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RESUMO 

 

A 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, cujo objeto, inserido na área de Ensino, diz respeito 

ao estudo do Currículo e da Prática Docente no Ensino Médio Integrado. A pesquisa teve como 

lócus o Colégio Universitário (COLUN) da Universidade Federal do Maranhão e como sujeitos, 

os docentes e discentes do curso Técnico em Administração. Incorporada à linha Organização 

e Memórias de Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica, a pesquisa foi 

motivada pelo seguinte problema: Como a prática docente dos professores do Curso Técnico 

em Administração do Colégio Universitário da UFMA reflete os princípios expressos no 

currículo integrado do curso? E teve como objetivo geral elaborar um produto educacional na 

forma de um projeto integrador, com base nos eixos estruturantes do ensino politécnico, em 

colaboração com os professores do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em 

Administração do COLUN. O produto educacional elaborado foi intitulado “Projeto Integrador: 

uma proposta pedagógica para o Ensino Médio Integrado”. Para nos guiarmos no processo de 

investigação, escolhemos a abordagem teórico-metodológica do materialismo histórico-

dialético, aliada à técnica da pesquisa participante que nos permitiu fazermos uso de análise 

documental, questionários semiestruturados e observação em sala de aula para coletar os dados 

junto aos sujeitos da pesquisa. O conjunto de material textual resultante da coleta de dados foi 

analisado através da Análise Textual Discursiva e resultou nas seguintes categorias: Ensino 

Médio Integrado, Currículo Integrado, Projetos Interdisciplinares de Ensino, Prática Docente, 

Educação e Trabalho; e nas subcategorias Interdisciplinaridade, Contextualização, Relação 

Teoria e Prática. Os resultados da pesquisa demonstram que o COLUN não possui um projeto 

curricular integrado para os cursos de Educação Profissional integrada ao Ensino Médio e a 

prática docente não está orientada pelos princípios inerentes ao desenvolvimento de um 

currículo integrado. No entanto, percebemos a existência na escola de iniciativas, embora 

pontuais, que revelam o interesse e a vontade de professores e membros da gestão escolar em 

mudar esse cenário e construir coletivamente uma proposta curricular integrada.  

 

Palavras-Chave: Ensino. Ensino Médio Integrado. Currículo Integrado. Prática Docente. 

Produto Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper is the result of a research carried out as a requirement of the Programa de Pós-

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

Maranhão, Campus São Luís, Monte Castelo, whose object, inserted in the Teaching area, is 

the study of the Curriculum and Teaching Practices in Vocational-Technical Schools. The 

research was realized at Colégio Universitário (COLUN), a high school that is part of 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), and its subjects were the teachers and students of 

their Business Vocational Program. Incorporated into the Organização e Memórias de Espaços 

Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica line of research, the research was 

motivated by the following problem: How does the teaching practices of the teachers of the 

Business Vocational Program offered by the Colégio Universitário (COLUN) reflect the 

principles stated in the curriculum of the course? The general objective of the research was to 

develop an educational product based on the structuring axes of vocational-technical education 

in collaboration with the teachers of the Business Vocational Program from COLUN. The 

educational product elaborated was entitled “Projeto Integrador: uma proposta pedagógica para 

o Ensino Médio Integrado”. To guide us in the investigation process, we chose the theoretical-

methodological approach of historical-dialectical materialism combined with the participatory 

research technique, that allowed us to make use of document analysis, semi-structured 

questionnaires and classroom observation to collect data from the subjects of the research. The 

textual material resulting from the data collection was analyzed through Discursive Textual 

Analysis and resulted in the following categories: Integrated High School, Integrated 

Curriculum, Interdisciplinary Teaching Projects, Teaching Practice, Education and Work; and 

in the subcategories Interdisciplinarity, Contextualization, Relationship Theory and Practice. 

The results of the research demonstrate that COLUN does not have a curriculum that integrates 

the Vocational-Technical courses to the High School program, and the teaching practices are 

not guided by the principles inherent in the development of an integrated curriculum. However, 

we perceive the existence of initiatives in the school, although punctual, that reveal the interest 

and willingness of teachers and members of school management to change this scenario and 

collectively build an integrated curriculum proposal. 

 

Keywords: Teaching. Vocational-Technical Education. Vocational-Technical Curriculum. 

Teaching Practices. Educational Product.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao ingressar como aluna no Mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica (ProfEPT) recordei muitas das minhas experiências profissionais na modalidade 

da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, as quais me proporcionaram grande 

crescimento como profissional da educação. Após a graduação em Pedagogia pela Universidade 

Federal do Maranhão – UFMA, tive minha primeira experiência profissional como 

Coordenadora Pedagógica em uma escola que oferecia cursos técnicos subsequentes ao Ensino 

Médio. 

Esse foi um grande desafio para uma recém-formada e sem qualquer experiência 

em gestão escolar, que contava somente com os conhecimentos adquiridos nos estágios e 

disciplinas do curso de graduação. Conhecimentos esses que privilegiavam os conteúdos 

voltados ao exercício da docência, e em menor quantidade à gestão escolar, mas sempre 

tomando como referência a Educação Básica. 

Portanto, a modalidade da Educação Profissional me era quase que totalmente 

desconhecida, mas ao longo do trabalho com ela, aprendi muito e me identifiquei tanto que 

decidi seguir esse caminho na minha trajetória profissional. Após essa primeira experiência, fui 

trabalhar como Supervisora Pedagógica em uma instituição privada integrante do Sistema S de 

ensino, onde ampliei o meu horizonte em relação à Educação Profissional, pois além dos cursos 

técnicos subsequentes, a instituição oferecia também cursos de formação inicial e continuada 

(FIC) integrantes dos mais diversos eixos tecnológicos.  

Atualmente desenvolvo minhas atividades profissionais como Pedagoga na 

modalidade do Ensino Superior na mesma Universidade na qual me graduei. Apesar de não 

trabalhar mais com Educação Profissional, mantive por ela o mesmo apreço adquirido no início 

da minha trajetória profissional, e encontrei no ProfEPT a oportunidade de voltar a me dedicar 

a essa modalidade. Também vislumbrei nesse Mestrado a oportunidade de unir duas trajetórias 

que marcaram minha vida, por me possibilitar contribuir para o desenvolvimento da Educação 

Profissional na Universidade que faz parte da minha trajetória de vida pessoal e profissional, e 

com a qual possuo um laço de pertencimento. 

Com esse intuito, definimos que esta pesquisa teria como lócus o Colégio de 

Aplicação da Universidade Federal do Maranhão, denominado de Colégio Universitário – 

COLUN, localizado no Campus Dom Delgado em São Luís/MA, e como sujeitos da pesquisa 

os docentes e discentes do curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio.  

Sendo uma instituição de ensino que possui dupla identidade, como Colégio de 
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Aplicação e como Escola Técnica Vinculada à Universidade Federal, o Colégio Universitário 

da UFMA possui entre os seus principais objetivos, o de oferecer Educação Básica e Educação 

Profissional, proporcionando ao educando uma formação integral para o desenvolvimento e 

aprimoramento de suas capacidades, preparando-o para o trabalho e para o livre exercício da 

cidadania, bem como aprimorar o ensino e estimular a pesquisa de novas práticas pedagógicas, 

o estágio e a formação de professores.  

Pela sua identidade de Escola Técnica Vinculada, o COLUN integra a Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica – RFEPT, da qual fazem parte também os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, instituições que, segundo Vasconcelos (2014), 

concentram a grande maioria das pesquisas realizadas sobre a temática da Educação 

Profissional no país. Aqui encontra-se a relevância da escolha do Colégio Universitário da 

UFMA como instituição lócus da pesquisa.  

Em seguida definimos o objeto de nossa pesquisa, que está centrado em investigar 

o Currículo e a Prática Docente no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, discussão 

inserida no Macroprojeto de Pesquisa 5 sobre a Organização do Currículo Integrado na 

Educação Profissional e Tecnológica, integrante da linha de pesquisa que investiga a 

Organização e Memórias da Educação Profissional e Tecnológica.  

A relevância da pesquisa está assentada em obter novos conhecimentos sobre essas 

temáticas no campo da Educação Profissional, uma vez que, segundo levantamento feito por 

Vasconcelos (2014), grande parte das pesquisas sobre o EMI concentram-se nos estudos sobre 

política e Estado. A autora observa ainda que há uma carência de trabalhos que investigam a 

Prática Docente dos professores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nas suas 

diversas modalidades curriculares, a exemplo do Ensino Médio Integrado. 

A pesquisa foi motivada pelo seguinte problema: como a prática docente dos 

professores do Curso Técnico em Administração do Colégio Universitário da UFMA reflete os 

princípios expressos no currículo integrado do curso? Tal problema nos conduziu a duas 

questões norteadoras: o currículo do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em 

Administração está organizado na perspectiva da politecnia? Quais as concepções que orientam 

o trabalho dos professores para uma prática docente integradora? 

Além disso, por tratar-se de um Mestrado Profissional, a pesquisa se propôs ainda 

a elaborar como produto educacional uma proposta pedagógica denominada de Projeto 

Integrador, que possa contribuir para a integração dos conhecimentos gerais e específicos na 

busca da superação da dicotomia existente entre eles, proporcionando uma melhor organização 

curricular e novas práticas pedagógicas no âmbito do Ensino Médio integrado a Educação 
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Profissional do COLUN.  

Baseado na integração das dimensões do trabalho, da ciência e tecnologia e da 

cultura, o Projeto Integrador teve como finalidade estimular a mobilização e articulação de 

diferentes conhecimentos teóricos e práticos, por meio da interdisciplinaridade e da 

contextualização, para a investigação de um tema ou resolução de um problema atual que visa 

contribuir para desenvolver no educando a capacidade de estabelecer relações entre os 

conhecimentos e a realidade, tornando-se sujeito do processo de aprendizagem (MACHADO, 

2009). 

A partir dessa intenção, a pesquisa adotou como objetivo geral elaborar um produto 

educacional na forma de um projeto integrador, com base nos eixos estruturantes do ensino 

politécnico, em colaboração com os professores do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico 

em Administração do COLUN. E a fim de materializar esse objetivo, ao mesmo tempo que 

buscamos respostas para as questões da pesquisa, definimos um conjunto de objetivos 

específicos para nos auxiliar nesse processo.  

São eles: (a) analisar a concepção de Ensino Médio Integrado constante do currículo 

do Curso Técnico em Administração de acordo com os princípios da politecnia; (b) identificar 

as concepções que fundamentam a prática dos professores do Curso Técnico em Administração 

do COLUN; (c) verificar se a prática dos professores do Curso Técnico em Administração do 

COLUN mantém coerência com a proposta curricular do curso; (d) compreender como os 

alunos do Curso Técnico em Administração do COLUN percebem a Prática Docente dos seus 

professores; (e) definir um plano de trabalho, junto com os professores do Curso Técnico em 

Administração do COLUN, para a execução do projeto integrador, com base nos eixos 

estruturantes do ensino politécnico; (f) avaliar, junto com professores e alunos do Curso Técnico 

em Administração, a realização do projeto integrador. 

O título da pesquisa havia sido definido inicialmente como “A relação entre 

Currículo e Prática Docente no Ensino Médio Integrado: pesquisa participante com docentes e 

discentes do curso Técnico em Administração do Colégio Universitário da UFMA”, mas foi 

reformulado em atendimento à sugestão da banca de Qualificação para contemplar o objetivo 

geral de elaboração do Projeto Integrador, sendo alterado para “Currículo e Prática Docente no 

Ensino Médio Integrado: uma proposta de Projeto Integrador no Colégio Universitário da 

UFMA”. 

No intuito de sistematizar e comunicar a pesquisa realizada, esta dissertação está 

organizada em nove seções, sendo a primeira a Introdução, onde expomos as motivações 

pessoais e acadêmicas para a escolha do objeto de estudo, caracterizamos o lócus da pesquisa 
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e apresentamos os objetivos gerais e específicos selecionados para o alcance dos objetivos de 

desenvolver um produto educacional e de responder às problemáticas elencadas para a pesquisa. 

As seções 2 a 5 compreendem o referencial teórico da nossa pesquisa, no qual nos 

fundamentamos em autores clássicos como Marx (2013, 2008, 2004) e Gramsci (1991) e outros 

importantes teóricos estrangeiros e brasileiros como Santomé (1998), Sacristán (2000), Ramos 

(2019, 2017, 2016, 2014, 2011, 2008, 2005), Frigotto (2015, 2014, 2006, 2005, 2001), Ciavatta 

(2012, 2011, 2005), Araujo (2017, 2015, 2014, 2013, 2010, 2008), Saviani (2010, 2007) e tantos 

outros essenciais para alcançarmos os objetivos do nosso estudo.  

A primeira seção do referencial teórico traça um panorama histórico da Educação 

Profissional no Brasil e na instituição lócus de pesquisa. Iniciamos fazendo um levantamento 

do contexto histórico dessa modalidade de ensino desde o início do século XIX até os dias 

atuais, marcado pela alternância entre períodos onde houveram avanços e outros em que os 

retrocessos estiveram mais presentes nas políticas públicas destinadas à consolidação da 

Educação Profissional no país.  

Em seguida apresentamos a trajetória histórica do Colégio Universitário da UFMA, 

que foi criado para servir de laboratório de estágio e experimentação de práticas pedagógicas 

inovadoras para os alunos dos cursos de graduação em licenciatura da Universidade Federal e 

adquiriu no início do século XXI uma dupla identidade ao passar a oferecer cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, primeiramente na forma subsequente e em seguida, na 

forma integrada ao Ensino Médio. 

Na seção 3, delineamos a relação entre trabalho e educação no Ensino Médio 

Integrado, cujo fundamento encontra-se na concepção de educação politécnica de Marx e nos 

princípios da Escola Unitária de Gramsci. A partir da análise do trabalho como uma necessidade 

natural humana, ele chega a ser considerado princípio educativo central pela sua capacidade de 

mediação ontológica e histórica na produção de conhecimento. 

Na seção seguinte, discutimos o currículo integrado como instrumento de 

transformação social, tendo como ponto de partida a análise do currículo na perspectiva do 

materialismo histórico-dialético, na qual ele configura-se como um campo de disputa entre as 

classes dominante e dominada por um determinado projeto de sociedade. Ao longo da seção, 

abordamos a importância da interdisciplinaridade, da contextualização e da articulação teoria e 

prática para a efetivação da integração curricular. E por fim, apresentamos os principais tipos 

de projetos curriculares integrados que podem ser utilizados no Ensino Médio Integrado.  

Última seção do referencial teórico, a seção 5 discute a prática docente no Ensino 

Médio Integrado, elemento de importância fundamental nessa concepção educativa, uma vez 
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que as relações estabelecidas no currículo entre o conhecimento científico e a prática social são 

realizadas pelo professor durante o processo de ensino. Nela apresentamos os principais 

elementos necessários para a construção de uma nova cultura escolar que perpassa por um 

posicionamento político e filosófico que conduz a uma atitude pedagógica integradora. 

Em seguida, apresentamos na seção 6 o percurso metodológico, dividida em duas 

subseções, a primeira sobre o método, onde assumimos o materialismo histórico-dialético como 

abordagem teórico-metodológica da pesquisa, seguida pela subseção que descreve o processo 

de pesquisa participante adotado nessa investigação, detalhando as etapas da coleta de dados e 

os instrumentos utilizados.  

Na seção 7, destinada a apresentação dos resultados obtidos na análise dos dados, 

partimos das categorias e unidades de sentido identificadas no corpus de análise para 

conseguirmos responder as questões problematizadoras da pesquisa. Para alcançar esse intuito, 

utilizamos como técnica de análise e interpretação de dados, a Análise Textual Discursiva, dos 

autores Moraes e Galiazzi (2016). 

Na seção 8 descrevemos o passo-a-passo do processo de elaboração, execução e 

avaliação do produto educacional desenvolvido com a participação dos sujeitos da pesquisa, 

que resultou no documento intitulado “Projeto Integrador: uma proposta pedagógica para o 

Ensino Médio Integrado”, apresentado no Apêndice A desta dissertação. E por fim, a seção com 

as Considerações Finais onde apresentamos a contribuição do nosso estudo e as perspectivas 

futuras para novas investigações. 
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2  PANORAMA HISTÓRICO DA EPT NO BRASIL E A SUA INSERÇÃO NO 

COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DA UFMA 

 

Os primeiros indícios da origem da Educação Profissional no Brasil remontam do 

século XIX, durante o período imperial, quando o Príncipe Regente do Reino do Brasil, que 

viria a ser D. João VI, promulga em 1809 um Decreto criando o Colégio das Fábricas. Nos anos 

seguintes, sucedem-se a criação da Escola de Belas Artes em 1816 e do Instituto Comercial do 

Rio de Janeiro em 1861; a primeira destinada a ensinar ofícios realizados em oficinas mecânicas 

e a segunda voltada para a capacitação de pessoal para o exercício de cargos públicos nas 

secretarias de Estado (MOURA, 2007). 

De iniciativa de entidades da sociedade civil, formadas por nobres, fazendeiros e 

comerciantes, entre os anos de 1858 e 1886 surgiram os primeiros Liceus de Artes e Ofícios 

nos centros urbanos das cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo, Maceió e Ouro 

Preto. O acesso aos cursos oferecidos nestas instituições era livre, exceto para os escravos; e o 

seu objetivo, segundo Manfredi (2002), era o de, mediante o ensino de um ofício, tornar digna 

a pobreza, além de disciplinar os setores populares, evitando ações de rebeldia contra a ordem 

social vigente. 

A concepção dominante àquela época era de que o desenvolvimento intelectual, 

proporcionado pelas instituições de ensino tradicionais, voltadas ao ensino das ciências, das 

letras e das artes, era desnecessário à maior parcela da população, por isso eram destinados 

somente aos filhos da elite, que poderiam se tornar dirigentes. Enquanto que à população menos 

favorecida era oferecida somente a formação mínima necessária para aprender as habilidades 

de um ofício e os valores de disciplina, hierarquia e higiene exigidos pelo mercado de trabalho. 

Segundo Andrade (2014), o marco zero da Rede Federal de Educação Profissional 

deu-se no início do século XX, quando em 23 de setembro de 1909, o então presidente Nilo 

Peçanha assinou o Decreto nº 7.566, criando o conjunto de dezenove Escolas de Aprendizes 

Artífices nas capitais da federação, com poucas exceções. Estas instituições foram criadas com 

o objetivo de garantir à classe proletária, composta por órfãos, ex-escravos, jovens em situação 

de risco social e todos aqueles considerados como desprovidos de sorte e fortuna, os meios para 

garantir a sua sobrevivência. 

Para Ignácio (2006), esse Decreto representou a primeira política pública destinada 

à formação da força de trabalho no país, e as Escolas de Aprendizes Artífices inauguraram “a 

chamada dualidade estrutural da educação brasileira ao propor estruturas, organização, fins e 

objetivos diferentes para a educação escolar brasileira, definindo trajetórias educacionais 
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diferentes para estudantes oriundos de classes sociais distintas” (IGNÁCIO, 2006, p. 08).  

Deste modo, a Educação Profissional nasceu marcada pelo forte caráter 

assistencialista manifestado nos documentos oficiais, que reforçavam o dualismo educacional 

e o preconceito existente com a categoria social que executava o trabalho manual, reflexo de 

marcas profundas deixadas por três séculos de escravidão. Em virtude dessa herança 

escravocrata, “onde o trabalho manual era destinado aos escravos (índios e africanos), [...] todas 

as atividades que lhes eram destinadas, as que exigiam esforço físico ou a utilização das mãos” 

(CUNHA, 2000, p. 90) eram consideradas como um trabalho desqualificado e socialmente 

desvalorizado. 

Essa herança colonial escravista fez com que o trabalho fosse relacionado 

habitualmente à ideia de sofrimento, de pesar, de dificuldade, de esforço manual e físico. Ideia 

que está presente inclusive, na etimologia da palavra trabalho, que segundo as autoras Gomes 

e Marins (2004) tem sua origem associada ao termo “tripalium”, um instrumento medieval 

usado para tortura. 

Somente em 1906, quando a Educação Profissional passou a ser de 

responsabilidade do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que o seu caráter 

assistencialista começa a se modificar para incorporar a preocupação de preparar operários para 

o exercício de uma profissão dentro de um dos três ramos da economia: industrial, comercial 

ou agrícola. Daí em diante, “os destinatários não eram apenas os pobres e os “desafortunados”, 

mas, sim, aqueles que, por pertencerem aos setores populares urbanos, iriam se transformar em 

trabalhadores assalariados” (MANFREDI, 2002, p. 80). 

No ano de 1918, esse mesmo Ministério editou o Decreto nº 12.893/1918, criando 

os Patronatos Agrícolas, que tinham entre os seus objetivos o de capacitar os filhos das classes 

populares para servir de mão-de-obra na produção agrícola, oferecendo-lhes instrução primária 

e cívica, necessária para manter a ordem social, além de noções de agricultura, zootecnia e 

veterinária, pois naquele contexto predominava o domínio do capital agrário-exportador.  

