO E FRIGOTTO, 2015, p. 62) 

Garantir o acesso a um processo formativo que promova o “desenvolvimento de 

suas amplas faculdades físicas e intelectuais” é o que podemos sintetizar também como 

Formação Humana Integral (FHI). Esta FHI precisa, além de um sólido currículo construído 

coletivamente, atuar para que as diferenças e circunstâncias adversas sejam reparadas pela 

garantia dos direitos sociais dos estudantes, visualizando não apenas a dimensão cognitiva de 

aprendizagem, mas também as questões sociais, econômicas e culturais que perpassam todo o 

ser. 

Ou seja, mesmo salientando o papel relevante que a instituição escolar detém quanto 

aos objetivos pedagógicos, é necessário evitar um olhar circunscrito apenas aos 

objetivos pedagógicos, desenvolvendo uma perspectiva totalizante no campo da 

política educacional, entendida como um direito social fruto de lutas históricas e alvo 

de crescentes desconstruções pela lógica do capital. (YANNOULAS; SOUZA, 2016, 

p.109) 

 

O conhecimento, historicamente construído, sempre será o objeto principal da 

instituição escolar. O que enfatizamos é a necessidade de perceber que os estudantes, partícipes 

desse processo de ensino e aprendizagem, precisam ser compreendidos pelos profissionais da 

educação como sujeitos históricos, e como tais, também estão circunscritos num processo 

dialético de determinações sociais, econômicas e culturais que influenciam diretamente seu 

desenvolvimento educacional. Portanto, convém lutar pela garantia de uma equipe 

multiprofissional que compreenda essa totalidade, essa visão omnilateral, no processo de 

decisão e planejamento de suas intervenções.  

Na análise das unidades de contexto, depreende-se como as ações das Equipes 

Multiprofissionais são organizadas, de modo que, na subcategoria referente às ações setoriais, 

encontramos as unidades de sentido: “[...] Assessorar a instituição na elaboração, 

acompanhamento de planos, programas e projetos relacionados à sua área de atuação” (IF1); 

“[...] que de acordo com a competência de cada um exercerá suas atribuições relativas aos 

Programas que constituem esta política.” (IF6) (grifo nosso). As unidades de sentido expressam 

ações isoladas, sem indicativos de ações integradas entre os profissionais.  
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Ou, ainda, identificando competências setoriais, “[...] Ao Assistente Social no uso 

de suas atribuições compete: [...] Ao médico compete: [...] Ao Psicólogo Educacional compete 

[...] Ao Pedagogo compete [...] Ao Nutricionista compete: [...] Ao Enfermeiro compete [...]Ao 

Odontólogo compete [...] Ao Educador Físico compete [...] Ao Professor (a) de Arte compete 

[...]” (IF20). Não discordamos que cada profissional deve ter suas atribuições específicas, 

contudo, nessas unidades de contexto não foram dispostas ações colaborativas intersetoriais que 

promovam a integração das ações cabíveis ao que se conhece por uma ‘equipe’. Em pesquisa 

realizada por Yannoulas e Souza (2016) quanto ao trabalho das Equipes Multiprofissionais na 

educação destacam que “os profissionais que atuam nessas equipes são mencionados em caráter 

mais amplo, envolvendo profissionais da saúde, educação e serviço social, sem especificar 

como se realiza o processo de trabalho e a atuação coletiva da equipe.” (YANNOULAS; 

SOUZA, 2016, p.106). 

Ações interdisciplinares também puderam ser percebidas na análise das Equipes 

Multiprofissionais nas Políticas de Assistência Estudantil (PAE). Destacam-se as unidades de 

sentido: “[...] ocorrerá por meio do trabalho, preferencialmente integrado, das/os profissionais 

da AE, podendo haver articulação com segmentos internos e/ou serviços externos à Instituição” 

(IF2); “[...] será regida pelos seguintes princípios: [...] Interdisciplinaridade da Política/da 

Equipe/das ações” (IF9); “[...] A implementação dos programas vinculados à assistência 

estudantil está relacionada ao trabalho integrado de profissionais em atuação nas diversas áreas 

do conhecimento” (IF24); “[...] Esta equipe deverá [...] Ser multiprofissional e interdisciplinar 

(IF12); “[...] Realizar trabalho articulado com os demais setores da instituição.” (IF11); “[...] 

em sistema de colaboração.” (IF34). Além de ações descritas que demonstram integração entre 

as áreas dos diversos profissionais: “[...] projetos educacionais e de assistência estudantil que 

fortaleçam a educação integral dos estudantes;” (IF15); “[...] O acompanhamento 

biopsicossocial-pedagógico (IF37); “[...] elaboração e execução de programas e projetos sociais 

voltados a temas relevantes como saúde, violência, cultura, cidadania, direitos sociais e 

humanos” (IF8).  

Ao especificar nas PAE uma perspectiva interdisciplinar, de colaboração e parceria 

entre os profissionais, se caminha no sentido de superação da fragmentação. Sentido esse 

constante na concepção de Ensino Médio Integrado e que pode corroborar a atuação das 

Equipes Multiprofissionais. Nesse sentido, pautamo-nos em Silva (2016) e Garcia (1994) que 

corroboram essa concepção do trabalho das equipes multiprofissionais: 
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A ideia de equipes multiprofissionais na educação, defendida por Garcia (1994) apoia-

se no trabalho colaborativo implicado no envolvimento coletivo de profissionais com 

formações diferentes que, em conjunto e em função de um contexto, partilham 

diferentes possibilidades por meio da ação, reflexão e intervenção comprometida em 

vários níveis. (SILVA, 2016, p.39). 

O trabalho coletivo é sempre desafiador, no sentido de comungar de um mesmo 

objetivo, ainda que com visões diferenciadas e funções específicas. É necessário passar do 

conforto de uma concepção individual para um consenso coletivo, que pode gerar desconfortos 

e confrontos. Entretanto, isto é necessário para rupturas e avanços no desenvolvimento do 

trabalho em equipe em prol do acompanhamento integral dos estudantes. Tal qual, a práxis 

interdisciplinar também é precípua entre os docentes para a efetivação do Ensino Médio 

Integrado. 

Trabalhar no coletivo, contudo, não significa perda de identidade profissional 

individual. “Há de se pensar a equipe mínima, como esferas interpenetradas, em que são 

respeitadas as suas identidades profissionais, porém há uma transversalidade no trabalho, por 

base da comunicação e de instrumentos operacionais e metodológicos comuns.” (BEZERRA; 

SANTOS, 2018, p.1-2). 

Nessa concepção que defendemos, a Equipe Multiprofissional deve manter e 

respeitar a identidade de cada profissional, entretanto, não se restringir a isso, como num 

isolamento profissional-setorial, mas superar as paredes divisórias no intuito de partilhar os 

problemas e necessidades para contribuir de maneira significativa à Formação Humana 

Integral. 

Esta análise nos permitiu compreender que as equipes multiprofissionais nos 

Institutos Federais, ainda não possuem uma organização clara e coesa de como se processa o 

trabalho coletivo/interdisciplinar, entretanto desempenham um importante papel no meio 

educacional e estão ligadas aos programas alinhados à Formação Humana Integral. Nesse 

sentido, não cabe apenas a organização burocrática e seletiva de benefícios sociais financeiros, 

mas sim de um acompanhamento e contribuição na formação desejada.  

Por conseguinte, ainda que as Políticas de Assistência Estudantil não tenham em 

sua totalidade, clareza no “como” atuarão essas equipes multiprofissionais, é fundamental que 

os profissionais não se vejam como meros expectadores do que está formalizado nas políticas, 

mas que superem o que esses documentos silenciam. Nesse sentido, Mainardes (2018) apresenta 

a teoria da atuação, formulada por Ball, Maguire e Braun (2012) na qual, o argumento principal 

é que as políticas não são meramente implementadas, mas sujeitas a processos de 
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recontextualização, recriação. Desse modo, os atores envolvidos têm o controle do processo e 

não são “meros implementadores” das políticas, assim, no processo de passagem da escrita para 

o contexto real, as políticas são interpretadas e materializadas de diferentes e variadas formas, 

e isto é uma brecha para novas possibilidades, caracterizando o sujeito/ator não como ser 

passivo, mas ativo no processo. 

Portanto, na análise das Políticas de Assistência Estudantil, dos trinta e sete 

institutos analisados, percebemos que as Equipes Multiprofissionais (ou outras nomenclaturas 

similares) estão inclusas nos documentos e são constituídas de funções administrativas e/ou 

formativas e suas ações são setoriais ou interdisciplinares.  

Foi possível também nos aproximar de princípios conceituais para a atuação dessas 

Equipes Multiprofissionais, contextualizando-as no Ensino Médio Integrado (EMI), dos quais 

podemos destacar o trabalho coletivo/interdisciplinar; a compreensão e compromisso com a 

concepção de Ensino Médio Integrado; a necessidade de sistematização e organização de 

processos que viabilizem a atuação coletiva e interdisciplinar e ainda, o compromisso de um 

objetivo em comum, que faz com que, da diversidade de formações especializadas dos 

profissionais, possa emergir um projeto coletivo coerente com a Formação Humana Integral 

construído pela totalidade de diferentes olhares. 
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4 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

Para a física, uma trajetória é o espaço percorrido por um corpo em movimento, do 

seu ponto de partida até o ponto de chegada. Nessa seção, percorreremos demonstrando como 

foi esse espaço, do ponto de partida (o projeto de pesquisa) ao ponto de chegada (a pesquisa). 

Pesquisar é uma postura e uma prática investigativa iniciada por um problema, uma inquietação, 

uma pretensão de contribuir em determinada realidade. Através da pesquisa se pretende 

construir novos conhecimentos, mediante pressupostos epistemológicos e instrumentos 

técnico-metodológicos, que entrelaçam dados empíricos e interpretação à luz de bases teóricas 

que suscitam novos significados. Assim, 

Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a teoria da 

abordagem (o método) e os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as 

técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e 

sua sensibilidade). (MYNAIO, 2009, p.14). 

Desse modo, abordaremos nossa trajetória em duas etapas. Primeiramente 

esclareceremos as bases teóricas do método de abordagem e do método de análise adotados na 

pesquisa que fundamentaram esse percurso, visto que não há neutralidade no olhar do 

pesquisador. “É impossível ver sem teoria; é impossível ler e interpretar sem ela.” (MORAES; 

GALIAZZI, 2011, p.15). 

Posteriormente, mostraremos como foi o movimento entre o projeto de pesquisa e 

sua execução e quais foram os instrumentos e técnicas utilizadas, pois as referências teóricas 

“[...] não seriam fecundas para a realização de uma abordagem significativa dos objetos se não 

dispusessem de mediações técnico-metodológicas” (SEVERINO, 2012, p.87), adequadas ao 

objetivo da pesquisa. Assim como elucidaremos como se deu o processo de análise do corpus.  

4.1 Sobre o Método 

Os pressupostos metodológicos de uma pesquisa a acompanham por toda sua 

trajetória, orientando o olhar do pesquisador sob o objeto de análise. Nessa pesquisa, utilizamos 

da metodologia de abordagem dialética por entendermos que coaduna com nossos pressupostos 

teóricos.  Na verdade, “a dialética em Marx não é apenas um método para se chegar à verdade, 

é uma concepção do homem, da sociedade e da relação homem-mundo.” (GADOTTI, 1997, 

p.19). 

De fato, Marx não se dedica a fundamentar a dialética como método, mas em suas 

obras, evidenciam-se os princípios que fundamentaram suas análises sobre o capital e seu modo 
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de produção. Para ele, não se explica o indivíduo pela ideia que faz de si mesmo, assim como 

não se explica uma época pela consciência que faz de si mesmo. “É preciso, ao contrário, 

explicar essa consciência pelas contradições da vida material, pelo conflito que existe entre as 

forças produtivas sociais e as relações de produção” (MARX, 1859, p.48). Portanto, Marx 

enfatiza que precisam ser analisadas as contradições da vida material. “A dialética considera 

cada objeto com suas características próprias, o seu devir, as suas contradições.” (GADOTTI, 

1997, p.21). 

As contradições, contudo, não são vistas de modo estático por Marx, mas em 

constante movimento, em relações interdependentes. “Portanto, para a dialética, as coisas não 

são analisadas na qualidade de objetos fixos, mas em movimento: nenhuma coisa está 

“acabada”, encontrando-se sempre em vias de se transformar, desenvolver; o fim de um 

processo é sempre o começo de outro” (LAKATOS, 2010, p.83, destaque da autora). 

Ressaltamos ainda o princípio da totalidade, onde o objeto não é analisado por si 

mesmo, mas em suas relações com as condições econômicas e históricas. “Para a dialética a 

natureza se apresenta como um todo coerente onde objetos e fenômenos são ligados entre si, 

condicionando-se reciprocamente.” (GADOTTI, 1997, p.24). 

Assim, conforme Lakatos (2010) a composição da metodologia dialética segue 

quatro princípios: 1. tudo se relaciona (princípio da totalidade); 2. tudo se transforma (princípio 

do movimento); 3. mudança qualitativa e 4. a luta dos contrários (princípio da contradição). 

Essas quatro condicionantes, que fundamentam a metodologia dialética, conduzem o 

pesquisador por todo o processo de pesquisa. Observando “[...] as coisas e os fenômenos não 

de maneira estática, mas no seu movimento contínuo, na luta de seus contrários” (GADOTTI, 

1997, p.22). Cabe, portanto, ao pesquisador, observar as contradições do contexto pesquisado, 

compreendendo também que “a transformação das coisas só é possível porque no seu próprio 

interior coexistem forças opostas tendendo simultaneamente à unidade e à oposição.” 

(GADOTTI, 1997, p.26). 

Destarte, considerarmos que a abordagem epistemológica do materialismo 

histórico-dialético, possibilita uma compreensão das contradições nas relações sociais 

estabelecidas entre os diversos fatores e atores envolvidos no contexto investigado. Como 

explicita Leite (2017):  

[...] consideramos que o materialismo histórico-dialético possa contribuir com o 

entendimento epistemológico que abarca as investigações sobre práticas e espaços 

educativos, pois suas dimensões ontológicas, axiológicas e gnosiológicas integram 
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uma filosofia da transformação que visa, por meio da análise histórica e dialética da 

realidade, alcançar sínteses que retomem, em outra dimensão, o conhecimento inicial 

e que visem, em última estância, a transformação social e coletiva. (LEITE, 2017, p. 

847) 

Nesse sentido, essa abordagem contribui para que a pesquisa caminhe para além da 

constatação de algo dado e estático, contribuindo com a transformação social. “Assim, o 

materialismo histórico-dialético constitui-se como uma abordagem teórica imprescindível no 

trato metodológico investigativo, pois impulsiona o pesquisador a analisar de modo 

aprofundado seu objeto de pesquisa e a buscar, de modo coletivo, transformar, mesmo que de 

forma sútil e processual, a realidade” (LEITE, 2017, p.851-852).  

Conforme Mynaio (2009, “a dialética trabalha com a valorização das quantidades 

e da qualidade, com as contradições intrínsecas às ações e realizações humanas, e com o 

movimento perene entre parte e o todo e interioridade e exterioridade dos fenômenos.” 

(MYNAIO, 2009, p.24). Assim, compreendemos que é viável, na perspectiva dialética, 

proceder com pesquisas qualitativas, entendendo ao mesmo tempo que o homem não é um ser 

passivo (como na visão objetiva do positivismo), por outro lado, também não se explica a 

realidade concreta apenas observando os sujeitos em si, sem o contrapor à outras determinações 

de seu contexto. Assumimos, portanto, uma abordagem qualitativa, considerando o contexto 

educacional de imersão da pesquisa entendendo, como Mynaio (2009), que “o ser humano se 

distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e 

a partir da realidade vivida [...]” (MYNAIO, 2009, p.21). 

Entretanto, não excluímos a perspectiva quantitativa, quando se demonstrar 

relevante para compreensão dos fenômenos de análise, dado que “[...] a pesquisa qualitativa 

não exclui a utilização de dados quantitativos, que podem complementá-la.” (LARA; 

MOLINA, 2011, p. 131). 

A pesquisa se caracterizou como pesquisa-participante, uma vez que “A Pesquisa 

Participante se fortalece na relação teoria-prática (e vice-versa) e é nessa relação que se enfatiza 

a importância de uma metodologia fundamentalmente dialógica e dialética, comprometida com 

o processo de transformação” (LARA; MOLINA, 2011, p.146). Brandão (2015) contextualiza 

a origem da pesquisa participante na América Latina através da educação popular, inserindo os 

sujeitos com um papel significativo na pesquisa. “Ou seja, uma pesquisa é “participante” não 

porque atores sociais populares participam como coadjuvantes dela, mais porque ela se projeta 

e realiza desdobres através da participação ativa e crescente de tais atores.” (BRANDÃO, 2015, 

p.28, sic, destaque do autor).  
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Além da valorização da participação dos sujeitos envolvidos como agentes de 

transformação, a pesquisa participante deve considerar a realidade social dos sujeitos 

envolvidos e contextualizados na dimensão histórica. “Deve-se partir da realidade concreta da 

vida cotidiana dos próprios participantes individuais e coletivos do processo, em suas diferentes 

dimensões e interações.” (BRANDÃO, 2015, p.40). Em coerência, portanto, ao princípio da 

totalidade do método dialético. 

Para análise dos dados coletados, utilizamos em nossa pesquisa, a metodologia da 

Análise Textual Discursiva (ATD), fundamentados em Moraes e Galiazzi (2007; 2011). Para 

eles, a Análise Textual Discursiva (ATD) é 

[...] um processo integrado de análise e de síntese que se propõe a fazer uma leitura 

rigorosa e aprofundada de conjuntos de materiais textuais, com o objetivo de 

descrevê-los e interpretá-los no sentido de atingir uma compreensão mais complexa 

dos fenômenos e dos discursos a partir dos quais foram produzidos. (MORAES; 

GALIAZZI, 2007, p.136) 

 

A partir disso, buscamos analisar os textos e discursos, sejam por documentos ou 

produzidos através dos instrumentos metodológicos, na análise textual, verbal, no som, e no 

silêncio. Para compreender os sentidos existentes no discurso buscamos compreender sua 

relação exterior, do contexto, do sujeito, da historicidade envolvida. Sem, contudo, negar a 

dialética das relações sociais, da cultura, da história, da humanidade, da totalidade das relações. 

Cabe esclarecer que o posicionamento do pesquisador durante o processo de análise 

dos dados, estará diretamente ligado à concepção teórica em que se baseia, no nosso caso, no 

materialismo histórico-dialético. Sem perder de vista, portanto, a perspectiva da dialética, na 

qual as contradições perpassam todo processo de análise e busca contribuir com a 

transformação social. 

O processo de análise de dados na ATD constitui-se de um ciclo de análise 

composto pela: 1. Desconstrução e Unitarização; 2. Categorização; 3. Comunicação 

(metatexto). (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

A desconstrução é o primeiro elemento desse ciclo de análise, na qual o corpus da 

pesquisa é fragmentado, desconstruído e reunidos por unidades de sentido.  Esse processo exige 

do pesquisador a compreensão de que “todo texto possibilita uma multiplicidade de leituras 

[...]” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.13). Por isso mesmo, a ATD enfatiza que sua análise 

está interligada à concepção teórica adotada, uma vez que a leitura e interpretação do 

pesquisador e a atribuição de um determinado texto ao seu sentido, depende também dos “[...] 
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diferentes pressupostos teóricos que cada leitor adota em suas leituras.” (MORAES; 

GALIAZZI, 2011, p.15). Esclarecemos ainda, que nessa etapa, o pesquisador já definiu seu 

corpus de análise, ou seja, o conjunto adequado de documentos/textos capaz de produzir 

resultados válidos em relação aos fenômenos investigados. 

Na sequência desse ciclo é realizada a categorização. Conforme Moraes e Galiazzi 

(2011, p.83) “categorizar é reunir o que é semelhante”. Entretanto, não é uma tarefa simples. 

Para que as categorias tenham validade na pesquisa precisam possuir certas características. 

Nesse sentido, Moraes e Galiazzi (2011) apresentam atributos necessários às categorias. 

Primeiramente, a questão da validade. As categorias precisam ter validade teórica, 

isso requer um fundamento teórico para sua definição. A segunda característica é a 

homogeneidade, a organização de cada categoria a partir de um único critério que deve ser 

explicitado na pesquisa. O terceiro atributo é sua amplitude e precisão. Podem existir diferentes 

níveis de categorização, categorias mais amplas contém subcategorias, mais restritas e de menor 

amplitude. O quarto atributo é que as categorias precisam ser exaustivas, ou seja, devem incluir 

todos os materiais pertinentes ao estudo. A exaustividade também é delimitada pelo critério de 

saturação, quando novas informações não trazem novos elementos de compreensão. E 

finalmente, uma última característica é a exclusão mútua. Na ATD se considera que um mesmo 

elemento pode ser classificado em categorias diferentes, pois uma mesma unidade pode ter mais 

de um sentido. (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

O terceiro momento do ciclo de análise textual discursiva é a comunicação através 

da construção de metatextos. Encontra-se após o processo de categorização, onde se inicia o 

momento de descrição e interpretação. Moraes e Galiazzi (2011) inserem essas duas dimensões 

de forma conjunta, onde a descrição se mantém mais próxima do corpus analisado, enquanto a 

interpretação pretende um afastamento maior do material original no sentido de abstração e 

teorização mais profunda (MORAES; GALIAZZI, 2011). Nesse momento são construídos os 

metatextos, definidos na ATD como “[...] expressão por meio da linguagem das principais 

ideias emergentes das análises e apresentação dos argumentos construídos pelo pesquisador em 

sua investigação, capaz de comunicar a outros as novas compreensões atingidas” (MORAES; 

GALIAZZI, 2011, p.94). Portanto, é o momento do ciclo de análise em que o pesquisador 

comunica as novas compreensões do fenômeno investigado. 

Cabe ainda ressaltar que a Análise Textual Discursiva (ATD) é compreendida como 

um processo auto-organizado. Ou seja, ainda que “[...] composto de elementos racionalizados 

e em certa medida planejados, em seu todo pode ser compreendido como um processo auto-
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organizado do qual emergem novas compreensões. Os resultados finais, criativos e originais, 

não podem ser previstos.” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.12). 

A seguir, discorreremos como foi o processo de nossa pesquisa, tendo os 

pressupostos teóricos aqui expostos. 

4.2 A pesquisa em movimento 

A trajetória entre o projeto de uma pesquisa e sua realização perpassa por variáreis 

que podem alterar os caminhos previamente estabelecidos. O importante nessa trajetória é que, 

mesmo nesse movimento no transcorrer da pesquisa, não se perca de vista os objetivos traçados. 

“Assim, o pesquisador não deve ser um formalista que se apegue à letra de seu projeto e nem 

um empirista para quem a realidade é o que ele vê, ‘a olho nu’, ou seja, sem o auxílio de 

contextualização e de conceitos. Nem um, nem outro, sozinho, contém a verdade” (MYNAIO, 

p. 62, destaque da autora). 

Nesse sentido, vamos expor o movimento entre o planejado e o realizado no 

decorrer dessa trajetória. Definimos nossos instrumentos metodológicos no projeto de pesquisa 

em quatro fases: 1. Documental, incluindo o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFMA e do Campus Buriticupu, a Política de 

Assistência Estudantil (PAE) e o Plano do Curso Técnico Integrado em Administração (PC); 2. 

Entrevistas (aos docentes e discentes do 3º ano do Curso Técnico Integrado em Administração 

e a Equipe Multiprofissional); 3. Grupos focais e 4. Produto Educacional. 

No processo de análise documental, permanecemos na análise do Plano do Curso 

Técnico Integrado em Administração (PC). Pautamos nossa análise também na Política de 

Assistência Estudantil do IFMA (PAE), no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no 

Regimento Interno dos campi. Estava prevista análise do Projeto Político Pedagógico 

Institucional (PPI), contudo, ao analisar o PDI (2019-2023), percebemos que o PPI estava 

incluso naquele, e assim, seria desnecessária outra análise do mesmo documento. Além desses 

documentos previstos, percebemos no Regimento Interno dos campi, enquanto documento 

normatizador das funções de cada coordenação, que algumas contribuições seriam válidas para 

nosso objeto de pesquisa. Desse modo, essa fase documental mostrou-se produtiva, adequada 

aos objetivos da pesquisa e alinhada ao que foi previsto no projeto. Cabe ressaltar que os 

documentos aqui delimitados foram considerados na perspectiva de Le Goff (1996), como 

documento/monumento, desse modo, há que se considerar em toda análise que: 
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O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da 

sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a 

análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo 

e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa. (LE 

GOFF, 1996, p.470) 

Logo, não tomaremos os documentos, ainda que institucionalizados e oficiais como 

inquestionáveis, antes, a postura pesquisadora pressupõe o inverso: refletir e questionar tudo 

quanto está posto, assim como na perspectiva dialética, perceber as determinações do concreto 

ali relacionadas. 

A segunda fase se constituiu pela entrevista. Conforme Zanetti (2017) “a entrevista 

é um mecanismo que favorece a aproximação do sujeito para recolher, de modo discursivo, o 

que ele pensa sobre um determinado fato.” (ZANETTI, 2017, p.163) A entrevista foi realizada 

com todos os servidores que constituem a Equipe Multiprofissional do campus (psicólogo, 

pedagogo, enfermeira, médico, técnico em enfermagem, nutricionista e assistente de alunos). 

O profissional da área de serviço social foi removido, por motivo de saúde, e o campus ficou 

sem outro profissional em seu lugar, não sendo possível sua participação seja na entrevista, seja 

no grupo focal.  

O processo de entrevista dos discentes do 3º ano do Curso Técnico Integrado em 

Administração e dos docentes que ali ministraram suas aulas no período da entrevista, ocorreu 

por processo voluntário de participação, sendo entrevistados ao todo sete estudantes e cinco 

docentes, sendo um deles o coordenador do curso. A entrevista se mostrou um importante 

instrumento para coleta de dados, pois através dela pudemos, além de descrever, realizar 

esclarecimentos sobre o que foi dito por cada sujeito, assim como observar além da linguagem, 

os momentos de hesitação, de reflexão e silêncio. “O uso do método entrevista torna-se a 

estratégia mais adequada para ‘construir’ os dados descritivos na linguagem do próprio sujeito 

no ato da mesma.” (ZANETTE, 2017, p.162, destaque do autor). 

Na terceira fase, utilizamos da técnica de grupo focal. O emprego da técnica dos 

grupos focais consiste em reunir num mesmo espaço um grupo de pessoas selecionadas pelo 

pesquisador para discutir e conversar coletivamente sobre um tema, que é objeto de pesquisa, 

mediados pelo pesquisador, fazendo emergir uma multiplicidade de pontos de vista (GATTI, 

2012). 

A escolha dessa técnica se deve pelo caráter coletivo necessário para a atuação da 

Equipe Multiprofissional, considerando que ao utilizar a técnica de grupo focal é possível além 

de discutir os temas necessários à pesquisa, também observar a relação e interação entre os 
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sujeitos do grupo. Nesse sentido, conforme assevera Rego (2013, p. 63) pautando-se em Gatti 

(2012) “Nessa técnica de coleta de dados, a complexidade das formas de pensar, de se 

comportar e as motivações em face de determinados aspectos de uma situação ou de um 

problema ficam explícitos e se manifestam naturalmente entre os participantes”.  

O grupo focal foi o maior desafio nessa trajetória e no qual houve maior movimento 

entre o planejado e o executado. Quanto à participação, apenas um docente participou, os 

demais alegaram indisponibilidade de tempo para participação, mesmo alterando o dia de 

encontro. Desse ponto, já se percebe certa dificuldade para realização de encontros coletivos, 

visto que para as entrevistas individuais não obtivemos nenhum entrave. 

Quanto à participação dos estudantes, ao convidá-los sentimos uma aparente 

‘desconfiança’ em participar de uma ação conjunta com os profissionais da equipe 

multiprofissional. Dois estudantes se prontificaram em participar, contudo, não compareceram 

no primeiro encontro. Observamos que a resistência nesse diálogo se deve também a falta de 

proximidade/acessibilidade a esses profissionais, como veremos posteriormente na análise dos 

dados. Considerando que a voz dos estudantes é também fundamental para o processo de análise 

da pesquisa, assim como, para a construção do produto educacional, decidimos propor uma 

atividade na turma objeto de pesquisa, onde em organização com o coordenador, fizemos um 

encontro de grupo focal somente com os estudantes.  

Nesse encontro, utilizamos como mediação o vídeo “O que é ser jovem hoje?”7 e, 

posteriormente discutimos sobre o tema dividindo os jovens estudantes em três grupos. 

Primeiramente, foi solicitado que descrevessem, cada grupo em um cartaz, “o que é ser jovem” 

para eles. Após a exposição deles e dialogarmos sobre isso, lhes foi encaminhada a segunda 

parte da atividade, em que descreveram, “o que é ser estudante do IFMA”. Considerando que a 

participação dos jovens no grupo focal seria para saber quais as suas necessidades e sua visão 

sobre o que precisam de uma política de assistência estudantil e, tendo presente certa relutância 

na participação do grupo focal com a equipe multiprofissional, consideramos que a partir desses 

questionamentos realizados de forma coletiva, somados ao instrumento da entrevista 

contribuíram de maneira ímpar para compreendermos a visão estudantil sobre a juventude e 

como o IFMA impacta em suas vidas.  

 
7 Produção da Escola Maurício Sirotsky Sobrinho, organizado pelos professores CASSOL, Cleni Cardoso; 

SILVA, Laerte Ferraz da. O que é ser jovem hoje? Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=UL5GERRN9ks. Acesso em 02 Set. 2019. 
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Aproveitando dessa atividade com os estudantes, levamos os cartazes produzidos 

para discussão no segundo encontro do grupo focal da equipe multiprofissional, discutindo a 

partir da visão do estudante, quais temas poderiam ser abordados na proposta do produto 

educacional.  

Quanto ao número de encontros previstos no projeto de pesquisa, que seriam o total 

de cinco encontros, foram reduzidos a dois encontros do grupo focal e duas reuniões acerca do 

planejamento da aplicação do produto. A redução do número de encontros se deu por dois 

motivos. Primeiramente, no decorrer do primeiro encontro, os participantes do grupo focal 

tiveram excelente interação, extrapolando os limites das questões propostas, incluindo, 

portanto, outras temáticas que seriam ainda discutidas em encontros posteriores. Ademais, 

considerando as atividades pertinentes a cada profissional/setor e sua demanda de trabalho, e 

principalmente pela falta de participação docente para aliar as oficinas de forma integrada ao 

currículo, foi necessário introduzir novas estratégias para construção do produto educacional. 

Outrossim, o grupo estava entusiasmado para realizar ao menos uma das oficinas 

do produto educacional, onde aproveitamos da sugestão da equipe de realizar a oficina 

relacionada a temática de orientação profissional, intitulada, “Sonhos e Expectativas”. A oficina 

foi planejada inicialmente para aplicação na turma objeto de pesquisa, contudo a equipe decidiu 

aplicar a oficina também nas outras turmas de 3º ano, para além do que havíamos planejado 

para a pesquisa. A parceria com docentes, foi fundamental nessa etapa integrando os 

conhecimentos da área e a relação professor-aluno para o desenvolvimento das oficinas. 

Apesar de definirmos o produto educacional como a quarta fase dessa pesquisa, a 

sua construção permeia todo o processo metodológico, desde a análise documental, no decorrer 

das entrevistas, na participação estudantil e nos grupos focais. Não obstante, ainda que o 

pesquisador faça todo o processo de análise e sistematização do produto educacional, 

consideramos também que “um produto educacional é elaborado sempre por diversas pessoas 

que são envolvidas ao longo da pesquisa” (FARIAS, 2019, p.13) e, portanto, o resultado final 

é o ressoar de múltiplas vozes. Desse modo, a desconstrução de cada fala, cada texto, vai se 

constituindo em unidades de sentido que foram construindo as bases do produto educacional. 

O produto educacional contou também com a participação de docentes de diversas áreas: 

ambiental, biologia, química, educação física, sociologia e filosofia. Essa participação foi para 

além dos grupos focais, utilizando de e-mail institucional, estratégia necessária devido aos 

desafios de horários comuns aos docentes para discussão coletiva.  
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Dada a proximidade com o término do ano letivo de 2019 e as demais demandas de 

trabalho de cada profissional, o grupo da equipe multiprofissional decidiu que a aplicação da 

próxima oficina seria no início do ano letivo de 2020, durante a Semana de Acolhimento ao 

discente. A segunda oficina aplicada foi sobre a temática do Ensino Médio Integrado (EMI) 

que pertence ao núcleo de oficinas do tema “Escola e Juventude: autorregulação da 

aprendizagem”, com estudantes ingressantes nas turmas de 1º ano do EMI. Como o trabalho da 

Equipe Multiprofissional se estendeu por uma semana, também foi realizada a Oficina 1 da 

temática “Sonhos e Expectativas: o futuro profissional e nossas escolhas” que será descrita 

particularmente no produto educacional em anexo. 

A análise dos dados, seguindo os pressupostos da Análise Textual Discursiva 

(ATD) foi se constituindo do corpus: PDI 2019-2023, Regimento Interno dos Campi do IFMA; 

Política de Assistência Estudantil do IFMA, Plano do Curso Técnico Integrado em 

Administração, Entrevistas e Grupos Focais. 

A delimitação do corpus é extensa, porém seguiu-se os preceitos da exaustividade 

e da saturação propostos por Moraes e Galiazzi (2011) “Entende-se que a saturação é atingida 

quando a introdução de novas informações na análise já não produz modificações nos 

resultados” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.17). Em razão dos processos de desconstrução dos 

textos e discursos, se fez necessário definir uma codificação para que o pesquisador compreenda 

as unidades de contexto de onde foram extraídas as unidades de sentido, pois: 

A construção de um conjunto de categorias precisa levar em conta os contextos em 

que os materiais foram produzidos e os sentidos daí emergentes. As categorias são 

válidas se tiverem pontes com os contextos aos quais se referem, representando 

significados e vozes dos sujeitos envolvidos. (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.782) 

O pesquisador, portanto, faz um incessante movimento de análise entre a unidade 

de sentido e seu contexto, para que aquela desconstrução inicial não desvincule o significado 

analisado no corpus. Desse modo, definiu-se que para os documentos institucionais seriam 

utilizadas suas letras iniciais. Nas entrevistas foi utilizada a letra E seguida da letra inicial de 

cada segmento: estudantes (EE), docentes (ED) e técnicos administrativos (ET), seguida de um 

número sequencial iniciado pelo numeral 1, conforme o número de participantes. Já para o 

grupo focal, como a perspectiva é coletiva, não foram codificados cada sujeito participante, mas 

sim o número de encontros, precedidas das iniciais de grupo focal (GF), ao grupo focal de 

estudantes foi acrescentada a letra E. Assim, expomos no Quadro 3 a disposição da codificação 

do corpus: 
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Quadro 3 – Sistema de Codificação do Corpus de Pesquisa 

Codificação Unidades de Contexto 

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional (2019-2023) 

RI Regimento Interno 

PAE Política de Assistência Estudantil do IFMA 

PC Plano do Curso Técnico Integrado em Administração 

E Entrevista 

EE1 [...] EE7 Entrevista com estudantes 

ED1 [...] ED5 Entrevista com Docentes 

ET1 [...] ET7 Entrevista com Técnicos Administrativos (Equipe Multiprofissional) 

GF1; GF2 Grupo Focal (1 e 2) 

GFE Grupo Focal com Estudantes 

Fonte: Elaborado pela autora, Buriticupu, 2020. 

Elucidadas as bases teóricas e metodológicas e como se deu a trajetória da pesquisa, 

faremos, a partir da próxima seção, a análise dos dados coletados a partir da impregnação, 

interpretação e argumentação conforme nossos pressupostos teóricos. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS: compreendendo a mão-de-obra da construção  

A análise dos dados é o momento de comunicar novas compreensões sobre o 

fenômeno investigado. Por isso, utilizando da metáfora da construção consideramos que a partir 

dessa seção possamos compreender a mão-de-obra da construção. Quais fatores afetam o 

desenvolvimento de sua atuação e contribuição para o Ensino Médio Integrado (EMI). 

Obviamente estamos delimitando nosso objeto de estudo às Equipes Multiprofissionais, 

entretanto, sabemos que há outros inúmeros profissionais que participam dessa construção: 

docentes, demais técnicos administrativos, gestores, estudantes e pesquisadores.  

Na ATD, a análise dos dados é o momento de comunicar através de metatextos as 

novas compreensões resultantes desse processo de impregnação e interpretação que ocorre a 

partir do momento da categorização. Portanto, convém primeiramente, explicitar as categorias 

definidas e qual critério foi utilizado para cada categoria. 

As categorias precisam estar alinhadas aos objetivos da pesquisa (MORAES; 

GALIAZZI, 2011). Considerando que nossa pesquisa se propõe a investigar a atuação da 

Equipe Multiprofissional no Instituto Federal do Maranhão campus Buriticupu no âmbito do 

Ensino Médio Integrado, na perspectiva de produção de um produto educacional composto por 

estratégias metodológicas de acompanhamento dos estudantes durante seu percurso formativo 

no Ensino Médio Integrado. Entendemos como imprescindível o estabelecimento de duas 

categorias previamente estabelecidas e amplas, mas que sustentam tanto o objetivo de nossa 

pesquisa, quanto nossos pressupostos teóricos, são eles: o Ensino Médio Integrado (EMI) e as 

Equipes Multiprofissionais.  

Ao investigar sobre uma atuação que contribua com o Ensino Médio Integrado 

(EMI), fundamentado na concepção previamente aqui exposta, precisamos observar como essa 

categoria se expressa no corpus. Portanto, nosso critério para o processo de categorização do 

Ensino Médio Integrado (EMI) foi de unidades de sentido que expressem a compreensão de 

EMI pelos sujeitos da pesquisa. Da mesma maneira, para investigar a atuação da Equipe 

Multiprofissional nesse contexto, é necessário compreender qual a concepção de Equipe 

Multiprofissional presente nas falas e documentos. 

As categorias prévias são definidas pelos temas principais da análise, conhecidos 

de antemão. Todavia, nesse processo de análise podem também ter categorias emergentes. A 

categoria emergente brota da impregnação do pesquisador junto ao corpus, “[...] as leituras e 

releituras exaustivas do material de análise na unitarização e categorização constituem formas 

de impregnação com os fenômenos sob investigação, criando as condições para a emergência 
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do novo.” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.171). Assim, demonstramos no Gráfico 2 as 

categorias e subcategorias foram emergindo do processo de categorização. 

   Gráfico 2 – Quadro compreensível do processo de análise  

Fonte: Elaborado pela autora, Buriticupu, 2020. 

Um dos atributos das categorias é a homogeneidade, para alcançá-la é preciso 

definir o critério de cada nível de categorização (categorias e subcategorias), como tratam 

Moraes e Galiazzi (2011). “Na construção de conjuntos de categorias é importante que a 

organização se dê a partir de um único critério. O uso de uma única dimensão na classificação 

dos materiais conduz a categorias homogêneas, homogeneidade que deve ser aplicada a cada 

nível de categorização.” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.83). Portanto, elucidaremos quais 

foram os critérios de cada categoria e subcategoria. 

Para compor as unidades de sentido da categoria Ensino Médio Integrado (EMI), 

utilizamos por critério a dimensão da concepção que os sujeitos expressaram ter sobre o EMI. 

A partir disso, obtivemos uma subcategoria: ‘Formação Continuada’, cujo critério esteve 

relacionado à falta de preparação da Equipe Multiprofissional e dos docentes para atuar no EMI. 

A categoria Equipe Multiprofissional por sua vez delineou-se pelo critério da 

concepção dos sujeitos acerca da Equipe Multiprofissional e sua função. Nessa categoria 

encontramos a subcategoria: Regulamentação/Organização. Esta subcategoria foi estabelecida 

tendo por critério as unidades de sentido que expressaram referência a organização da Equipe 

Multiprofissional, seja por instrumentos metodológicos, seja por documentos normativos.  

Durante o processo de entrevistas e dos encontros do grupo focal, e posteriormente, 

na transcrição e retomada das unidades de sentido, no envolvimento com o material de análise 
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por diversas vezes, uma outra categoria emergiu: o Currículo Integrado. Inicialmente, as 

unidades de sentido referentes à interdisciplinaridade e ao planejamento, que no decorrer da 

auto-organização, tornaram-se as subcategorias do Currículo Integrado. 

Estabelecemos a categoria ‘Currículo Integrado’, considerando que “a essência da 

proposta de um currículo integrado considera as múltiplas dimensões do ser 

humano, contrariando qualquer visão unilateral que o restringe apenas à dimensão do cognitivo 

ou do manufatureiro” (HENRIQUE;NASCIMENTO, 2015, p.69), assim, essa concepção 

rompe com a lógica da fragmentação. A partir dessa concepção também emergiram suas 

subcategorias: Interdisciplinaridade e Planejamento. A interdisciplinaridade teve como critério 

o agrupamento de unidades de sentido que envolvam a integração entre os conhecimentos. E 

para o planejamento foi utilizado como critério, todas as unidades de sentido que mencionam o 

ato de planejar ou mesmo a falta dele no EMI e na Equipe Multiprofissional. 

A análise dos dados já se inicia nesse processo de categorização, uma vez que 

“categorizar é, ao mesmo tempo, parte do processo de aprender sobre os fenômenos 

investigados e da comunicação das aprendizagens feitas. Aprender e comunicar 

complementam-se no processo de categorização.” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.91) Desse 

modo, as reflexões acerca das unidades de sentido vão constituindo novas compreensões nesse 

processo e no caso de nossa pesquisa também dão subsídios, pistas e insights para construção 

do produto educacional. 

Nessa introdução à análise, descrevemos as categorias e subcategorias delimitadas, 

bem como, o critério de utilização de cada categoria. Na sequência, vamos descrever, no 

primeiro momento, a caracterização dos sujeitos envolvidos e do contexto em que a pesquisa 

foi realizada, demarcando, portanto, o lócus e os sujeitos da pesquisa. “Nesse exercício de 

produção de novos significados é importante levar em conta os contextos históricos e as 

situações concretas em que os dados analisados foram produzidos” (MORAES; GALIAZZI, 

2011, p.95). Desse modo, esse momento é importante para reconhecer o contexto da realidade 

e poder estabelecer uma compreensão aprofundada das unidades de sentido. 

No segundo momento analisamos a categoria Ensino Médio Integrado (EMI) como 

contexto da atuação da Equipe Multiprofissional, as concepções, desafios e possibilidades 

apontadas nesse contexto. No terceiro momento inserimos a categoria Equipe 

Multiprofissional, analisando sua atuação coletiva e individual e as formas de organização e 

regulamentação para o desenvolvimento de seu trabalho. Posteriormente, trazemos análise da 
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categoria Currículo Integrado. Por último, faremos uma síntese da análise, percorrendo entre os 

desafios e as possibilidades concretas da atuação da Equipe Multiprofissional de modo que 

contribuam com a construção do Ensino Médio Integrado (EMI). 

No transcorrer de toda a seção estarão vinculados os objetivos da pesquisa, pois “a 

categorização é um processo exigente e que requer esforço e envolvimento. Além de um retorno 

constante às informações, também exige uma atenção permanente aos objetivos e metas da 

pesquisa.” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.78) 

5.1 Demarcação do lócus e sujeitos da Pesquisa 

Para um olhar dialético em nossa análise é preciso contextualizar o lócus da 

pesquisa e conhecer os sujeitos que dela participaram, pois “a dialética considera todas as coisas 

em movimento, relacionadas umas com as outras” (GADOTTI, 1997, p.16). Nosso lócus de 

pesquisa foi o IFMA campus Buriticupu. Buriticupu, caracteriza-se por ser uma cidade muito 

nova, com apenas 25 anos de emancipação e pouco mais de 70 mil habitantes (IBGE, 2018). 

Em 2007, a cidade de Buriticupu foi contemplada com uma Unidade Descentralizada do Centro 

de Educação Federal e Tecnológica (UNED-CEFET), à época, o município tinha apenas treze 

anos de emancipação. Um município que se desenvolveu a partir de assentamentos, exploração 

ilegal de madeira e fortemente marcado pela violência (AGUIAR, 2015). 

Nesse período ainda predominava na cidade a economia madeireira e popularmente 

era reconhecida como “cidade sem lei”. Nesse sentido, buscou-se desde o início uma 

transformação pela chegada do IFMA à cidade. Assim, o primeiro curso técnico na forma 

integrada ofertada foi o Curso Técnico em Recursos Naturais, que no ano seguinte, em 2008, 

transformou-se em dois cursos: Controle Ambiental e Meio Ambiente. Com as mudanças 

ocorridas nesse percurso de doze anos na cidade, o IFMA buscou ofertar cursos que 

possibilitassem a verticalização dos estudos dos filhos de trabalhadores. 