Na década de 1920, um projeto de lei de autoria do deputado Fidélis Reis foi 

considerado polêmico ao propor a obrigatoriedade do Ensino Profissional, com o objetivo de 

preparar as gerações futuras para a sociedade industrial e tecnológica que previa que chegasse 

ao país. Mesmo tendo sido sancionada em 1927, segundo Manfredi (2002), a Lei Fidélis Reis 

nunca foi cumprida por falta de recursos orçamentários suficientes para um projeto tão 

grandioso. 

A partir dos anos de 1930, com o início do governo do presidente Getúlio Vargas, 

houve o deslocamento do modelo econômico agroexportador para o industrial, possibilitando o 
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desenvolvimento das cidades e dos seus serviços de infraestrutura. “É assim plantada a semente 

do capitalismo industrial nacional, com pesado apoio estatal” (BRASIL, 2010). 

Esse governo, que perdurou até o ano de 1945, ficando conhecido como Era Vargas, 

foi marcado por “grandes transformações políticas e econômicas da sociedade brasileira com 

consequências profundas sobre a educação” (MOURA, 2007, p. 7). Nesse período foi criado, 

em 1930, o Ministério da Educação e Saúde Pública e o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio; e no ano seguinte, o Conselho Nacional de Educação (CNE).  

As transformações políticas e econômicas desse período, refletiram-se no 

fortalecimento da indústria nacional e na modernização das relações de produção, gerando 

consequentemente, um crescimento da burguesia industrial em contraste com o declínio das 

oligarquias cafeeiras, num período que ficou conhecido como modelo de substituição das 

importações. 

Em 1932, destaca-se a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, 

movimento organizado por Fernando de Azevedo e outras 23 personalidades do meio 

educacional, jornalístico e cultural, que, influenciados pelos ideais progressivos do norte-

americano John Dewey, lutavam por uma escola democrática para todos, defendendo a 

necessária articulação entre o desenvolvimento econômico e a formação para o exercício das 

diversas profissões como fator fundamental para o crescimento e progresso da nação. 

No campo legislativo, esse período foi marcado pela promulgação da Constituição 

Federal de 1934. Esta Carta Magna inaugurou uma política nacional de educação ao prever a 

criação do Plano Nacional de Educação e vincular a aplicação de recursos financeiros à 

educação. Porém, poucos anos depois, durante o período do Estado Novo, em 1937 uma nova 

Constituição extinguiu essa obrigatoriedade de vinculação de recursos à educação, 

representando um retrocesso em relação à Carta anterior. 

Porém, a Constituição Federal de 1937 também representou um avanço ao 

contemplar a Educação Profissional, reconhecendo o trabalho manual pela primeira vez, num 

documento oficial, como parte da educação. Essa Carta recomendava, entre outras coisas, que 

fossem tomadas providências para garantir políticas escolares de ensino pré-vocacional e 

profissional às classes sociais menos favorecidas (GOMES; MARINS, 2004). 

Nesse contexto, passa a ser de interesse do capital industrial a existência de escolas 

públicas destinadas a profissionalização da mão de obra para atender as demandas necessárias 

para o desenvolvimento econômico local, motivo pelo qual a Educação Profissional tornou-se 

estreitamente vinculada às necessidades do sistema material de produção. Segundo Andrade 

(2014, p. 68) “trata-se do nascimento da classe de trabalhadores industriais assalariados, num 
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momento histórico de rápida industrialização brasileira”.  

Em meio a essas transformações políticas e econômicas, durante a Era Vargas 

ganhou destaque um conjunto de decretos conhecidos como Leis Orgânicas da Educação 

Nacional, publicados entre os anos de 1942 a 1946 e denominados de Reforma Capanema, que 

modificaram definitivamente os currículos e as articulações entre cursos, graus e ciclos, 

redefinindo a estrutura do Ensino Secundário no país.  

Esse conjunto de normativas visava regular a formação profissional em cada ramo 

de atividade econômica e a formação de professores em Nível Médio, tendo sido criados 

Decretos específicos para o Ensino Secundário, o Ensino Industrial, o Ensino Comercial, o 

Ensino Normal e o Ensino Agrícola, atendendo, desse modo, a finalidades orientadas por razões 

econômicas e ideológicas.  

O ensino secundário [...] tinha por objetivo formar os dirigentes, pelo próprio ensino 

ministrado e pela preparação para o superior. Os demais ramos do ensino médio 

tinham a finalidade de formar uma força de trabalho específica para os setores da 

produção e da burocracia: o ensino agrícola para o setor primário; o ensino industrial 

para o setor secundário; o ensino comercial para o setor terciário; o ensino normal 

para a formação de professores para o ensino primário. (MANFREDI, 2002, p. 99) 

 

Além disso, o Decreto 4.048 criou em 1942, o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), instituição híbrida que recebe recursos públicos recolhidos 

compulsoriamente e é gerida pela iniciativa privada. A partir do SENAI, foram criados o 

Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) em 1946, o Sistema Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR), o Sistema Nacional de Aprendizagem de Transportes (SENAT) 

e as demais instituições que integram o que hoje conhecemos como Sistema “S”.  

Esta iniciativa governamental deixou clara a tentativa de desresponsabilizar o 

Estado da oferta de Educação Profissional, deixando a função de preparação para o trabalho 

para as entidades patronais representativas dos diversos setores produtivos, ratificando mais 

uma vez o caráter dualista da educação. 

Gomes e Marins (2004) reconhecem que as Leis Orgânicas da Educação Nacional 

representaram um esforço para a sistematização de uma política educacional brasileira, mas ao 

mesmo tempo fazem críticas a elas. Primeiramente, por manter a dualidade educacional ao 

afirmar que o objetivo do Ensino Secundário e Normal era a formação das elites, enquanto que 

o Ensino Profissional deveria formar os filhos das classes trabalhadoras. Criticam também a 

inflexibilidade entre os vários ramos do Ensino Profissional e entre este e o Ensino Secundário, 

que impossibilitava a transferência do aluno de um curso para outro. 

Saviani (2010) também tece suas críticas a esse conjunto de reformas. Para ele, elas 

tiveram um caráter centralista, burocratizado, dualista e corporativista; além do fato de que o 
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Ensino Técnico Profissional não oferecia a possibilidade de acesso ao Ensino Superior, que 

passou a ser restrito aos concluintes do Ensino Secundário. 

Após esta Reforma, surge uma nova etapa na Educação Básica brasileira: os cursos 

colegiais, divididos nas variantes científico e clássico. Ambas possuíam três anos de duração e 

a função de preparar para o acesso ao Ensino Superior, enquanto que o Ensino 

Profissionalizante, apesar de possuir a mesma duração do Colegial, não habilitava para ingresso 

ao Superior. 

Assim sendo, a educação brasileira denominada regular, fica estruturada em dois 

níveis, a educação básica e a superior. A educação básica divide-se em duas etapas. O 

curso primário, com duração de 5 anos, e o secundário, subdividido em ginasial, com 

duração de 4 anos, e o colegial, com 3 anos. A vertente profissionalizante, parte final 

do ensino secundário, era constituída pelos cursos normal, industrial técnico, 

comercial técnico e agrotécnico. (MOURA, 2007, p. 9). 

 

Nesse cenário, as Escolas de Aprendizes Artífices foram transformadas em Liceus 

Industriais no ano de 1940, sendo renomeadas em 1942 para Escolas Industriais e Técnicas, 

passando a oferecer formação profissional com equivalência ao Ensino Secundário. Um grande 

avanço destas escolas foi o direito, até então não reconhecido, dos egressos desses cursos 

técnicos ingressarem no Ensino Superior em área equivalente à sua formação técnica (BRASIL, 

2010). Entretanto, ao mesmo tempo que existia esse direito, a exigência de vinculação entre os 

cursos desestimulava o concluinte do curso técnico industrial de almejar o ingresso no curso 

Superior. 

Anos mais tarde, as Escolas Industriais e Técnicas se transformaram em Escolas 

Técnicas Federais (ETF’s), denominação adquirida no ano de 1959, através da Lei nº 3.552/59, 

que lhes transformou em autarquias, com personalidade jurídica própria e passando a gozar de 

autonomia didática e de gestão. Estas instituições foram criadas em todas as regiões do país, 

como forma de atender aos ciclos econômico-produtivos de cada uma delas, num período em 

que se “intensificam gradativamente a formação de técnicos: mão de obra indispensável diante 

da aceleração do processo de industrialização” (BRASIL, 2010, p. 11). 

Em 1961 entra em vigor a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei nº 4.064/61, fruto de um longo período de discussões iniciado em 1948, quando 

começou a tramitar no Congresso Nacional. Nesse contexto, a sociedade brasileira vivia o 

modelo nacional-desenvolvimentista, sustentado pela aliança do Estado com o empresariado, 

uma parcela da classe média e das antigas oligarquias, desejosos de maiores participações 

econômicas e políticas, além da presença do capital estrangeiro.  

No entanto, esse pacto desenvolvimentista logo entrou em conflito pela disputa de 

poder, o que se refletiu, obviamente, na política educacional. Segundo Moura (2007, p. 10),  
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a luta em torno à criação da LDB ocorre em meio à polarização de interesses entre os 

setores populares e populistas que pleiteavam, entre outros aspectos, a extensão da 

rede escolar gratuita (primário e secundário); e equivalência entre ensino médio 

propedêutico e profissionalizante, com possibilidade de transferência de um para 

outro. 

 

Ao mesmo tempo, as classes que detinham o poder hegemônico advogavam pela 

redução da participação do Estado na esfera educacional, defendendo o predomínio das escolas 

privadas sobre as públicas, que “deveriam ser complementares para quem não ‘quisesse’ 

matricular os filhos na escola particular, de forma que os pais teriam ‘liberdade’ de escolher a 

escola dos filhos” (MOURA, 2007, p. 10). Defendiam inclusive que deveria haver uma 

subvenção estatal às escolas privadas, porém, isso não dava ao Estado o direito de fiscalizá-las, 

segundo eles para não ferir a liberdade de ensino. 

O resultado dessa polarização ficou expresso no texto da LDB, que ao mesmo 

tempo que garante a liberdade de atuação das escolas privadas, admite a equivalência entre os 

diferentes ramos do Ensino Profissional e entre este e o Ensino Secundário, permitindo que seus 

egressos possam continuar seus estudos no Ensino Superior, se assim o desejarem, sem 

condicioná-la a exames de equiparação. 

Com esta primeira LDB, a educação brasileira ficou estruturada em três graus. O 

primário, obrigatório para crianças a partir dos 7 anos, com quatro séries anuais, e precedido 

pelo pré-primário para crianças de até 6 anos. O grau Médio, dividido entre Ginasial e Colegial, 

que abrangia os cursos Secundário, de cunho propedêutico, e os cursos técnicos 

profissionalizantes. E o Superior, que poderia ser acessado por todos os concluintes do grau 

Médio mediante exame de acesso (MOURA, 2007). 

Apesar de ter representado, segundo Ignácio (2006), um significativo avanço para 

a democratização do ensino no país ao estabelecer a equivalência entre os ramos Secundário e 

Técnico para acesso ao Ensino Superior, a LDB de 1961 não superou a dualidade estrutural, 

pois na prática, era comum a presença de tipos de ensino diferenciados para os filhos da classe 

dirigente e os filhos da classe trabalhadora. Esta diferenciação foi marcada principalmente pelo 

currículo dos cursos propedêuticos, voltados para a preparação para os exames de acesso ao 

Ensino Superior, e o currículo dos cursos técnicos, reduzidos pelas necessidades específicas da 

formação profissional. 

Em 1964, com o Golpe Militar, o país entra numa fase de modernização da estrutura 

de produção que ficou conhecida como o “milagre brasileiro”, custeada por empréstimos com 

instituições financeiras internacionais, o que deu origem a uma extensa dívida externa. Como a 

opção feita naquele momento foi pelo acelerado desenvolvimento econômico, a educação foi 
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considerada prioritária para alavancar esse crescimento e inculcar a ideologia dominante do 

governo ditatorial, exercendo sua função de aparelho ideológico de Estado1. 

Em meio a este regime autoritário, foi promulgada a LDB nº 5.692/71, também 

conhecida como Lei da Reforma de Ensino de Primeiro e Segundo Graus, que promoveu uma 

profunda reforma na Educação Básica, transformando todo currículo de segundo grau em 

técnico profissionalizante, de maneira compulsória. Para Ramos e Frigotto (2017, p. 31), “a 

principal contradição que se manifestou ao longo de sua vigência, foi a crescente função 

propedêutica do ensino técnico contrapondo-se ao propósito da lei de conter o acesso dos filhos 

da classe trabalhadora ao Ensino Superior”, embora esse propósito não apareça claramente. 

Neste novo paradigma educacional, a prioridade era a formação de técnicos para 

atender a necessidade de contratação imediata de um setor de produção em desenvolvimento 

acelerado, o que se refletiu na criação de novos cursos técnicos e no aumento expressivo das 

matrículas nas Escolas Técnicas Federais (BRASIL, 2010). 

A Reforma do Ensino se deu ainda pela mudança na nomenclatura dos cursos que 

se chamavam primário, ginasial e colegial. Os dois primeiros se transformaram no Ensino de 

1º grau, com oito séries anuais, compreendendo alunos com idades entre 07 e 14 anos; e o 

colegial se transformou no Ensino de 2º grau, com três anos de duração, e voltado para alunos 

na faixa etária dos 15 aos 17 anos. Ao final do 2º grau, o concluinte obtinha um certificado de 

técnico na área de formação escolhida. 

Moura (2007) destaca entre os avanços desta Reforma a extinção do exame de 

admissão ao ginasial, previsto na LDB anterior, e que se constituía numa barreira que impedia 

o acesso dos filhos das classes menos favorecidas aos níveis de estudo posteriores. Outro 

avanço destacado pelo autor foi a profissionalização compulsória do Ensino de 2º grau, que 

apesar de polêmica, atendia aos anseios crescentes das camadas populares por níveis mais 

elevados de escolarização que possibilitassem o acesso a um mercado de trabalho em franco 

desenvolvimento. 

Porém, este argumento não condizia com o projeto de ascensão social da classe 

média, que rejeitou o caráter de terminalidade dado ao ensino de segundo grau. Isto fez com 

que na prática, a profissionalização obrigatória ficasse restrita somente às escolas públicas, 

enquanto que as escolas privadas, interessadas em atender às exigências dos filhos da elite, 

                                            
1 Expressão difundida por Louis Althusser, filósofo francês em sua obra mais conhecida: “Idéologie et appareils   

idéologiques d’état” (Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado). Para ele, a classe dominante dispõe dos 

aparelhos repressivos e ideológicos de Estado, do qual fazem parte a família, a escola, as igrejas, o sistema político, 

entre outros. Os aparelhos ideológicos funcionam predominantemente através das ideologias, de modo a reproduzir 

os valores da classe dominante e manter o poder do Estado. 
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continuaram mantendo em seus currículos o ensino das letras, das ciências e das artes, 

indispensáveis para o prosseguimento dos estudos em Nível Superior. 

E mais uma vez, a intenção de acabar com a dualidade educacional não se 

materializou, pois, a profissionalização compulsória no Ensino de 2º grau foi implantada 

somente na rede pública estadual e federal. Na esfera estadual, os problemas decorrentes desta 

decisão arbitrária do governo foram sentidos com mais força, uma vez que não foram garantidos 

a infraestrutura, o financiamento e a formação de professores adequada para que os conteúdos 

da formação profissional fossem incluídos de forma integrada aos conteúdos da formação geral 

(MOURA, 2007).  

Enquanto isso, as Escolas Técnicas e Agrotécnicas, que possuíam infraestrutura 

específica, financiamento adequado e corpo docente especialista, tiveram sua atuação 

reconhecida como referência de qualidade na formação técnica profissional, especialmente nos 

ramos industrial e agropecuário. Isto fez com que os filhos da classe trabalhadora tivessem 

oportunidade de ter um ensino público e gratuito de qualidade que lhes garantisse tanto a 

formação profissional, quanto as condições de ingressar em cursos de Nível Superior, 

contrariando as intenções da elite dominante do país (RAMOS; FRIGOTTO, 2017). 

Em consequência do destaque e prestígio social adquirido por estas instituições da 

rede federal de ensino, em 1978, por meio da Lei nº 6.545, o governo transforma as Escolas 

Técnicas Federais do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Paraná em Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFET’s), garantindo-lhes autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didática e disciplinar. Com essa mudança, garantiram também a função de atuar em 

um nível de formação mais elevado, passando a oferecer cursos superiores de Engenharia de 

Operações e de Tecnólogos, os primeiros através de um Convênio celebrado entre o MEC e o 

Banco Mundial, e ambos de curta duração, para atender com rapidez às exigências do 

desenvolvimento tecnológico do país. 

Diante da resistência da classe média à profissionalização obrigatória no segundo 

grau, a opção do governo foi flexibilizar essa exigência, tornando a Educação Profissional 

facultativa aos sistemas de ensino, por meio da publicação da Lei nº 7.044/1982. Entretanto, 

essa Lei veio apenas regulamentar o que já acontecia na prática, uma vez que as escolas privadas 

continuavam a desenvolver um Ensino de 2º grau de caráter propedêutico, visando o 

prosseguimento de estudos em Nível Superior. 

Ramos e Frigotto (2017) destacam que o período compreendido entre o final da 

década de 70 e toda a década de 80 do século passado, foi marcado por uma histórica unidade 

de amplos setores da sociedade civil num movimento crescente de resistência à ditadura militar. 
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Esse período foi caracterizado também por profundas mudanças impulsionadas pela 

globalização, a nova configuração da economia mundial, vinculada à intensificação das 

telecomunicações, da microeletrônica e da informática.  

Segundo Otranto e Paiva (2016, p. 11), as mudanças nas políticas de 

desenvolvimento realizadas na década de 1980 estavam condicionadas às exigências dos 

organismos internacionais, como o Banco Mundial, que pregavam a necessidade de “atender às 

demandas do mercado cada vez mais globalizado”, impulsionando os países da América Latina 

a “alterar os mecanismos de qualificação da mão de obra, tornando-os mais sofisticados e 

competentes” para competir em níveis internacionais. 

Nesse contexto de lutas pela redemocratização, a educação começa a ganhar 

centralidade no Estado brasileiro, primeiramente pela Emenda Calmon, de 1983, que 

estabeleceu a vinculação de impostos para a educação; e posteriormente, já no período pós 

regime militar, com a promulgação da Constituição Federal em 05 de outubro de 1988, que 

previu que a educação pública, gratuita e obrigatória passasse a ser dever do Estado e direito de 

todos os cidadãos.  

Na década de 1990, o país passa a adotar a ideologia neoliberal, iniciada no Governo 

de Fernando Collor e implantada definitivamente no governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Em 1993, a Lei nº 8.711 concedeu aos CEFET’s existentes a prerrogativa de oferecer Educação 

Tecnológica, incluindo cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades lato e stricto 

sensu, cursos de licenciatura para formação de professores das disciplinas específicas de 

formação profissional, cursos técnicos em nível de 2º grau, cursos de formação continuada, 

além da realização de pesquisas aplicadas na área tecnológica.  

Essas mudanças refletiram-se também nas instituições federais de Educação 

Profissional e Tecnológica, que na segunda metade da década de 1990, desencadearam um 

movimento de “incluir em seus debates as necessidades e aspirações do território em que 

estavam inseridos e o delineamento de princípios que pudessem nortear iniciativas comuns” 

(BRASIL, 2010, p. 12). Esse processo inédito que buscava realizar uma reforma curricular pelo 

alinhamento das políticas dessas instituições aos cenários sociais, locais e regionais acabou 

impulsionando o surgimento da atual Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

Anteriormente à criação dessa Rede, o governo federal realizou uma tentativa de 

instituir no país o Sistema e o Conselho Nacional de Educação Tecnológica, por meio da Lei nº 

8.948, de 8 de dezembro de 1994. O projeto consistia em associar as Escolas Técnicas e 

Agrotécnicas Federais a instituições privadas integrantes do Sistema “S” de ensino, 

especialmente o SENAI e o SENAC.  
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Mais uma vez, as políticas educacionais estavam sendo atreladas às demandas do 

capitalismo moderno, ditadas pelos organismos internacionais, com o objetivo de promover a 

formação de tecnólogos para “atender um mercado de trabalho que necessitava de um 

profissional intermediário entre o técnico de Nível Médio e o de Nível Superior que tivesse a 

condição de utilizar as tecnologias daquela época” (AZEVEDO; SHIROMA; COAN; 2012, p. 

29). 

E justamente por essa proposta contribuir para fortalecer a dualidade educacional, 

ela não foi bem aceita no meio acadêmico, nem nos movimentos sindicais, não chegando a ser 

implementada. Mas a medida teve seu lado positivo ao prever a transformação das 19 Escolas 

Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica, abrindo caminho para que as 

37 Escolas Agrotécnicas Federais se integrassem a eles. Contudo, a implantação dos novos 

CEFET’s só se deu efetivamente em 1999 (BRASIL, 2010). 