Atualmente oferta anualmente quatro cursos técnicos de nível médio na forma 

integrada, sendo: Administração, Meio Ambiente, Agronegócio e Análises Químicas. Dois 

cursos subsequentes: Administração e Segurança do Trabalho. Um curso técnico de nível médio 

integrado em Serviços Públicos, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. E no ensino 

superior oferta as licenciaturas em Biologia e Matemática. Tecnólogo em Gestão Pública e 

Bacharelado em Administração. 
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Nossa pesquisa se deu com os estudantes e docentes do 3º ano do Curso Técnico 

Integrado em Administração. O primeiro critério de escolha do curso foi a delimitação de ser 

na forma integrada, ou seja, Ensino Médio Integrado (EMI). Os Institutos Federais de 

Educação, são regidos pela Lei federal nº 11.892/2008, que determina em seu artigo 8º que os 

Institutos Federais deverão atender obrigatoriamente no mínimo 50% de sua oferta para o 

Ensino Médio Integrado (EMI). Entendemos assim, que o EMI consolida a principal identidade 

dos Institutos Federais, coerente com uma concepção de educação voltada para a classe 

trabalhadora e sua emancipação. “A profissionalização, sob essa perspectiva, se opõe à simples 

formação para o mercado de trabalho, mas incorpora valores ético-políticos e conteúdo 

histórico-científico os quais caracterizam a práxis humana.” (RAMOS, 2017, p.33). 

Quanto ao curso, foram utilizados dois critérios de inclusão: os cursos ofertados 

pelo campus com mais de cinco anos contínuos e os cursos de maior procura nos últimos cinco 

anos nos processos seletivos para estudantes, chegando, portanto, a definição do curso da área 

de Administração. 

Desde o início da oferta do Curso Técnico em Administração na forma Integrada 

ao Ensino Médio até o presente foram elaborados três planos de curso no campus Buriticupu. 

O primeiro foi em 2008, no início da oferta do curso. Cinco anos depois, em 2013 houve uma 

reformulação do plano de curso anterior, e em 2018 (dez anos após a construção do primeiro 

plano de curso) foi realizada a mais recente reformulação do Plano de Curso Técnico em 

Administração, o qual passou a vigorar somente para as turmas que ingressaram em 2019. 

O Plano de Curso de Administração fez parte do corpus da pesquisa, no  qual 

constatamos uma busca pelo Ensino Médio Integrado em que se “[...] visa uma Formação 

Humana Integral, fundamentado no trabalho como princípio educativo, a pesquisa como 

princípio pedagógico, e a indissociabilidade de Ensino, Pesquisa e Extensão” (PC). Ambos 

princípios destacados na unidade de contexto são coerentes com os princípios norteadores do 

Ensino Médio Integrado, bem como dispostos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Técnica de Nível Médio (Resolução CNE/CEB nº 06/2012).  

A organização curricular também aponta para a busca pela integração e 

interdisciplinaridade. Em cada ementa contém “áreas de integração”. Espaço no qual são 

inseridas outras disciplinas e os conhecimentos que podem ser correlacionados na ementa, 

portanto, “[...] busca-se o diálogo e a integração do conhecimento nos espaços de planejamento 



94 
 

coletivo e observação do ementário, área de integração e ênfase tecnológica do curso, 

oportunizando a construção de conhecimentos dialeticamente.” (PC) 

Consideramos que a unidade de contexto Plano de Curso de Administração (PC), 

pode ser concebida entre as teorias críticas de currículo. Conforme Silva (2005) “as teorias 

críticas de currículo efetuam uma completa inversão nos fundamentos das teorias tradicionais” 

trazendo um novo olhar que nega a neutralidade da educação e reconhece as diferentes 

determinações ideológicas pelas quais passa a educação, contudo, salientamos que na análise 

de Silva (2005), o autor percorre as teorias críticas desde Louis Althusser até Paulo Freire, 

entretanto, nós consideraremos aqui, um recorte das teorias críticas representadas por Henry 

Giroux e Paulo Freire, que melhor representam a unidade de contexto PC. “Giroux sugere que 

existem mediações e ações no nível da escola e do currículo que podem trabalhar contra os 

desígnios do poder e do controle” (SILVA, 2005, p.53). 

Na medida em que o Plano de Curso em Administração objetiva “[...] desenvolver 

ações voltadas para o projeto de formação humana integral, comprometida com uma educação 

omnilateral que busca atender as múltiplas dimensões da vida” (PC), coaduna com os conceitos 

de emancipação e libertação que são conceitos fundamentais do currículo crítico pela análise 

de Giroux (SILVA, 2005).  

Perpassados por essa construção e reconstrução de um processo histórico-social que 

não ocorre desvinculado da realidade da instituição escolar, mergulhamos um pouco mais 

fundo, no não-dito. A comissão de elaboração do Plano de Curso é constituída por docentes 

bacharéis em administração, conforme exigência dos editais de concurso para a área de 

administração. A própria área de administração tem um forte perfil e apelo ao atendimento às 

demandas do mercado de trabalho, à inovação para geração de maior lucratividade, afinal, na 

perspectiva da administração, deve-se ter eficiência e eficácia, logo objetivos próximos da 

lógica do capital são presentes na formação inicial dos sujeitos que constroem os planos de 

curso. 

Entre o processo do papel escrito, do plano de curso proposto, para a prática 

pedagógica existe uma ponte. E esta ponte são os sujeitos (docentes, gestores, técnicos 

administrativos) que mediam, através de sua atuação concreta, o proposto e o praticado. Em 

nossa pesquisa participaram docentes de diferentes áreas, visto que o curso é integrado. A 

seguir, trazemos por meio do Quadro 3, a caracterização dos docentes envolvidos na pesquisa. 
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Quadro 4: Caracterização dos Docentes da pesquisa 

Formação Área que leciona 

Tempo de atuação 

na Educação 

Profissional 

Administração e Marketing (bacharelado) 

/ Esp. Em Gestão de Pessoas e Gestão 

Pública / Mestrado em curso. 

Administração / 

Coordenação de Curso 
7 anos 

História (licenciatura) / Esp. em História História 7 anos 

Geografia (Bacharelado e Licenciatura) / 

Mestrado em Agroecologia 
Geografia 1 ano 

Educação Física, (Licenciatura) / 

Mestrado e Doutorado em Educação. 
Educação Física 9 anos 

Economia (bacharelado) / Mestrado em 

Relações Internacionais 
Economia 2 anos 

Fonte: Elaborado pela autora, Buriticupu, 2020. 

Dos docentes envolvidos na pesquisa, dois são bacharéis, dois são licenciados, e 

um possui ambas formações. Todos com pós-graduação, sendo a maioria stricto sensu. Quanto 

ao tempo de atuação na Educação Profissional, a maioria já tem um tempo considerável no 

sentido de ambientação à forma dos cursos ofertados na Educação Profissional, todos iniciaram 

sua experiência em educação profissional a partir do ingresso nos Institutos Federais, destes, 

apenas um docente iniciou em outro campus. Os demais iniciaram sua carreira na educação 

profissional em Buriticupu.  

Não obstante, nenhum dos docentes teve em sua formação inicial aspectos 

relacionados ao Ensino Médio Integrado (EMI) ou à Educação Profissional. Segundo os 

docentes “[...] Não...Não (ED2); “[...] nenhuma. Não tenho. Nem formação pedagógica” (ED3); 

“[...] A única atividade que eu exerci assim, mais próximo da docência, foi a monitoria” (ED1); 

“[...] era tudo voltado pra educação básica [...] era Educação infantil, ensino fundamental e 

médio. Não teve nada relacionado a educação profissional” (ED5); “[...] no meu currículo de 

graduação não houve nenhuma disciplina que focasse...” (ED4). Os Institutos Federais têm uma 

variedade de profissionais com diferentes formações. Destes que participaram da pesquisa, 

nenhum teve qualquer formação em sua graduação com relação seja sobre a Educação 

Profissional de maneira mais ampla, seja sobre o Ensino Médio Integrado. No documentário 
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produzido por Schiedeck (2019) intitulado “A origem de uma nova institucionalidade em EPT”, 

no qual promove o diálogo entre vários teóricos sobre a nova memória dos Institutos Federais, 

Eliezer Moreira Pacheco, evidencia que um dos desafios dos IFs é justamente a formação 

continuada do professor. 

A maior ameaça dos Institutos vem de dentro para fora, na medida em que a 

universidade reforça muito essa questão acadêmica, elitista, especialmente dos 

egressos do doutorado [...] em que ele chega no instituto e tenta reproduzir essa cultura 

acadêmica, que é uma cultura pequeno burguesa, individualista. E isso reflete no 

ensino, na pesquisa e na extensão. Os nossos docentes não precisam de formação 

técnica-acadêmica, eles têm excelente formação, eles têm mestrado, doutorado. Eles 

precisam de formação política. Os Institutos, quando o professor chega, eles têm que 

formar muito politicamente, ele precisa entender qual é a política dos institutos, 

porque não tem como saber, pelo ineditismo dos Institutos. (SCHIEDECK, 2019) 

Os Institutos Federais (IFs) com apenas pouco mais de uma década de criação são 

também para os técnicos administrativos que compõe a Equipe Multiprofissional um espaço 

novo de atuação, aberto a partir do Decreto 7.234/2010 que estabelece a Política Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), legislação esta que também conta com apenas uma década de 

criação. Portanto, da mesma maneira importa-nos caracterizar esses sujeitos que participaram 

da pesquisa. Desse modo, descrevemos no Quadro 4 os Técnicos Administrativos que fazem 

parte da Equipe Multiprofissional, participantes da pesquisa, sua formação, função e tempo de 

atuação, respectivamente.  

Quadro 4: Caracterização dos Técnicos Administrativos da pesquisa 

Formação Função 
Tempo de Atuação 

na Educação 

Profissional 

Enfermagem e pedagogia Esp. em UTI; 

Saúde do idoso, e PSF. 
Enfermeiro 5 anos 

Medicina / Biologia e Química 

(licenciatura) / Pós-graduação em perícia 

criminal; Medicina legal e Pediatria 

Médico 3 anos 

Psicologia (licenciatura e bacharelado) 

Psicólogo / 

Coordenador de 

Assistência Estudantil 

(CAE) 

4 anos 

Biologia (licenciatura) Assistente de Aluno 4 anos 
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Nutricionista / Esp. em Nutrição esportiva 

e clínica. 
Nutricionista 3 anos 

Pedagogia e letras (licenciatura) / Esp. em 

gestão, orientação e supervisão 

educacional; Inspeção escolar e Educação 

no campo. / Mestrado em Gestão 

Desenvolvimento Regional. 

Pedagoga 4 anos 

Técnico em enfermagem / Bacharel em 

Zootecnia 

Técnico em 

Enfermagem 
3 meses 

Fonte: Elaborado pela autora, Buriticupu, 2020. 

Percebemos que a maioria dos sujeitos da pesquisa tem três anos ou mais na 

instituição, sendo esta sua primeira atuação na Educação Profissional. Diferentemente das 

formações de licenciatura, com exceção da função de pedagoga, a qual dedica ênfase no 

ambiente escolar, para as demais funções, o ambiente escolar não é foco de sua formação: “[...] 

tive por um período curto de preparação, mas a gente teve sim [...] abrange tantos espaços que 

a gente não tem tempo pra se aprofundar em cada área” (ET2); “[...] a gente tem uma formação 

de algumas disciplinas para essa área.” (ET1); “[...] na graduação em enfermagem que é o cargo 

que eu ocupo não.” (ET4). Ocorrendo certa aproximação com o ambiente escolar por outras 

experiências extracurriculares da formação inicial “[...] eu tive, uma experiência dando 

monitoria, dando minicursos, aí sempre fui engajado” (ET6), através de graduação diferente da 

exigida pelo concurso público “Sim. Na licenciatura.” (ET7) ou através da pós-graduação “[...] 

só no mestrado, que não é em educação, é em gestão de serviços, mas como é para docência a 

gente acaba vendo.” (ET4). 

Desse modo, para esses sujeitos o ambiente escolar, ainda que seja uma de suas 

possíveis área de atuação, não garante a familiarização para atuar na educação profissional. 

Mesmo tendo em sua maior parte mais de três anos de atuação, os profissionais demonstram 

procurar seu lugar no ambiente escolar, “[...] uma área que eu sinto sempre que você tá meio 

que engatinhando assim. Porque é uma área muito desafiadora (ET1); “[...] realmente é uma 

dor de cabeça, mas você vai conseguindo mudar, você vai trabalhando... É aos poucos... Mas 

você vai conseguindo. Tá sendo um desafio.” (ET2); “[...] você tem que encontrar seu lugar ali, 

seu espaço” (ET1). 

Observa-se que a experiência desses profissionais, antes de ingressar nos Institutos 

Federais, pode ser em um ambiente muito distante da dinâmica do ambiente educacional, em 
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especial aos profissionais da área da saúde. “Muito diferente porque eu venho do ambiente 

hospitalar, trabalhei, minha experiencia toda foi em emergência. Urgência e emergência. Na 

realidade nunca trabalhei em saúde da família, ou outro trabalho pra conscientização.” (ET6); 

“[...] O setor saúde ainda é novo pra instituição que a gente trabalha. Nas instituições 

educacionais como um todo.” (ET4); “[...] você tem que construir as suas práticas do zero 

porque não tem sequer uma tradição né, de intervenção” ET1). 

É possível, portanto, estender o que Pacheco (2019) apontou aos docentes que 

adentram nos Institutos Federais a todos os servidores que o compõem. Os Institutos Federais 

deveriam necessariamente promover uma formação política, não somente aos docentes, mas a 

todo servidor, a fim de que, ao ser inserido nos Institutos Federais, tenha compreensão de sua 

concepção e historicidade e, de maneira mais específica, de como desempenhar sua função em 

consonância com esse projeto de sociedade concebido. 

Os estudantes que participaram da pesquisa estavam cursando o 3º ano do Curso 

Técnico Integrado em Administração, todos tinham 18 anos e adentraram na instituição em 

2017, não tendo assim, apresentado nenhuma retenção no decorrer do curso.  

Expostos aqui a caracterização dos sujeitos e do lócus de pesquisa, passaremos a 

análise das categorias estabelecidas. Sempre nesse movimento dialético do contexto envolvido 

e suas determinações, assim como dos sujeitos envolvidos e suas percepções. Ou seja, aliando 

na construção do metatexto, a totalidade e a contradição. 

5.2. Ensino Médio Integrado: a construção em processo 

Em uma construção, todo material é importante, contudo, se a mão-de-obra que vai 

fazer parte dessa construção não sabe utilizá-lo ou não compreende qual a sua função, então a 

obra está fadada ao fracasso. Assim também com o Ensino Médio Integrado, tão importante 

quanto garantir sua existência legal e os recursos financeiros destinados à sua execução, é que 

aqueles que estão à frente dessa empreitada, saibam como conduzi-la. A partir disso, iniciamos 

nossa análise sobre a categoria Ensino Médio Integrado (EMI), investigando como os sujeitos 

da pesquisa o compreendem. 

Os Institutos Federais têm um reconhecimento social sobre seu ensino de qualidade 

expresso entre os estudantes, “[...] eu não via aqui na cidade, nenhuma outra instituição capaz 

de me dar o ensino que eu queria.” (EE6); “[...] é uma das melhores escolas da região. Inclusive 
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eu abandonei meu ensino médio no estado pra vim pra cá” (EE5); [...] a gente tem laboratório, 

tem uma biblioteca que tem conteúdo. Dá pro aluno aproveitar muito. Tem bons profissionais. 

Tanto os que atuam, como vocês que organizam na preparação de tudo. A instituição em si é 

muito boa.” (EE7); “[...] Além de ampliar a visão de mundo também proporcionar a extensão 

pra pesquisa, que é muito importante” (EE6); “[...] nós temos o privilégio de tá na federal” 

(EE7); “[...]quando eu passei, eu comecei a gostar do curso, porque realmente é muito bom, e 

tô pensando até em fazer o superior. E foi assim, a minha mãe, minha família que apoiou, eu 

fui a primeira a entrar numa rede federal, então a família ficou bem feliz.” (EE4).  

Esse reconhecimento da oferta de um ensino de qualidade também é ratificado por 

pesquisadores (MOURA, 2007; CARNEIRO, 2012; SANTOS, 2014) e instituições de 

avaliação como o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes). Por isso a 

procura de estudantes para uma preparação sólida para o Ensino Superior é um fato. Contudo, 

em nossa pesquisa apenas dois sujeitos identificaram o Ensino Médio Integrado como uma 

preparação para o Ensino Superior: “[...] uma preparação para o ENEM. Preparo para exames, 

vestibulares, principalmente ENEM.” (EE1); “[...] se preparando para o mercado de trabalho, 

se preparando para futuros seletivos” (EE5). É um entendimento mais pontual, sendo ambos de 

estudantes. Ademais, “[...] a rede Federal não deve se contentar com uma concepção de 

qualidade instrumental da educação, restrita aos resultados de exames padronizados e centrados 

nos alunos” (ARAUJO; SILVA, 2017, p.14) uma vez que esse não é o objetivo dos Institutos. 

 A visão de justaposição do ensino médio e um curso profissionalizante para o 

mercado de trabalho ainda é muito presente nos discursos. Nos quais, o Ensino Médio Integrado 

(EMI) “[...] é uma ‘pré-preparação’ profissional pro mercado de trabalho. E o ensino médio 

normal, assim como qualquer outra.” (EE2); “[...] a modalidade onde o aluno, ele tem o acesso 

ao ensino básico, ao ensino médio tradicional, acrescentando aí a formação técnico 

profissional.” (ED1); “[...] uma forma de profissionalizar um adolescente junto com o ensino 

médio” (ED2) “[...] Que prepara melhor o estudante já pra entrar no mercado de trabalho” 

(EE3). Essa visão equipara o EMI ao curso concomitante expresso no Art. 36-C da LDB 

9.394/96, definida pela matrícula distinta para cada curso (ensino médio e técnico), pois não 

demonstra qualquer elo de integração entre o ensino médio e formação profissional. Como duas 

formações paralelas, onde se tem a ‘vantagem’ do tempo, “[...] é um aproveitamento muito 

grande de tempo deles (ET5); “[...] ele vai ter oportunidade de fazer os dois ao mesmo tempo, 

e ganhar tempo com isso, que ele não vai perder tempo fazendo o ensino médio e fazer um 

curso técnico. Ele faz isso ao mesmo tempo e ganha tempo.” (ET6).  
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O argumento de se ganhar tempo corre o risco de estimular cursos aligeirados e 

superficiais, incorrendo no sentido inverso ao da Formação Humana Integral. O Ensino Médio 

Integrado não se trata tão somente de articulação como previsto no Decreto 5.154/2004, “mas 

pressupõe a possibilidade de se pensar em um currículo convergente com os propósitos da 

formação integrada – formação do sujeito em múltiplas dimensões, portanto, omnilateral – e da 

superação da dualidade estrutural da sociedade e da educação brasileiras” (RAMOS, 2011, 

p.775.776). 

Apesar dos sujeitos estarem cotidianamente submersos no contexto do EMI, ainda 

há surpresa com o próprio termo ‘Ensino Médio Integrado’: “Eu entendo que é um ensino, mas 

quando você fala integrado... o... técnico... a parte profissionalizante?” (ET5); “[...] eu já ouvi 

falar muito de educação integrada, assim, em tempo integral. Mas Ensino Médio Integrado, eu 

acredito que seja a disponibilidade da instituição em estar recebendo esse aluno, no tempo 

matutino, vespertino, noturno” (ET7); “[...] O que eu entendo? Eu acho que é importante para 

os alunos aqui.” (ET2). As indagações e hesitações refletem um desconhecimento, seja com o 

termo, seja com a concepção de EMI. Nesse sentido, Araujo e Frigotto (2011) apontam que  

[...] o EMI não foi compreendido como projeto político-pedagógico que se 

compromete com a formação ampla dos indivíduos. Em geral, o ensino integrado tem 

sido compreendido apenas como estratégia de organização dos conteúdos escolares, 

sem relevar ao conteúdo ético-político transformador da proposta ou da materialidade 

de sua operacionalização. (ARAUJO; FRIGOTTO, 2011, p.65) 

Não obstante, encontramos avanços na concepção de EMI, “[...] Essa formação, ela 

vai além do que a gente pensa, aliando, esses saberes, que são curriculares, que são 

disciplinares, que são também saberes com base na experiência do professor, em transpor essa 

experiência do professor para o aluno, então, eu acho que ela é um conjunto, um conjunto de, 

de conhecimentos, que precisam estar verdadeiramente integrados” (ED5); “[...] que haja um 

planejamento integrado de aproveitamento e de, diria mais, de interação, de determinados 

conteúdos” (ED4); “[...] de maneira que todas as disciplinas possam conversar, que no final a 

gente consiga formar, além de um profissional, um cidadão.” (ED3); “Além de ampliar a visão 

de mundo também proporcionar a extensão, a pesquisa, que é muito importante, principalmente 

nos dias atuais” (EE6); “[...] deixa a gente com o olhar muito, muito amplo, com relação a tudo 

[...] a abrangência que isso tem, tanto que influencia na vida, no pensamento da gente, que abre 

o leque de opções, de informação, de conhecimento.” (EE7); “[...] ele é mais, além da 

preparação da gente para o mundo, ele te faz ter uma perspectiva de vida diferente. É muito 

importante para gente analisar esses pontos de vista” (EE4); “[...] possibilita o ensino técnico 

integrado a uma formação mais generalista, mais cidadã, mais... é... omnilateral, enfim.” (ET1);  
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“[...] eu vejo que é uma possibilidade de um ensino, que o aluno tenha um ensino holístico, 

mais amplo, é a possibilidade que ele tem de estudar pra uma formação pro trabalho também, 

mais ampla com ensino politécnico, em que ele tenha esse processo completo na teoria e na 

prática [...] pra classe trabalhadora o melhor caminho hoje.” (ET3).  

Desse modo, avanços são percebidos no entendimento da interdisciplinaridade, de 

perceber a relação necessária entre teoria e prática, e de uma formação que ultrapasse a 

preparação para o mercado de trabalho, em alguns casos são citados termos da base conceitual 

do EMI, como politecnia e educação omnilateral. “Politecnia, educação omnilateral, formação 

integrada são horizontes do pensamento que queremos que se transformem em ações.” 

(CIAVATTA, 2014, p. 189) e para isso é necessário partir da compreensão desses princípios e 

conceitos aliados ao compromisso com a transformação social. 

Temos, portanto, diferentes níveis de saberes sobre o Ensino Médio Integrado e 

todos atuando nessa mesma construção. O que nos leva a subcategoria ‘Formação Continuada’, 

uma vez que para construir o Ensino Médio Integrado (EMI) é necessário que todos os 

envolvidos estejam arraigados em seus princípios. 

Como exposto anteriormente, os sujeitos da pesquisa relataram não ter 

desenvolvido em sua formação inicial nada a respeito do Ensino Médio Integrado (EMI), logo, 

ao adentrar na instituição não se sentem preparados para sua atuação. “[...] quando eu entrei... 

no Instituto Federal, inicialmente foi como técnico administrativo e assim, eu não sabia nada” 

(ED3); “[...] eu cheguei perdida aqui (ET4); “[...] o que que eu vou fazer aqui? (ET7). “[...] hoje 

eu me sinto mais à vontade, mas de início eu tinha meio que assim, desconforto mesmo por 

atuar numa área que eu não sabia quais as possibilidades de inserção” (ET1). 

A falta de compreensão do seu papel no IF está relacionada ao próprio processo de 

expansão dos Institutos Federais, que ocorreu de forma imediatista, no qual “[...] negligencia-

se a construção de projetos educacionais fundamentados, elaborados coletivamente e coerentes 

com a realidade socioeconômica local e regional de cada nova unidade.” (MOURA, 2015, 

p.1074). 

Ao tempo que defendemos a importância da Educação Profissional e do Ensino 

Médio Integrado na formação inicial, reconhecemos que essa formação inicial é limitada e 

jamais será capaz de aprofundar todas as diversas áreas de atuação dos diferentes profissionais. 

Cada profissional tem uma diversidade extensa de possibilidades de atuação, “[...] a nutrição 

abrange tantos espaços que a gente não tem tempo pra se aprofundar em cada área” (ET2); “[...] 
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a gente atua em vários aspectos, os que a faculdade nunca vai preparar o profissional para 

fazer.” (ET3); “[...] você percebe que o professor, mesmo tendo uma formação pedagógica, não 

tem tanta compreensão do que seria o ensino integrado” (ED3). Portanto, a formação 

continuada é um processo inerente à construção do Ensino Médio Integrado, assim como o 

desenvolvimento de toda a instituição. Nesse sentido, as diretrizes norteadoras da valorização 

e formação dos servidores do IFMA propõe a “[...] promoção de ambientação e integração dos 

servidores ingressantes na instituição” (PDI) e definem em sua Política de Formação como  “[...] 

princípio basilar proporcionar aos servidores atualização profissional e desenvolvimento 

humano na execução de suas atividades, aprimorando o desempenho individual e coletivo.” 

(PDI).  

Todavia, a política prescrita nos documentos é pouco evidenciada pelos sujeitos 

quando investigados sobre a participação em cursos de formação. “[...] Curso de formação?... 

[reflexão]. Não, pra minha função específica assim não... [...] pela gestão... mesmo assim não 

lembro... não tenho lembrança de nenhuma (ET5); “[...] não. Eu ainda não participei.” (ET7); 

“[...] não participei. Tenho vontade.” (ET4). Em outras unidades de análise se percebe cursos 

de formação ofertados não pela gestão do campus, mas institucionais: “[...] ofertado pela gestão 

do campus não. Já pela reitoria sim. Em psicologia escolar.” (ET1); “[...] do campus não. Mas 

eu fiz do IFMA que foi o de alimentação escolar, fiz o PNAE.” (ET2); “[...] não pela gestão, 

mas pode se dizer que sim, pelo IFMA né, pela... Diretoria de Direitos Humanos, que foi um 

curso na área de inclusão [...] foi só esse... nesses quase cinco anos” (ET3). “[...] porque quando 

a gente chega aqui no IFMA, nenhuma formação é dada para gente. A gente vai aprendendo 

em serviço, os problemas vão surgindo e a gente vai buscando saber, vai buscando fazer [...]” 

(GF1). 

A partir desses sentidos percebemos que a formação continuada não alcança todos 

os servidores e a integração e ambientação proposta no PDI não fica evidente nos discursos dos 

sujeitos. Dos cursos ofertados, nenhum menciona o Ensino Médio Integrado, apenas uma única 

unidade de contexto é descrita nesse sentido, “[...] Eu percebo assim, que aqui, até pela 

reformulação dos cursos técnicos, dos PPC’s a gente trabalhou o tema, mas antes disso, assim, 

a minha compreensão era muito pouca” (ED3). Desse modo, parece-nos que existe um avanço 

no sentido de formação continuada aos sujeitos que participaram do processo de reformulação 

de Planos de Curso e tiveram certa formação a respeito do EMI, entretanto foi um caso 

pontualmente descrito por um único sujeito, como uma iniciativa a nível do campus, infere-se, 
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portanto, que não é um tema que se constitua como parte da política de formação institucional 

dos servidores. 

Nesse sentido, Araujo e Silva (2017) destacam a formação continuada como um 

dos cuidados para mantermos a perspectiva transformadora da educação que é intrínseca ao 

projeto de EMI: 

é fundamental afirmar a necessidade de uma política consistente e permanente de 

formação continuada dos profissionais da educação da rede Federal. Esta deve ser 

assumida como política pública sistêmica e não ação isolada, como tem se 

caracterizado o processo de formação da rede, mesmo havendo avanços pontuais 

(ARAUJO; SILVA, 2017, p.16) 

Não basta, portanto, ações pontuais de formação continuada, mas uma política 

sistêmica que atinja a totalidade dos servidores da Rede Federal, inicialmente a respeito dos 

princípios que compõem o Ensino Médio Integrado e, posteriormente, aliando, nessa 

perspectiva transformadora, a atuação específica dos profissionais de forma coerente ao projeto 

de educação e sociedade idealizado. 

5.3 Equipe Multiprofissional: reconhecendo a empreitada 

A Equipe Multiprofissional é o foco de nossa análise, nossos objetivos estão 

vinculados à sua atuação, consequentemente importa-nos compreender nessa categoria quais os 

fatores que beneficiam ou prejudicam o desenvolvimento de seu trabalho, assim como, inferir 

como os docentes e estudantes percebem sua atuação e como a própria equipe se percebe nesse 

trabalho coletivo.  

Um dos fatores que nos chamou atenção nesse processo investigativo, foi a falta de 

conhecimento e comunicação, até mesmo sobre quem é esta equipe: “[...] você fala... psicólogo, 

pedagogas, nutricionista...? Olha, eu desconheço, para ser bem sincero” (ED1); “[...] eu sei o 

que significa a profissão deles, mas agora como e se, eles interagem com a formação dos alunos, 

efetivamente, eu desconheço”. (ED2). Ou de qual seja sua função no Instituto Federal, “[...] 

qual é a atuação? Mas o que é chamado de equipe multidisciplinar? [pesquisadora explica os 

profissionais envolvidos] Entendi. Qual é a pergunta? Para eu emitir minha opinião sobre o que 

eles fazem aqui no campus? Essa pergunta é difícil. É... seria... digamos... deixa eu ver se eu 

busco uma palavra... eu não queria usar a palavra aporte... Seria... é... como é que eu digo... 

[reflexão], não um aporte, não é meramente um subsídio, é...” [reflexão longa]”. (ED5); “[...] 

a nossa responsabilidade como professor a gente já sabe, mas qual seria o papel do setor 

pedagógico, do nutricionista, do psicólogo? Se a gente soubesse isso com mais clareza, seria 
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talvez fosse mais fácil dividir responsabilidades.” (ED1); “[...] falta entender qual é o papel de 

cada membro, dessa equipe, de cada função né, cada cargo vamos dizer, entender que isso não 

é claro, eu acho que os próprios servidores sabem qual que é seu papel [...]” (ET3).  

Longas pausas reflexivas foram recorrentes nas entrevistas, em alguns casos foi 

necessário explicitar os profissionais que compunham a equipe a fim de dar prosseguimento à 

entrevista. Desse modo, evidencia-se que há o conhecimento da existência dos profissionais 

individualmente no campus, sem, entretanto, haver qualquer vinculação desses profissionais à 

Equipe Multiprofissional.  

Entre os estudantes, a Equipe Multiprofissional foi atribuída a todos os servidores 

da instituição, “[...] creio que seja o conjunto de profissionais que atuam aqui no IFMA. 

Professor, pedagogo, diretor e as demais funções.” (EE6); “Acho que é todo o conjunto da 

escola, técnicos, os professores, os alunos.” (EE2); “Sei mais ou menos. É a equipe que auxilia 

os alunos, o crescimento intelectual, tanto na questão de saúde física na escola, a equipe que 

segura o campus em pé. Na verdade, é isso.” (EE5). 

A percepção sobre o desenvolvimento de ações da Equipe Multiprofissional é 

restrita, “[...] olha, eu só percebo, pra falar a verdade, assim, por alto, o trabalho pedagógico 

nos conselhos de classe” (ED1); “[...] O setor assim, do psicólogo, da nutrição que eu vejo 

muito naquela época de cadastro... de auxílio...” (ED1); “[...] eu só sei dessa participação da 

nutricionista nessa aula da professora [...]” (ED2); “[...] eu já percebi assim, por exemplo, é o 

[...], o psicólogo? Ele puxou uma reunião, mas ali ficou no plano conceitual, digamos assim. 

Eu não vi nada para além disso, nenhuma intervenção” (ED5); “[...] algumas eu penso que ainda 

estejam meio... desconexas [...] nós temos aqui um profissional da área de nutrição, mas que 

nunca ficou bem claro, porque que ele existe dentro do campus. Então por mais que seja assim, 

dentro do óbvio, ‘ah, se ele existe é porque há necessidade de que o campus ofereça um serviço 

de atendimento a necessidade nutricional e tudo’, mas na prática... não se vê” (ED4). Sempre 

mencionada de forma fragmentada (por setores e/ou departamentos) ou pelo profissional 

individual. No mesmo sentido das produções acadêmicas que envolvem as Equipes 

Multiprofissionais ainda que indiretamente, conforme pesquisa de Yannoulas e Souza (2016), 

“as produções geralmente têm foco na atuação de uma única profissão dentro da equipe 

multidisciplinar e pouco analisam a atuação em equipe” (YANNOULAS; SOUZA, 2016, 

p.105).  
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O reconhecimento da atuação enquanto equipe é, portanto, pontual e insuficiente, 

consequentemente, o reconhecimento dessas equipes na instituição educacional não está 

consolidada e sua identidade dependerá das ações desenvolvidas em campo. Nesse sentido, 

algumas ações são pontuadas através de projetos ou eventos, “[...] eu vi alguns casos de algumas 

campanhas relacionadas ao combate ao uso de drogas, a conscientização em relação a isso, 

naquele evento que tivemos aqui de discussão em relação ao suicídio na adolescência e algumas 

outras bem direcionadas com relação a isso” (ED4); “[...] eu sei das que eu tenho mais contato, 

eu diria que tenho mais contato hoje com a própria gestão, tanto a gestão administrativa quanto 

acadêmica, com o setor pedagógico, que inclusive assim, a gente já desenvolveu projetos juntos, 

assim que foram muito proveitosos, e com a CAE” (ED3). Percebe-se que os projetos e ações 

são pontuais e nem sempre realizados com todos os membros da equipe multiprofissional. 

Apesar de não se constatar uma ideia clara e objetiva que quem é esta Equipe 

Multiprofissional no campus, os sujeitos apresentaram uma noção do que se espera de uma 

equipe como essa. “[...] A função da equipe é atuar no apoio. Atuar no apoio ao ensino. Então, 

de diversas formas, para que o aluno tenha um bom desempenho, para que ele tenha condições 

de permanência, com qualidade na instituição.” (ET1); [...] é muito bom ter esses profissionais 

aqui e trabalhar em conjunto.” (ET2); “eu acho que é um conjunto de pessoas que trabalham, 

mesmo que em áreas diferentes com o mesmo objetivo. Que é atender e solucionar a 

necessidade de uma pessoa, que no caso, são os alunos.” (EE4); “É ótimo porque nas outras 

escolas nós não temos tanta assistência, como nós temos aqui.” (EE2); “[...] A gente com esses 

profissionais a gente consegue amenizar pelo menos, muitas das dificuldades que ele [o 

estudante] poderia ter numa outra, num outro ambiente, então assim, é muito proveitoso” (ET5); 

“Ter mais comunicação. Ligar o trabalho de todo mundo e ter uma ação mais ampla.” (EE2); 

“[...] A equipe multiprofissional na minha opinião ela tem que ter essa visão holística do aluno, 

com um todo” (ET4); “[...] tem que receber as demandas tanto dos alunos quanto dos servidores 

e tentar solucionar da melhor maneira esses problemas.” (ET6). “[...] seria exatamente, o 

permanente vínculo, a permanente relação com o conhecimento curricular, com o ensino, com 

a pesquisa, com a extensão, seria esse envolvimento, nessas diferentes instâncias (ED5). 

Percebe-se que a visão do que se espera de uma Equipe Multiprofissional ultrapassa 

as questões relacionadas ao repasse financeiro. Portanto, parece-nos que há o reconhecimento 

dos potenciais destes profissionais para uma atuação conjunta, de forma coletiva e articulada 

ao trabalho docente. Outro ponto destacado foi a visão holística do estudante, que se espera que 

essa equipe tenha de forma coesa aos princípios do Ensino Médio Integrado. 
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Contudo, apontam a necessidade de compromisso com a equipe, “[...] o trabalho 

em equipe não é uma coisa que se dá sempre naturalmente. Você tem que se dispor a isso.” 

(GF1); “[...] é difícil que as pessoas se comprometam, mas quando elas se comprometem, o 

trabalho é mais fácil e mais bonito, de acontecer.” (GF1); “[...] porque cada pessoa tem que se 

sentir parte disso. Parte desse processo aí porque senão não vai acontecer esse trabalho 

multidisciplinar.” (GF1). Esse compromisso também é colocado como condição para o Ensino 

Médio Integrado, “o êxito do EMI da Rede Federal dependerá da ousadia e do compromisso 

dos profissionais da educação na busca de mudanças estruturais” (ARAUJO; SILVA, 2017, 

p.14). 

Entre o que se espera da Equipe Multiprofissional e como se percebe esta atuação 

na prática existe um fosso, expresso nas unidades de sentido: “[...] eu acho que deveria ter uma 

informação melhor sobre como eles atuam e... tipo, de uma maneira que não ficasse fechado só 

neles. Eles ficam ali... Eles deveriam fazer palestras, até mesmo passar nas salas avisando que 

eles estão ali para fazer aquele serviço. E auxiliar [...] não fica claro. Eu nem sabia que tinha 

nutricionista [...]” (EE3); “Mais ação. Esperava mais do setor médico. Da nutrição, médico, 

enfermaria, porque a gente não tem muita assistência da parte deles. Nada. Tipo a gente é 

cercado de menina já grávida, várias DST’s aí, e devia ter mais palestra para orientar.” (EE2). 

A comunicação e interação entre estudantes e a Equipe Multiprofissional são, portanto, 

apontados nas dificuldades de atuação dessa equipe. Desse modo, a “aproximação entre 

profissionais e estudantes, dialogando sobre suas necessidades de atenção, para além do aspecto 

socioeconômico, mas englobando aspectos da cultura, do lazer e da sociabilidade” (FARIAS, 

2018, p. 97), torna-se uma condição imprescindível para compreender e atender as necessidades 

dos estudantes. 

A falta de diálogo, comunicação e interação no trabalho da equipe é enfatizada: 

“[...] A equipe multiprofissional hoje é segregada (ET3); “[...] fragilizada. É... fragmentada. 

Individualizada. Enfim, infelizmente a nossa realidade é essa.” (ET4); “Há pouco diálogo com 

a nutricionista, nos aspectos de trabalho, então as vezes a gente nem sabe o que acontece, como 

é o trabalho dela, como a gente não sabe como é o trabalho do setor médico, há pouca 

comunicação [...] o diálogo é quase zero. Exceto [...] setor pedagógico e o psicólogo [...] 

Integração, e ações, por conseguinte” (ET3); “[...] Como a maioria das equipes é falta de 

comunicação [...] fazer uma reunião, uma união dos profissionais, pra atingir um objetivo só, 

não cada um puxar para um lado.” (ET6); “[...] eu não lembro em que momento eu desisti de 
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trabalhar em equipe. Não é que eu desisti, mas eu me acomodei, assim, que a gente tinha alguns 

momentos de reunião [...] não sei... teve algumas frustações sabe.” (GF1). 

Ademais, aponta-se também a visão do trabalho isolado, compartimentalizado em 

funções individuais. “[...] você percebe que eles são mais isolados [...]” (ED3); “[...] a gente 

tem muito disso, individualismo profissional, então eu puxo muito a sardinha para o meu lado, 

[...] e acredito que eles também, e isso eu sinto dentro da própria instituição.” (ET4); “[...] a 

gente não tem ações juntos assim... então é cada um fazendo o que acha que é ideal para ser 

feito.” (ET3); “[...] acontece que está cada um enclausurado, dentro do seu setor, entre as suas 

paredes que impede que você estabeleça essa relação, essa comunicação, esse contato. Aí eu 

posso até fazer uma analogia com a questão da caixa de vidro, né. Eu observo o que acontece 

fora, mas o vidro impede que eu chegue lá, porque eu estou fazendo uma atividade, ou então 

porque eu estou aqui na minha zona de conforto, ou então porque meu [ênfase no “meu”] 

trabalho está em dia. Então... é aquela questão, eu percebo, eu olho, mas não me atinge.” (ED5); 

“[...] trabalhar em equipe as vezes é mais difícil até, do que trabalhar individualmente [...] pela 

formação da gente, talvez a gente tenha muito uma coisa, a se pensar individualmente assim 

nas suas categorias, nas suas funções, que.... é ruim, ou pelo menos é um potencial que a equipe 

tem e que a gente perde um pouco” (GF1); “eu acho que as vezes essas coisas do individual 

acabam afetando o coletivo” (ET5); “[...] O trabalho em equipe quando o outro não colabora 

sobrecarrega quem se esforça para ver a coisa acontecer.” (ET3);  

Um dos desafios da Equipe Multiprofissional que se evidencia nos discursos é o 

rompimento com práticas individualistas que não promovam o diálogo, visto que “se a cultura 

escolar individualista reforça o discurso do trabalho isolado, identificamos o trabalho 

colaborativo como necessário para mudar essa realidade” (SILVA, 2016, p.123).  

O trabalho coletivo e colaborativo entre os profissionais não se trata de extinguir 

ações individualizadas, que deverão permanecer em diferentes circunstâncias, contudo para se 

concretizar a promoção de “[...] uma educação integral” (PDI) através das ações da Equipe 

Multiprofissional, é necessário que essas ações sejam operacionalizadas de forma coletiva, 

pensando na totalidade das dimensões de atuação dos diferentes profissionais. “Na 

operacionalização do ensino integrado, práticas pedagógicas que priorizem o trabalho coletivo, 

ao invés do trabalho individual devem, portanto, ser valorizadas, sem que isso signifique o 

abandono de estratégias de ensino e de aprendizagem individualizadas.” (ARAUJO; 

FRIGOTTO, 2015, p.75). 
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As consequências de atividades isoladas pela Equipe Multiprofissional são 

percebidas por docentes e estudantes: “[...] não sei se existe essa acessibilidade.” (ED2); “a 

gente sente uma certa distância” (ED1); “Precisavam atender aqui de uma maneira  melhor, que 

o aluno se sinta bem, se sinta seguro” (EE5); “[...] o que ela vem fazer aqui é só ficar sentada 

na cadeira, não faz nada.” (EE2); “[...] ele só assinou o termo para eu ir para casa. Ele não falou 

mais nada. Ele nem olhou na minha cara direito.” (EE5); “[...] com relação a equipe médica não 

sei por que, [...] a gente... não tem assim uma proximidade. Ela se comporta assim, mais como 

uma equipe que desenvolve serviço burocrático” (ED3); “[...] É... eu diria que falta... uma certa 

disponibilidade por parte dos profissionais, isso é uma coisa que de início já dificulta” (ET1). 

 A falta de proximidade e o contato ‘humanizado’ junto ao estudante, assim como 

ao docente, são fatores que influenciam muito no desenvolvimento de ações coletivas e 

reconhecidas pela própria Equipe Multiprofissional, “[...] eles tem vergonha de chegar, então, 

acho que essa questão de realizar ações, é bom que eles conhecem os profissionais, acho que 

não tenho muito contato com os alunos.” (GF1); “[...] quando eles nos reconhecem, chamam a 

gente pelo nome, a gente percebe que a gente marcou alguma coisa. Que a gente teve alguma 

influência na vida deles naquele momento.” (GF1); “[...] Acho que a gente tem que tentar se 

aproximar dos alunos” (GF1); “[...] eu percebo que quando a gente conversa com o aluno abre 

uma noção do que de fato a gente precisa fazer” (GF1). Os profissionais da Equipe 

Multiprofissional, além de reconhecer que os estudantes pouco os procuram, refletem durante 

o grupo focal que o desenvolvimento de ações coletivas pode contribuir para esta aproximação, 

assim como para o planejamento de novas ações, na medida em que, ao se aproximar e 

compreender o contexto da realidade do discente, é que é possível determinar novos projetos e 

ações diretamente relacionadas às suas necessidades. 

Na análise da categoria Equipe Multiprofissional, algo muito recorrente nos sujeitos 

foi uma certa insegurança sobre o desempenho de suas funções no ambiente educacional. E 

especificamente, no Instituto Federal. A necessidade de amparo normativo, procedimental e 

metodológico foi muito citada nas falas. E mesmo inconsistências legais, considerando os 

respectivos Conselhos Profissionais que regem algumas das carreiras da equipe 

multiprofissional, especialmente no âmbito da saúde. Emergindo, portanto, a subcategoria 

‘Regulamentação e Organização’. 

Toda instituição é regida por instrumentos normativos que visam regulamentar e 

organizar determinadas ações internas, conforme sua autonomia administrativa, pedagógica e 

financeira. Os profissionais que compõe a Equipe Multiprofissional mencionam a falta de 
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clareza nesses documentos. “[...] Aí é que entra a dificuldade da gente identificar qual é o papel 

do profissional nesse contexto. Porque não fica claro, o que é que tem que fazer.” (GF1); “[...] 

nem os próprios servidores compreendem qual é sua função. Eu acho que isso não é apresentado 

de forma clara para o servidor quando chega na instituição, ‘olha seu papel é esse, sua atuação 

é essa’” (ET3); “[...] Teve um período que eu não sabia, vou atirar para que lado? Ai gente eu 

faço o que? E aí eu procurava as direções, São Luís, para eu ver, porque ninguém aqui também 

sabia me responder.” (ET4); “[...] a dificuldade hoje eu vejo é da conscientização [...] com a 

conscientização dos servidores, sobre a função do setor médico aqui na instituição, porque na 

verdade não tem uma função clara pela lei e pela reitoria.” (ET6); “[...] no momento que você 

traz um setor de saúde para uma instituição educacional, nós temos que fazer adequações, e 

adequações que envolvem tanto a estrutura de carga horária, jornada de trabalho e serviços que 

possam ser executados.” (ET7); “[...] não existe muita regulamentação. O setor saúde ainda é 

novo para instituição que a gente trabalha. Nas instituições educacionais como um todo” (ET4). 