Enquanto isso, acontecia no Congresso Nacional um processo de disputas político-

ideológicas em torno da elaboração de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. No decorrer desse processo,  

a principal polêmica continuou sendo o conflito entre 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 (MOURA, 2007, p. 14-15). 
 

O Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo Federal (PL nº 1.603/96) reproduzia 

quase na íntegra as orientações do Banco Mundial e, segundo Ignácio (2006), sofreu forte 

rejeição da comunidade acadêmica e da sociedade civil ao propor: a separação definitiva entre 

o Ensino Médio e Técnico; a organização curricular por módulos no Ensino Técnico, cada um 

com terminalidade própria; a transferência de verbas públicas para a iniciativa privada; o 

comprometimento da autonomia administrativa e didático-pedagógica, dentre outros. 

Enquanto que os defensores da posição contrária defendiam um Ensino Médio que 

recuperasse a relação entre educação e trabalho, tivesse o trabalho como princípio educativo 

geral e proporcionasse aos alunos “o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas 

utilizadas na produção, e não o mero adestramento em técnicas produtivas. Não se deveria, 

então, propor que o Ensino Médio formasse técnicos especializados, mas sim politécnicos” 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 35). 

Porém, a expectativa de consolidação de uma LDB favorável à classe trabalhadora 

não se concretizou e segmentos conservadores foram vitoriosos (RAMOS, 2016) com a 

aprovação do projeto de Lei de autoria do Senador Darcy Ribeiro, que se transformou na LDB 
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nº 9.394/96, aprovada em 20 de dezembro de 1996 como uma lei de caráter minimalista que 

abriu espaço para uma série de reformas na educação brasileira (RAMOS; FRIGOTTO, 2017). 

A atual LDB realizou um novo ordenamento da educação escolar, que passou a ser 

constituída de Educação Básica, formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio; e da Educação Superior. E a Educação Profissional passou a ser considerada uma 

modalidade de ensino, com identidade própria e características distintas do Ensino Médio, mas 

com a possibilidade de integrar-se a ele e também “às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia”, estando apta a conduzir os alunos “ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (BRASIL, 1996). 

Diante da derrota do Projeto de Lei de autoria do Executivo e frente o caráter 

minimalista da nova LDB, o então presidente Fernando Henrique Cardoso resolve fazer a 

reforma pretendida por um ato de poder, editando de forma antidemocrática, o Decreto nº 

2.208/97, que regulamentou artigos da LDB que tratam do Ensino Médio e da Educação 

Profissional e impôs uma série de modificações na organização curricular e na oferta dos cursos 

técnicos.  

Tal Decreto representou um retrocesso em relação ao texto da nova LDB, pois, 

sintonizado com os preceitos do Estado Mínimo, “expressava, de forma emblemática, a 

regressão social e educacional sob a égide do ideário neoconservador ou neoliberal e da 

afirmação e ampliação da desigualdade de classes e do dualismo na educação” (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 52).  

A partir dele, o Ensino Médio voltou a ter um caráter essencialmente propedêutico, 

enquanto que a Educação Profissional passou a ser oferecida somente nas formas concomitante 

e subsequente. Na forma concomitante, o estudante tem a possibilidade de cursar o Ensino 

Médio e o curso técnico ao mesmo tempo, mas com matrículas e currículos diferenciados, 

podendo ser cursados tanto na mesma instituição quanto em instituições diferentes. Já a forma 

subsequente é voltada para o público que já terminou o Ensino Médio regular e deseja realizar 

um curso técnico. 

Esse Decreto definiu ainda, os níveis para a Educação Profissional, que seriam: 

Básico, Técnico e Tecnológico. Segundo Manfredi (2002, p. 130), 

O nível básico destina-se à maioria dos trabalhadores, jovens e adultos, 

independentemente de escolaridade anterior. [...] O nível técnico destina-se aos 

matriculados ou egressos do ensino médio [...] podendo ser oferecido de forma 

concomitante ou sequencial a ele. [...] O nível tecnológico corresponde aos cursos de 

nível superior na área tecnológica, destinados a egressos de nível médio e/ou técnico. 

 

Além destas modificações, o Decreto 2.208/97 definiu que o currículo dos cursos 
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técnicos seria agrupado em módulos que teriam caráter conclusivo, dando direito a um 

certificado de qualificação profissional. Estes módulos poderiam ser cursados na mesma 

instituição ou em instituições diferentes, possibilitando a construção de variados itinerários 

formativos. 

Nesse contexto, a política curricular impôs o modelo baseado em competências, 

que buscou reordenar a relação entre trabalho e educação sob a lógica pós-moderna, com 

fundamentos no pragmatismo e em concepções e práticas neotecnicistas (RAMOS, 2016). 

Nessa perspectiva, o foco do processo de ensino-aprendizagem foi deslocado dos conteúdos de 

ensino para as competências, que passaram a ocupar espaço de centralidade na definição dos 

objetivos de ensino e na organização do currículo. 

E o financiamento para implementação dessas modificações foi realizado por meio 

de empréstimos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ao Banco Mundial, 

através do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP), do Ministério da 

Educação. O PROEP exigia a eliminação da oferta do Ensino Médio nas instituições que 

aderissem ao programa. E apesar da adesão não ser compulsória, a significativa redução do 

orçamento dessas instituições fazia com que a aceitação dessas condições fosse uma alternativa 

de sobrevivência (RAMOS; FRIGOTTO, 2017). 

Esses empréstimos fizeram parte de um projeto de privatização do estado brasileiro 

sintonizado com o ideário neoliberal e determinado pelos países de capitalismo avançado 

através de seus organismos internacionais. A política neoliberal adotada pelo governo FHC 

implicava ainda na proibição de criação pelo governo federal de novas unidades de ensino, 

medida imposta por meio da Lei nº 9.649/98. Desse modo, Andrade (2014, p. 72) conclui que 

esse período 

é marcado pela alteração do perfil dos destinatários da educação profissional: jovens 

para o trabalho assalariado, com perfil de manter-se empregável no setor produtivo 

em reestruturação e reconversão econômica, configurado por mudanças tecnológicas 

aceleradas, instabilidade na oferta de empregos e alta competitividade mercadológica. 

  

Somente no ano de 2003, já no governo Lula, voltaram a haver debates sobre a 

relação do Ensino Médio com a Educação Profissional. Neles, discutiam-se a educação 

politécnica, compreendida como “uma educação unitária e universal destinada à superação da 

dualidade entre cultura geral e cultura técnica [...] sem, no entanto, voltar-se para uma formação 

profissional stricto sensu, ou seja, sem formar profissionais em cursos técnicos específicos” 

(MOURA, 2007, p. 19). 

A partir dessas discussões, o governo federal publicou novas medidas para a 

Educação Profissional, a começar pela revogação do Decreto nº 2.208/97, que não permitia a 
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possibilidade de integração entre o Ensino Médio e a Educação Profissional, contrariando 

indevidamente o preceito legal expresso no parágrafo 2º do art. 36 da LDB nº 9.394/96, in 

verbis: “o Ensino Médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 

exercício de profissões técnicas” (BRASIL, 1996). 

 Ao revogar o seu antecessor, o Decreto nº 5.154/04 veio para reestabelecer as 

condições jurídicas, políticas e institucionais que possibilitam a integração entre o Ensino 

Médio e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de acordo com o que dispõe a LDB. 

Nas palavras de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 37), esse Decreto resgata “a consolidação 

da base unitária do Ensino Médio, que comporte a diversidade própria da realidade brasileira, 

inclusive possibilitando a ampliação de seus objetivos, como a formação específica para o 

exercício de profissões técnicas”. 

Mesmo mantendo a previsão do Decreto anterior de que a Educação Profissional 

pode ser ofertada nas formas concomitante e subsequente ao Ensino Médio, o Decreto 5.154 

representou um avanço, pois permitiu que as próprias instituições e sistemas de ensino decidam 

qual forma de articulação entre o Ensino Médio e a Educação Profissional irão adotar. 

Com essa nova política educacional, o governo passa a atuar no sentido de 

promover a expansão das escolas federais de Educação Profissional, dando início a um processo 

de crescimento marcado pela melhoria do padrão de qualidade da Educação Profissional e por 

uma distribuição territorial equilibrada das novas instituições, de modo a garantir o 

desenvolvimento local e regional em sintonia com os arranjos produtivos e culturais locais. 

A primeira fase dessa expansão teve início em 2006 com a prioridade de 

implantação das novas escolas federais de Educação Profissional nos municípios interioranos e 

nas periferias dos grandes centros urbanos, preferencialmente em Estados que ainda não 

possuíam instituições desse nível. A fase seguinte, iniciada em 2007, teve como tema “uma 

escola técnica em cada cidade-polo do país” e previa implantar 150 novas unidades federais de 

Ensino Profissional (BRASIL, 2010). 

Neste contexto, emerge a necessidade de uma nova institucionalidade para abranger 

as diferentes possibilidades de atuação que estavam surgindo nesse processo, bem como as 

propostas político-pedagógicas intrínsecas a ele. Assim, o governo federal edita, em 24 de abril 

de 2007, o Decreto nº 6.095, estabelecendo as diretrizes para fins de constituição dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). 

O referido Decreto determinou que os IFs seriam caracterizados como 

instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, 

especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 
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tecnológicos às suas práticas pedagógicas (TURMENA; AZEVEDO, 2017, p. 1070). 

 

No ano seguinte, em 29 de dezembro de 2008, o então presidente Luís Inácio Lula 

da Silva sanciona a Lei nº 11.892, instituindo a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (RFEPT) e criando os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Além dos 38 Institutos Federais, passam a fazer parte da Rede Federal de Educação 

Profissional: a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, os Centros Federais de Educação 

Tecnológica do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, 24 Escolas Técnicas Vinculadas à 

Universidades Federais e o Colégio Pedro II (OTRANTO e PAIVA, 2016). 

Após onze anos da criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia – IF’s, atualmente a RFEPT é formada por 659 unidades distribuídas por 541 

municípios de todos os Estados do país, possuindo mais de um milhão de estudantes 

matriculados nos níveis Médio e Superior e contando com a força de trabalho de 80 mil 

servidores, segundo levantamento feito por Ramos (2019). 

Outras iniciativas decorrentes da política de democratização da Educação 

Profissional do governo Lula foram a criação do Programa de Integração da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA), por meio do Decreto 5.458, de 13 de julho de 2006; e o lançamento do 

Programa Brasil Profissionalizado em 2007.  

O PROEJA previa a integração de ações entre as redes de ensino federal, estadual, 

municipal e a iniciativa privada (Sistema “S”), objetivando a elevação da escolaridade de jovens 

e adultos trabalhadores de modo a “garantir a sedimentação das bases de formação geral 

requeridas para o exercício da cidadania, o acesso às atividades produtivas, a continuidade dos 

estudos e o desenvolvimento pessoal” (MACHADO, 2006, p. 2). 

Enquanto que o Programa Brasil Profissionalizado tinha por objetivo induzir os 

Estados a implantarem o Ensino Médio Integrado nas suas redes de ensino. A proposta era que 

o financiamento da infraestrutura seria feito pela União e a formação do corpo docente ficaria 

a cargo dos Estados, mas mesmo tendo recebido recursos, a maioria dos Estados não constituiu 

seu quadro próprio de professores da Educação Profissional, o que fez com que o Programa não 

avançasse (MOURA, LIMA FILHO e SILVA, 2015). 

Como resultado da política educacional adotada pelo governo federal para as 

instituições da RFEPT, nesse período, supera-se 

a formação assistencialista dos primórdios da embrionária Rede, voltada para os 

desvalidos da sorte e os menos afortunados, para passar a formar o cidadão trabalhador, 

gestor de sua força de trabalho num mundo cada vez mais competitivo e globalizado, 

incluindo jovens de todas as camadas sociais, sobretudo dos núcleos urbanos e rurais 
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mais distanciados dos eixos tradicionais de desenvolvimento no país (ANDRADE, 

2014, p. 74). 

 

Porém, apesar dos governos conduzidos pelo Partido dos Trabalhadores terem sido 

marcados por uma política de expansão da Educação Profissional, fomentada diretamente pelo 

Estado e distinta das tendências fragmentadoras que caracterizaram o governo FHC 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2014), a partir de 2011 essa política foi unificada no 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), criado pela Lei nº 

12.513/11, durante o governo de Dilma Rousseff. 

O objetivo principal do PRONATEC era o de garantir a expansão e interiorização 

das instituições de Educação Profissional e a democratização da oferta de cursos técnicos de 

Nível Médio, tanto na forma presencial quanto à distância. Mas a sua ação diferencial foi de 

encontro à histórica luta da classe trabalhadora brasileira, ao “proporcionar, com subsídio 

público, o acesso de estudantes e trabalhadores a vagas de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio e de formação inicial e continuada em instituições privadas” (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2014, p. 66-67). 

Logo, suas principais críticas foram a de ampliar a destinação de recursos públicos 

para subsidiar instituições da esfera privada de Educação Profissional, bem como a tendência a 

privilegiar cursos de formação inicial e continuada – que possuem carga horária de até 160 h – 

em detrimento da oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Além disso, a oferta 

de cursos técnicos pelo PRONATEC predominou nas modalidades concomitante e subsequente, 

que tiveram expressivo crescimento de matrículas entre os anos de 2011 e 2012 (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2014). 

No ano de 2016, vivemos no Brasil um “golpe jurídico-parlamentar-midiático” 

(RAMOS, 2019, p. 3) que culminou com o afastamento da Presidenta Dilma Rousseff, e que 

contribuiu para instaurar mais uma vez “um estado de exceção, interrompendo a frágil ordem 

democrática e, como tal, o Estado de direito” (RAMOS; FRIGOTTO, 2017, p. 28). A partir do 

golpe, foram implementadas pelo Governo de Michel Temer, diversas contrarreformas2  nos 

planos econômico, político, educacional e cultural, visando salvaguardar os domínios do capital.  

Fazem parte dessas contrarreformas, a Emenda Constitucional nº 95/2016 que 

congelou os gastos públicos em saúde e educação por vinte anos; seguida da Reforma do Ensino 

Médio, instituída de forma autoritária através da Medida Provisória nº 746/2016, que se 

                                            
2  Ramos (2019) distingue reforma de contrarreforma afirmando que o primeiro termo se refere a ações que 

beneficiam a classe trabalhadora, ainda que mantida a condição de subordinação à classe dominante; enquanto que 

contrarreforma expressa medidas de reação da classe dominante, numa lógica não de concessão, mas de 

restauração de poder. 
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transformou na Lei nº 13.415/2017; e as Reformas trabalhista e da previdência, que muito 

penalizam os trabalhadores ativos e aposentados. No campo educacional, as contrarreformas 

intensificam de maneira crescente “não somente a negação da educação básica como direito 

subjetivo e universal dos filhos da classe trabalhadora, mas para aqueles que o frequentam, 

também uma escolarização e educação cada vez mais pragmáticas e restritas aos ditames e 

valores do mercado” (RAMOS; FRIGOTTO, 2017, p. 29-30). 

A contrarreforma do Ensino Médio visa reduzir a carga horária destinada à 

formação geral comum no Ensino Médio e transformar a Educação Profissional em um dos 

itinerários formativos, suplantando a possibilidade de integração entre essas duas modalidades 

de ensino. Para Ramos (2019) não existem razões que a justifiquem, a não ser 

as de ordem político-ideológica - a resistência da classe dominante ao direito da classe 

trabalhadora à educação pública, gratuita e de qualidade na perspectiva da 

emancipação humana – e as de ordem economicista, na lógica de se adequar o 

financiamento do ensino médio à contenção dos gastos públicos, o que, diga-se de 
passagem, forma uma unidade com a primeira razão (RAMOS, 2019, p. 05). 

 

Somada ao congelamento dos investimentos em educação previstos na Emenda 

Constitucional nº 95, essa contrarreforma entra diretamente em conflito com as metas e 

estratégias previstas no Plano Nacional de Educação para o período de 2014 a 2024 (BRASIL, 

2015), que preveem a universalização do atendimento e a elevação de matrículas no Ensino 

Médio (meta 3); e triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

assegurando a qualidade da oferta e sendo pelo ao menos 50% dessa expansão no setor público 

(meta 11). 

Diante do exposto, percebe-se que a Educação Profissional passou, ao longo do 

tempo, por períodos de avanços e retrocessos na política educacional que implicaram em 

significativas mudanças ao longo de seu trajeto temporal. Na análise de Nacif e Silva Filho 

(2019), a história da educação brasileira sofreu um profundo impacto com a assunção de Temer 

ao poder e caminha para grandes retrocessos diante das propostas (ou ausência delas) do 

governo Bolsonaro. Segundo os autores, caso essa lógica de obscurantismo3 e de redução da 

presença do Estado se prolongue, é possível haver uma verdadeira implosão das conquistas da 

educação brasileira, alcançadas após o advento da Constituição Federal de 1988. 

No atual governo, temos experimentado um período de acirramento de contradições, 

onde segundo Ramos (2019, p. 10), “o capital se encontra em plena vantagem na correlação de 

forças e, por isto, vivemos processos reacionários e altamente regressivos”. Nesse cenário de 

                                            
3 Segundo Nacif e Silva Filho (2019, p. 241), “a assunção de Bolsonaro e do anti-intelectualismo à presidência se 

traduz num projeto de Educação obscurantista que vai se institucionalizando no governo central num grau poucas 

vezes visto no mundo ocidental do pós-guerra”. 
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ampliação do papel do capital na exploração dos bens educacionais, corremos o risco de ver o 

ensino novamente reduzido a “um simples processo de treinamento, a uma instrumentalização 

das pessoas, a um aprendizado que se exaure precocemente ao sabor das mudanças rápidas e 

brutais das formas técnicas e organizacionais do trabalho exigidas por uma implacável 

competitividade” (NACIF; SILVA FILHO, 2019, p. 246). 

Para mudar este cenário que se delineia no horizonte, resistir é preciso, e para isso 

é necessário “buscar no passado as ‘centelhas de esperança’ que emanam dos processos de 

resistência ativa que conduziram à retomada do Estado de direito e à reconstituição da ordem 

democrática” (RAMOS; FRIGOTTO, 2017, p. 28). Entretanto, para Nacif e Silva Filho (2019), 

não podemos nos contentar somente com a posição de resistência, mas faz-se necessário que as 

forças sociais se mobilizem para evitar prejuízos maiores ao processo de ensino-aprendizagem 

e à educação brasileira como um todo. 

 

2.1 A INSERÇÃO DA EPT NO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DA UFMA 

 

Tomando como referência o panorama histórico da EPT no Brasil anteriormente 

apresentado, faz-se necessário situarmos o contexto histórico no qual a Educação Profissional 

e Tecnológica tem início no Colégio Universitário (COLUN) da UFMA, visto ser esse 

o lócus da nossa pesquisa.  

Instituído durante a administração do Cônego José de Ribamar Carvalho, através 

da Resolução nº 42, de 20 de maio de 1968, do Conselho Diretor da Fundação Universidade do 

Maranhão, o Colégio Universitário da UFMA iniciou suas atividades naquele mesmo ano no 

prédio do Palácio Cristo Rei, localizado na Praça Gonçalves Dias, no Centro de São Luís/MA. 

Suas finalidades iniciais foram a de ministrar o ensino diversificado da 3º série do 

colegial nas áreas humanística, de saúde e de tecnologia, contribuindo para a preparação dos 

candidatos aos Concursos de Habilitação para ingresso nos estabelecimentos de Ensino 

Superior, bem como a de oferecer ao aluno orientação adequada para fazer a opção profissional 

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO, 1968). 

Oliveira (2019, p. 52) observa que, mesmo diante da carência de escolas públicas 

no Maranhão naquela época, a oferta do ensino de 2º grau no COLUN inicia-se pela 3ª série, 

“o que reforça o foco inicial na preparação para os exames de admissão à Universidade”, 

contudo, não deixou de submeter-se ao ordenamento pedagógico, ao currículo oficial e ao 

reconhecimento do Conselho Estadual de Educação do Estado do Maranhão, que foi feito por 

meio da Resolução nº 05, de 29 de maio de 1969.  
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Os estudantes matriculados no 3° ano colegial cursavam disciplinas organizadas em 

um tronco comum, com Português, Matemática, Língua Estrangeira (Espanhol, 

Francês ou Inglês), Cultura geral, Educação Moral e Cívica, e uma parte diversificada, 

de acordo com os interesses da área de formação escolhida para realizar o concurso 

de habilitação na Universidade. Na área humanística havia as disciplinas de História 

do Brasil, História Geral, Filosofia, Sociologia, Geografia; na área de saúde e 

tecnológica, Física, Química, Biologia, Desenho (OLIVEIRA, 2019, p. 53). 

 

Conforme o autor, o primeiro Colégio de Aplicação surgiu em 1948 na Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

e a instalação dos demais Colégios e Ginásios de Aplicação se deu de forma lenta e gradual ao 

longo dos vinte anos seguintes. Mas somente após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 4.024/61, as Universidades foram legalmente autorizadas a instituir 

colégios universitários destinados ao ensino da 3ª série do ciclo colegial.  