Nesse sentido, Silva (2016) aponta para os riscos que a indefinição dos papéis da 

Equipe Multiprofissional pode ocasionar no desenvolvimento do trabalho coletivo. “A 

possibilidade de gerarem relutância e pouca adesão dificultam a aceitação e a efetividade das 

ações propostas. [...] Isso pode ocasionar a fragmentação das ações, dificultar o alcance dos 

objetivos, gerando e acentuando os conflitos” (SILVA, 2016, p. 119). 

Os documentos institucionais encontrados que versam sobre o papel da Equipe 

Multiprofissional são abrangentes, não estabelecem uma metodologia específica ou 

instrumentos que viabilizem sua ação. “A execução e o acompanhamento dos programas 

previstos nesta Política de Assistência ao Educando serão realizados de forma interdisciplinar 

por uma equipe multiprofissional” (PAE). Enquanto na Política de Assistência Estudantil se 

determina sua execução pela Equipe Multiprofissional, no Regimento Interno dos campi essa 

competência passa para a Coordenadoria de Assuntos Estudantis, “[...] Compete a 

Coordenadoria de Assuntos Estudantis [...] executar a Política de Assistência ao Educando [...] 

coordenar as atividades relativas à equipe multiprofissional” (RI). Portanto, os documentos 

institucionais diferem na sua organização, trazendo incertezas aos profissionais. 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) com validade pelo 

período de 2019-2023, descreve algumas ações pertinentes a Equipe Multiprofissional, “Estas 

equipes promovem intervenções educativas em diversas temáticas como o uso e abuso de 

substâncias psicoativas, vulnerabilidade a doenças sexualmente transmissíveis e gravidez 

precoce, prevenção às violências, bullying, gênero e diversidade.” (PDI).  
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Apesar das temáticas definidas no PDI, a Equipe Multiprofissional não encontra 

uma metodologia adequada de inseri-la no contexto educacional: “[...] dificuldade de inserir 

práticas numa rotina da instituição. Porque a instituição tem uma rotina de aulas, então você 

tem o desafio de se inserir. De encontrar seu lugar com relação mesmo ao tempo, a construir as 

intervenções sem que isso interfira no funcionamento... porque a gente tem aula o dia inteiro. 

Os alunos têm uma rotina basicamente de sala de aula”. (ET1); “[...] porque a gente fica sempre 

na dificuldade de saber que momento fazer, já que os alunos tem aula o dia inteiro, até primeiro 

ano tem contraturno” (GF1); “[...] eu tentei fazer no final do ano passado, uma oficina de 

higiene íntima feminina, por demanda espontânea, e aí a gente fez inscrição aqui na assistência, 

lotou, era só 20 vagas, as meninas vieram pedir mais, foram preenchidas mais de 30. Pergunta 

na hora quantas pessoas foram? Nenhuma! Então assim, eu acredito que demanda espontânea 

não funciona” (ET4). 

A definição dessa ‘demanda espontânea’ identificada por sujeitos da pesquisa como 

imprópria para alcançar os estudantes, é por outro lado indicada no PDI: “O acesso universal é 

aquele destinado a toda comunidade discente, aos programas que objetivam favorecer o 

desenvolvimento integral do estudante. Este acesso acontece por livre demanda aos serviços 

oferecidos em cada Campus.” (PDI). Basicamente, a livre demanda trata de esperar o aluno vir 

até o profissional, o que vai de encontro ao que foi exposto na pesquisa. 

Algumas possibilidades são delineadas pelos sujeitos da pesquisa com relação aos 

documentos institucionais, “[...] não sei se a legislação, se a forma como eles são contratados 

para atuar permite, mas eu acho que eles poderiam participar dos projetos integradores com a 

gente.” (ED2); “[...] deveria ser a partir de um planejamento estratégico do campus [...] deveria 

ter uma diretriz realmente focada em uma política (ED4); “[...] importante também a gente 

pensar a educação como uma questão de política, de coisas que se integram, eu vejo que a gente 

está na construção do PPP, da gente colocar lá como necessidade, o programa, de apontar a 

necessidade de um programa multidisciplinar. [...] porque o PPP é um documento institucional, 

ele diz o que a escola tem que fazer, sabe, então a gente assegurando institucionalmente isso, é 

mais uma coisa para apontar a necessidade para gente, para assegurar essa continuidade.” 

(GF1); “[...] uma coisa que não poderia faltar, é integrar nesse programa o plano de combate à 

evasão, sabe, porque todos esses assuntos aí relacionados a assistência primária, que, querendo 

ou não influenciam, motivam os alunos ou não, a permanecer na escola.” (GF1). Os 

participantes da pesquisa demonstram então, essa necessidade de delimitar melhor a 
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organização da atuação dos profissionais da Equipe Multiprofissional, ainda que em 

documentos a nível do campus, como o Projeto Político Pedagógico. 

Portanto, ao tempo que percebemos avanços no sentido de garantir os profissionais 

nas instituições educacionais federais, “não bastaria contratar profissionais e colocá-los para 

trabalhar nas escolas sem definir os pressupostos que deveriam guiar a organização e o 

funcionamento dessas equipes” (SILVA, 2016, p.47). Desse modo, temos apenas um passo 

dado no caminho da definição mencionada no PDI da instituição, que foi em atribuir a esta 

equipe uma perspectiva interdisciplinar de trabalho. Uma vez que a interdisciplinaridade 

pressupõe uma maior integração entre as áreas, relação de reciprocidade e o estabelecimento 

do diálogo entre os interessados (VEIGA-NETO, 1996). Que só poderá ser concretizado se os 

profissionais da equipe tiverem domínio desse conceito a fim de transpô-lo para a prática, o que 

se movimenta com a formação continuada, questão também já discutida em nossa pesquisa. 

Outro ponto evidenciado, ainda pertinente as regulamentações para a Equipe 

Multiprofissional, são relacionadas especificamente na área da saúde. Os profissionais dessa 

área destacam incoerências entre o que existe de legislação em seus respectivos Conselhos 

Profissionais, e sua atuação no contexto educacional: “[...] teria que ter uma legislação 

específica que permitisse o trabalho, tanto do médico quanto dos outros profissionais da saúde 

no ambiente educacional” (ET7); “[...] eu também não posso deixar o técnico sozinho porque 

minha categoria não permite que ele trabalhe só” (ET4); “[...] Eu acredito que teria que ser uma 

legislação. Porque a legislação cobre todas as demais normas. Se for só uma norma, o próprio 

conselho de medicina pode derrubar essa norma, e aí penaliza a instituição, penaliza quem fez 

a norma. Sendo uma lei, federal, [...] aí os conselhos, eles recebem aquilo ali e só soma dentro 

das próprias súmulas que eles têm” (ET7). 

Desse modo, mesmo a PAE definindo áreas de competência do ‘Programa de 

Assistência à Saúde’ que tratam de orientações educativas, tais como “[...] questões relativas a 

sexualidade e a prevenção de DST’s/HIV/AIDS [...] prevenir uso e abuso de álcool e 

substâncias psicoativas [...] saúde mental [...] fomentar o protagonismo estudantil na promoção 

da saúde e prevenção das doenças [...]” (PAE) entre outras, os profissionais da respectiva área 

não se sentem seguros em desenvolver essas ações, sem uma normatização, legislação que lhe 

confira esta responsabilidade, por outro lado, ressaltamos que, quando assume-se um 

posicionamento ético-político com vistas à educação emancipatória, isso independe 

necessariamente de uma obrigação legal. Isso gera outro embate recorrente no corpus. A falta 

de entendimento sobre qual seja sua atribuição gera confrontos: “[...] tem a questão cultural 



112 
 

profissional, dos profissionais da docência. Dos próprios docentes e tem dos discentes. Que os 

docentes também enxergam o setor saúde como um ambulatório, que não é a função daqui. 

Aqui não tem alvará sanitário para trabalhar com ambulatório [...]” (ET4); “[...] existe uma 

barreira por conta dos profissionais, direto, e existe por conta dos discentes. Inclusive porque 

os próprios docentes passam essa informação errada para os discentes. Então existe tudo isso 

que eu acho que a gente precisa dar uma trabalhada.” (ET4).  

Os estudantes por sua vez reclamam do atendimento da área específica da saúde: 

“[...] com relação ao setor médico, que todo mundo reclama, que eles não estão exercendo o 

trabalho deles. Os alunos vão lá, procurando a receita, porque eles são experientes nisso. Aí 

eles não fazem isso. Eles falam para o aluno tomar água, ou ir para casa” (EE1); “[...] realmente 

parece que remédio para lá tudo é água. Eu chego com falta de ar, toma água, eu chego com 

cólica, toma água, tudo que a gente está passando é ‘tomar água’. ‘Ah o médico não tá aqui, 

não tem remédio, toma água’” (EE4); “[...] a questão no setor médico, precisam atuar mesmo 

diretamente com os alunos, não ficar só enviando para casa.” (EE5); “[...] uma melhor 

divulgação sobre o que tem a oferecer aqui.” (EE3); “[...] primeiro eu acho que deve ter muita 

comunicação entre eles, só que eu também creio que eles deveriam ser um pouco mais abertos 

para mostrar para os alunos como que isso tudo funciona. Por exemplo, tem gente na turma que 

ainda se confunde com as salas porque nunca frequentaram elas. Então, entender como funciona 

esse sistema todo seria muito interessante.” (EE6). Denota-se então que a falta de compreensão 

das atribuições gera confrontos desgastantes para diferentes segmentos da instituição (técnicos, 

docentes, estudantes). A comunicação e clareza de informações é o primeiro passo para o 

fortalecimento e integração das ações coletivas. 

Quanto à organização da Equipe Multiprofissional, alguns aspectos positivos foram 

destacados pelos sujeitos na pesquisa. O ambiente de trabalho é destacado como agradável, 

“[...] o ambiente de trabalho hoje no campus, ele é um ambiente agradável. Existe liberdade 

para gente trabalhar. Não é um serviço exaustivo.” (ET7) “[...] os companheiros de função como 

os demais, professores e técnicos administrativos. Eu estou em um ambiente muito favorável. 

(ET5). A carga horária de trabalho é mencionada como suficiente para atender a demanda de 

atividades, “[...] como a gente trabalha livre demanda e por enquanto não, não... existe essa 

demanda, esse trabalho exaustivo, o tempo que é disponibilizado é compatível.” (ET7); “[...] 

não é tanto, eu diria que... no ano passado a gente teve mais ou menos dois casos por dia” (ET4) 

“[...] o tempo de 8 horas, ele é um bom tempo, ele é suficiente desde que a gente se organize 

para fazer, mas sempre fica, nunca termina, é um trabalho infindável.” (ET3); “[...] a gente tem 
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muita flexibilidade do tempo, então a gente consegue organizar bem o nosso tempo com 

autonomia” (ET1); “[...] as demandas são infinitas..., mas eu acho que dá para fazer muita coisa, 

com o tempo que a gente tem. As 40 horas...tem essa possibilidade de planejar” (ET1). O tempo 

versus demanda de trabalho é um fator importante considerado na pesquisa, nesse caso, infere-

se que o tempo não é um impeditivo para a realização de ações e projetos pela Equipe 

Multiprofissional. 

Destacam, contudo, a necessidade de um apoio administrativo para questões mais 

burocráticas: “[...] as vezes eu tento não demonstrar meu stress, mas eu ter que estar indo em 

sala de aula para chamar o aluno para ir receber o auxílio? [tom de revolta na fala] Eu fico.... 

sabe.... e de todas essas coisinhas burocráticas desde o assistente administrativo até a assistente 

social” (GF1). Algumas Políticas de Assistência Estudantil de outros IFs inserem um técnico 

administrativo que permeia suas atribuições nas questões burocráticas de organização de 

planilhas, editais, relatórios, deixando maior liberdade para os demais profissionais executarem 

ações educativas/formativas. 

A gestão da instituição é considerada aberta e disponível em contribuir, “[...] eu 

acredito que por parte da gestão existe uma boa vontade de abertura até de eventual prática que 

a gente queira fazer.” (ET1); “[...] é todo mundo muito aberto, se eu preciso de alguma coisa eu 

me sinto muito à vontade para conversar com o Diretor ou com a DDE. E assim, todo mundo é 

muito aberto, muito solícito então é muito mais fácil (ET2). Não obstante, também foi 

observado que a ação da gestão se limita a essa abertura, ou seja, não propõe, nem solicita ações 

interventivas, “[...] eu acho que a gestão tem que acompanhar e ver, ou solicitar ou até cobrar 

mesmo planejamento, avaliação desse tipo de atuação porque é necessário. Eu acho que o 

investimento é alto numa equipe multidisciplinar para uma escola, muito alto, e o retorno, pelo 

menos até aonde eu vejo é muito baixo, para o aluno.” (ET3). Portanto, a gestão é percebida 

como acessível, mas criticada pela omissão de proposições.  

Araujo (2018), em pesquisa realizada sobre a efetividade da Política de Assistência 

Estudantil do IFCE, constata “[...] a inexistência de processos sistemáticos de avaliação da 

política, sendo observado apenas a existência de reuniões de gestão entre gestores para avaliar 

o cumprimento ou não de ações, entretanto sem nem uma dimensão de ser sistemática ou 

mesmo de envolver os sujeitos beneficiários” (ARAUJO, 2018, p. 188). Nesse sentido, 

ressaltamos a necessidade de uma avaliação sistemática e democrática das ações da Equipe 

Multiprofissional referentes à PAE.  
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Ainda que com contradições, todos esses aspectos positivos destacados pelos 

profissionais: o tempo, o ambiente agradável, a gestão aberta, contribuem para o 

desenvolvimento de ações educativas pela Equipe Multiprofissional, apesar disso, a equipe 

demonstra que sua organização permanece no nível individual.  

É uma organização isolada/setorial: “[...] Eu acho que está organizada, dentro do 

possível direitinho, porque assim, a gente tem a parte pedagógica aqui, tem a parte ali, no caso, 

das meninas da saúde, todo mundo nos seus setores” (ET5); “[...] Cada um no seu espaço, mas 

todos de forma organizada (ET2); “[...] Olha, cada um, tem um papel para desenvolver, cada 

um é responsável por um percentual, de trabalho, e de responsabilidades” (ET7); “[...] eu me 

dou muito bem com meus técnicos e me dou muito bem com o médico, me dou muito bem com 

o psicólogo, mas apesar disso, a gente ainda vê muito fragmentado.” (ET4); “[...] a equipe está 

organizada. Existe a organização institucional, que o próprio instituto exige para os setores e 

existe a organização interna, onde você desempenha seus trabalhos, trabalhamos de uma forma 

para que o setor sempre esteja disponível para atendimento, tanto para os discentes, quanto para 

os servidores e funcionários” (ET7). Essa organização mencionada trata da forma institucional 

do organograma do campus e a organização interna refere-se à distribuição de carga horária em 

cada setor, de modo a contemplar os três turnos em que o campus tem estudantes (manhã, tarde 

e noite). 

Entretanto, ressaltam a falta de ações coletivas: “[...] eu sinto que assim... em termos 

de assistência imediata ao aluno, essa organização é apenas o setor estar com pessoas, mas em 

termos de ação educativa, essa organização não existe, praticamente. (ET1). “[...] Porque hoje 

eu acho que a gente faz um trabalho individual. Cada qual olha separadamente, para aquele 

problema, e tenta da sua forma, dentro das suas possibilidades fazer o trabalho” (GF1); “[...] a 

forma como a gente atua hoje, uma forma muito individualizada, dependendo muito da 

iniciativa individual, da disponibilidade até mesmo de presença física, de “estar” [ênfase] no 

campus.” (GF1); “[...] A gente define funções de forma separadas e não consegue pensar o 

multiprofissional que a gente ouve tanto falar, mas que na prática a gente não executa” (GF1). 

Observamos que o grupo focal contribui para uma percepção da necessidade de 

mudança e melhoria da atuação profissional mais coletiva e colaborativa que rompa com a 

fragmentação e o isolamento das ações: “[...] o que está faltando é a gente buscar articular mais 

isso daí, as nossas ações, que a gente já faz, mas fortalecer o que a gente já faz num programa 

com todo mundo, eu acho que ganha mais força assim.” (GF1); “[...] Essa coisa de achar que o 

nosso trabalho é mais técnico e não, ele é, ele deve ser mais pedagógico, a gente acaba se 
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enfurnando na sala, fazendo o trabalho burocrático e aí o pedagógico fica sufocado.” (GF1); 

[...] estabelecer momentos sabe, de diálogo permanentes, para que isso vire uma rotina.” (GF1); 

“[...] talvez seja um desafio a gente se pensar enquanto equipe de fato, porque, eu penso que as 

vezes isso se perde um pouco. Até em termos práticos de rotina, a gente acaba não tendo 

momentos de... equipe, que é uma coisa rara... não é nem rara, é... quase inexistente.” (GF1); 

“[...] é importante a gente ter essa aproximação com os alunos sem que eles nos procurem. Que 

a gente procure os estudantes em ações mais sistemáticas” (GF1); “[...] pensar em todos os 

formatos de atividades que a gente pode fazer, e as vezes pode ser até uma coisa de informativo, 

é... folder, cartilha, arte pra divulgar na rede social, assim, as várias formas de atingir o aluno, 

de forma positiva” (GF1). 

Os encontros do grupo focal, proporcionaram esse processo reflexivo e coletivo por 

parte da Equipe Multiprofissional, onde partilham de um processo de autoavaliação,  que 

entendemos como um processo de avaliação emancipatória, uma vez que “a emancipação prevê 

que a consciência crítica da situação e a proposição de alternativas de solução para a mesma 

constituam-se em elementos de luta transformadora para os diferentes participantes da 

avaliação” (SAUL, 1988, p.62). Assim, infere-se a relevância de espaços de diálogo que 

contribuam para esse processo de reflexão-ação-transformação inviáveis nos silêncios de 

isolamento individualista-profissional. 

5.4 Currículo Integrado: embargue da obra ou subsídio da construção? 

O Currículo Integrado emergiu em nossa pesquisa como uma categoria, dada a 

ênfase pela qual foi suscitada na trajetória da pesquisa. O processo de categorização de uma 

categoria emergente é inverso ao das categorias previamente definidas, pois se inicia de 

conjuntos de subcategorias mais específicas para categorias mais gerais (MORAES; 

GALIAZZI, 2011). Desse modo, a princípio, percebemos primeiramente as subcategorias 

planejamento e interdisciplinaridade para depois ampliar à categoria currículo integrado. 

O planejamento movimentou-se na pesquisa com o reconhecimento de uma ação 

necessária à atuação da Equipe Multiprofissional, mas que na prática se mostra um desafio 

ainda não superado: “[...] é um trabalho tão complexo, que a gente precisa de tantas mãos, de 

tantos esforços, que sozinho os resultados são mínimos” (ET3); “[...] as vezes aquele aluno tem 

algum problema de aprendizagem, algum problema psicológico, algum problema, até de 

nutrição. E aí a gente deveria ter mais conversa” (ED1); “[...] acho que é tudo questão de pensar 

e se inspirar, e eu acho que o planejamento é uma coisa que a gente retorne e pense nele como 
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ponto de partida de tudo isso” (GF1); “[...] você vê que uma reunião que a gente faz, resulta 

muita ideia assim” (GF1); “[...] ter o momento para pensar é uma coisa que desperta motivação” 

(GF1); “Eu já estou pensando aqui de voltar [...], de instituir essa coisa da reunião mensal, como 

um dia fixo” (GF1); “[...] aí a gente pensa... ah tem os projetos integradores, tem os temas 

geradores, e tudo isso requer, reunião, requer planejamento, requer um plano de ação, e eu acho 

que o pontapé inicial seria esse” (ED5); “[...] há uma conversa, há uma aproximação, e tem que 

existir” (ET7); “[...] eu acho que seria interessante um trabalho mais integrado do corpo docente 

e esse setor” (ED1); “[...] Reunião, plano de ação, e os momentos das intervenções. Que seria 

a práxis, com a mudança, de transformação, em todos os sentidos, de pensamento, de atitude, 

de ação” (ED5); “[...] fazer com que o aluno seja o protagonista, daquela atividade, daquela 

ação, e isso exige... planejamento. Disponibilidade do professor. E acima de tudo, compromisso 

social e ético. Ou seja, muita coisa” (ED5); “[...] uma forma que seria de superar, seriam os 

programas, coletivos, como a gente chegou a esboçar, esboçar na cabeça só... como a gente 

conversou semana passada, que a gente chamaria... a participação da equipe como um todo” 

(GF1); “[...] a gente tem que ver como trabalhar, se existe a política dentro da instituição, tem 

que haver um planejamento que caiba essa política dentro. Por que senão como vai funcionar?” 

(ET4). 

Compreende-se que a Equipe Multiprofissional reconhece a necessidade de um 

planejamento coletivo das ações, pois sem planejar as ações coletivas será inviável dar o 

próximo passo que é a realização dessas ações. “O planejamento das ações da equipe na escola 

e o cumprimento a esse planejamento são necessários nesse caso, tanto do planejamento de cada 

área, com suas ações definidas, quanto ao planejamento das ações conjuntas do grupo escolar 

(equipe multiprofissional, professores, gestão)” (SILVA, 2016, p.119)” 

A reflexão sobre a necessidade do planejamento coletivo foi evidenciada, 

entretanto, na prática, infere-se que a Equipe Multiprofissional não efetua esse planejamento 

conjunto de ações: “[...] a dificuldade da própria cultura mesmo do planejamento, trabalho 

conjunto, que é complicado e precisa ser desenvolvido. Por qualquer equipe” (ET1); “[...] 

apesar da gente conseguir ter essa comunicação, mas por exemplo, trabalhar ações, eu ainda 

acho que é muito... individual sabe? O psicólogo faz as ações dele, os enfermeiros fazem... 

então a gente termina não se juntando para fazer ações conjuntas. Eu acho que está precisando 

mais uma interação aí” (ET2); “[...] nós deveríamos ter mais reuniões objetivas dessa forma, 

para discutir, participar de forma melhor com as equipes” (ED1); “o trabalho em si, ele não é o 

dificultador, o que é o dificultador é a gente planejar, é a gente saber o que que é um problema 
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comum pra ti e pra mim, sabe” (GF1); “[...] eu acho que é mais questão de comunicação mesmo 

[...] tipo a gente foi elaborar um plano de ação agora, cada um elaborou o seu individual, então 

eu acho que se a gente se reunisse para conversar, montar ações em conjunto, talvez até essas 

ações sairiam do papel” (ET2); “[...] as dificuldades que eu vejo muito ainda aqui, são as 

atividades que exigem cooperação, essas atividades que exigem articulação com outras 

pessoas” (ET3); “[...] Integração, e ações por conseguinte [...] a gente quase não tem nenhuma, 

a gente não tem ações juntos assim..., então é cada um fazendo o que acha que é ideal para ser 

feito. (ET3); “[...] como a gente não conversa muito, não tem muito esse hábito, e acaba que a 

coisa fica solta” (ED1); “[...] a gente tem alguns momentos aqui no campus, que a gente 

consegue fazer uma reunião, consegue propor algumas ações coletivas, mas ainda tá muito no 

papel, ainda fica muito no currículo prescrito. Aí fica bonita, a ação fica legal, mas não tem 

uma continuidade” (ED5); “[...] as vezes, a gente que é professor, tá muito naquele ambiente 

de sala de aula, então é muito mais fácil a gente simplesmente mandar aquele aluno sair da sala 

[...] a gente não vai buscar esse acompanhamento” (ED1); “esse ano a gente teve o plano de 

ação, a gente teve uma reunião do plano de ação [...] a gente fez uma reunião apenas, e não 

fluiu, não fluiu tão bem.” (GF1); “[...] uma das dificuldades que eu tive, de ter de tirar alguma 

coisa de produtivo ali, me fez de certa forma abandonar ali a reunião, e não pensar em outras 

sabe” (GF1);  “[...] difícil é a cultura do planejamento coletivo, porque uma vez que a gente tem 

um planejamento e a gente divide essas responsabilidades, eu acho que fica melhor pra gente 

sabe, dividir, o fardo do trabalho, vamos dizer assim, o que eu faria sozinha agora eu tenho a 

tua ajuda. O que é difícil pra gente é a ‘cultura de se reunir, de pensar o planejamento coletivo’ 

[ênfase na fala]” (GF1). 

Essa dificuldade de estabelecer uma cultura do planejamento coletivo torna-se 

ainda mais desafiadora no Ensino Médio Integrado. “Vale enfatizar, contudo, que, na 

organização do currículo integrado, o tempo para o planejamento participativo é maior e requer 

mais esforços, já que solicita mais tempo e espaço para as discussões e acertos que devem ser 

coletivos.” (BENFATTI, 2011, p.64). Isso porque, na perspectiva do currículo integrado, o 

planejamento coletivo é um dos pilares para sua efetivação. Conforme pesquisa elaborada por 

Benfatti (2011) sobre o Currículo do Ensino Médio Integrado, confirma sua tese de que: “a 

integração curricular no EMI só ocorrerá de forma efetiva se houver tempos e espaços 

adequados para o planejamento, desenvolvimento, avaliação e formação dos docentes 

para a integração curricular, isso tudo apoiado pelas condições estruturais oferecidas às 
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escolas; sem isso não há integração, somente intenção.” (BENFATTI, 2011, p.127, destaque 

da autora). 

Nesse sentido, encontramos um documento recente do IFMA que corrobora os 

apontamentos de Benfatti (2011), a Resolução CONSUP/IFMA nº 105, de 1 de novembro de 

2019, que dispõe sobre Diretrizes Institucionais para o Ensino Médio Integrado, orienta a “[...] 

garantir condições de tempo e espaço pedagógicos de um encontro semanal, quinzenal ou 

mensal para: [...] realização do planejamento integrado dos componentes curriculares”. (IFMA, 

2019) Importante esse avanço em termos de regulamentação das práticas institucionais para 

efetivação do Ensino Médio Integrado, pois um dos desafios nesta pesquisa foi exatamente a 

falta de participação docente nos encontros coletivos. Portanto, a garantia de tempos e espaços 

de diálogo e planejamento coletivo fortalece a construção do Ensino Médio Integrado. 

O planejamento coletivo está diretamente relacionado à interdisciplinaridade, uma 

vez que “a interdisciplinaridade exige, na dimensão metodológica, um diálogo entre as 

disciplinas em torno de um objeto de estudo comum e um planejamento coletivo, no sentido de 

buscar conexões entre as disciplinas envolvidas” (SILVA, 2016, p.149). 

A interdisciplinaridade é apresentada pelos sujeitos da pesquisa como uma 

possibilidade de atuação através de indicadores nos discursos dos sujeitos: “[...] poderia haver 

uma sinergia maior, se eles fossem planejados dentro desse pensamento. O que incluiria, por 

exemplo, aulas em que dois profissionais poderiam atuar dentro da discussão de um mesmo 

conteúdo, dentro de uma mesma possibilidade de olhares diferentes” (ED4); “[...] necessita de 

uma integração, eu acho que é sempre um caminho, é difícil você conseguir integrar diferentes 

áreas, mas aqui a gente não tem muita hierarquia, então já facilita um pouco, facilitaria um 

pouco, mas é o desafio de você ter práticas transversais” (ET1); “Acho que a gente precisa 

muito da ajuda um do outro. É muito solitário assim, você ficar ali na sala.” (GF1); “[...] aliar 

os diversos saberes, e quando eu falo os diversos saberes, eu não falo apenas no aspecto 

conceitual, eu falo no aspecto procedimental, de você favorecer uma práxis, uma vivência. 

(ED5); “[...] quando a gente fala assim, que a educação, a educação omnilateral do aluno, a 

educação integral, ela exige que se permeie essas diferentes instâncias, esses diferentes setores.” 

(ED5); “[...] eles poderiam participar dos projetos integradores com a gente. Dos projetos 

interdisciplinares (ED2). “[...] eu acho que aqui tem essa percepção, pelo menos assim, 

psicologia, pedagogia, há um entendimento de que é importante ser multi e não só pluri, 

profissional. E a gente tem esboços, tentativas de colocar em prática essa atuação multi e inter.” 

(ET1). 
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Desse modo, a interdisciplinaridade é presente não apenas em razão de conteúdos 

disciplinares, mas do envolvimento de diferentes áreas do conhecimento através dos 

profissionais que atuam nesse processo educacional com vistas a reconstituição da totalidade.  

A interdisciplinaridade seria a reconstituição da totalidade pela relação entre os 

conceitos originados a partir de distintos recortes da realidade. Este movimento é 

também dialético, pois a razão de se estudar qualquer conteúdo não está na sua 

formalidade, mas na tentativa de captar os conceitos que fundamentam a realidade nas 

relações que a constituem.” (RAMOS, 2016, s/p) 

Ao tratar de interdisciplinaridade o desafio é duplo, pois “[...] muitas das vezes eles 

[os estudantes] não percebem, o uso, a aplicação talvez mais eficaz desses conteúdos dentro de 

sua relação interdisciplinar” (ED4), assim como para os profissionais, sejam docentes ou 

técnicos da equipe multiprofissional, “[...] é uma dificuldade justamente que se faça um 

planejamento e uma interação no que diz respeito à contribuição que cada disciplina pode dar 

dentro desse processo, no caso formador das ementas e até da elaboração de disciplinas e 

também dos conteúdos que podem ser oferecidos e integrados de fato e não somente dados 

como se fossem linhas paralelas. Em algum momento a gente tem que permitir o cruzamento 

deles. Permitir não, provocar.” (ED4). 

Importa ressaltar pelo menos dois documentos de normatização que perpassam pela 

interdisciplinaridade. A nível nacional as Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional 

(DCNEP) e em nível local, o Plano de Curso em Administração Integrado. Nas DCNEP 

estabelece dentre seus princípios da Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 

[...] VII - interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, 

visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da 

organização curricular; 

VIII - contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de 

estratégias educacionais favoráveis à compreensão de significados e à integração entre 

a teoria e a vivência da prática profissional, envolvendo as múltiplas dimensões do 

eixo tecnológico do curso e das ciências e tecnologias a ele vinculadas. (BRASIL, 

2012) 

Assegurar a interdisciplinaridade nas diretrizes foi uma conquista, não obstante, 

alerta Ramos (2016) que o documento é híbrido, uma vez que permanece com ideologias 

voltadas à pedagogia das competências. Sabe-se que após a reforma do ensino médio, dada 

através da Lei 13.475/2017, a educação profissional de Ensino Médio Integrado também será 

afetada, inclusive em suas diretrizes. Importa, portanto, que possamos abrir brechas nas 

contradições que emergirem. 

Quanto ao documento de nível local, o Plano de Curso Técnico em Administração 

Integrado, traz em sua organização curricular uma perspectiva interdisciplinar: “Pensando em 
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formas de efetivação dos projetos integradores, esse olhar esteve presente na organização da 

estrutura curricular. Assim, busca-se o diálogo e a integração do conhecimento nos espaços de 

planejamento coletivo e observação do ementário, área de integração e ênfase tecnológica do 

curso, oportunizando a construção de conhecimentos dialeticamente” (PC). Percebemos, 

portanto, que nas ementas do PC consta uma seção de “áreas integradoras”, na qual são 

inseridas outras disciplinas e os respectivos conteúdos que podem integrar naquela ementa 

específica, o que pode contribuir com a realização de projetos integradores de maneira 

interdisciplinar e demonstra uma via de acesso a novas práticas. Salientamos, contudo que a 

interdisciplinaridade não é apenas uma metodologia, mas uma postura em que se percebe o 

conhecimento em sua totalidade e, portanto, vislumbra a superação de fragmentação. 

A forma de organização disciplinar, que tradicionalmente é fragmentada e isolada, 

é percebida como a efetividade do currículo pelos sujeitos, a partir disso, assemelham essa 

organização ao currículo integrado e, portanto, o identificam como uma espécie de embargo 

para o desenvolvimento das ações da Equipe Multiprofissional. “[...] porque a gente fica sempre 

na dificuldade de saber que momento fazer, já que os alunos têm aula o dia inteiro, até primeiro 

ano tem contraturno” (GF1); “[...] tem semestre que tá tipo 18 disciplinas” (EE7); “a questão 

da disponibilidade do aluno. Acho que eles têm muitas disciplinas. Muitos ficam manhã e tarde 

[...] eles são muito novos, então eles não sabem administrar muito bem o tempo deles, eles têm 

umas disciplinas que são difíceis de estudar, que são disciplinas do eixo técnico.” (ED1); “[...] 

o aluno tem essa carga horária muito alta, o que limita, eu acho que limita, dificulta muito a 

vida do aluno” (ED2); “[...] quase todo dia eles têm contraturno, aí não funcionou esse negócio 

de marcar um horário, eles não vinham.” (GF1); “[...] o calendário, ele é abordado pra gente 

como sendo um terror de todo mundo, e quando você chega na gestão a gestão ‘não, o calendário 

é super flexível’, mas aí se você vai falar com o professor... (ET4); “[...] A gente vai ter um 

espaço? Evidente que se eu tenho prova, eu tenho trabalho, eu tenho aula, você acha que os 

alunos iam? Quanto você está sobrecarregado, você vai fazer outras coisas primeiro, isso aí vai 

ficar para um segundo plano.” (ET4).  

A questão do espaço no currículo, evidencia que este é uma disputa de poder, de 

território epistêmico e político (SILVA, 2005). Para uma ação coerente à concepção de 

currículo integrado, o objetivo principal não pode focar na disciplina ou no conteúdo específico, 

mas no acompanhamento da formação integral dos estudantes, que é possível somente com 

planejamento, trabalho e avaliação em coletivos e de forma colaborativa. 
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O currículo integrado revela a forma como a instituição lida com as dimensões espaço-

temporais do planejamento pedagógico e com os processos de ensino e aprendizagem, 

bem como entende o papel dos atores participantes dos processos educativos 

(docentes, discentes, servidores da instituição e comunidade escolar). (BRAGA; 

MONTEIRO; SANTOS; CUNHA, 2017, p.224) 

Compreende-se que o currículo integrado pressupõe a busca pela totalidade, pela 

superação da fragmentação, portanto, não há saberes melhores ou piores, todos devem 

contribuir para a formação humana integral. “O currículo assim pensado é uma relação entre 

partes e totalidade. Ele organiza o conhecimento e desenvolve o processo de ensino-

aprendizagem de forma que os conceitos sejam apreendidos como sistema de relações históricas 

e dialéticas que constituem uma totalidade concreta.” (RAMOS, 2011, p.776) 

Desse modo, a disputa por uma cessão de espaço no currículo para as ações da 

Equipe Multiprofissional, somadas às falas sobre a sobrecarga de aulas, trabalhos, provas e 

disciplinas, apontam que o currículo executado não tem se efetivado como currículo integrado. 

Muitos fatores podem ser apontados nesse processo, desde a formação continuada de docentes 

e demais servidores até as condições mínimas de garantia desse processo.  

Destacamos que esse currículo vem movimentando-se continuamente num 

processo de aprendizagem dos sujeitos envolvidos no Ensino Médio Integrado (docentes, 

técnicos, estudantes, gestão), que é percebido na fala do sujeito EE6: “eu tinha falado da carga 

horária elevada, mas esse problema já está sendo sanado, com a nova modalidade agora que vai 

ser anual é bem melhor, porque assim, a gente não tem mais aquele conflito modular.” (EE6). 

Aqui o estudante compara o currículo modular ao anual, obviamente não somente essa questão 

foi alterada, mas também em termos de compreensão do currículo integrado, “Eu percebo 

assim, que aqui, até pela reformulação dos cursos técnicos, dos PPC’s a gente trabalhou o tema” 

(ED3). O tema em questão são os princípios do Ensino Médio Integrado. Assim, inferimos que 

o currículo tem avançado, ainda que paulatinamente, para a concepção e efetivação do currículo 

integrado. 

No processo de análise dos dados, na impregnação dos fenômenos investigados, o 

Currículo Integrado foi se movimentando da perspectiva de embargo dessa construção e se 

apresentando como um subsídio para o desenvolvimento das ações da Equipe Multiprofissional: 

“[...] eles poderiam dentro desse conteúdo, fornecer subsídios pra essa formação [...] isso aí, tá 

diretamente relacionado [...] então a partir das diretrizes, do plano político pedagógico, se fazer 

o planejamento da própria ementa, do próprio curso, e a partir daí, a integração da disciplina, 

então... uma coisa demandaria a outra” (ED4); “[...] eles poderiam participar dos projetos 
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integradores com a gente. Dos projetos interdisciplinares” (ED2); “[...] é uma tarefa que faz 

com que o professor, ele tenha que sair de uma zona de conforto. Ele precisa planejar, ele 

precisa integrar esses conhecimentos, e isso nós sabemos que não é fácil.” (ED5). 

Essas reflexões nos permitem inferir que os docentes percebem que ações 

interdisciplinares são uma possibilidade de atuar de forma conjunta à Equipe Multiprofissional, 

ainda que precisem sair de sua zona de conforto, ou seja, que rompa com uma abordagem 

historicamente consolidada pela compartimentalização do saber. “É, portanto, uma 

oportunidade para que esses docentes superem tendências academicistas, livrescas, discursivas 

e reprodutivas das práticas pedagógicas que permeiam, de forma recorrente, essa esfera 

educacional.” (MOURA, 2012, p.11) 

Essa percepção foi sendo evidenciada também no processo reflexivo do grupo 

focal, com a Equipe Multiprofissional, percebendo na interação com os docentes a viabilidade 

das ações e projetos: “[...] nos horários vagos ou nas aulas dos professores mesmo, porque a 

gente não pode deixar de incluir essas temáticas no currículo” (GF1); “Então eu preciso daquele 

momento com ele. Durante a aula? Durante a aula! Mas isso pode tá entrando na área da ciência, 

na parte da matemática com dados epidemiológicos [...]” (ET4); “[...] a gente tem que buscar 

ajuda dos professores, porque todo esse trabalho tem que ser feito, eu acho que tem que ser no 

currículo mesmo sabe, com a ajuda deles, eles sendo também protagonistas, participando,  

porque não pode ser só a equipe, tem que ser com a presença dos docentes.” (GF1); “[...] eles 

passam a conhecer mais a nossa atuação na escola.” (GF1). 

Portanto, nesse processo reflexivo, tanto docentes quanto a Equipe 

Multiprofissional foi movimentando-se em direção à uma visão mais ampla de sua atuação, 

aliada ao currículo, alterando-se a visão de confronto ao currículo para utilizá-lo como ponto 

de acessibilidade à práxis, pois como menciona Moura (2012), “organizar o currículo de forma 

integrada implica em romper com falsas polarizações, oposições e fronteiras consolidadas ao 

longo do tempo.” (MOURA, 2012, p.11). Desse modo, ainda que considerando inúmeros 

desafios a serem superados, processualmente percebemos avanços em direção a efetivação do 

Currículo Integrado em que cada ator partícipe desse processo educacional tem um papel 

fundamental e igualmente relevante. 
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5.5 Síntese da impregnação: novas compreensões 

A partir do processo de categorização na análise dos dados, pudemos inferir 

algumas compreensões entre os desafios da atuação da Equipe Multiprofissional e as brechas 

possíveis para que sua atuação coletiva contribua com a construção do Ensino Médio Integrado. 

Dentre os desafios podemos citar a Formação Continuada sobre a concepção de 

Ensino Médio Integrado e seus princípios como ponto de partida para as demais ações, que se 

mostra atualmente ter alcançado apenas uma parcela dos docentes, e quase nenhum técnico 

administrativo. A falta de uma cultura de planejamento coletivo que propicie espaços de diálogo 

e reflexão para integração curricular. E a regulamentação clara do papel da Equipe 

Multiprofissional, assim como, instrumentos metodológicos para sua atuação coletiva e, 

consequentemente, a divulgação entre todos os envolvidos no processo educacional sobre a 

atuação desta equipe. 

As brechas que emergiram da análise de dados para a atuação da Equipe 

Multiprofissional, a fim de contribuir com a construção do Ensino Médio Integrado, foram 

constatadas a partir da abertura dos docentes para um trabalho conjunto com a equipe. A 

regulamentação recente (Resolução CONSUP/IFMA 105/2019) para garantia de tempo-espaço 

de planejamento integrado no IFMA, e o Currículo Integrado como subsídio do 

desenvolvimento das ações da Equipe Multiprofissional. 

A partir dessas compreensões, criamos o quadro abaixo em que podemos perceber 

que as categorias suscitadas estão entrelaçadas tanto à Equipe Multiprofissional quanto aos 

docentes e que, juntos, suas ações podem contribuir de forma mais proveitosa para a construção 

do Ensino Médio Integrado. 
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Quadro 5: Relações entre as categorias e subcategorias na Construção do EMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, Buriticupu, 2020. 

Como num emaranhado de teias que se entrelaçam, a formação continuada, o 

currículo integrado e o planejamento coletivo podem se caracterizar tanto como desafios quanto 

como subsídios para a construção do EMI, uma vez que diferentes contextos de cada realidade 

institucional estão em constante movimento dialético em meio a outras contradições. 

Ressaltamos que não estamos aqui restringindo a efetivação do EMI somente a partir destes 

fatores, compreendemos que existem outros condicionantes que influenciam a construção do 

Ensino Médio Integrado (EMI), tais como as proposições legais como a reforma do Ensino 

Médio, condições orçamentárias e financeiras, condições na carreira do professor EBTT ou a 

própria estrutura física da instituição. Ou seja, há uma dimensão maior, de aspectos políticos e 

econômicos que não cabem no nosso objeto de pesquisa, mas que não deixamos de considerá-

los no contexto educacional de forma mais ampla. 

A partir dessas novas compreensões sob o fenômeno investigado, passaremos então 

a proposição de um produto educacional que contribua com o desenvolvimento da atuação da 

Equipe Multiprofissional no Ensino Médio Integrado, partindo das brechas viáveis que 

emergiram da pesquisa. 
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6 OFICINAS INTEGRADORAS: um dos materiais da construção do EMI 

A partir da pesquisa realizada, como parte do nosso objetivo inicial, foi construído 

um produto educacional, visando contribuir para a atuação da Equipe Multiprofissional na 

construção do Ensino Médio Integrado. O produto educacional “É um resultado tangível de um 

processo gerado a partir de uma atividade de pesquisa, podendo ser realizado de forma 

individual [...] ou em grupo” (FARIAS, 2019, p.8, destaque da autora). Considerando a 

classificação dos Produtos Educacionais da CAPES (2016), o produto “Oficinas Integradoras: 

buscando caminhos para atuação de Equipes Multiprofissionais no Ensino Médio Integrado” 

está na categoria mídias educacionais, do tipo caderno virtual. 

Considerando parte dos objetivos dessa pesquisa, nosso produto educacional é um 

caderno virtual, composto por uma estratégia metodológica de acompanhamento dos estudantes 

em seu percurso formativo no Ensino Médio Integrado. O produto objetiva contribuir como 

aporte teórico-metodológico no desenvolvimento de ações por Equipes Multiprofissionais. A 

fim de se constituir uma transversalidade no trabalho da equipe, “por base da comunicação e de 

instrumentos operacionais e metodológicos comuns.” (BEZERRA; SANTOS, 2018, p.1-2). 

Conforme exposto em nossa análise de dados, a Equipe Multiprofissional tem 

dificuldades em atuar de forma coletiva, permanecendo em atividades individualistas/setoriais, 

sem uma identidade e/ou iniciativas de práticas coletivas. A produção de um produto 

educacional, que contou com a contribuição de múltiplas vozes, considerando seus desafios e 

os pressupostos do Ensino Médio Integrado (EMI), pode contribuir com um caminho para 

atuação de Equipes Multiprofissionais no EMI. Não obstante, ressaltamos que não é pretensão 

nossa determinar este produto educacional como “o caminho” para a atuação de Equipes 

Multiprofissionais no EMI, mas como uma das possíveis intervenções, considerando o contexto 

em que a pesquisa foi realizada.  

No existe una única manera de intervenir, ya que la intervención es um complejo de 

variables que se articulan en un movimiento dinámico y permanente, configurando 

una opción para el profesional. Esta opción se va a determinar teniendo en cuenta el 

contexto, es decir, sus características y determinaciones históricas, sociales, 

culturales, económicas y políticas. (YANNOULAS; GIROLAMI, 2017, p.107) 

A realidade é dialética e está em constante transformação por diferentes 

determinações, portanto, há outros caminhos a serem buscados, pois há outros contextos 

culturais, econômicos e sociais. Apontamos, através deste produto educacional, um dos 

caminhos possíveis para o acompanhamento dos estudantes do EMI por Equipes 

Multiprofissionais. 
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As Equipes Multiprofissionais têm sua atuação atrelada à Política de Assistência 

Estudantil, que é de autonomia de cada Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), estas por 

sua vez, tem por base legal o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Há 

considerável número de pesquisas relacionadas às políticas de assistência estudantil e sua 

efetividade junto aos estudantes em situação de vulnerabilidade, que variam em aspectos 

políticos, econômicos, sociais e culturais. Reconhecemos a importância da garantia dos 

recursos orçamentários que subsidiam muitos estudantes, superando obstáculos materiais 

imediatos e garantem sua permanência na instituição educacional. Entretanto, como nosso foco 

de análise é o atendimento universal dos estudantes, ou seja, todos aqueles matriculados, nosso 

produto educacional almeja contribuir com ações que estão para além dos recursos pecuniários. 