Assim, o Colégio Universitário da UFMA foi criado conforme o modelo de outros 

Colégios de Aplicação surgidos anteriormente no contexto das políticas educacionais da Era 

Vargas, sob a influência dos princípios do escolanovismo, e concebidos “como campo de 

estágio dos cursos de licenciatura e que, no seu conjunto, cumpririam as funções de estágio 

supervisionado, demonstração científica e experimentação pedagógica, contribuindo com a 

gestação e a difusão de novas práticas metodológicas” (OLIVEIRA, 2019, p. 40). 

Nesse período, a Reforma Capanema organizou o sistema educacional brasileiro de 

forma que os níveis e modalidades de ensino correspondessem à divisão da sociedade em 

classes, logo, o “surgimento dos ginásios de aplicação enquadra-se nessa conjuntura de 

dualidade que diferenciava a formação intelectual destinada aos que pretendiam entrar na 

universidade e a formação profissional concebida para os filhos das camadas populares” 

(OLIVEIRA, 2019, p. 41). 

No ano de 1972, após a publicação da Lei de Reforma do Ensino de 1º e 2º graus, 

nº 5.692/71, o COLUN fez a primeira reforma em seu Regimento Interno, ampliando sua oferta 

e passando a oferecer o ensino regular nas três séries do 2º grau. A partir desse Regimento, 

adotou a função de Colégio de Aplicação, tornando-se campo de estágio e escola-laboratório 

de ensino, pesquisa e extensão para os alunos da Faculdade de Educação, estendendo 

progressivamente essa função para os demais cursos de Licenciatura. Contudo, Oliveira (2019) 

destaca que somente no ano de 1974 essas mudanças foram implementadas. 

No contexto de adequação às exigências dessa nova LDB, que instituiu a 

profissionalização universal e obrigatória no ensino de 2º grau, o COLUN solicitou ao Conselho 

Estadual de Educação autorização para o funcionamento de cursos técnicos nas habilitações 

profissionais de Técnico em Estatística, Assistente de Administração e Secretariado. Entretanto, 
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essa aprovação não foi imediata, tendo sido aprovada somente em 29 de abril de 1977, por meio 

da Resolução nº 53/77.  

Funcionando ainda junto à Faculdade de Educação, em meados de 1975, o COLUN 

experimentou sua primeira transferência, passando a funcionar no Campus do Bacanga, 

construído à margem esquerda do rio de mesmo nome. No Campus, ocupou primeiramente o 

prédio conhecido como “Pombal” onde funcionava o Centro de Estudos Básicos, atualmente 

denominado “CEB Velho”. Segundo Oliveira (2019), esse período foi marcado por frequentes 

deslocamentos do colégio, que funcionou em diferentes salas do CEB e no prédio conhecido 

como “Pimentão”, hoje Centro de Ciências Sociais.  

Diante da pouca expressividade do Colégio Universitário até então, a UFMA, 

consciente de seu papel como instituição social e visando a melhoria do sistema de ensino 

oficial, elaborou um projeto de reestruturação do colégio, com a ideia de contribuir para a 

valorização da carreira do Magistério e a melhor capacitação de professores para a tarefa de 

ensinar (OLIVEIRA, 2019). Para isso era necessária uma mudança nas instalações físicas, no 

quadro docente e no público atendido, que nesse período se restringia apenas aos filhos e 

parentes de servidores da Universidade. 

Diante disso, foi celebrado um convênio com a Secretaria de Estado da Educação, 

que resultou na transferência da escola para dois prédios contíguos localizados no bairro da 

Vila Palmeira e cedidos pelos Governo do Estado. Para Oliveira (2019, p. 68), a solução foi 

vantajosa para ambos os lados, pois “poupava a Universidade do encargo de construir um 

prédio, e o governo estadual da responsabilidade de manter um Colégio com aquelas 

dimensões”. 

Com a reestruturação, o colégio passou a oferecer o ensino de 1º e 2º graus, e os 

níveis de ensino foram separados, passando a funcionar cada um no seu prédio, ambos com 

ampla estrutura que contava com mobiliário moderno, laboratórios, biblioteca, oficinas, quadra 

poliesportiva, gabinetes médico e odontológico, além da implementação de atividades culturais 

que visavam desenvolver os aspectos lúdicos e artísticos, através de projetos como a banda, o 

coral e o teatro. Foi nesse contexto que, segundo Oliveira (2019), os professores criaram a sigla 

COLUN, com a qual o colégio passou a ser identificado desde então. 

Com esse novo ordenamento pedagógico, as funções de escola-laboratório de 

ensino e pesquisa foram ampliadas, pois o colégio passou a contar com a presença, além dos 

estagiários das Licenciaturas, de estudantes dos cursos de Biblioteconomia, Bioquímica, 

Enfermagem, Medicina, Odontologia e Serviço Social, que passaram a desenvolver projetos de 

extensão articulados com os interesses do público das comunidades circunvizinhas. Assim, logo 
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nos primeiros anos de funcionamento na Vila Palmeira, “difundiu-se uma visão positiva do 

Colégio Universitário e ingressar nele passou a ser visto como instrumento de inserção social” 

(OLIVEIRA, 2019, p. 80). 

Também nesse período, foi implantado um Núcleo de Produção, que passou a 

oferecer aos alunos a iniciação para o trabalho desde o 1º grau por meio de oficinas 

profissionalizantes que ensinavam técnicas agrícolas, comerciais, industriais e educação para o 

lar; enquanto que no 2º grau o estudante deveria optar entre uma das habilitações profissionais 

oferecidas.  

Alinhadas com os objetivos de profissionalização compulsória estabelecidos pela 

Lei 5.692/71 e com os ideais da ditadura civil-militar de evitar ou diminuir as tensões que 

pudessem ameaçar o status quo, “estas oficinas tinham por objetivo preparar os alunos para 

desempenhar atividades profissionais de baixa remuneração no mercado, ratificando um 

modelo de educação cada vez mais precário e excludente” (CUNHA, 2011, p. 89).  

No período compreendido entre os anos de 1982 a 1984, a estrutura curricular do 

ensino de 2º grau do COLUN compreendia as habilitações profissionais de Administração, 

Mecânica, Saúde, Construção Civil e Eletricidade, todas com carga horária superior a 2.000 

horas/aula (CUNHA, 2011). E a partir de 1984, o COLUN passou a oferecer também o curso 

de Magistério, na época denominado de “Curso Normal”, que habilitava para o Ensino da 1ª à 

4ª série do 1ºgrau. 

Para se adequar à Lei nº 7.044/82, que estabelecia o fim da profissionalização 

obrigatória no ensino de 2º grau, o COLUN reformou em 1984 a sua estrutura curricular. Nessa 

reforma, incorporou a disciplina de Orientação para o Trabalho e ampliou a carga horária das 

disciplinas do núcleo comum, de modo que esta fosse maior que a carga horária das disciplinas 

do núcleo técnico, que não foram extintas.  

Durante a década de 80, enquanto o país vivia o processo de redemocratização, o 

COLUN “se movimentava na direção de uma maior autonomia em relação à Universidade” 

(OLIVEIRA, 2019, p. 87), conquistada por meio da participação democrática de todos os 

segmentos da comunidade escolar (pais, alunos, professores, gestores e equipe pedagógica) nos 

processos decisórios do colégio, o que culminou numa gestão colegiada ao final daquela 

década.  

No início da década de 1990, beneficiada por recursos do Programa de Expansão e 

Melhoria do Ensino Médio – PREMEM, o COLUN tem suas instalações físicas reformadas, 

móveis consertados e novos recursos didáticos adquiridos. Entretanto, políticas de austeridade 

fiscal ocasionaram sucessivos cortes de verbas para as Universidades Federais, o que culminou 
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numa progressiva deterioração dos prédios do Colégio Universitário na Vila Palmeira, que 

passaram a apresentar problemas estruturais.  

Com o agravamento da crise no final dos anos 90, começa a ganhar força o projeto 

de retorno do Colégio para o Campus do Bacanga, interesse manifestado pela administração 

superior da Universidade diante das constantes reclamações de seus Departamentos 

Acadêmicos, que se queixavam da distância entre o Colégio de Aplicação e o Campus, o que 

implicava no necessário deslocamento de professores e estagiários. 

Durante a década de 1990, a Educação Profissional continuou a ser ofertada no 

COLUN, mas de maneira restrita, somente com os cursos de Magistério e o curso técnico 

Assistente de Administração. No final dos anos 90, motivado pelas mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho, pelo avanço tecnológico e pelas novas diretrizes educacionais expressas na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, o COLUN propôs novas mudanças 

em seu Regimento Interno, mas segundo Cunha (2011) estas mudanças nunca chegaram a ser 

votadas e aprovadas nos Conselhos Superiores da Universidade. 

No início dos anos 2000, após a aprovação do Decreto nº 2.208/97, o COLUN 

passou a oferecer a Educação Profissional com os cursos de Técnico em Administração, 

Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Enfermagem, todos na forma subsequente ao Ensino 

Médio, com a organização curricular em módulos e baseada na ideologia da Pedagogia das 

Competências, porém com escassos recursos humanos e materiais. 

Também nesse período de início de milênio, o COLUN passou a fazer parte da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, assumindo uma dupla natureza, 

pois continuou sua atuação como Colégio de Aplicação e passou a funcionar também como 

uma Escola Técnica Vinculada à Universidade Federal – ETV. Segundo Cunha (2011, p. 92) 

“a ideia da dupla identidade traz à tona antigos fetiches educacionais como o da ‘qualificação 

profissional integral’, embora na sua gênese a qualificação já traga consigo a ideia da 

fragmentação”. 

Rodrigues (2015) esclarece que essa mudança não foi planejada e encontrou grande 

resistência de docentes e técnicos administrativos que defendiam que o COLUN era um Colégio 

de Aplicação e não uma escola técnica. Essa resistência interna causou o registro e 

reconhecimento tardio dos cursos técnicos no Cadastro Nacional de Cursos Técnicos do 

Ministério da Educação, o que só veio a acontecer em 2007, fato que consolidou a Educação 

Profissional na escola. 

Nesse contexto, em 2006 o COLUN iniciou o processo de mudança para o Campus 

do Bacanga, primeiramente com a transferência das turmas de Ensino Médio e da Educação 
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Profissional. Somente em 2007 aconteceu o retorno integral do COLUN para o Campus da 

UFMA, onde funciona até hoje num prédio próprio com 15 salas de aula climatizadas, 

laboratórios de Informática, de Ciências, de Artes Visuais, de Enfermagem e de observação 

astronômica, além de auditórios, biblioteca e quadra poliesportiva. 

No final do ano de 2007, através da Chamada Pública nº 02/2007 da Secretaria de 

Educação Tecnológica do MEC, o COLUN, assim como as demais Escolas Técnicas 

Vinculadas às Universidades Federais, os Centros Federais de Educação Tecnológica – 

CEFETs e as Escolas Agrotécnicas Federais, receberam a proposta de constituírem-se em 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFs, uma nova institucionalidade que 

estava sendo criada na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

Porém, após um momento de debate interno onde houve divergência de opiniões 

entre os profissionais da escola diante das promessas anunciadas pelo Governo Federal, o 

COLUN decidiu pela rejeição a essa proposta de incorporação das escolas federais em uma 

nova instituição, permanecendo na Rede Federal de Educação Profissional como uma das 24 

Escolas Técnicas Vinculadas à Universidades Federais que não aderiram à unificação. 

Em 2010, o COLUN propõe uma nova reformulação do seu Regimento Interno, 

tendo sido homologado pelo Conselho Diretor da escola em 15 de outubro daquele ano. O novo 

Regimento determina que a escola poderá oferecer o Ensino Fundamental, Médio, Técnico e a 

Educação de Jovens e Adultos – EJA. Rodrigues (2015) chama a atenção para o fato de que 

esse documento prevê a oferta do Ensino Técnico apenas para candidatos que já tenham 

concluído o Ensino Médio, ignorando os dispositivos do Decreto nº 5.154/2004, que admitem 

a possibilidade de oferecimento da Educação Profissional na forma integrada ao Ensino Médio. 

Porém, se em 2010 o COLUN optou pela total separação entre o Ensino Médio e a 

Educação Profissional, oferecendo-o somente na forma subsequente, um novo Regimento 

Interno, aprovado em 12 de setembro de 2017 pela Resolução nº 284-CONSUN, passou a 

admitir a oferta do Ensino Médio integrado à Educação Profissional, entretanto, sem excluir a 

modalidade subsequente, que permanece ativa na escola. Esse novo Regimento prevê que a 

escola poderá oferecer o Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Tecnológico, além da 

Educação de Jovens e Adultos – EJA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, 

2017). 

Hoje, o COLUN é uma escola de Educação Básica e Profissional, que oferece aos 

seus alunos turmas de Ensino Fundamental do 5º ao 9º ano e de Ensino Médio do 1º ao 3º ano, 

este sendo oferecido na modalidade Regular ou Integrado à Educação Profissional nas 
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habilitações profissionais de Técnico em Administração e Técnico em Meio Ambiente, além 

do curso Técnico em Enfermagem, oferecido na forma subsequente ao Ensino Médio. 

Dentro da estrutura organizacional da UFMA, o COLUN faz parte do Núcleo 

Operacional e está ligado diretamente à Reitoria, sendo vinculado aos órgãos deliberativos e 

consultivos da Universidade, como o Conselho Universitário – CONSUN e o Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. No âmbito interno, o Conselho Diretor é o órgão 

máximo de deliberação das decisões pedagógicas e administrativas (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO MARANHÃO, 2017). 

Além do Conselho Diretor, fazem parte da organização administrativa do COLUN: 

a Direção Geral; a Coordenação de Gestão e Planejamento; as Direções Adjuntas de Educação 

Básica e de Educação Profissional; as Coordenações de Ensino Fundamental e de cada Curso 

Técnico; a Divisão Técnico Pedagógica – DTP; as Coordenações de Áreas, as Coordenações 

de Projetos, Pesquisa e Extensão; o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas – NAPNEE; a Coordenação de Estágio; a Secretaria; o Núcleo de 

Assistência Estudantil – NAE; a Biblioteca e a Cozinha. 

O Diretor Geral e os Diretores Adjuntos são eleitos pela comunidade escolar do 

COLUN para exercerem suas funções por quatro anos, permitida uma única recondução 

consecutiva por igual período. Estão aptos a votar nessa eleição, os docentes, administrativos e 

discentes com idade mínima de 16 anos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, 

2017). 

No ano de 2019, o corpo docente do COLUN era composto por 82 professores 

efetivos e 2 substitutos. Todos os docentes efetivos fazem parte da carreira de Docência no 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, estando assim distribuídos: 

 Quanto à titulação: 

o 18 Doutores; 

o 42 Mestres; 

o 21 Especialistas.  

 Quanto ao regime de trabalho:  

o 72 no regime de Dedicação Exclusiva; 

o 8 no regime de 40 horas; 

o 2 no regime de 20 horas. 

O ingresso de discentes no COLUN é feito mediante processo seletivo para acesso 

às séries do 5º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio. As provas constam 

de questões objetivas de Língua Portuguesa e Matemática para todos os níveis, além de questões 
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discursivas para o nível Fundamental, e produção textual para o nível Médio. No ano letivo de 

2019, estavam matriculados no COLUN 738 alunos, distribuídos assim pelos níveis e 

modalidades de ensino: 

 Ensino Fundamental (5º ao 9º ano): 308 alunos; 

 Ensino Médio Regular: 212 alunos; 

 Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma Integrada: 145 alunos, 

sendo:  

o 89 do Curso Técnico em Administração; 

o 56 do Curso Técnico em Meio Ambiente. 

 Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma Subsequente:  

o 73 alunos do curso Técnico em Enfermagem. 

Com isto, finalizamos o panorama histórico da Educação Profissional e Tecnológica 

no Brasil e sua inserção na instituição lócus da pesquisa. Na próxima seção discutiremos os 

aspectos que perpassam a relação entre trabalho e educação no Ensino Médio Integrado. 
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3 A RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E TRABALHO NO ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO 

 

O Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica de Nível Médio voltou 

a ser uma possibilidade de organização curricular da etapa final da Educação Básica em 2004, 

por meio do Decreto nº 5.154, cujo processo de aprovação envolveu intensas discussões e 

mobilização dos setores educacionais, especialmente os vinculados a sindicatos e a 

pesquisadores no âmbito da educação e trabalho.  

Nesses debates, voltou à cena a discussão sobre educação politécnica, entendida 

como uma educação unitária e universal destinada a promover nos alunos a compreensão dos 

fundamentos teóricos e práticos das diversas técnicas utilizadas no sistema produtivo moderno, 

de forma integrada à formação geral em suas vertentes humanística, científica e tecnológica.  

Moura (2007) afirma que em decorrência desses debates, surgem importantes 

reflexões sobre a possibilidade material de efetivação do ensino politécnico em nossa sociedade 

atual, uma vez que, nessa perspectiva, a escolha profissional só se daria após a conclusão da 

Educação Básica, por volta dos dezoito anos de idade. No entanto, devido às condições de 

extrema desigualdade econômica em nossa sociedade, grande parte dos jovens precisa definir 

precocemente sua profissão, com o objetivo de complementar financeiramente a renda familiar 

ou de prover a auto sustentação. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Araujo e Frigotto (2015) afirmam que o ensino 

integrado possui sua proposta de educação inspirada na ideia de Escola Unitária de Gramsci, 

mas não se confunde com ela, pois seus limites esbarram na sociedade capitalista 

contemporânea. De acordo com o pensamento gramsciano, a Escola Unitária seria uma 

alternativa à escola tradicional, tendo como princípio educativo a integração entre trabalho, 

ciência e cultura, numa base essencialmente humanista e desinteressada. 

Foram esses estudos de Gramsci, juntamente com o programa marxiano de 

educação, que contribuíram para a difusão da concepção de educação politécnica e de formação 

omnilateral como “uma utopia4  educacional revolucionária da classe trabalhadora, tendo o 

trabalho como princípio educativo” (RAMOS, 2016, p. 04). Nessa concepção, o trabalho 

coloca-se como  

o fundamento da concepção epistemológica e pedagógica que visa a proporcionar aos 

sujeitos a compreensão do processo histórico de produção científica, tecnológica e 

                                            
4 Para Frigotto (2001), a utopia é necessária para construirmos uma alternativa societária, pois ao provocar uma 

tensão permanente entre aquilo que é posto como medida final e imutável, ela nos ajuda a afirmar os princípios 

da igualdade, da generosidade e da solidariedade.  
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cultural dos grupos sociais considerada como conhecimentos desenvolvidos e 

apropriados socialmente, para a transformação das condições naturais da vida e para 

a ampliação das capacidades, das potencialidades e dos sentidos humanos 

(CIAVATTA; RAMOS, 2011, p. 31-32). 

 

Assumir o trabalho como princípio educativo equivale a afirmar que “o ser humano 

é produtor de sua realidade e, por isso, se apropria dela e pode transformá-la. Equivale a afirmar, 

ainda, que nós somos sujeitos de nossa história e de nossa realidade. Em síntese, o trabalho é a 

primeira mediação entre o homem e a realidade material e social” (CIAVATTA; RAMOS, 2012, 

p. 25). 

Esta afirmação do trabalho como princípio educativo nos remete diretamente à 

relação entre trabalho e educação desenvolvida no materialismo histórico-dialético de Marx. O 

autor afirma o caráter formativo do trabalho como produtor dos meios de vida, tanto no seu 

sentido material quanto cultural e simbólico, através do qual o ser humano desenvolve todas as 

suas potencialidades e produz novas formas de sociabilidade (MARX, 2013). 

Para Marx (2013), o trabalho é uma necessidade natural do homem e, portanto, 

indispensável à sua existência, seja qual for a forma de sociedade. É essa atividade vital que o 

distingue dos demais seres vivos, pois através dela, o ser humano media, regula e transforma a 

natureza para satisfazer suas necessidades biológicas, sociais e culturais, e nesse processo, 

modifica constantemente a si próprio. 

Diferente dos animais irracionais que realizam sua ação por instinto, a ação humana 

pressupõe uma antecipação mental do projeto a ser executado. É essa intencionalidade que 

possibilita a superação da alienação por meio do trabalho consciente do homem. E o papel da 

educação é possibilitar que esse processo de antecipação consciente aconteça. 

De acordo com Ramos (2016), essa concepção histórico-dialética da educação está 

baseada em princípios filosóficos, princípios da totalidade e da historicidade. O princípio 

filosófico diz respeito à concepção de homem “como ser histórico-social que age sobre a 

natureza para satisfazer suas necessidades e, nessa ação, produz conhecimentos como síntese 

da transformação da natureza e de si próprio” (RAMOS, 2016, p. 05), por isto o trabalho “é 

mediação ontológica e histórica na produção de conhecimento” (idem, ibidem). 