Visa, portanto, inserir ações coletivas e integradoras na Equipe Multiprofissional, em coerência 

com os princípios do Ensino Médio Integrado (EMI). 

No processo da pesquisa foi se constituindo uma problemática para a atuação da 

Equipe Multiprofissional no Ensino Médio Integrado, que pode ser expressa nesse fragmento: 

“[...] eu tenho batido a cabeça assim é... em que momento? [ênfase] Pra fazer as ações?” (ET1), 

outros fragmentos de falas/discursos semelhantes a essa foram nos trazendo essa perspectiva 

desafiadora das Equipes Multiprofissionais em se inserir no EMI. Tentativas frustradas da 

Equipe Multiprofissional em pedidos de cessões de espaço na agenda curricular do calendário 

letivo ou por demanda espontânea resultaram em incertezas e ações individuais mais restritas a 

questões burocrático-administrativas. Desse modo, os profissionais da Equipe 

Multiprofissional, sem uma formação continuada na área da Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT), assim como sem uma regulamentação precisa que norteie suas práticas vão 

tateando experiências sem qualquer suporte, seja teórico ou metodológico. 

Por outro lado, o EMI pressupõe o comprometimento ético-político com uma 

Formação Humana Integral, que preconiza a integração das múltiplas dimensões da vida (o 

trabalho como princípio educativo, a ciência e a cultura). “O horizonte da formação, nessa 

perspectiva, é a formação politécnica e omnilateral dos trabalhadores” (CIAVATTA; RAMOS, 

2011, p.31, destaque das autoras). Esse é o contexto no qual as Equipes Multiprofissionais 

atuam nos Institutos Federais de Educação que têm no EMI a prioridade de sua oferta. Assim, 

buscamos aproveitar desse contexto como uma oportunidade de entrelaçar os pressupostos do 

EMI na atuação das Equipes Multiprofissionais, produzindo um caminho coerente nesse 

percurso formativo. 

A efetivação dessa concepção de Ensino Médio Integrado (EMI) vem buscando 

superar vários desafios, desde a falta de formação continuada até questões estruturais de âmbito 
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político, legal ou econômico. Várias experiências com práticas integradoras, demonstram as 

buscas por concretização do currículo integrado. Apesar desses avanços, parece permanecer o 

desafio de que essas ações integradoras se movimentem de ações pontuais e isoladas para uma 

práxis cotidiana coletiva em todo percurso formativo, de modo a se tornar algo natural e 

intrínseco ao contexto do currículo integrado. 

Nesse sentido, o produto educacional busca contribuir com uma proposta 

integradora, entre a Equipe Multiprofissional e o Ensino Médio Integrado, através do próprio 

currículo integrado. 

Práticas integradoras permanentes e curriculares: estão vinculadas à essência 

pedagógica de um curso ou uma instituição de ensino, se materializam em seminários 

temáticos, projetos integradores, temas geradores e transversais. Esse tipo de prática 

integradora é efetivada no contexto de desenvolvimento de currículos de formação e 

respaldada por projetos pedagógicos institucionais. (HENRIQUE; NASCIMENTO, 

2015, p.72, grifo dos autores) 

Desse modo, entendemos que, para constituir-se como uma prática permanente, é 

necessário que sejam integradas essas propostas no próprio currículo, nos Planos de Curso e no 

Projeto Político Pedagógico. Entretanto, consciente da limitação de nossa pesquisa, este 

produto a priori servirá como um caminho, e à medida que seja implantado, conforme os 

diferentes contextos, poderá ser inserido nesses documentos institucionais que garantem que 

essa prática seja permanente, desde que o sejam realizados de forma coletiva e democrática. 

A proposta do produto educacional é na promoção de Oficinas Integradoras que 

possam articular Equipe Multiprofissional e docentes em práticas integradoras. Cabe, todavia 

ressaltar: 

Consideramos, entretanto, que o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

integradoras não depende, apenas, de soluções didáticas, elas requerem, 

principalmente, soluções ético-políticas. Ou seja, a definição clara de finalidades 

políticas e educacionais emancipadoras e o compromisso com elas próprias é condição 

para a concretização do projeto de ensino integrado, sem o que essa proposta pode ser 

reduzida a um modismo pedagógico vazio de significado político de transformação 

(ARAUJO; FRIGOTTO, 2015, p.64) 

Portanto, ratificamos a importância de que o produto por si só não é a pedra de 

toque para efetivação do Ensino Médio Integrado, mas sustenta-se como um dos caminhos que 

poderão contribuir para a Formação Humana Integral, desde que alinhada à formação 

continuada dos servidores que atuam neste contexto. 

A análise dos dados nos permitiu compreender que a Equipe Multiprofissional não 

consegue encontrar ‘seu espaço’ com os estudantes. Os docentes por sua vez, se mostraram 

receptivos nas entrevistas para participação das equipes no próprio contexto dos conteúdos 
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curriculares. Emerge daí, o princípio integrador dessa prática, tanto entre servidores, quanto 

entre saberes. 

Muitas formas de atuação podem ser realizadas por Equipes Multiprofissionais, mas 

pensamos na aproximação desses servidores junto aos estudantes e docentes. De forma que a 

produção de cartazes ou cartilhas não superariam a interação humana, como refletido na 

pesquisa: “O cartaz ajuda? [...] ele ajuda, mas não alcança na especificidade aquele aluno que 

mais precisa. Quem alcança somos nós, que estamos ali perto, dialogando, professores que 

percebem uma demanda” (GF1). Ademais, a troca de experiências presenciais e a aproximação 

dos estudantes e docentes reflete também em novas possibilidades de ações que podem ser 

pensadas a partir deste produto. 

A escolha por oficinas integradoras, se deve ao caráter dinâmico dessa metodologia, 

pois “as Oficinas consideram a pessoa humana como um organismo inteligente, em plena e 

permanente interação com o meio natural e social. Sua inteligência se desenvolve na prática 

dentro desse meio e é um instrumento na resolução de problemas, integrando a reflexão com a 

ação.” (CANDAU, 2011, p. 105) Outras metodologias também podem ser realizadas 

paralelamente, pequenos grupos de diálogo, palestras, tira-dúvidas, entre tantas outras 

possibilidades, que podem ser somadas à atuação dessa equipe. 

O produto educacional perpassou por todo processo de pesquisa, desde o 

aprofundamento nos referenciais teóricos, no momento das entrevistas e em especial, nos 

grupos focais, de onde foram apreendidas novas compreensões sobre o contexto e os desafios 

da atuação da Equipe Multiprofissional no EMI. Enquanto pesquisa participante, esse produto 

educacional foi construído levando em conta múltiplas vozes: técnicos, docentes, estudantes. 

A sua construção conta com três partes: Bases Conceituais do Ensino Médio 

Integrado; O papel da Equipe Multiprofissional no EMI e Ações Pedagógicas Integradoras. 

Inicia-se com uma imprescindível elucidação sobre os princípios do Ensino Médio Integrado 

(EMI), subdivido nos tópicos:1. Educação politécnica, unitária e omnilateral; 2. Trabalho como 

princípio educativo; 3. Formação humana integral. Na segunda parte partimos para alguns 

apontamentos sobre o papel da Equipe Multiprofissional no EMI, destacando alguns 

fundamentos para sua atuação: 1. Planejamento Coletivo; 2. Integração com o Currículo; 3. 

Ações conjuntas aos docentes e discentes; 4. Avaliação e Formação continuada. Finalmente, na 

terceira parte do produto apontamos as ações pedagógicas integradoras como um dos caminhos 

para atuação da Equipe Multiprofissional no EMI, relacionando as oficinas integradoras ao 

currículo. 
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Esta última parte do produto foi construída coletivamente, considerando o que 

emergiu das entrevistas, “[...] a gente sabe que não daria conta de tudo dentro de uma instituição 

escolar, mas a gente poderia começar com algumas temáticas, alguns temas geradores, com 

alguns projetos integradores que pudessem ser pilar, dentro do IFMA” (ED5), assim como as 

opiniões dos estudantes, uma vez que o produto é um subsídio para as Equipe 

Multiprofissionais, em parceria com os docentes, entretanto, quem será atingido após a 

aplicação do produto são os estudantes. Por isso,  

É importante lembrar também da dimensão integral da vida do educando; entendê-lo 

como alguém que além de estudante, tem outros papéis no sistema das relações 

sociais. Desta pluralidade cultural advêm elementos diversos do contexto, 

fundamentais ao processo de concepção do currículo; um currículo integrado à vida 

dos educandos, à dinâmica da interação e dos processos históricos, sociais, 

econômicos e culturais relevantes que estes vivenciam. (MACHADO, 2009, p.3) 

 

Os temas foram suscitados nos grupos focais de estudantes e técnicos e, como a 

participação docente no grupo focal foi superficial, solicitamos posteriormente à docentes de 

diversas áreas do conhecimento uma contribuição na pesquisa por meio de correio eletrônico. 

Os docentes alinharam possibilidades de integração dos conteúdos previstos no currículo aos 

temas gerados no grupo focal. 

A partir disto, considerando a Política de Assistência ao Educando do IFMA e as 

vozes estudantis, foram definidas as seguintes temáticas: 1. Saúde: prevenção e ação; 2. 

Convivência Familiar; 3. Relacionamento Interpessoal; 4. Escola e Juventude: autorregulação 

da aprendizagem; 5. Sonhos e Expectativas: o futuro profissional e nossas escolhas. Cada 

temática foi pensada entre três a quatro oficinas distribuídas ao longo dos três anos do EMI, 

percorrendo assim uma continuidade e aprofundando em cada oficina novas compreensões e 

reflexões coerentes ao percurso formativo do currículo. Pontuamos que a prioridade foi o 

Fonte: Autora, Buriticupu, 2019 Fonte: Autora, Buriticupu, 2019 

Fotos 1 e 2: Grupo Focal com Estudantes 
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desenvolvimento de oficinas inclusas no currículo integrado, mas que também foram 

formuladas oficinas em momentos já consolidados de atuação da Equipe Multiprofissional. 

O produto foi aplicado no lócus de pesquisa, o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus Buriticupu. Foram aplicadas três oficinas: 1. 

Sonhos e expectativas: Pensando no contexto: entre os sonhos e a realidade; 2. Sonhos e 

expectativas: O que esperar do futuro? 3. Escola e Juventude: Ingressei no ensino médio 

integrado: e agora, o que esperar? 

A primeira oficina aplicada foi da temática Sonhos e Expectativas, oficina 4, 

Pensando no contexto: entre os sonhos e a realidade. A oficina foi aplicada com os sujeitos da 

pesquisa, a turma de estudantes do 3º ano do Curso Técnico Integrado em Administração em 

novembro de 2019. A oficina teve por objetivo a construção de um Projeto Profissional e esteve 

alinhada a disciplina Planejamento Estratégico, em conjunto com o docente da respectiva área, 

contando também com a participação do Coordenador do Curso. 

Foto 3: Planejamento da Oficina 

Fonte: Autora, Buriticupu, 2019 

Foto 4: Aplicação da Oficina Pensando no 

contexto: entre os sonhos e a realidade 

Fonte: Autora, Buriticupu, 2019 

Fonte: Autora, Buriticupu, 2019 Fonte: Autora, Buriticupu, 2019 

Fotos 5 e 6: Aplicação da Oficina “Pensando no contexto: entre os sonhos e a realidade” 
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A segunda e terceira oficina foram aplicadas durante a Semana de Acolhimento ao 

calouro. Este é um momento em que a Equipe Multiprofissional, os docentes das turmas, os 

Coordenadores de Curso e a gestão do campus fazem o processo de acolhimento aos estudantes 

que estão ingressando no IFMA. No ano de 2020 foi reservada uma semana inteira de 

programação aos estudantes. Aproveitando-se desse momento de ingresso, foram aplicadas a 

Oficina 1. O que esperar do futuro? Da temática Sonho e Expectativas. E a oficina 1. Ingressei 

no ensino médio integrado: e agora, o que esperar? Da temática Escola e Juventude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 7 e 8: Aplicação da Oficina “Ingressei no Ensino Médio Integrado: e agora, o que 

esperar?” 

Fonte: Autora, Buriticupu, 2020 Fonte: Autora, Buriticupu, 2020 

Fonte: Autora, Buriticupu, 2020 

Fotos 9 e 10: Aplicação da Oficina “O que esperar do futuro?” 

Fonte: Autora, Buriticupu, 2020 
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As oficinas da Semana de Acolhimento aos calouros, como um evento no campus 

não foi aplicada somente aos discentes do Curso Técnico Integrado em Administração, mas aos 

quatro cursos integrados que ingressam anualmente no campus.  

Conforme previsto no projeto de pesquisa, realizamos uma avaliação das oficinas 

integradoras junto à Equipe Multiprofissional através do Formulário Google (Google Forms), 

enviado por correio eletrônico. Foram realizadas as seguintes perguntas: 1. Como você se sentiu 

trabalhando de forma coletiva? 2. Como você descreveria a aplicação das Oficinas Integradoras 

junto aos estudantes? 3. Em sua opinião, o que poderia ser melhorado nas Oficinas 

Integradoras? 4. Aponte aspectos relevantes que você observou desde a reunião de 

planejamento à execução das oficinas e 5. Para você, as Oficinas Integradoras são efetivamente 

uma forma viável para a organização e atuação da Equipe Multiprofissional no Ensino Médio 

Integrado? 

Ao todo, cinco integrantes preencheram a avaliação, sendo os profissionais das 

áreas de pedagogia, psicologia, nutrição, saúde e administrativo. Quanto à questão “1. Como 

você se sentiu trabalhando de forma coletiva?” As respostas tiveram uma receptividade 

positiva: “[...] Trabalhar de forma coletiva é sem dúvida mais enriquecedor, menos solitário 

(1); “[...] Compartilhar dificuldades e contar com a contribuição do coletivo traz 

encorajamento e inspiração para os desafios do trabalho em educação (1); [...] muito bom 

dividir as responsabilidades com outras pessoas da equipe  (2); [...] Senti que as atribuições 

divididas coletivo tornam mais prazerosas as atividades para nós e para os alunos (2); [...] 

foi possível obter melhores resultados garantindo que nosso objetivo final fosse alcançado 

mais facilmente (3); [...] Costumo me sentir bem nesse tipo de trabalho (4); [...] Motivado 

por contribuir e obter novos conhecimentos (5). Dessa forma, percebemos que o trabalho 

coletivo foi avaliado de forma geral como enriquecedor, prazeroso, produtivo e motivador. 

Sobre a segunda questão “Como você descreveria a aplicação das Oficinas 

Integradoras junto aos estudantes?” podemos destacar de forma geral que as respostas foram 

no sentido de uma ferramenta produtiva que oportuniza muitas reflexões e onde se percebeu 

boa interação entre profissionais e estudantes. “Produtiva. Abre possibilidade de entender 

como elas podem funcionar diante da dinâmica de funcionamento da escola e da sala de aula” 

(1); Como uma ferramenta de ajudar, disponibilizar informações e direcionamento aos 

estudantes além de integralizar a equipe multiprofissional” (2); “[...] de grande relevância, 

pois lhes oportunizou muitas reflexões sobre o futuro deles e a nós sobre nossa atuação no 

campus” (3); “As oficinas foram bem aceitas pelos estudantes. Houve boa interação entre os 
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diferentes profissionais e alunos” (4). Demonstra, portanto, um importante espaço de 

interação, diálogo e integração entre profissionais e estudantes.  

Na terceira questão, sobre o que poderia ser melhorado nas Oficinas Integradoras, 

foram indicados: o planejamento e a participação do setor médico, além da participação 

estudantil. “Acredito que o planejamento sempre pode ser aprimorado. Essas primeiras 

experiências ajudam a dar novos direcionamentos para futuras oficinas. Penso que uma 

dinâmica que permita a maior participação dos alunos seria uma melhora e que possa ocorrer 

em mais de uma etapa, tendo em vista que os temas suscitam muitas discussões colet ivas 

relevantes” (1). Neste aspecto acreditamos que a avaliação foi direcionada à semana de 

acolhimento, na qual o número de estudantes é amplo e, portanto, nem todos têm o espaço 

suficiente para se expressar. É um aspecto importante destacado, uma vez que a Equipe 

Multiprofissional apontou nos grupos focais como mais eficiente o trabalho com pequenos 

grupos, por turmas, o que é prioritariamente indicado em outras oficinas do produto 

educacional. 

Na quarta questão solicitamos que os profissionais apontassem aspectos relevantes 

que observados desde a reunião de planejamento à execução das oficinas. “A iniciativa em si 

das oficinas é bastante pertinente e necessária. O estímulo ao trabalho em equipe é central 

na proposta. Traz uma proposta importante para a escola e tem o potencial de mudar rotinas 

da sala de aula de modo bastante produtivo e enriquecedor para os alunos e para o trabalho 

em sala de aula junto com o professor também. [...] Por fim, a equipe multiprofissional tem 

característica de fácil adesão e colaboração às propostas de trabalho em grupo, sendo, no 

entanto, necessário que isso se torne cada vez mais parte da cultura organizacional” (1); “As 

atividades coletivas demandam compromisso coletivo do planejamento à execução nos 

detalhes. Comprometer-se desde o planejamento é algo que precisa ser fortalecido na equipe 

multidisciplinar do nosso campus” (2); Com trabalho em equipe e cronogramas a serem 

seguidos, as oficinas saíram mais facilmente do papel. Houve também maior motivação da 

equipe” (4); “Aceitação da pesquisadora sobre opiniões da equipe, engajamento dos 

profissionais da equipe multiprofissional, boa receptividade pelos alunos” (3).  

Consideramos dois pontos apontados que precisam ser fortalecidos: o 

comprometimento com a proposta e a necessidade de que o trabalho coletivo se torne parte da 

cultura organizacional. São apontamentos importantes, pois refletem a autocrítica e a 

consciência de que ações pontuais e descontinuadas precisam ser substituídas por ações 

contínuas, processuais e permanentes. 
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Outros apontamentos indicam avanços importantes percebidos nas oficinas pela 

Equipe Multiprofissional, tais como a adesão da equipe à proposta, o trabalho coletivo, a 

determinação de um cronograma, e o potencial indicado em mudanças na sala de aula em 

conjunto com o professor.  Acreditamos que a adesão e colaboração da equipe à proposta se 

revela porque foi uma proposta construída coletivamente, a equipe foi ouvida, através das 

entrevistas e, principalmente, do grupo focal. Esse processo do grupo focal proporcionou à 

equipe vislumbrar o quanto o diálogo estabelecido em momentos coletivos se torna prazeroso 

e produtivo, como dito por um dos profissionais, “o objetivo é mais fácil de ser alcançado”. 

Quanto à última questão: “Para você, as Oficinas Integradoras são efetivamente 

uma forma viável para a organização e atuação da Equipe Multiprofissional no Ensino Médio 

Integrado?” As cinco respostas foram positivas. Ou seja, todos que participaram do processo 

de avaliação das oficinas avaliaram como uma forma viável para a atuação da Equipe 

Multiprofissional no EMI. 

A avaliação entre os estudantes foi realizada logo após a aplicação da oficina com 

a turma lócus da pesquisa, na forma de um diálogo aberto e voluntário. Os estudantes 

declararam de forma geral que as atividades foram prazerosas, que fizeram refletir sobre seu 

futuro profissional e que gostariam de ter tido mais momentos como esse, pois estando já no 3º 

e último ano do curso, ainda não tinham até então, um momento com os profissionais da Equipe 

Multiprofissional em conjunto com professor e coordenador, algo que foi muito dinâmico, 

saindo da rotina da aula. 

Desse modo, percebemos que as Oficinas Integradoras foram avaliadas 

positivamente entre servidores e estudantes e têm potencial para contribuir com a organização 

e atuação de Equipes Multiprofissionais no EMI, desde que a formação continuada e o 

planejamento coletivo sejam cada vez mais recorrentes na práxis cotidiana institucional. 

Compreendemos as Oficinas Integradoras em nossa metáfora da construção do 

EMI, como um dos materiais dessa construção, muitos outros materiais são necessários, cada 

qual com a sua função. E será corretamente utilizado, se as bases teóricas estiverem associadas 

à prática. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS: a construção é processual e permanente 

Em todo percurso da pesquisa, temos utilizado a metáfora da construção civil como 

uma forma de aproximação da linguagem de construção do Ensino Médio Integrado. 

Perpassamos a análise do solo através das bases conceituais do projeto de Ensino Médio 

Integrado (EMI), assim como pelo planejamento de recursos orçamentários e financeiros que 

toda construção necessita, que se estabeleceu no diálogo sobre as políticas públicas para a 

Educação Profissional e mais precisamente, sobre o objeto de nossa pesquisa: as Equipes 

Multiprofissionais. Na análise dos dados, buscamos compreender a “mão-de-obra” dessa 

construção com foco na Equipe Multiprofissional e a percepção de docentes e estudantes acerca 

de sua atuação no EMI. A partir das novas compreensões possibilitadas por todo processo da 

pesquisa, apontamos um material pertinente à esta construção, indicado através do produto 

educacional. 

Retomando nossos objetivos iniciais, no que se refere a identificar as principais 

ações desempenhadas pela equipe multiprofissional visando o desenvolvimento do Ensino 

Médio Integrado (EMI), pudemos perceber que a Equipe Multiprofissional estava atuando de 

forma isolada em atividades setoriais com características prioritariamente burocrático-

administrativa ou atendimentos individualizados aos estudantes por livre demanda. E por 

conseguinte, não foram identificadas ações que contribuíam com o EMI na perspectiva da 

Formação Humana Integral, uma vez que esta concepção se preocupa com a totalidade da 

formação crítica e cidadã em suas múltiplas dimensões.   

Percebemos que quanto à percepção de discentes e docentes acerca da atuação da 

Equipe Multiprofissional, esta é quase invisível, na verdade o próprio termo “Equipe 

Multiprofissional” é desconhecido. Os docentes e discentes não sabem quais as funções dessa 

equipe e demonstram ter curiosidade em saber o que fazem e como poderiam somar esforços 

junto a ela. Os próprios servidores que compõem a equipe têm dúvidas quanto às suas funções 

no âmbito educacional, portanto, a divulgação e comunicação do trabalho da Equipe 

Multiprofissional é fundamental na instituição para o desenvolvimento coletivo e integrado ao 

contexto do EMI, bem como, para sua aproximação junto aos docentes e estudantes. 

Outro objetivo buscou identificar a percepção dos profissionais que compõem a 

Equipe Multiprofissional acerca do trabalho coletivo. Nesse sentido, percebeu-se que a Equipe 

Multiprofissional reconhece a necessidade do trabalho coletivo, não apresenta rejeição a este 

tipo de trabalho, contudo, não efetua momentos de diálogo, reflexão, planejamento e 

intervenção coletivas. Consideramos que a falta de organização de ações conjuntas é o principal 
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fator para que o trabalho coletivo não ocorra, apesar de existir uma “Coordenação de Apoio ao 

Estudante” que, teoricamente, coordena a Equipe Multiprofissional, essa coordenação não se 

efetiva como um elemento de mediação, integração e organização das ações, nem pela gestão. 

Compreender quais fatores beneficiam ou prejudicam o desenvolvimento do 

trabalho da equipe multiprofissional também foi um de nossos objetivos, do qual podemos 

destacar, dentre os fatores que beneficiam: o tempo disponível de trabalho na relação tempo 

versus demanda, indicado pelos sujeitos como suficiente; o clima agradável entre os 

profissionais, ou seja, há um bom relacionamento entre a equipe; e a gestão do campus que, 

apesar de não promover e estimular as atividades coletivas, por outro lado é aberta e receptiva 

às propostas apresentadas pela equipe de forma geral.  

Ressaltamos que o tempo é apontado como suficiente na perspectiva da Equipe 

Multiprofissional, que estava atuando por livre demanda individual, ou seja, cada profissional 

aguardava o estudante em seu setor ou sala enquanto fazia trabalhos administrativos. O processo 

que propomos através do produto educacional é o inverso, que a equipe como um coletivo 

integrado, planeje e busque as intervenções integrando-as preferencialmente ao currículo. 

Nesse caso, o fator tempo, deverá ser reavaliado mediante o planejamento adequado, de modo 

que também respeite as atividades de cada profissional. 

Quanto aos fatores que prejudicam a atuação da Equipe Multiprofissional, podemos 

destacar a falta de formação continuada que possa garantir a compreensão da historicidade da 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e dos princípios do Ensino Médio Integrado (EMI), 

de modo a contribuir para reflexão de uma atuação coerente a esse projeto. O que se estende 

também aos docentes.  

Apesar da instituição ser reconhecida por sua qualidade educacional, ponto 

enfatizado pelos estudantes, persistem duas visões acerca do Ensino Médio Integrado. Uma 

como justaposição de disciplinas, em semelhança a cursos concomitantes. E outra com 

compreensões de uma formação politécnica e omnilateral. Contudo, apesar dos avanços 

percebemos que a primeira ainda se sobressai à segunda. Por isso, ratificamos, como em muitas 

outras pesquisas que tratam do Ensino Médio Integrado (EMI), o quão urgente se faz a formação 

continuada a todos os servidores que adentram nos Institutos Federais, de forma permanente 

aprofundando o conhecimento, refletindo e garantindo momentos para que isso ocorra.  

Outro fator que prejudica a atuação desta equipe é a falta de uma 

regulamentação/organização clara sobre o papel da Equipe Multiprofissional no IFMA que 

considere os aspectos dos Conselhos Profissionais das respectivas profissões, elucidando 

dúvidas e incertezas sobre a atuação dos diversos profissionais que compõem a Equipe 
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Multiprofissional e alinhando numa comunicação uníssona os documentos institucionais de 

modo que todos concorram para uma mesma organização. 

No processo da pesquisa o currículo integrado emergiu como uma via de acesso e 

integração entre docentes e Equipe Multiprofissional, haja vista que um dos desafios apontados 

pela equipe foi a dificuldade de encontrar espaço, encontrar o seu lugar para atuar. A integração 

com o currículo e com os docentes pode facilitar essa atuação. Por outro lado, isso exige um 

planejamento coletivo sistemático com os docentes e uma postura interdisciplinar. 

Nesse sentido, um dos desafios no processo de pesquisa foi justamente inserir os 

docentes no grupo focal, por indisponibilidade de tempo. Sabemos que a carreira de docentes 

EBTT é complexa e enfrenta suas próprias lutas, mas esperamos que, a partir das Diretrizes 

Institucionais que garantem espaço para o “planejamento integrado” de forma “semanal, 

quinzenal ou mensal” (IFMA, 2019) aprovado em novembro de 2019, possa ser cumprido e 

estimulado pelas respectivas gestões dos campi, com uma organização institucional que permita 

esses espaços coletivos de reflexão, decisão e planejamento. 

Nos últimos anos os desafios para uma educação pública, laica, gratuita, de 

qualidade e comprometida com uma Formação Humana Integral se avolumam, desde o golpe 

de 2016, com o congelamento de gastos, reformas realizadas e as previstas. A reforma do 

Ensino Médio que trará em breve novos impactos para o Ensino Médio Integrado com 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional que já estão em vias de 

aprovação. Somadas aos impactos de cortes nos orçamentos, pesquisas, suspensão de concursos 

públicos e, recentemente, alteração na carreira dos professores EBTT, exigindo maior tempo 

de carga horária em sala de aula. Todos esses fatores exigem dos profissionais que atuam no 

contexto dos Institutos Federais, resistência, ousadia e compromisso ético-político com o 

projeto de sociedade que sustenta essa instituição. Em tempos de tantas tormentas, urge ainda 

mais, a formação continuada aprofundando os conhecimentos sobre o Ensino Médio Integrado, 

o desenvolvimento de ações coletivas e integradas e a superação de formações fragmentadas, a 

fim de que essa construção não fique parada, mas processualmente venha avançando em novas 

etapas. 

Para o desenvolvimento do produto, a Equipe Multiprofissional demonstrou 

cooperação e abertura ao diálogo durante o grupo focal e planejamento de oficinas, o que 

demonstra seu potencial para o desenvolvimento de ações coletivas, integradas ao currículo e 

que contribuam para a construção do Ensino Médio Integrado. Carecem, contudo, de formação 
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continuada, estímulo ao planejamento coletivo e uma organização clara das suas ações no 

ambiente educacional. 

Nesse sentido, a construção do produto educacional perpassou toda a pesquisa 

conforme os discursos, documentos e diálogos foram se entrelaçando. A experiência vivenciada 

de coletividade e diálogo, troca de conhecimentos e saberes para o planejamento das temáticas 

e ações nas oficinas contribuíram para que a própria equipe percebesse a viabilidade em se 

efetivar práticas coletivas. Acreditamos que o caderno virtual: “Oficinas Integradoras: 

buscando caminhos para atuação de Equipes Multiprofissionais no Ensino Médio Integrado”, 

possa contribuir com a atuação de Equipes Multiprofissionais de forma integrada ao currículo, 

com uma postura interdisciplinar e mediante o planejamento coletivo sistemático junto aos 

docentes. 

Consideramos que o objeto de nossa pesquisa, a atuação de Equipes 

Multiprofissionais no Ensino Médio Integrado é original e desafiador. As equipes 

multiprofissionais aparecem em segundo plano, em geral em pesquisas com foco nas Políticas 

de Assistência Estudantil, em sua atuação junto ao Ensino Superior, ou ainda relacionadas a um 

profissional específico, como o assistente social ou o psicólogo. Destarte, aliar o Ensino Médio 

Integrado na perspectiva da Formação Humana Integral à atuação da Equipe Multiprofissional, 

através do currículo integrado e de forma coletiva aos docentes, é novo em pesquisas 

acadêmicas e esperamos que possa contribuir para estudos e pesquisas futuras. 

Apontamos outras perspectivas de novas pesquisas e estudos desde a organização 

dessas equipes nas Instituições Federais, a regulamentação e legislação frente ao 

posicionamento ético e político dos sujeitos, a relação de coletividade e integração no ambiente 

escolar, a aproximação entre alunos e docentes junto à equipe, até o modo como cada equipe 

multiprofissional implementa a política de assistência estudantil em seu contexto institucional. 

Enfim, é um vasto caminho que se abre para pesquisas futuras. 
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APÊNDICE 1 – PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O produto educacional é fruto da dissertação de mestrado profissional intitulada “A 

Construção do Ensino Médio Integrado no IFMA campus Buriticupu: um olhar pedagógico 

sobre a equipe multiprofissional.” Realizada através do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) na instituição associada Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão campus São Luís Monte Castelo, na linha de 

pesquisa Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e 

Tecnológica. 

O objetivo deste produto educacional é contribuir para a atuação de Equipes 

Multiprofissionais de modo que possam atuar na construção do Ensino Médio Integrado. As 

Oficinas Integradoras propõem um caminho viável para que as Equipes Multiprofissionais 

possam atuar de forma mais coesa e bem sucedida no Ensino Médio Integrado, contribuindo 

assim com a formação humana integral dos estudantes e a realização de uma proposta 

pedagógica de currículo integrado.  

Organizamos este material em três seções que se complementam. Primeiramente 

dispomos dos pressupostos teóricos que sustentam o Ensino Médio Integrado (EMI), 

conscientes das limitações deste produto, indicamos um aprofundamento nestas bases teóricas. 

Na segunda seção, buscamos elucidar o papel das Equipes Multiprofissionais no Ensino Médio 

Integrado e sob quais pressupostos suas ações podem ser construídas. E finalmente, mostramos 

algumas possibilidades de temáticas a serem abordadas através de oficinas integradoras ao 

currículo, destacando três oficinas aplicadas no Ensino Médio Integrado. 

Em cada seção indicamos outros materiais para aprofundar o conhecimento e a 

formação continuada. Esperamos que as práticas vivenciadas e nele expostas possam inspirar 

novas ações integradoras e contribuir com as Equipes Multiprofissionais no contexto do Ensino 

Médio Integrado. 

Nesse sentido, seguem algumas imagens que ilustram o produto educacional “Oficinas 

Integradoras: buscando caminhos para atuação de Equipes Multiprofissionais no Ensino Médio 

Integrado”, que pode ser acessado no portal http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/572408  

 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/572408
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Imagens do produto educacional:  
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APÊNDICE 2 – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “A CONSTRUÇÃO DO 

ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO IFMA CAMPUS BURITICUPU: um olhar 

pedagógico sobre a equipe multiprofissional”. Após ser esclarecido(a) sobre algumas 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte da pesquisa, assine ao final deste documento 

o Consentimento de Participação, que está em duas vias. Uma delas é sua e outra é do 

pesquisador. 

Do programa de pesquisa e do pesquisador 

A pesquisa será realizada por CRISTIANI HEMBECKER BONFIM, e sob a 

orientação do Prof. Dr. Alberes de Siqueira Cavalcanti. A pesquisa está vinculada ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica - Mestrado Profissional do Instituto 

Federal do Maranhão Campus São Luís Monte Castelo – PROFEPT.  

Do objetivo da pesquisa 

Esta pesquisa de Mestrado tem como objetivo geral investigar a atuação da equipe 

multiprofissional no Instituto Federal do Maranhão campus Buriticupu no âmbito do Ensino 

Médio Integrado, na perspectiva de produção de um instrumento de rotina de trabalho que 

melhore a qualidade do acompanhamento de estudantes de forma integral durante todo seu 

percurso formativo. Por se tratar de um Mestrado Profissional, além de subsidiar a produção da 

dissertação de Mestrado, esta pesquisa se propõe a produzir como produto educativo um 

Caderno de Oficinas Pedagógicas que será desenvolvido com a equipe multiprofissional, 

representantes de alunos do 3º ano do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em 

Administração e representantes docentes do IFMA – campus Buriticupu. 

Dos aspectos metodológicos da pesquisa 

A pesquisa tem abordagem qualitativa, de caráter participante, onde serão aferidos 

através de entrevistas semiestruturadas e grupos focais as opinões de estudantes, docentes e 
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profissionais técnicos administrativos acerca da atuação equipe multiprofissional no Ensino 

Médio Integrado. 

Da sua participação na pesquisa 

Esclareço que sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade ou perda de benefícios. Ademais, você tem a liberdade de deixar de 

participar da pesquisa a qualquer momento, seja antes ou depois da coleta de dados, 

independente de justificativa e sem que haja qualquer prejuízo para você ou para a instituição 

educacional em que trabalha. 

A sua participação se dará por meio de uma entrevista semiestruturada, realizada 

de forma privada e gravada em áudio para garantir a integridade das informações prestadas, 

além da participação em grupos focais (que são reuniões em grupos coordenadas pelo 

pesquisador em que será discutido um tema ou problema relevante ao objeto de pesquisa), em 

datas previamente agendadas de acordo com sua disponibilidade e dos demais participantes do 

grupo. Em caso de constrangimento com alguma pergunta feita, é assegurado o direito de não 

respondê-la. 

Fica garantido o compromisso da pesquisadora de zelar pela privacidade e sigilo da 

sua identidade, sendo divulgadas apenas as informações necessárias para a consecução dos 

objetivos da pesquisa, sem qualquer tipo de identificação. 

Dos riscos e benefícios 

A pesquisa oferece risco mínimo aos participantes, no sentido de possível 

desconforto ou cansaço em participar da entrevista, contudo serão adotadas uma linguagem 

clara e adequada, além de perguntas breves do cotidiano dos participantes. Os  benefícios para 

a comunidade acadêmica de forma geral e mais especificamente o IFMA Campus Buriticupu, 

seus professores, estudantes e demais profissionais, será o maior conhecimento e qualificação 

no atendimento discente e na assistência estudantil por meio do produto educativo que será 

gerado e disponibilizado de forma aberta e gratuita.  

Para dúvidas e esclarecimento 
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Para obtenção de qualquer outra informação, dúvidas, esclarecimentos ou críticas, 

em qualquer fase do estudo, você poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável 

através do e-mail: cristiani.bonfim@ifma.edu.br ou do telefone (98) 985178233. 

 

  

mailto:cristiani.bonfim@ifma.edu.br


151 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

 

 

Eu, _________________________________________________, abaixo assinado, confirmo 

dar meu consentimento para o uso de imagens, vídeos e/ou gravações de voz para publicação 

da pesquisa de Mestrado intitulada “A CONSTRUÇÃO DO ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO NO IFMA CAMPUS BURITICUPU: um olhar pedagógico sobre a equipe 

multiprofissional”. Declaro que me foi explicado e eu entendi que o material a ser produzido 

tem valor educativo e que poderá ser exibido e publicado em sites, revistas, livros didáticos, ou 

qualquer outra forma de divulgação científica.  

Nestes termos, concordo em participar e declaro que recebi uma cópia deste Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e que me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

 

São Luís, ___ de ____________ de 2019. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 
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APÊNDICE 3 – TALE 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro(a) aluno(a), 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa que tem como título: “A CONSTRUÇÃO 

DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO IFMA CAMPUS BURITICUPU: um olhar 

pedagógico sobre a equipe multiprofissional”. 

Após ser esclarecido(a) sobre algumas informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte da pesquisa, assine ao final deste documento concordando em participar de forma 

livre e consciente da pesquisa. Este documento está em duas vias, uma delas é sua e outra é do 

pesquisador. 

O que é um Termo de Assentimento Livre e Esclarecido? 

O Termo de Assentimento Livre e Esclarecido é um documento utilizado em 

pesquisas com pessoas menores de idade, crianças e adolescentes. Assentimento significa 

concordância, aprovação. Assim, ao assinar este Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

você estará concordando e aceitando participar de forma livre e consciente desta pesquisa. 

Quem realiza a pesquisa? 

A pesquisa será realizada por CRISTIANI HEMBECKER BONFIM, com a 

orientação do Prof. Dr. Alberes de Siqueira Cavalcanti. A pesquisa está vinculada ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica - Mestrado Profissional do Instituto 

Federal do Maranhão Campus São Luís Monte Castelo – PROFEPT.  

Qual o objetivo da pesquisa? 

Esta é uma pesquisa que tem como objetivo investigar a atuação da equipe 

multiprofissional no Instituto Federal do Maranhão Campus Buriticupu no âmbito do Ensino 

Médio Integrado, com a finalidade de produzir um instrumento de rotina de trabalho que 

contribua com o acompanhamento de estudantes de forma integral durante seu percurso 

formativo. Por se tratar de um Mestrado Profissional, além de contribuir com a produção da 

dissertação de Mestrado, esta pesquisa tem como meta construir um produto educativo, no caso, 

um Caderno de Oficinas Pedagógicas que será desenvolvido com a equipe multiprofissional, 
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representantes de alunos do 3º ano do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em 

Administração e representantes docentes do IFMA – Campus Buriticupu. 

Como a pesquisa será feita? 

A pesquisa será realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com sujeitos 

individuais e com grupos focais. A entrevista semiestruturada é aquela que combina algumas 

perguntas abertas e fechadas, para que a pessoa entrevistada tenha a possibilidade de falar sobre 

o tema da pesquisa. Já a entrevista com grupos focais, que são reuniões em grupos coordenadas 

pelo pesquisador, é uma técnica utilizada para colher dados e tem como objetivo estimular os 

participantes do grupo a discutir sobre um assunto ou problema de pesquisa. Assim,  serão 

colhidas as opinões dos estudantes, dos professores e dos profissionais técnico-administrativos 

acerca da atuação da equipe multiprofissional no Ensino Médio Integrado. 

Como participarei da pesquisa? 

Esclareço que sua participação é voluntária, você participa se quiser. E, se não 

quiser participar não terá nenhum problema como aluno do IFMA. Além disso, você tem a 

liberdade de deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, mesmo depois de participar 

de algum momento da pesquisa, independente de justificativa e sem que haja qualquer prejuízo 

para você ou para o IFMA. 

Sua participação acontecerá nos grupos focais, o que acontecerá em reuniões 

realizadas em datas previamente agendadas de acordo com a disponibilidade da turma. Esses 

encontros serão gravados em áudio, para garantir que nenhuma das informações sejam perdidas. 

Em caso de constrangimento com alguma pergunta feita, é assegurado o direito de não 

respondê-la. 

Fica garantido o compromisso da pesquisadora de zelar pela privacidade e sigilo da 

sua identidade, sendo divulgadas apenas as informações necessárias para atingir aos objetivos 

da pesquisa, sem qualquer tipo de identificação. 

Quais os riscos e os benefícios dessa pesquisa? 

A pesquisa oferece risco mínimo aos participantes, por exemplo, um possível 

desconforto, cansaço ou constrangimento em participar do grupo focal. Contudo será adotada 



154 
 

uma linguagem clara e adequada, as questões serão breves e relacionadas ao cotidiano dos 

participantes em relação ao objeto de pesquisa.  

Quanto aos benefícios para a comunidade acadêmica, seus professores, estudantes 

e demais profissionais, podem-se apontar o conhecimento e a qualificação no atendimento 

discente e na assistência estudantil por meio do produto educativo que será gerado e 

disponibilizado de forma aberta e gratuita.  

Onde posso tirar dúvidas e ter esclarecimentos? 

Para obtenção de qualquer outra informação, dúvidas, esclarecimentos ou críticas, 

em qualquer fase do estudo, você poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável 

através do e-mail: cristiani.bonfim@ifma.edu.br ou do telefone (98) 985178233. 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

Eu, ______________________________________________, por meio do meu representante 

legal, ___________________________________________, abaixo assinado, confirmo dar 

meu consentimento para o uso de imagens, vídeos e/ou gravações de voz para publicação da 

pesquisa de Mestrado intitulada “A CONSTRUÇÃO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

NO IFMA CAMPUS BURITICUPU: um olhar pedagógico sobre a equipe multiprofissional”. 

Declaro que me foi explicado e eu entendi que o material a ser produzido tem valor 

educativo e que poderá ser exibido e publicado em sites, revistas, livros didáticos, ou qualquer 

outra forma de divulgação científica. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações, e que o meu responsável poderá modificar a decisão se assim o desejar. 

 

São Luís, ___ de ____________ de 2019. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) participante da pesquisa 

 

 

_________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo aluno(a) 

 

 
________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE 4 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 1 

 

ENTREVISTA COM MEMBROS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

 

Cargo/Função: 

Formação: 

Tempo de atuação na educação profissional: 

Durante a sua formação existiu uma preparação para o ambiente escolar? 

Como você se sente trabalhando no ambiente escolar? 

Quais as suas funções no campus? 

Qual ação do seu trabalho ocupa maior parte do seu tempo? 

Você considera seu tempo no trabalho suficiente para as demandas que surgem? 

Quais as dificuldades ou limites para desempenhar seu trabalho? 

Quais fatores facilitam sua atuação no campus? 

O que você entende por Ensino Médio Integrado? 

Você já participou de algum curso de formação ofertado pela gestão? Em qual área? 

Na sua opinião, qual a função da equipe multiprofissional? 

Como você percebe a atuação da equipe multiprofissional do campus?  

Quais fatores você considera que afetam o trabalho coletivo da equipe?  

Como é a organização da equipe multiprofissional? 
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APÊNDICE 5 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 2 

 

ENTREVISTAS COM DOCENTES E COORDENADOR DE CURSO 

 

Nome: 

Formação: 

Função que desempenha: (     ) professor(a)   (     ) coordenador(a) 

Tempo de atuação na função que desempenha: 

Disciplina(s) que leciona no Curso Técnico em Administração na forma integrada ao ensino 

médio: 

Durante sua formação inicial, você teve alguma formação destinada à educação profissional? 

Como você compreende o Ensino Médio Integrado? 

Quais as maiores dificuldades e/ou limites desta forma de ensino? 

Em sua opinião que fatores poderiam contribuir para a formação no Ensino Médio Integrado? 

Você sabe qual a atuação da equipe multiprofissional no campus? 

Em quais momentos você percebe a atuação da equipe multiprofissional no campus? 

Como você descreveria que a equipe multiprofissional poderia atuar no campus? 
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APÊNDICE 6 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 3 

 

ENTREVISTAS COM ESTUDANTES DO 3º ANO DO CURSO TÉCNICO EM 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Nome: 

Idade: 

Ano em que iniciou o curso: 

Quando falamos em pedagogo, qual papel você acredita que esse profissional tem na escola? 

Quando falamos em psicólogo, qual papel você acredita que esse profissional tem na escola? 

Quando falamos em nutricionista, qual papel você acredita que esse profissional tem na escola? 

Quando falamos em enfermeiro, qual papel você acredita que esse profissional tem na escola? 

Quando falamos em médico, qual papel você acredita que esse profissional tem na escola? 

Quando falamos em assistente de aluno, qual papel você acredita que esse profissional tem na 

escola? 

Você já foi atendido por algum destes profissionais na escola? 

Se sim, como você avalia o trabalho deste profissional? 

Você sabe o que é uma equipe multiprofissional? Como acredita que ela deve atuar na escola? 

O que você compreende sobre Ensino Médio Integrado? 

Por que você escolheu fazer um curso técnico integrado ao ensino médio? 

Você está no 3º ano desse curso, portanto finalizando esta etapa da sua formação escolar, que 

críticas e/ou sugestões você apresenta para melhorar esse curso? 
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