Enquanto que o princípio da totalidade é aquele que compreende a realidade 

concreta como uma síntese de múltiplas relações. Para alcançar este princípio, a escola deve 

definir seus conteúdos e métodos na perspectiva dos interesses da classe trabalhadora, visando 

garantir a ela o acesso e a assimilação efetiva do saber sistematizado, entendido como “aquele 

que foi produzido historicamente pela sociedade a fim de resolver os problemas que a realidade 

nos impõe, acompanhado da explicitação das motivações e disputas históricas e de classe que 
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levaram à sua produção” (RAMOS, 2016, p. 05).  

O terceiro princípio é o da historicidade, que estabelece que “é a partir do 

conhecimento na sua forma mais contemporânea que se pode compreender o processo histórico 

da luta social pela produção da existência e, assim, a historicidade e as contradições das relações 

de trabalho, culturais, científicas e pedagógicas” (RAMOS, 2016, p. 05).  

Para Saviani (2007), a relação entre trabalho e educação é de identidade, pois os 

homens se caracterizam como tais a partir do momento que produzem sua própria existência, e 

eles aprendem a produzi-la no ato de produzir. Ao mesmo tempo que os homens modificam a 

natureza e relacionam-se uns com os outros, eles educam-se entre si e às novas gerações. Desse 

modo, “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).  

Essa articulação entre educação e trabalho, capaz de atender as demandas de 

formação omnilateral e politécnica5 da classe trabalhadora, que irá substituir o indivíduo parcial 

e fragmentado pelo ser humano completo, só será possível se for superada a dicotomia entre a 

escola que prepara para a conformação, a subserviência e a alienação e a escola que forma o 

sujeito capaz de pensar, de dirigir e de controlar quem dirige.  

Segundo Ciavatta e Ramos (2011), os termos educação politécnica e educação 

tecnológica foram utilizados primeiramente por Marx, para evidenciar sua defesa de um ensino 

que possibilite a compreensão dos princípios técnico-científicos dos processos de produção. 

Para ele, a combinação de educação com produção material estava na base da ideia de formação 

politécnica, que tinha o objetivo de formar os sujeitos em todos os seus aspectos, físicos, 

intelectuais e laborais. Este seria o germe da educação do futuro, “constituindo-se em método 

de elevar a produção social e de único meio de produzir seres humanos plenamente 

desenvolvidos” (MARX, 2013, p. 554). 

Posteriormente, nos anos de 1930 na Itália, Antonio Gramsci atualiza esse programa 

ao se manifestar contrário a qualquer separação no interior do sistema educativo, seja ela entre 

os níveis de ensino elementar, Médio e Superior, ou entre esses e a Educação Profissional. Para 

                                            
5 Ramos (2014, p. 209) estabelece a distinção entre formação omnilateral e politécnica, onde a primeira “implica 

a apreensão do mundo pelos homens por meio dos conhecimentos das propriedades do mundo real (ciência), de 

valorização (ética) e de simbolização (arte), o que tem sido reconhecido como conhecimentos da formação geral”; 

enquanto que a politecnia “é materializada a partir do momento em que proporciona aos educandos o acesso a 

fundamentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais da produção moderna, o que permite a realização, 

de forma mais consciente e autônoma, de suas escolhas profissionais”. 
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o autor, a escola deve desenvolver as dimensões do trabalho intelectual e manual de forma 

dialética e unitária, para que possa vir a ser um instrumento para formar os intelectuais nos 

diversos níveis.  

Gramsci (1991) afirma que todos os homens são intelectuais, pois não existe 

trabalho manual que não faça uso da razão para execução de sua tarefa, bem como inexiste 

trabalho intelectual que dispense práticas manuais para sua produção. Logo, o perfil do 

intelectual formado pela escola humanista não deve ser de um simples orador, mas sim de um 

organizador imbricado na vida prática, capaz de transformar-se em dirigente e promover o 

equilíbrio entre o trabalho manual e intelectual por meio da reelaboração crítica da atividade 

intelectual (DORE, 2014). 

Na concepção de Gramsci, a Escola Unitária de cultura geral, deveria “propor a 

tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los levado a um certo grau de 

maturidade e capacidade, à criação intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação 

e na iniciativa. (GRAMSCI, 1991, p. 123). Uma escola que vai além da integração entre 

trabalho, ciência e cultura, mas que tenha como objetivo a unidade entre teoria e prática e a 

formação de dirigentes para a conquista da hegemonia, princípios educativos retomados da 

escola humanista (DORE, 2014). 

De modo a possibilitar a construção da hegemonia pelos trabalhadores, a Escola 

Unitária deve ser organizada com base nos princípios de uma “escola única inicial de cultura 

geral, humanista, formativa, que equilibre com equanimidade o desenvolvimento da capacidade 

de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das 

capacidades de trabalho intelectual” (GRAMSCI, 1991, p. 118). Por meio da unidade entre 

instrução e trabalho, a Escola Unitária formaria homens capazes de produzir e de se tornarem 

dirigentes, pois estes iriam possuir tanto os conhecimentos das leis da natureza quanto do 

ordenamento legal que regulamenta a vida humana em sociedade. 

O projeto da Escola Unitária de Gramsci prevê a organização da cultura com o 

objetivo de criar perspectivas de realização de uma reforma intelectual e moral da sociedade 

que implique mudanças nas posições sociais de modo a elevar os setores populares a posições 

de direção, conquistando a hegemonia. Este seria o outro conceito central de Gramsci no campo 

pedagógico, sem o qual sua proposta se torna sem sentido (DORE, 2014). 

Nessa perspectiva, a função do Ensino Médio “é a formação ampla dos jovens e 

adultos, compreendendo a formação científica, a cultura, os desportos e a formação para o 

trabalho, fundada no conceito gramsciano de ‘escola (imediatamente) desinteressada’” 

(ARAUJO; COSTA, 2017, p. 118). Desinteressada, para os autores, expressa o sentido de uma 



45 
 

formação inteira, que seja capaz de promover a ampliação permanente das capacidades 

humanas, principalmente aquela de se reconhecer no mundo. 

Sintonizado com esse ideal, o ensino integrado rompe com a lógica da fragmentação 

e aparece como uma estratégia de articulação entre trabalho e educação que favorece a 

ampliação do horizonte cultural dos educandos. Mas para tanto, faz-se necessário uma nova 

forma de fazer educação, que precisa ser politécnica, “isto é, uma educação que, ao propiciar 

aos sujeitos o acesso aos conhecimentos e à cultura construídos pela humanidade, propicie a 

realização de escolhas e a construção de caminhos para a produção da vida” (RAMOS, 2008, 

p. 02). 

Entretanto, como forma de expressão dos limites estruturais próprios da sociedade 

de classes, torna-se estratégico para o capital que haja um sistema educacional classista, que 

“separe trabalho intelectual e trabalho manual, trabalho simples e trabalho complexo, cultura 

geral e cultura técnica, ou seja, uma escola que forma seres humanos unilaterais, mutilados, 

tanto das classes dirigentes como das subalternizadas” (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2015, 

p. 1059). 

Portanto, a concepção de educação integrada que tem por base o princípio educativo 

do trabalho, não é necessariamente profissionalizante, mas esta é uma finalidade que se impõe 

no cenário educacional brasileiro por pelo menos duas razões: 

A primeira é de caráter econômico, dado que jovens e adultos da classe trabalhadora 

brasileira, à margem de uma política pública coerente, têm dificuldade de, por si 

próprios, traçar uma carreira escolar em que a profissionalização – de nível médio ou 
superior – seja um projeto posterior à educação básica. A segunda refere-se ao caráter 

dual da educação brasileira e à correspondente desvalorização da cultura do trabalho 

pelas elites e pelos segmentos médios da sociedade, tornando a escola refratária a essa 

cultura e suas práticas (CIAVATTA; RAMOS, 2011, p. 32). 

 

Ao reconhecer que a preparação profissional na juventude é uma imposição da 

realidade e uma necessidade social e histórica dos filhos da classe trabalhadora, torna-se um 

compromisso ético e político garantir a possibilidade de integração entre formação geral e 

técnica no Ensino Médio, visando a uma formação integral do ser humano, que permita ao 

trabalhador dominar os fundamentos das diferentes técnicas científicas que fazem parte do 

processo de trabalho e, em consequência, atuar contra a alienação. 

Essa conjuntura é favorecida pela formação de um senso comum pressionado pelas 

necessidades materiais imediatas e pela ausência de incorporação pelos educadores da 

concepção de Ensino Médio Integrado na perspectiva da politecnia, predominando “de um lado, 

a visão sobre o ensino médio profissionalizante como compensatória, e, de outro, a defesa de 

um ensino médio propedêutico, sendo a profissionalização um processo específico e 
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independente” (CIAVATTA; RAMOS, 2011, p. 35). 

A superação dessa dualidade educacional, tão necessária para os interesses do 

sistema capitalista, só se dará através da união entre instrução intelectual e trabalho produtivo, 

eixo condutor das formulações de Marx e Engels no campo educacional. Para estes autores, a 

formação integral do ser humano, que o possibilite exercer as funções do trabalho manual e 

intelectual, acontece como parte de um processo educacional onde se correlacionam: 

1) Educação intelectual; 2) Educação corporal, tal como a que se consegue com os 

exercícios de ginástica e militares; 3) Educação tecnológica, que recolhe os princípios 

gerais e de caráter científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, 

inicia as crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos 
diversos ramos industriais (MARX; ENGELS, 2004, p. 68). 

 

Segundo Ciavatta e Ramos (2011), na concepção de educação politécnica, a 

profissionalização é uma possibilidade e não uma imposição, uma vez que o seu objetivo não é 

de formar técnicos, mas formar pessoas que possam atuar como profissionais ao mesmo tempo 

que compreendam o processo sócio-histórico de desenvolvimento das forças produtivas e as 

contradições inerentes à essa relação. Portanto, 

formar profissionalmente não é preparar exclusivamente para o trabalho, mas é 
proporcionar a compreensão das dinâmicas socioprodutivas das sociedades modernas, 

com as suas conquistas e os seus revezes, e também habilitar as pessoas para o 

exercício autônomo e crítico de profissões, sem nunca se esgotar a elas (BRASIL, 

2007, p. 45). 

 

Nessa perspectiva de formação, “nem os conhecimentos gerais se limitariam a 

possibilitar o prosseguimento de estudos, nem os conhecimentos específicos voltar-se-iam 

exclusivamente para a possibilidade de se ‘fazer o trabalho bem feito’” (RAMOS; FRIGOTTO, 

2017, p. 42). E o resultado seria um indivíduo que possua o domínio dos fundamentos do 

trabalho e os conhecimentos de cultura geral, que lhe garantam condições de fazer escolhas 

autônomas e desenvolver várias formas de trabalho em uma realidade orgânica e dialética. 

Moura, Lima Filho e Silva (2015) apontam duas convergências entre os estudos de 

Marx, Engels e Gramsci sobre a relação trabalho e educação. A primeira reside em assumirem 

o trabalho como base da formação, tendo como referência a emancipação e autonomia humana, 

uma vez que somente a “combinação de trabalho produtivo pago com a educação intelectual, 

os exercícios corporais e a formação politécnica elevará a classe operária acima dos níveis das 

classes burguesa e aristocrática” (MARX; ENGELS, 2004, p. 69). 

A segunda convergência consiste em afirmar que na perspectiva da formação 

humana integral, politécnica e unitária não há espaço para a profissionalização de adolescentes 

em sentido estrito, pois assim estaria priorizada a unilateralidade em prejuízo da 

omnilateralidade. Porém, ao discutirem a educação do tempo em que viveram, Marx e Engels 
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reconhecem a possibilidade precoce da profissionalização, desde que esteja associada à 

educação intelectual, física e tecnológica (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2015). 

Marx e Engels (2004) afirmam que a politecnia em seu sentido pleno só será 

possível em uma sociedade futura, onde a classe operária tenha ascendido ao poder político, 

através da superação da hegemonia burguesa, porém, os autores admitem que, ainda na 

sociedade capitalista moderna, é possível ir caminhando na direção da sua superação através do 

desenvolvimento das contradições inerentes a este sistema. 

Em suma, seria a partir da divisão do trabalho, e mais, de sua agudização, que se 

engendrariam as contradições que possibilitariam sua superação e, em consequência, 

a da dualidade entre trabalho intelectual e trabalho manual, cultura técnica e cultura 

geral, educação profissional e educação geral (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2015, 

p. 1062). 

 

Compartilhando desse entendimento, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), afirmam 

que a educação politécnica não é possível somente em uma sociedade futura onde tenha havido 

uma transformação estrutural da realidade, mas deve-se buscar ainda no contexto atual, superar 

a proposta de educação da classe dominante por meio do desenvolvimento da capacidade de 

crítica a esse sistema. Portanto, essa mudança só será possível se partirmos da realidade atual, 

fazendo uso das contradições do próprio sistema capitalista, pois não podemos esperar que 

aconteça primeiro a mudança da sociedade para transformamos a educação, ou vice-versa, pois 

tais transformações se relacionam dialeticamente de maneira contínua. 

E tal mudança não ocorrerá sem fase de transição, na qual torna-se inevitável a 

existência de escolas distintas para atender a necessidade de profissionalização precoce dos 

jovens cujas condições econômicas familiares exigirem, sem, contudo, deixar de garantir a 

indissociabilidade entre formação intelectual, física e tecnológica. Nessa fase de transição, é 

coerente que coexistam duas formas de organização do Ensino Médio, com e sem 

profissionalização. 

No contexto educacional brasileiro essa perspectiva formativa se materializa como 

possibilidade teórica e ético-política no Ensino Médio, “que garanta uma base unitária para 

todos, fundamentada na concepção de formação humana integral, omnilateral ou politécnica, 

[...] e, a partir dessa mesma base, também oferecer, como possibilidade, o Ensino Médio 

Integrado” (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2015, p. 1072). 

Nesse contexto, a proposta de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 

apresenta-se como uma “condição necessária para a travessia6 em direção ao Ensino Médio 

                                            
6  A metáfora travessia, para Frigotto (2015, p. 229), “sinaliza o mover-se na luta política no âmbito contraditório 

do velho e do novo e na perspectiva de superação da sociedade de classes”. 
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politécnico e à superação da dualidade educacional pela superação da dualidade de classes” 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 45), pois constitui-se na “consolidação da 

formação básica unitária e politécnica, centrada no trabalho, na ciência e na cultura, numa 

relação mediata com a formação profissional específica que se consolida em outros níveis e 

modalidades de ensino” (idem, ibidem, p. 44). 

E mais que uma forma de preparação profissional em Nível Médio, o ensino 

integrado deve ser 

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 o acesso a um processo formativo, inclusive escolar, 

que promova o desenvolvimento de suas amplas faculdades físicas e intelectuais 

(ARAUJO; FRIGOTTO, 2015, p. 62). 

 

Partindo da concepção de ensino integrado como um projeto pedagógico orientado 

para a necessidade de ampliar os horizontes dos sujeitos, promovendo a autonomia e a 

capacidade de compreensão crítica da sua realidade, Araujo e Frigotto (2015) opõem-se a ideia 

de integração apenas como uma forma de organização dos conteúdos escolares que privilegiem 

as práticas fragmentadoras do saber. 

Por este motivo, uma proposta de educação que se queira realmente integrada, exige 

uma nova forma de organização da escola, do currículo e das práticas de ensino e aprendizagem, 

que rompa com a lógica da fragmentação, e a substitua por uma base unitária de formação geral, 

assentada nos princípios fundamentais do trabalho, da ciência e da cultura.  

Pois o ensino integrado pressupõe mais do que soluções didáticas; requer que a 

escola incorpore um conteúdo político-pedagógico engajado com a “construção de uma 

sociabilidade para além do capital” (ARAUJO; FRIGOTTO, 2015, p. 66). Objetivo este 

diretamente relacionado ao compromisso ético-político transformador dessa proposta, que deve 

orientar práticas formativas voltadas para o desenvolvimento de ações integradoras que visam 

formar indivíduos amplamente desenvolvidos nas suas capacidades humanas, intelectuais e 

práticas.  
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4 O CURRÍCULO INTEGRADO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL 

 

Quando falamos em currículo, a primeira imagem que surge em nossa mente é de 

um rol de conteúdos intelectuais pertencentes às diversas áreas do conhecimento, dispostos 

numa sequência devidamente organizada e planejada para ser ensinada aos alunos dentro de um 

determinado nível de ensino. Para Sacristán (2000) essa é a ideia mais elementar. 

Conforme Ramos (2016), a origem do termo currículo vem do latim currere que 

significa corrida ou percurso. Desse modo, “o currículo seria o percurso a ser percorrido pelo 

estudante segundo um plano e uma prescrição a serem cumpridos, controlado e avaliado pelo 

professor. Ao final deste percurso, o produto deve corresponder aos objetivos previamente 

estabelecidos” (RAMOS, 2016, p. 03). 

Entendido por Sacristán (2000, p. 34) como um “projeto seletivo de cultura, cultural, 

social, política e administrativamente condicionado”, o currículo comporta ainda outros 

sentidos que tem sido atribuído a ele: 

o currículo também foi entendido, às vezes, como resultados pretendidos da 

aprendizagem; o currículo como concretização do plano reprodutor para a escola de 

determinada sociedade, contendo conhecimentos, valores e atitudes; [...]; o currículo 

como tarefas e habilidades a serem dominadas – como é o caso da formação 

profissional; o currículo como programa que proporciona conteúdos e valores para 

que os alunos melhorem a sociedade em relação à reconstrução social da mesma 

(SACRISTÁN, 2000, p. 14). 
 

Por ser uma seleção cultural influenciada pelas condições sociais, políticas, 

administrativas e institucionais da realidade em que se encontra inserido, o currículo não é 

neutro, pois reflete os interesses dos grupos dominantes, ao mesmo tempo que abriga 

expectativas das classes sociais menos favorecidas, que veem na escola uma oportunidade de 

redenção social. Por este motivo, ele não pode ser analisado fora do contexto político, 

econômico e social de sua época.   

Esse processo de escolha do que deve ser incluído ou excluído do currículo é 

produto da hegemonia do grupo social dominante, logo não é desinteressado, pois os problemas 

a serem estudados, bem como os conhecimentos produzidos e a socialização do saber 

sistematizado obedecem aos interesses imediatos da classe dominante.  

Na concepção de Ramos (2016), o ponto de partida para a análise do currículo na 

perspectiva do materialismo histórico-dialético é o entendimento de que ele não é apenas um 

artefato escolar ou um instrumento de reprodução social, mas deve ser compreendido como 

expressão da luta de classes, pois ultrapassa os limites escolares e configura-se num campo de 
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disputa entre as classes dominante e dominada por um determinado projeto de sociedade.  

Desse modo, o currículo é também um espaço de contradição, pois ao mesmo tempo 

que reproduz as estruturais sociais existentes, representa uma ameaça à ordem social 

estabelecida, constituindo-se como  

uma arena política de ideologia, poder e cultura. Consiste em um campo ideológico 

por produzir e transmitir uma visão de mundo vinculado aos interesses dos grupos 

sociais, por meio das práticas educativas. É um espaço de expressão das relações 

sociais de poder, visto que se constitui e, ao mesmo tempo, resulta da relação entre as 

classes sociais; é uma área de conflitos de cultura de classes, em que se transmite a 

cultura oficial e se produz a cultura contestada. Portanto, é um conjunto de ações 

políticas, determinadas social e historicamente (ARAUJO; COSTA; SANTOS, 2013, 

p. 07). 

 

Nessa concepção, o conceito de currículo aproxima-se do conceito de cultura, uma 

vez que também a “dimensão cultural das sociedades é espaço de conflitos de interesses, campo 

de disputa e exercício de poderes” (RAMOS, MORATORI, 2017, p. 80). Além disso, as autoras 

argumentam que a cultura sempre esteve na base do sistema escolar moderno, pois “ainda hoje, 

educar significa socializar as novas gerações na cultura existente (RAMOS, MORATORI, 2017, 

p. 81). 

Portanto, para que o currículo seja organizado na perspectiva da classe trabalhadora, 

os conteúdos e métodos de ensino devem ser definidos a partir do interesse dos dominados, e a 

finalidade da formação deve ser “garantir à classe o acesso ao conhecimento, bem como sua 

assimilação efetiva para que, ao compreender a realidade, possa produzir formas de transformá-

la” (RAMOS, 2016, p. 05). Só assim, o currículo poderá garantir ao indivíduo uma completa 

formação para compreender as relações sociais implícitas nos fenômenos que o circundam e 

para fazer a leitura do mundo como um cidadão autônomo e integrado à sociedade política.  

Porém, segundo Machado (2009), a realidade ainda é bem diferente desse ideal de 

formação humana integral, sendo que a maior parte das instituições e projetos escolares são 

alheios ao contexto e aos problemas locais, predominando concepções e práticas reprodutoras 

de comportamentos individualistas e isolados do contexto social, histórico e cultural em que os 

sujeitos estão inseridos. 

Essas práticas reprodutoras que ainda predominam nas escolas correspondem aos 

princípios da Teoria Tradicional do Currículo, na qual a tarefa educativa seria desenvolver as 

“habilidades necessárias para exercer com eficiência as ocupações profissionais da vida adulta” 

(SILVA, 2007, p. 23). Nesse paradigma, os currículos priorizam os métodos de ensino-

aprendizagem e de avaliação, centrados na ideia de organização e desenvolvimento, resumindo-

se essencialmente a uma questão técnica.  

Esse paradigma tradicional do currículo foi duramente criticado por Paulo Freire, 
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que cunhou a metáfora da “educação bancária” para descrever a prática de depositar na cabeça 

dos alunos “conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade na qual se 

engendram” (FREIRE, 2005, p. 65), portanto, vazios e alheios à experiência empírica e ao 

contexto social dos educandos, contribuindo para manter e estimular a contradição inerente a 

uma sociedade opressora. 

Segundo este autor, a educação bancária é aquela sustentada por uma concepção 

mecânica e estática que considera o educando como um ser passivo, um mero recipiente de 

conteúdos, enquanto que o seu oposto seria a educação libertadora, que se configura em uma 

práxis autêntica, ou seja, “a ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo” 

(FREIRE, 2005, p. 77). 

As concepções de currículo que vão além da organização de objetivos e metas, e 

que buscam a conscientização, emancipação e libertação do educando inserem-se, segundo a 

classificação de Silva (2007), na categoria de Teorias Críticas do Currículo, cuja ênfase 

encontra-se nos aspectos ideológicos, dialógicos e estruturais que permeiam as relações sociais 

de produção e de classe.  

Nessa concepção, o principal problema a ser enfrentado é a fragmentação do 

conhecimento e a consequente oposição entre saberes teóricos e práticos, ou gerais e específicos, 

pois dificulta a compreensão ampla da realidade. Logo, não é possível construir um currículo 

integrado organizado em torno de conhecimentos particulares e especializados, nem a partir de 

um saber baseado em conteúdo a ser transmitido pelo corpo docente (também formado em 

campos especializados do conhecimento) e assimilado passivamente pelos alunos (MORAES; 

KULLER, 2016). 

Para Machado (2009) a construção de um currículo integrado implica na ruptura 

com a dicotomia existente entre as disciplinas de formação geral e as de formação profissional, 

que hierarquiza o conhecimento conferindo conotação negativa e menor valor social a estas 

últimas, herança do histórico preconceito com aqueles que exercem o trabalho manual. A autora 

considera ainda, inadmissível afirmar que conteúdos gerais não são profissionalizantes, uma 

vez que um dos requisitos mais importantes de qualificação profissional na atualidade é uma 

sólida formação geral. 

Em decorrência disso, “no currículo integrado nenhum conhecimento é só geral, 

posto que estrutura objetivos de produção; nem somente específico, pois nenhum conceito 

apropriado produtivamente pode ser formulado ou compreendido desarticuladamente da ciência 

básica” (RAMOS, 2011, p. 777). Assim, ao estabelecer a relação entre as partes e o todo, o 

currículo integrado organiza o conhecimento como uma totalidade concreta, histórica e 
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dialeticamente articulada. 

Segundo Ramos (2005), o desafio de elaborar um currículo integrado consiste em 

construir relações entre os conhecimentos específicos, nas quais os conceitos originados de 

distintos recortes da realidade e organizados no interior de cada disciplina, inter-relacionam-se 

de modo a reconstituir o conhecimento do todo, restabelecendo assim, a unidade parte-

totalidade. Portanto, os currículos integrados são oportunidades preciosas para “explorar as 

potencialidades multidimensionais da educação, para superar a visão utilitarista do ensino, para 

desenvolver as capacidades de pensar, sentir e agir dos alunos, para realizar o objetivo da 

educação integral” (MACHADO, 2009, p. 13).  

Necessária também é a superação da dicotomia entre conteúdos e competências, 

que implica numa mudança de sentido dos conteúdos, que passam a ser concebidos como 

“conhecimentos objetivos construídos sócio-historicamente que se constituem, para o 

trabalhador, em meios para a compreensão da realidade em que vive” (RAMOS; FRIGOTTO, 

2017, p. 42). 

 Na perspectiva da integração, os conteúdos de ensino são compreendidos na 

perspectiva da sua utilidade social, ou seja, “os conteúdos são selecionados e organizados na 

medida de sua possibilidade de promover comportamentos que valorizem o ser humano e 

instrumentalizem o reconhecimento da essência da sociedade e a sua transformação” (ARAUJO; 

COSTA; SANTOS, 2013, p. 15), ultrapassando o entendimento da Pedagogia das Competências 

que os compreende como conhecimentos abstratos que possuem um fim em si mesmos e meros 

insumos para o desenvolvimento de competências (RAMOS, 2005). 

Segundo Ramos (2005), são dois os pressupostos filosóficos que fundamentam a 

organização curricular na perspectiva da integração: a concepção de homem como ser histórico-

social que produz conhecimentos a partir da sua ação sobre a natureza, modificando a ela e a si 

mesmo; o entendimento da realidade concreta como um todo estruturado e dialético, no qual a 

compreensão da realidade exige que se conheça as partes e as relações entre elas. 

Essa visão de totalidade implica em considerar a educação geral e a educação 

profissional como partes inseparáveis de uma formação que se quer integrada, de modo a 

superar a dicotomia entre trabalho manual e intelectual e a formar indivíduos que se tornem 

cidadãos críticos e autônomos, capazes de refletir sobre sua condição social e de lutar em favor 

dos interesses coletivos.  

Ramos (2005) relaciona alguns pressupostos necessários para o currículo do Ensino 

Médio Integrado, que deve ser organizado de modo que  

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

e formação para o trabalho; c) tenha o trabalho como princípio educativo [...]; d) seja 

baseado numa epistemologia que considere a unidade de conhecimentos gerais e 

conhecimentos específicos [...]; f) seja centrado nos fundamentos das diferentes 

técnicas que caracterizam o processo de trabalho moderno, tendo como eixos o 

trabalho, a ciência e a cultura (RAMOS, 2005, p. 108-109). 

 

Portanto, o ponto de partida para a construção de um currículo integrado deve ser a 

dimensão do trabalho como princípio educativo, considerada pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio como a “base da proposta 

político-pedagógica e do desenvolvimento curricular” (BRASIL, 2012b, p. 02) dessa 

modalidade de ensino. 

Articuladas à dimensão do trabalho, estão as dimensões da ciência, da tecnologia e 

da cultura, que são consideradas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2012a) como eixos integradores entre os conhecimentos das diversas áreas. Elas são 

assim definidas por Moraes e Kuller (2016): o trabalho como realização humana e prática 

econômica; a ciência e tecnologia como os conhecimentos produzidos, organizados e 

acumulados historicamente pela humanidade; e a cultura como os valores e normas de conduta 

éticas e morais criadas por determinada sociedade. 

Destes três eixos, o conceito de cultura é aquele que historicamente “se manteve 

vinculado à capacidade inerente ao homem de se produzir, ao produzir aquilo que ele necessita 

para manter-se vivo, como espécie e como sujeito singular” (RAMOS, MORATORI, 2017, p. 

80). Portanto, ao identificar a cultura como sendo o conjunto de formas e significados resultante 

da ação transformadora consciente do homem sobre o mundo, as autoras reconhecem a 

vinculação ontológica entre trabalho, conhecimento e cultura. 

A essas dimensões, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2012b) acrescentam outros princípios 

igualmente importantes para garantir a formação integral do educando, como: a pesquisa como 

princípio pedagógico; a indissociabilidade entre teoria e prática; a interdisciplinaridade, a 

contextualização e a flexibilidade como princípios metodológicos de ensino. 

De forma semelhante, Araujo, Costa e Santos (2013) consideram que os princípios 

orientadores para a integração curricular são a contextualização, a interdisciplinaridade e a 

teleologia, revelada através do compromisso com a transformação social. E os autores 

esclarecem ainda, que esses princípios não apontam para uma única maneira de organização do 

currículo integrado, mas ao contrário disso, abrem espaço para inúmeras possibilidades de 

projetos formativos que conduzem à integração.  

Segundo Vasconcelos (2014), esses princípios devem se articular no currículo 
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integrado numa concepção global e dialética que promova uma educação crítica e criativa, 

visando possibilitar aos educandos a participação ativa no seu processo de emancipação, 

compreensão e ressignificação da realidade social. 

A pesquisa como princípio pedagógico deve estar presente no currículo de todos os 

níveis e modalidades de ensino, pois a prática da investigação contribui para o desenvolvimento 

das capacidades de interpretação, análise, reflexão e busca de soluções para as demandas do 

cotidiano dos alunos.  

A unidade entre ensino e pesquisa desperta a autonomia intelectual do aluno e a sua 

curiosidade em relação ao mundo, pois ao construir, desconstruir e reconstruir o conhecimento, 

gera nele inquietude, impedindo que “incorpore “pacotes fechados” de visão de mundo, de 

informações e de saberes, quer sejam do senso comum (saber cotidiano), escolares ou 

científicos” (MOURA, 2007, p. 22). 

Será esta inquietude que permitirá ao aluno conhecer e “transformar o mundo da 

natureza em mundo social, mundo da cultura, a partir da ação sobre os objetos de conhecimento” 

(VASCONCELOS, 2014, p. 72). Para isso, a pesquisa deve partir sempre do cotidiano do aluno, 

em seus contextos social e histórico, de modo a tornar-se práxis, ação refletida em que se busca 

propor alternativas e encontrar soluções para os problemas postos pela realidade social concreta.  

Na perspectiva da integração, a relação entre teoria e prática deve ser de 

complementação, não de exclusão, uma vez que não há teoria que se realize sem prática, nem 

atividade prática que não se fundamente numa teoria. Assim, teoria e prática formam uma 

unidade onde oposição e autonomia relacionam-se dialeticamente.  

Reforçando esse entendimento, Sacristán (2000) afirma que o currículo “deve ser 

uma prática sustentada pela reflexão enquanto práxis, mais do que ser entendido como um plano 

do que é preciso cumprir, pois se constrói através da interação entre o refletir e o atuar, dentro 

de um processo circular que compreende o planejamento, a ação e a avaliação” (SACRISTÁN, 

2000, p. 48). Logo, a relação entre teoria e prática deve partir sempre da prática social produtiva, 

de modo a evitar a fragmentação das disciplinas em teóricas e práticas, e a desenvolver-se por 

meio da contextualização e do diálogo interdisciplinar na integração de conteúdos e ações 

disciplinares de formação geral e profissional. 

Esse diálogo interdisciplinar pressupõe uma atitude, que segundo Fazenda (2012, 

p. 28), “nos conduz a um exercício de conhecimento: o perguntar e o duvidar”. A partir da 

dúvida, essa postura interdisciplinar conduz ao questionamento das certezas paradigmáticas 

inerentes às teorias que fundamentam o saber escolar, possibilitando o desenvolvimento de uma 

atitude crítica e reflexiva frente ao conhecimento. 
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Para a autora, a “interdisciplinaridade se desenvolve a partir do desenvolvimento 

das próprias disciplinas” (FAZENDA, 2012, p. 29), portanto, ela não deve anular as disciplinas, 

mas sim promover a integração de umas com as outras objetivando a criação de novos 

conhecimentos e harmonizando experiências e pontos de vista distintos, ao mesmo tempo que 

mantém suas individualidades. 

Conforme Japiassu (1976), a interdisciplinaridade foi desenvolvida como 

alternativa à concepção positivista de ciência, tendo como objeto a exploração das fronteiras 

entre as disciplinas, e se caracterizando de um lado,  

como o instrumento e a expressão de uma crítica interna do saber, como um meio de 

superar o isolacionismo das disciplinas, como uma maneira de abandonar a pseudo-

ideologia da independência de cada disciplina relativamente aos outros domínios da 

atividade humana e aos diversos setores do próprio saber; do outro, como uma 

modalidade inovadora de adequar as atividades de ensino e pesquisa às necessidades 

sócio-profissionais (JAPIASSU, 1976, p. 57). 

 

Assim, a interdisciplinaridade constitui-se em um movimento dialético que implica 

uma mudança de postura no fazer pedagógico dos agentes responsáveis pelo processo de ensino 

e aprendizagem. Mudança esta que “não pode ser entendida como a fusão de conteúdos ou de 

metodologias, mas sim como interface de conhecimentos parciais específicos que têm por 

objetivo um conhecimento mais global” (MOURA, 2007, p. 24). 

Nesse sentido, a contextualização aparece para promover a “íntima articulação dos 

conteúdos formativos com a realidade social e com os projetos políticos dos trabalhadores e de 

suas organizações sociais” (ARAUJO; COSTA; SANTOS, 2013, p. 08), configurando-se em 

um meio importante para ensinar a pensar, analisar problemas, incentivar a observação 

e a discussão de temas relevantes para a formação dos alunos. Pode contribuir com a 
sua formação integral, pois estes são desafiados a compreender as forças societárias 

que afetam as relações interinstitucionais e interpessoais, o meio-ambiente e o 

contexto econômico, demográfico, físico-ecológico, tecnológico, político-legal e 

sociocultural (MACHADO, 2009, p. 12). 

 

No entanto, Moura (2007, p. 24-25) alerta para o fato de que a contextualização da 

aprendizagem não significa “abrir mão dos saberes escolares - base para a construção do 

conhecimento científico, em benefício daqueles construídos/adquiridos através da experiência 

vivencial”, mas deve funcionar como uma ponte que permita aos estudantes estabelecer a 

relação entre os conteúdos escolares e os saberes da experiência, de modo que possam 

identificar as limitações e potencialidades dos primeiros, bem como conduzir à ressignificação 

ou descarte destes últimos. 

Logo, as práticas da interdisciplinaridade e da contextualização estão diretamente 

relacionadas a uma ação formativa que tenha como finalidade desenvolver as capacidades de 

observação, experimentação e raciocínio. E nesta ação, devem ser consideradas “as diversas 
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dimensões da vida dos alunos e das práticas sociais em que estão inseridos; entendê-los como 

sujeitos do seu próprio processo de formação; contribuir para a sua libertação, para a sua 

transformação em sujeito crítico” (MACHADO, 2009, p. 09). 

Por sua vez, a flexibilidade emerge nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2012b) como possibilidade de 

adequação dos currículos aos contextos, aos sujeitos interessados e às possibilidades das 

instituições educacionais. Ao requerer o “permanente desenvolvimento da criatividade 

organizativa dos diferentes agentes de ensino” (ARAUJO; COSTA; SANTOS, 2013, p. 04), a 

flexibilidade é considerada condição básica para a eficiência dos projetos integradores. 

Entretanto, Vasconcelos (2014) considera que essa flexibilidade nas formas de 

organização curricular vai de encontro à ideia de ensino politécnico, pois muitas delas se 

afastam da proposta de superação da dualidade no Ensino Médio, a exemplo da organização 

por módulos com caráter de terminalidade, que “fragmenta a formação e submete-a às 

ocupações reconhecidas no mundo do trabalho” (VASCONCELOS, 2014, p. 46), mantendo o 

projeto hegemônico de formação para o mercado de trabalho.  

Por esse motivo, Araujo e Frigotto (2015) consideram que devem ser 

experimentadas e avaliadas diferentes formas de reorganização curricular, uma vez que “não há 

uma única forma, tampouco uma forma mais correta que outra para a efetivação de um currículo 

integrado, mas que elas têm sempre algum impacto sobre a produção/reprodução da sociedade” 

(ARAUJO; FRIGOTTO, 2015, p. 67). 

Portanto, um currículo organizado de forma coerente com a proposta do ensino 

integrado pode assumir vários formatos, entre eles a própria organização por disciplinas, desde 

que os distintos recortes da realidade estejam articulados a atividades integradoras organizadas 

na perspectiva da interdisciplinaridade e que tenham como objetivo a compreensão da 

totalidade do real em suas múltiplas relações (SANTOMÉ, 1998).  

Quanto ao princípio da teleologia, este é o “elemento que diferencia a práxis 

marxista da filosofia pragmática que busca vincular os processos formativos com demandas 

imediatas e pontuais” (ARAUJO; COSTA; SANTOS, 2013, p. 09). Na perspectiva marxista, 

esse princípio contribui para subordinar os conteúdos formativos aos objetivos de 

transformação social e de promoção da autonomia e emancipação dos sujeitos. 

Entretanto, essa utopia de uma formação inteira esbarra na histórica dualidade entre 

a educação geral e a educação profissional, pois segundo Moraes e Kuller (2016), existe uma 

visão tradicional do currículo que estabelece a divisão do conjunto dos conhecimentos que 

compõe o saber escolar, impondo um currículo disciplinar e fragmentado, que conduz à 
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separação entre disciplinas básicas e disciplinas técnicas, e entre trabalho manual e trabalho 

intelectual.  

Conforme os autores, o método científico, ao dividir a complexidade do real em 

partes cada vez menores para melhor conhecê-las, originou os campos especializados do 

conhecimento no qual estão organizadas as disciplinas. Logo, essa forma de organização dos 

conteúdos científicos em disciplinas é produto de um longo desenvolvimento histórico. 

Santomé (1998) denomina de “modelo linear disciplinar” a forma mais clássica de 

organização dos conteúdos, na qual o conjunto de disciplinas são justapostas de forma quase 

sempre arbitrária. Nesse modelo, o domínio dos conteúdos escolares destina-se unicamente à 

função de possibilitar a ascensão e mobilidade dentro dos ciclos e etapas que compõem o 

sistema educacional. Enquanto que 

a capacidade crítica, de reflexão, sobre os pontos de vista conflituosos que se 

manifestam no conhecimento científico e popular e sobre o contexto e os 

condicionamentos sociais de toda pesquisa e modo de conhecer é relegada a um lugar 

muito secundário, chegando mesmo a ser esquecida e anulada. Não são incentivadas 

atividades destinadas a constatar que todo conhecimento é produzido em um contexto 

social, econômico e político específico, que o mediatiza e condiciona. (SANTOMÉ, 

1998, p. 105). 

 

Ao apresentar o mundo social como natural, objetivo e isento de qualquer 

subjetividade, ignorando as dimensões da controvérsia e do conflito como fontes de construção 

do conhecimento, o currículo disciplinar favorece “a propagação de uma cultura da objetividade 

e da neutralidade” (SANTOMÉ, 1998, p. 109), que não estimula o desenvolvimento da 

consciência crítica nem da autonomia intelectual dos alunos. 

Machado (2009) esclarece que, da mesma forma que o método científico dividiu e 

separou o que estava unido para melhor compreender o mundo, também é possível buscarmos 

a recomposição do todo, pois “tudo depende das escolhas entre alternativas de ênfases e 

dosagens das partes e das formas de relacioná-las” (MACHADO, 2009, p. 03). 

As alternativas são muitas, pois conforme Zabala (1998), existem três graus de 

relações disciplinares: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Para 

ele, a multidisciplinaridade seria a forma mais tradicional de organização dos conteúdos, no 

qual o conjunto de disciplinas não estabelecem relações entre si, sendo independentes umas das 

outras. Já a interdisciplinaridade seria o diálogo interativo entre duas ou mais disciplinas, que 

pode levar a uma integração recíproca. E a transdisciplinaridade seria o mais elevado nível de 

integração entre as disciplinas, possibilitando o surgimento de uma ciência unitária que fosse 

capaz de explicar a totalidade do real.  

Essa mesma hierarquização dos níveis de integração entre as disciplinas é 
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apresentada por Santomé (1998), em proposta atribuída a Jean Piaget. Para ele, a 

multidisciplinaridade representa o nível mais baixo de integração, cuja interação entre as 

disciplinas se daria somente enquanto busca-se informação para resolução de um problema; 

enquanto que a interdisciplinaridade provocaria a existência de intercâmbios reais entre as 

disciplinas, gerando enriquecimento para ambas. E finalmente, a transdisciplinaridade 

representaria a superação das fronteiras entre as disciplinas, constituindo-se num nível máximo 

de integração. 

Desses três graus de relações disciplinares, Kuenzer (2007) defende a 

transdisciplinaridade como a alternativa de organização metodológica dos conteúdos de ensino 

que corresponde aos princípios da politecnia, pois possibilita uma nova compreensão da 

totalidade, por meio da desconstrução e reconstrução de um conhecimento diferente do 

existente anteriormente, transpondo assim, a multi e a interdisciplinaridade. 

Já Henrique e Nascimento (2015) nos falam em interdisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade, que juntamente com a disciplinaridade são as 

quatro partes de um mesmo todo: o do conhecimento. Os autores frisam que os enfoques trans, 

inter ou pluridisciplinares não negam as disciplinas nem os especialistas, mas para dar conta da 

complexidade do real exigem que haja integração e cooperação entre eles, de modo a combater 

a fragmentação do conhecimento. 

Para Vasconcelos (2014), a interdisciplinaridade busca integrar polos da realidade 

que foram fragmentados pela ciência moderna na sua busca pela verdade. Logo, tanto ela quanto 

a transdisciplinaridade são capazes de estabelecer uma nova e produtiva abordagem de ensino 

capaz de romper com as fronteiras disciplinares que fragmentam o todo e impedem o avanço 

na produção do conhecimento. 

Atualmente fala-se muito em interdisciplinaridade na educação, vocábulo apontado 

por Fazenda (2012, p. 42) como “palavra de ordem” do final do século XX. Este interesse, 

segundo Santomé (1998), está diretamente relacionado ao desenvolvimento das sociedades 

globais, onde as dimensões da vida social, econômica, política, cultural e religiosa estão 

entrelaçadas num novo modelo social cada vez mais internacionalizado. Vivemos em uma nova 

era, a da sociedade da informação. 

Para Frigotto (2005) o processo de globalização não é algo novo, e a sua 

positividade ou negatividade é definida pelas relações sociais que o caracterizam. Também 

denominada de mundialização do capital, a globalização assume no final do século XX a forma 

de um fenômeno que aparenta certa neutralidade, mas “cumpre um papel ideológico de encobrir 

os processos de dominação e desregulamentação do capital e, como consequência, a 
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extraordinária ampliação do desemprego estrutural, trabalho precário e aumento da exclusão 

social” (FRIGOTTO, 2005, p. 65), ocasionando a concentração da riqueza nas mãos de um 

pequeno grupo e o aumento da pobreza, especialmente nos países periféricos. 

No nível educacional, o conceito de globalização é denominado de “educação 

global” ou “educação internacional”, cuja proposta visa organizar o processo educativo em 

unidades didáticas integradas, nas quais os conteúdos são analisados “com uma visão 

internacionalista, vendo um mundo integrado por partes que interagem constantemente, como 

sistemas interdependentes” (SANTOMÉ, 1998, p. 90).  

Nesse contexto, é possível encontrarmos propostas de organização curricular que 

surgem como uma tentativa de minimizar os prejuízos decorrentes de uma concepção 

fragmentadora do saber. Algumas delas, propõem a completa eliminação das disciplinas 

escolares, buscando “romper com a centralidade das disciplinas nos currículos e substituí-las 

por elementos globalizadores e que abranjam a complexidade das relações existentes entre os 

ramos da ciência no mundo real” (ARAUJO; COSTA; SANTOS, 2013, p. 11). 

Essas formas diversificadas de organização curricular estão previstas, inclusive, nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, conforme estabelecido no inciso VIII 

do art. 14, in verbis: 

VIII - os componentes curriculares que integram as áreas de conhecimento podem ser 
tratados ou como disciplinas, sempre de forma integrada, ou como unidades de 

estudos, módulos, atividades, práticas e projetos contextualizados e interdisciplinares 

ou diversamente articuladores de saberes, desenvolvimento transversal de temas ou 

outras formas de organização (BRASIL, 2012a, p. 06). 

 

Moraes e Kuller (2016) apresentam algumas experiências de organização do 

currículo que visam a integração e a superação da fragmentação curricular, entre as quais: 

 Currículos organizados em torno de grandes eixos articuladores; 

 Projetos de interdisciplinaridade com base em temas geradores formulados a partir 

de problemas detectados na comunidade; 

 Currículos em rede, que procuram enredar esses temas às áreas do conhecimento; 

 Integração do currículo por meio de conceitos-chave ou de conceitos nucleares 

que permitam trabalhar as áreas do conhecimento e as questões culturais numa 

perspectiva transversal; 

 Concepções diversas de projetos de trabalho, geralmente tratadas como 

abordagens que enriquecem e complementam os enfoques disciplinares 

(MORAES; KULLER, 2016, p. 114-115). 

 

Segundo os autores, estas propostas visam o desenvolvimento de um currículo 

organizado por meio de uma articulação interdisciplinar baseada nas dimensões integradoras 

do currículo do Ensino Médio (trabalho, ciência, tecnologia e cultura), que possibilitem o 

desenvolvimento da autonomia, reflexão crítica e responsabilidade social dos educandos. 

Para Kuenzer (2007), os projetos interdisciplinares devem promover a articulação 
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entre escola e sociedade por meio da investigação de objetos de conhecimento relacionados aos 

interesses dos estudantes e às demandas locais e regionais, além de possibilitar a integração de 

saberes do senso comum com os saberes escolares e científicos. Segundo ela, é importante 

também que os projetos tenham culminância com uma intervenção na comunidade ou na escola. 

Entre os projetos interdisciplinares, Santos (2012) apresenta uma proposta de 

superação da organização de conteúdos multidisciplinares por meio da interdisciplinaridade, 

que propõe a integração através do uso de duas ferramentas conhecidas do campo pedagógico: 

os eixos e os projetos integradores. Os eixos integradores são concepções ou princípios que se 

constituem como objetos de estudo significativos para a comunidade escolar, que devem estar 

em diálogo permanente com todos os componentes curriculares, básicos e técnicos, sendo assim, 

fundamentados nas categorias da interdisciplinaridade e da transversalidade.  

O conceito de eixo integrador se aproxima da metodologia dos temas geradores, de 

Paulo Freire (2005). Este método, bastante difundido numa perspectiva de educação dialógica, 

parte de um tema comum e significativo para a comunidade escolar, visando uma tomada de 

consciência em torno da realidade como ferramenta que possibilita a transformação. 

Por ser comum às disciplinas básicas e técnicas, o eixo integrador visa proporcionar 

uma compreensão do real em sua totalidade concreta, por meio da análise do objeto em suas 

múltiplas e variadas relações. Essa compreensão é operacionalizada pelos projetos integradores 

que se constituem num componente curricular que visa promover o desenvolvimento das 

competências exigidas pelo perfil profissional do egresso do curso por meio da resolução de 

situações-problema concretas do mundo do trabalho (SANTOS, 2012). 

O projeto integrador se diferencia dos demais componentes curriculares e de outras 

práticas integradoras por, essencialmente, não possuir uma lista de conteúdos definidos a priori, 

mas sim construídos ao longo do processo, a partir das necessidades e interesses de alunos e 

professores em pesquisar, problematizar e socializar novos conhecimentos a partir de um tema 

gerador (HENRIQUE; NASCIMENTO, 2015), considerando sempre os problemas locais e 

regionais, sem deixar de observar os contextos nacional e global. 

A sua presença no currículo oficial representa mais do que o acréscimo de uma 

disciplina na matriz curricular, representa uma metodologia que garante, de forma sistemática 

e contínua, a articulação entre os saberes das diversas disciplinas, e “o espaço para efetivação 

de ações pedagógicas que evidenciem a concepção de que o conhecimento é uma totalidade 

social historicamente construída” (HENRIQUE; NASCIMENTO, 2015, p. 68).  

Os projetos integradores possuem também uma dimensão prática, pois ao adotar a 

pesquisa como princípio pedagógico, permitem que o discente seja protagonista na construção 
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de sua aprendizagem, possibilitando a realização de intervenções na realidade local que 

contribuam para a formação de uma visão mais abrangente sobre seu percurso formativo.  

É importante também que os projetos integradores tenham objetivos claros, 

estimulem o desenvolvimento da responsabilidade, autonomia e criatividade dos alunos, e 

sejam flexíveis, “de modo que o tempo e as condições para desenvolvê-lo sejam sempre 

reavaliados em função dos objetivos inicialmente propostos, dos recursos à disposição do grupo 

e das circunstâncias que envolvem o Projeto” (ARAUJO; COSTA; SANTOS, 2013, p. 25). 

Um dos pressupostos dos projetos integradores é o favorecimento da prática da 

investigação sistematizada a partir da realidade concreta do educando, servindo como uma 

ferramenta que favorece a aprendizagem significativa e torna o currículo mais dinâmico, além 

de contribuir para deslocar o eixo central do ensino profissionalizante, historicamente voltado 

para o atendimento das demandas do mercado de trabalho, para promover uma formação 

humana que focalize o educando como sujeito do seu conhecimento (BRAGA, et.al., 2017). 

Essa definição aproxima-se da perspectiva freiriana de educação libertadora, que 

permite ao estudante problematizar o mundo em uma relação permanente de diálogo com ele e 

com os outros. Para Freire (2005), só pela dialogicidade é possível chegar à superação das 

contradições entre educador e educando, onde ambos se tornam investigadores críticos, 

promovendo, assim, a autêntica libertação. 

Conforme Araujo, Costa e Santos (2013, p. 33), “são muitas as possibilidades de 

integração curricular, no entanto, uma condição básica para isto é o diálogo entre as áreas do 

conhecimento, entre os atores envolvidos e entre as experiências em curso”. Essas propostas 

podem ser organizadas com base em problemas, projetos, eixos, temas geradores, complexos 

temáticos, centros de interesses, além das metodologias mistas, que segundo Santomé (1998), 

possuem um tempo voltado para as atividades integradoras e outro destinado ao 

aprofundamento dos conceitos inerentes à cada disciplina. 

Existem ainda as propostas de organização de conteúdos denominadas projetos 

curriculares integrados (SANTOMÉ, 1998) ou métodos globalizados (ZABALA, 1998) de 

ensino, cuja característica principal é o deslocamento do fio condutor da educação, que passa 

das disciplinas para as necessidades educativas dos alunos. Neles, as disciplinas “nunca são a 

finalidade básica do ensino, senão que tem a função de proporcionar os meios ou instrumentos 

que devem favorecer a realização dos objetivos educacionais” (ZABALA, 1998, p. 142). 

Segundo Vasconcelos (2014, p. 52), esses dois autores defendem “o currículo 

integrado ou os métodos globalizadores como formas de tornar o ensino mais atrativo aos 

jovens estudantes, na medida em que estabelecem a relação dos conteúdos com as práticas e 



62 
 

interesses sociais dos estudantes”, conferindo mais importância às implicações da organização 

curricular no ensino e na aprendizagem do que às formas de seleção dos conteúdos. 

Santomé (1998) apresenta em sua obra diversas modalidades de projetos 

curriculares integrados, cuja característica principal é estimular a renovação e inovação 

pedagógicas nas salas de aula e instituições escolares. Para ele, as modalidades mais clássicas 

de integração do currículo são os Centros de Interesse e o Método de Projetos.  

Por sua vez, Zabala (1998) apresenta quatro exemplos de métodos globalizados de 

ensino: os centros de interesse; o método de projetos; o estudo do meio; e os projetos de trabalho 

globais, considerando que eles se assemelham por partirem de uma situação “real”, embora 

cada um proponha sequências de ensino-aprendizagem, uso de materiais e formas de avaliação 

diferenciadas. O autor alerta que apesar de diferentes, ambos os métodos estão vinculados, uma 

vez que nenhum deles pode prescindir das disciplinas para a formação do aluno, sejam elas 

tratadas de forma prioritária ou secundária.  

Os centros de interesse, propostos por Jean-Ovide Decroly (1871-1932), tem como 

ponto de partida a criança, e como “alavanca” da aprendizagem, o interesse que advém das 

necessidades primárias e naturais do ser humano. Santomé (1998, p. 194) define os centros de 

interesse como “ideias-eixo ao redor das quais convergem as necessidades fisiológicas, 

psicológicas e sociais da pessoa”.  

A partir dessas necessidades, define-se um centro de interesse que as unifique e dê 

sentido. Para que esse centro de interesse seja significativo, ele deve partir da vida cotidiana 

dos alunos, como forma de gerar a motivação necessária para conhecer o meio e as formas de 

reagir nele. Assim, atualmente, este método é definido como “o trabalho de conhecimento sobre 

um tema que é atrativo e que envolve o uso de diferentes recursos disciplinares no processo que 

leva a conhecê-lo” (ZABALA, 1998, p. 147). 

O método de projetos, formulado por William Kilpatrick com base nas ideias de 

John Dewey, tem como ponto de partida o interesse e o esforço coletivo de alunos para 

realizarem uma atividade espontânea e sistematicamente organizada, que possui um propósito 

real que lhe confere motivação para a execução de um trabalho globalizado. Deste modo, os 

alunos têm “a possibilidade de elaborar um projeto em comum e de executá-lo, sentindo-se 

protagonistas em todo o processo e estimulando a iniciativa responsável de cada um no seio do 

grupo” (ZABALA, 1998, p. 149). 

Segundo Zabala (1998), o método de projetos atende aos princípios da integração e 

da totalidade, uma vez que incentiva a atividade coletiva, estimula o espírito de iniciativa dos 

alunos, vincula os saberes escolares à vida real, possibilita o ensino globalizado e favorece a 
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percepção dos problemas da realidade, assim como desenvolve a capacidade de resolvê-los.  

Para Santomé (1998, p. 203) o método de projetos “é uma forma de integração 

curricular que se preocupa pela característica de interessante que deve acompanhar a realização 

dos trabalhos nas salas de aula”. Logo, estes problemas devem estar relacionados à vida 

cotidiana dos alunos, que para resolvê-los devem utilizar os saberes resultantes da unidade entre 

as diversas disciplinas. Além disso, um bom projeto deve ter relevância educacional, 

contribuindo para uma expressiva e significativa reflexão sobre a realidade, além de despertar 

para a geração de novos interesses e para a continuidade do aprendizado. 

O método do estudo do meio surgiu como uma metodologia que parte do 

conhecimento prévio, apreendido naturalmente através das experiências dos alunos, para 

solucionar os múltiplos problemas da realidade, visando à modificação do meio. Esta 

metodologia tem como objetivo principal “ensinar a formular projetos de experiências e 

sistematizá-los, discutir, estabelecer relações, realizar experimentos, tirar conclusões, etc., 

como meio de contribuir para formar cidadãos críticos, responsáveis e com instrumentos para 

intervir na realidade que os rodeia” (ZABALA, 1998, p. 153).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Os projetos de trabalho globais nascem da necessidade de organização e 

compreensão dos conteúdos escolares num enfoque interdisciplinar e globalizador.  Nele, o 

produto final será sempre um dossiê ou uma monografia, a qual exigirá que os alunos utilizem 

conteúdos, habilidades e estratégias de diversas áreas do conhecimento na sua elaboração.  

Hernandéz e Ventura (1998, p. 29) consideram que os projetos de trabalho 

consistem numa forma de vincular a teoria com a prática de modo que permita uma “nova 

maneira de fazer do professor, na qual o processo de reflexão e interpretação sobre a prática” 

possibilita tornar “significativa a relação entre o ensinar e o aprender”. Eles se baseiam numa 

concepção de globalização que implica na articulação entre o problema objeto de estudo e os 

diferentes conteúdos escolares, organizados não de forma rígida e linear, mas sim em função da 

necessidade dos alunos de construção dos seus próprios conhecimentos. 

Zabala (1998, p. 158) considera como o denominador comum entre os quatro 

métodos, a preocupação em “conhecer a realidade e se desenvolver nela”, o que justifica o 

caráter globalizador deles, embora cada um priorize uma determinada função social do ensino, 

que o autor sintetiza assim: 

nos centros de interesse a função social do ensino consiste em formar cidadãos 

preparados para conhecer e interagir com o meio; o método de projetos de Kilpatrick 
considera que sua finalidade é a preparação para a vida de pessoas solidárias que 

‘sabem fazer’; o método de estudo do meio submete a ação educativa à formação de 

cidadãos democráticos e com ‘espírito científico’ e, finalmente, os projetos de 

trabalho globais entendem que o objetivo é a formação de cidadãos e cidadãs capazes 
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de ‘aprender a aprender’ (ZABALA, 1998, p. 158). 

 

Essas novas formas de organização curricular são denominadas por Machado (2009) 

de inovações educativas, porém, essas inovações não são capaz de determinar melhorias 

educacionais por si mesmas, pois deve-se considerar outros fatores que intervém nesse processo, 

“como condições culturais, socioeconômicas e ideológicas do sistema social onde se processa 

a educação e a realidade mesma da prática do educador” (MACHADO, 2009, p. 15).  

Entre esses fatores, a prática docente destaca-se como um aspecto fundamental para 

a consecução de qualquer proposta que vise a melhoria das condições educacionais, pois o 

currículo culmina sempre na prática pedagógica (SACRISTÁN, 2000).  

Portanto, a construção do currículo integrado requer um esforço de mudança de 

postura de docentes, gestores, educandos e de toda comunidade escolar, a fim de superar as 

práticas educativas fragmentadoras do conhecimento que estão enraizadas na ação pedagógica, 

dificultando a materialização de práticas pedagógicas integradoras. Como bem sintetizam 

Araujo, Costa e Santos (2013, p. 33), 

para a integração curricular torna-se necessária a criação de uma nova cultura escolar, 

de diálogo e de democracia, requer também o convencimento dos profissionais 

envolvidos e requer por parte destes a apropriação dos conceitos e princípios do 

Ensino Médio Integrado, sem o que a ideia de currículo integrado pode se configurar 

apenas como um emblema da mesmice pedagógica. 

 

Desse modo, para alcançar uma formação realmente integral, é preciso ir além da 

construção de um currículo integrado ou do uso de metodologias específicas. Esse projeto 

pressupõe um posicionamento político e filosófico da instituição escolar e dos profissionais da 

educação em favor da existência de práticas compartilhadas e fundamentadas no diálogo e na 

reflexão. 
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5  A PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

 

A integração do currículo preconizada pela concepção de Ensino Médio Integrado 

constitui-se num grande avanço em termos de superação da dualidade histórica que impera 

neste nível de ensino e que coloca de um lado a formação geral, propedêutica, e de outro, a 

formação técnica e profissionalizante. Porém, este avanço, por si só, não assegura a implantação 

de uma nova cultura pedagógica (RODRIGUES; ARAUJO, 2011).  

Um Ensino Médio que seja de fato integrado, deveria ser “muito mais que um jogo 

de palavras, tratar-se-ia de um posicionamento político que tomava a educação pela categoria 

dialética da totalidade, cuja prática e teoria se constituiriam numa unidade” (RODRIGUES; 

ARAUJO, 2011, p. 14), e que conduziria o sujeito ao domínio dos fundamentos do processo 

produtivo para além da formação de competências necessárias a ocupação de postos de trabalho 

num mercado cada vez mais competitivo. 

A ideia de formação omnilateral que perpassa o projeto do Ensino Médio Integrado 

reveste-se de um caráter contra hegemônico orientado na perspectiva da emancipação, cujo 

conteúdo político “dele não pode ser retirado, sob pena de ser reduzido a um projeto pedagógico 

ou curricular e não como uma utopia que requer uma atitude política de transformação” 

(ARAUJO; COSTA, 2017, p. 120). 

Frente a essa nova concepção educativa, a prática docente adquire importância 

fundamental, pois as relações estabelecidas no currículo entre o conhecimento científico e a 

prática social são realizadas pelo professor durante o processo de ensino. É ele que  

leva o aluno a construir no pensamento a unidade do conteúdo a ser aprendido, que 

realiza as mediações necessárias entre o conteúdo e a prática/realidade social. Ao fazê-

lo, tanto o professor quanto o aluno precisam chegar à essência – historicamente 

determinada – do conteúdo, buscando a sua unidade, buscando a unidade do currículo, 

a unidade entre conhecimento sistematizado e tácito. (VIRIATO; FAVORETO; 

KLEIN, 2012, p. 735). 

 

Nessa perspectiva, a integração do currículo acontece no método, na forma como o 

professor integra os conteúdos escolares, sejam eles organizados em disciplinas, módulos, 

matérias, áreas ou qualquer outra forma de organização curricular.  Portanto, sem o professor 

assumir a atitude docente de realizar a unidade teórico-prática em suas atividades, somente uma 

reformulação curricular ou a inclusão de novos procedimentos didáticos não são capazes de 

preencherem a educação de um sentido revolucionário (RODRIGUES; ARAUJO, 2011). 

Conforme orientam Araujo e Frigotto (2015, p. 04), 

é condição para o desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras que os 
sujeitos de ensino, principalmente, e da aprendizagem revelem uma atitude humana 

transformadora que se materialize no seu compromisso político com os trabalhadores 
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e com a sociedade dos trabalhadores, até porque as práticas educativas não se 

constituem na escola, tampouco tem implicações que se encerram nela. 

 

Corroborando esse pensamento, Ciavatta (2005) elenca um conjunto de 

pressupostos necessários à efetivação de um projeto de ensino integrado, entre os quais estão o 

compromisso político com a superação do dualismo na sociedade, a necessidade de adesão dos 

professores e gestores da instituição escolar, a articulação da escola com os pais e alunos numa 

experiência de gestão democrática, o resgate da memória escolar e a responsabilidade política 

de garantir recursos para a educação. 

Portanto, a construção de um ensino integrador perpassa por um posicionamento 

político e filosófico da instituição escolar e dos profissionais da educação, que devem assumir 

uma atitude diferenciada “de modo a favorecer a construção de uma nova cultura que se revele 

em uma atitude pedagógica integradora” (RODRIGUES; ARAUJO, 2011, p. 15, grifo dos 

autores). 

Além disso, é necessário ainda uma atitude política que viabilize o projeto 

pedagógico de ensino integrado, pressupondo investimentos em programas permanentes de 

valorização e qualificação docente e melhoria das condições materiais de realização das 

atividades de ensino. Tudo isso como parte de   

um coerente projeto de financiamento capaz de promover a qualificação da estrutura 

física dos espaços formativos, de modo que os alunos possuam espaços para o 

desenvolvimento da experimentação e das práticas de estudo e investigação, 
compreendido como meio eficaz de aprendizagem, articulador do fazer com o pensar. 

Pressupõe, ainda, práticas de gestão democrática, capazes de assegurar o 

envolvimento efetivo dos diferentes profissionais da educação e da comunidade com 

a sua construção (RODRIGUES; ARAUJO, 2011, p. 14). 

 
Nessa perspectiva de educação, o desafio a ser enfrentando no campo das políticas 

públicas para qualificação do professor para a Educação Profissional é o de construção de um 

projeto político educacional que prevaleça no embate político e que se constitua numa cultura 

de valorização profissional docente permanente e contínua, materializada no respeito ao 

professor, na remuneração adequada e em processos de formação inicial e continuada voltados 

para as especificidades desta modalidade de ensino (ARAUJO, 2008).  

Mas para isso, a Educação Profissional enquanto política pública necessita contar 

com o “comprometimento do Estado com o direito à educação da população, [...] e a definição 

de recursos capazes de assegurar o desenvolvimento das estratégias formativas 

independentemente das ‘variações de humor’ dos governantes de plantão” (ARAUJO, 2008, p. 

56).  

Entretanto, é necessário reconhecer que fazer qualquer direcionamento acerca das 
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estratégias de formação de trabalhadores implica numa opção política sobre qual sociedade 

desejamos construir e/ou fortalecer, pois existem dois projetos educacionais em disputa, que 

“remetem ou à conformação da educação ao status quo, ou seja, procuram se ajustar à realidade 

instituída, ou se contrapõe ao estabelecido e se comprometem com outro modelo societário, no 

qual o ser humano seja o elemento balisador das decisões” (ARAUJO, 2008, p. 56). 

Logo, a prática docente é capaz tanto de reproduzir o estabelecido na vida cotidiana, 

se adequando às condições materiais da escola, quanto de romper com ele, caracterizando-se 

como um fenômeno complexo, fruto da intencionalidade do coletivo social que a desenvolve. 

Assim, ela representa  

um espaço tempo de múltiplas possibilidades de criar e transgredir as imposições 
advindas das políticas, diretrizes curriculares, que desejam modelá-la, conformando-

a a modelos estáticos e desconsiderando a sua dinamicidade e fluidez, a sua 

capacidade de recriação, transformação no espaço concreto em que se materializa, por 

meio dos desejos e intenções dos seus praticantes (VASCONCELOS, 2014, p. 63). 

 

Nessa disputa, se intercalam uma abordagem que busca o ajustamento dos homens 

à realidade e outra que pretende a transformação social, e nela habitam dois projetos 

pedagógicos:  

o pragmático, que busca subordinar a educação aos interesses imediatos da realidade 

dada, e o de uma pedagogia da práxis, que se orienta para um tipo de formação 

comprometida com a construção de um futuro mais justo e que busca um modelo de 

formação que favoreça os processos de qualificação dos trabalhadores (ARAUJO, 
2008, p. 55). 

 

A pedagogia pragmática se caracteriza por uma formação profissional com foco na 

lógica do mercado de trabalho, onde o discurso da formação do cidadão produtivo e das 

competências para a empregabilidade disfarçam o propósito de utilização do trabalhador como 

mero instrumento de produção nas mãos dos detentores do capital. Nessa ótica, a educação não 

passa de um processo limitador e acrítico que impõe limites ao desenvolvimento pleno das 

potencialidades humanas e legitima a divisão técnica do trabalho. 

Enquanto que a pedagogia da práxis supõe uma educação crítica baseada nos 

fundamentos da escola unitária e politécnica, e no princípio educativo do trabalho, através do 

qual o trabalhador consegue desenvolver a consciência histórica de seu papel no 

desenvolvimento da sociedade e de si mesmo, tendo a relação homem e trabalho como 

referência de formação. 

Ao reconhecer a existência desses dois projetos de formação de trabalhadores, 

Araujo e Rodrigues (2010) orientam que se faça uma opção entre eles. Com base no 

entendimento que a educação que forma para os interesses do capital numa perspectiva de 

adestramento e acomodação é antagônica ao objetivo de valorização humana, a opção deve ser 
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pela proposta de educação voltada para o desenvolvimento integral dos indivíduos, por meio da 

articulação entre formação intelectual-política e trabalho produtivo, que busca “promover um 

equilíbrio harmonioso de todas as faculdades intelectuais e práticas, e somente depois a 

especialização” (ARAUJO; RODRIGUES, 2010, p. 59). 

Essa proposta de educação omnilateral se configura numa estratégia de 

enfrentamento da histórica dualidade da educação brasileira, que separa de um lado a formação 

para o trabalho intelectual, destinada às elites, e de outro a formação técnico-profissional para 

o trabalho manual, destinada à classe trabalhadora. Um projeto como esse, que se compromete 

com a qualificação efetiva dos trabalhadores, requer do ponto de vista pedagógico,  

uma formação de bases científicas que permita o reconhecimento das leis da natureza 
e das leis da sociedade, e práticas formativas orientadas pela ideia de práxis, 

reconhecendo a necessidade de desenvolver as capacidades de pensar, de produzir e 

de transformar a realidade em benefício da humanização. Esta é a teleologia de uma 

pedagogia transformadora (ARAUJO; RODRIGUES, 2010, p. 60). 

 

Nesse contexto, a educação deve ser compreendida enquanto práxis, “atitude 

humana transformadora da natureza e da sociedade” (VÁZQUEZ, 1977, p. 117), que “permite 

ao homem conformar suas condições de existência, transcendê-las e reorganizá-las” (FRANCO, 

2015, p. 606). Práxis significa articulação entre teoria e prática, e implica em uma postura 

docente que ultrapassa a contemplação da realidade, para assumir uma posição política de 

transformação e emancipação social.  

Uma vez que teoria e prática não se separam, elas são componentes indissociáveis 

da práxis (ARAUJO, 2008), pois “convivem como unidade e alimentam-se, crítica e 

criativamente, uma da outra. É dessa forma que o homem, a partir da atividade humana real e 

objetiva, transforma o mundo da natureza, humano e social, e promove o progresso da ciência, 

dos homens e para os homens” (VASCONCELOS, 2014, p. 77). 

Entretanto, Araujo, Rodrigues e Silva (2014) fazem o alerta de que a ideia de práxis 

não compreende somente a simples articulação entre teoria e prática, pois concepções 

pedagógicas de base pragmática também propõem essa articulação, só que a partir de demandas 

de conformação dos sujeitos à realidade imediata. O que diferencia o projeto de ensino 

integrado orientado pela concepção marxiana de práxis é a teleologia, o compromisso com a 

transformação social, para a qual direciona-se a integração teórico-prática. 

Portanto, somente assumindo uma atitude transformadora, o professor poderá, 

independente do arranjo curricular, interligar o fazer e o pensar na dinâmica de ensino de 

qualquer disciplina. E com isso, fornecer aos seus alunos os saberes científicos, políticos e 

culturais necessários ao exercício dos seus direitos e deveres na sociedade. 
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E sem a incorporação dessa atitude na prática docente, o saber permanecerá 

dissociado de uma atitude crítica frente ao conhecimento e o aluno continuará na posição de 

mero receptor de informações. Logo, se manterá viva a falsa crença de que “os conhecimentos 

por si só transformam a realidade ou que a questão deva se centrar no domínio de um saber que 

vai nortear as ações no trabalho, na família, nas demais esferas sociais” (RODRIGUES; 

ARAUJO, 2011, p. 17). 

Nessa perspectiva de formação, os conhecimentos científicos aparecem articulados 

com os saberes populares e experienciais numa metodologia onde professores e alunos exercem 

papel ativo no processo de ensino aprendizagem. Logo, torna-se indispensável a redefinição 

das estratégias de ensino, para que venham a se identificar “com ações ou processos de trabalho 

do sujeito que aprende, pela proposição de desafios, problemas e/ou projetos, desencadeando, 

por parte do aluno, ações resolutivas, incluídas as de pesquisa e estudo de situações, a 

elaboração de projetos de intervenção, dentre outros” (RAMOS, 2014, p. 213). 

É necessário ainda que os professores se coloquem também na posição de 

aprendizes, pois “na tarefa da transformação social, os homens não podem dividir-se em ativos 

e passivos; por isso não se pode aceitar o dualismo de educadores e educandos” (VÁZQUEZ, 

1977, p. 160). Para esse autor, os educadores também devem ser educados, pois sua missão é 

transformar os educandos, mas para isso necessitam antes transformar a si mesmos, o que 

implica em uma práxis incessante e contínua.  

Por transcender os limites da instituição escolar, a atitude humana transformadora 

assumida pelo profissional docente vincula-se a um ideal político de busca pela transformação 

social, configurando-se em uma alternativa de “construção das condições subjetivas para a 

derrocada do modo de produção capitalista, para o que a educação, por meio das interações e 

ações pedagógicas desenvolvidas pelos diferentes sujeitos das práticas formativas, 

principalmente docentes, pode muito contribuir” (ARAUJO; RODRIGUES; SILVA, 2014, p. 

169).  

Entretanto, para que esse ideal de transformação do ensino integrado se materialize 

na instituição escolar, é necessário muito mais que mudanças curriculares, necessita-se de um 

ambiente que favoreça a construção de práticas pedagógicas integradoras, pois variadas são as 

formas de organizar os conteúdos necessários à formação dos sujeitos para que eles se tornem 

capazes de interpretar e agir com autonomia sobre a realidade. 

Conforme analisam Henrique e Nascimento (2015), as práticas pedagógicas 

integradoras podem ser realizadas em qualquer nível de ensino e estar vinculadas a iniciativas 

pontuais ou incorporadas aos currículos dos cursos, podendo ser classificadas em: 
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1. As práticas integradoras eventuais: de iniciativa individual do professor, ocorrem 

de forma interdisciplinar quando articulam saberes de disciplinas/áreas distintas e 

intradisciplinar quando realizam a articulação de conteúdos no interior de uma mesma 

disciplina. Essas práticas se materializam pela vivência de projetos de ensino e visitas 

técnicas. [...] 

2. Práticas integradoras em contexto de atividades institucionais: não possuem 

inserção nos currículos dos cursos e se materializam no interior de projetos de 

pesquisa, projetos de extensão, feiras e mostras científicas. [...] 

3. 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. (HENRIQUE; 
NASCIMENTO, 2015, p. 71-72, grifos dos autores). 

 

A existência de práticas integradoras no contexto formativo escolar promove uma 

percepção mais completa da realidade e de seus problemas, pois possuem como objetivo o 

atendimento ao princípio da dialogicidade entre os saberes, “envolvendo uma diversidade de 

elementos, de forma a propiciar a existência de uma rede de relações de saberes, [...] 

caracterizada pela efetiva relação entre noções, conceitos e paradigmas que se articulam entre 

si para a compreensão de uma dada realidade” (HENRIQUE; NASCIMENTO, 2015, p. 68). 

Essa reelaboração de saberes só é possível a partir da adoção da práxis como 

princípio epistemológico do ensino integrado. E de modo a favorecê-la, os docentes devem 

priorizar o trabalho coletivo e colaborativo, ao invés da passividade das aulas teóricas e 

expositivas, e das atividades individualizadas. Entretanto, Araujo, Rodrigues e Silva (2014) 

alertam que os procedimentos pedagógicos individuais não devem ser totalmente abandonados, 

mas sim utilizados nos momentos intermediários do trabalho coletivo. 

Segundo Franco (2015), as práticas pedagógicas revelam o outro da relação 

educativa e se configuram nessa mediação. Elas se instauram a partir do diálogo fecundo e da 

reflexão crítica que se estabelece entre os sujeitos, suas intencionalidades e ações. Podem 

funcionar tanto como espaço de resistência quanto de contradições, porque 

são vivas, existenciais, por natureza, interativas e impactantes. As práticas 

pedagógicas são aquelas práticas que se organizam para concretizar determinadas 

expectativas educacionais. São práticas carregadas de intencionalidade e isso ocorre 

porque o próprio sentido de práxis configura-se através do estabelecimento de uma 

intencionalidade, que dirige e dá sentido à ação, solicitando uma intervenção 

planejada e científica sobre o objeto, com vistas à transformação da realidade social 

(FRANCO, 2015, p. 604). 

 

É justamente a consciência da intencionalidade que preside sua prática, aliada à 

reflexão crítica, que permite a transformação da prática docente em prática pedagógica 

(FRANCO, 2015). Sem a consciência de seu fazer educativo, o professor continuará com uma 

visão ingênua diante das contradições postas, pois o diálogo crítico e reflexivo só acontece na 

práxis e só por ela é possível transformar a consciência ingênua em consciência crítica. Portanto, 

a ação docente é “a práxis docente, onde a atitude do professor busca modificar a realidade da 
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sala de aula e, para isto, se fundamenta em sua teoria, ou seja, em saberes que o auxiliem a 

atingir os objetivos educacionais propostos” (OLIVEIRA, 2017, p. 122-123).  

Por meio da práxis, o professor poderá assumir a consciência crítica de sua prática 

e assim contribuir para superar a fragmentação do saber escolar e para instrumentalizar os 

estudantes com conhecimentos teóricos e práticos que os permitam enfrentar com autonomia 

os desafios postos pela vida social e lutar pelo exercício da liberdade. Portanto, a liberdade 

representa “o significado da noção de omnilateralidade e a referência política de um projeto de 

ensino integrado” (ARAUJO; RODRIGUES; SILVA, 2014, p. 174). 

Orientadas pelo princípio da liberdade, as práticas pedagógicas integradoras 

necessitam combinar elementos essenciais para o seu desenvolvimento: 

a valorização da atividade transformadora de docentes e discentes, a preferência por 

estratégias que fortaleçam os coletivos, o compromisso com a possibilidade de 

compreensão ampla dos alunos e professores dos fenômenos específicos, em sua 

relação com a realidade, e a busca pela articulação das práticas pedagógicas com o 
seu contexto social e com as organizações de trabalhadores (ARAUJO; COSTA; 

SANTOS, 2013, p. 32). 

 

Para isto, os docentes precisam compreender a realidade dos alunos e da 

comunidade de forma geral, participando de ações políticas e debates sobre os problemas 

sociais, políticos e econômicos que atingem a sociedade. Além da necessidade de 

reconhecimento e valorização do “conhecimento popular, que resulta de ações cotidianas, 

individuais e coletivas, de crenças e de interpretações pessoais, bem como dos conhecimentos 

tácitos do trabalhador, aqueles que são frutos do exercício do trabalho, produzido no trabalho e 

para o trabalho” (ARAUJO; COSTA; SANTOS, 2013, p. 17). 

Para garantir o desenvolvimento pleno das capacidades físicas e intelectuais do 

indivíduo são necessários um conjunto de saberes, que devem ser problematizados e 

contextualizados com a realidade social a fim de manter entre si uma relação dinâmica de 

totalidade, essencial para a concretização dos objetivos do ensino integrado. Segundo Araujo, 

Costa e Santos (2013), esses são os saberes científicos, tecnológicos, técnicos e populares. 

Os saberes científicos representam a base de uma formação escolar criadora e são 

necessários para superar as concepções mágicas da infância. Os conhecimentos tecnológicos 

são aqueles essenciais ao exercício de atividades técnicas e produtivas, adquirindo centralidade 

no processo de satisfação das necessidades humanas concretas. O saber técnico é mais do que 

um conhecimento prático, pois incorpora saberes teórico-práticos capazes de superar a 

dicotomia entre o fazer e o pensar. E os saberes populares são aqueles desenvolvidos no 

cotidiano das práticas e relações estabelecidas entre os diversos grupos sociais, conferindo 

maior sentido aos demais saberes (ARAUJO; COSTA; SANTOS, 2013). 
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Nesse sentido, Franco (2015) conclui que somente a ação docente exercida 

enquanto prática social é capaz de produzir saberes, sejam eles disciplinares, referentes a 

abrangência social dos conteúdos; saberes didáticos, que se relacionam às diversas formas de 

gestão dos conteúdos, dinâmicas de aprendizagem e projetos de ensino; ou saberes pedagógicos, 

que permitem ao docente interpretar e compreender suas próprias práticas, ao coloca-lo 

em condição de dialogar com as circunstâncias dessa prática, dando-lhe possibilidade 

de perceber e auscultar as contradições. Assim, ele pode articular teoria e prática. É 
possível, portanto, falar em saberes pedagógicos como sendo saberes que possibilitam 

aos sujeitos construir conhecimentos sobre a condução, a criação e a transformação 

dessas mesmas práticas (FRANCO, 2015, p. 607).  
 

Cada professor passa por um processo individual e coletivo de construção de 

saberes, que vão se constituindo nas diversas situações durante sua carreira profissional, ou seja, 

na prática diária da sala de aula, nas relações cotidianas com seus alunos, colegas e gestores, e 

nos múltiplos espaços do exercício da docência. Logo, o saber dos professores é plural, 

compósito e heterogêneo porque “formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 

oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” 

(TARDIF, 2014, p. 36) que provém de fontes variadas e se integram para a formação de sua 

identidade profissional. 

Segundo Tardif (2014), os saberes oriundos da formação profissional são aqueles 

transmitidos pelas instituições de formação inicial e continuada de professores, e produzidos 

pelas ciências da educação. Na prática docente se articulam aos saberes pedagógicos, que 

fornecem o alicerce ideológico à profissão, bem como os procedimentos e técnicas de ensino. 

Enquanto que os saberes disciplinares correspondem aos múltiplos campos do conhecimento 

organizados sob a forma de disciplinas, que surgem dos saberes acumulados historicamente 

pela tradição cultural dos diversos grupos sociais. 

Por sua vez, os saberes curriculares representam os objetivos, conteúdos e métodos 

que compõem os programas escolares e são definidos e selecionados pelas instituições de 

ensino para os professores aplicarem nas suas salas de aula. E os saberes experienciais são 

aqueles desenvolvidos a partir das experiências individuais e coletivas que surgem e são 

validadas pelo professor no exercício de suas funções docentes (TARDIF, 2014). 

Entretanto, além dos saberes que decorrem do exercício da profissão docente, é 

importante “reconhecer que o saber do professor compõe um mosaico com os saberes próprios 

da história de vida, da origem familiar e da trajetória acadêmica que precede sua atuação 

profissional (OLIVEIRA, 2017, p. 129), pois a identidade profissional é formada pela unidade 

entre a formação pessoal, acadêmica e profissional. 
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Por todo o exposto, a construção de práticas pedagógicas integradoras pressupõe 

uma relação dialógica entre os objetos do conhecimento e os contextos locais e global no qual 

os sujeitos do processo pedagógico estão inseridos, visando a superação da formação 

profissional reduzida ao seu aspecto operacional e simplificado, de modo a garantir ao 

“adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura 

do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua 

sociedade política” (CIAVATTA, 2005, p. 85). 

Dessa relação dialógica resultam ações didáticas que possibilitam a constituição de 

uma pedagogia na qual o fazer e o pensar compõem um todo orgânico, onde os sujeitos 

assumam “uma postura revolucionária em seu fazer educativo, primando pela (re)elaboração 

dos saberes por meio da unidade teórico-prática e que, por conseguinte, favorecem um ensino 

em que os envolvidos nele tornam-se sujeitos de sua história” (ARAUJO; RODRIGUES; 

SILVA, 2014, p. 174). 

Portanto, essa tarefa exige do professor reflexão, ação e compromisso, pois suas 

práticas são da ordem da práxis e por isso, permeadas de contradições que exigem 

posicionamento, atitude, força e decisão necessárias para perceber os movimentos de ruptura e 

conservação, e continuamente ajustar os caminhos e práticas em busca da transformação do 

futuro (FRANCO, 2015).  

Concordamos, pois, com Araujo, Costa e Santos (2013) quando afirmam que o 

ensino integrado não deve ser reduzido a uma concepção pedagógica, nem a um tipo específico 

de desenho curricular ou a determinado procedimento didático, pois estas escolhas estão 

condicionadas a variáveis diversas, tais como “as condições concretas de realização da 

formação, o conhecimento e a maturidade profissional do professor, o perfil da turma e o tempo 

disponível” (ARAUJO; COSTA; SANTOS, 2013, p. 04). 

Logo, nas práticas pedagógicas influenciadas pela concepção de ensino integrado 

não existem soluções didáticas mais ou menos apropriadas, nem estas devem ser fantásticas, 

inéditas ou mirabolantes, pois decisivo para a formação ampla dos trabalhadores é a atitude 

docente de assumir o compromisso ético-político com o ideal de transformação da realidade 

visando a emancipação social. 
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6  PERCURSO METODOLÓGICO 

 

6.1 SOBRE O MÉTODO 

 

Pesquisar implica em descobrir respostas para os problemas e gerar novos 

conhecimentos no âmbito da realidade social. Para atingir esse objetivo, necessita de um 

método que expresse antecipadamente os fundamentos epistemológicos e aponte a direção por 

onde a investigação caminhará. Este é o método científico, definido por Gil (2011, p. 08) como 

“o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento”. 

Pelo fato de todo e qualquer objeto investigado em uma pesquisa científica ser 

passível de múltiplas interpretações, também são variados os métodos utilizados para definir as 

bases lógicas da investigação e para esclarecer os procedimentos técnicos que permitem a 

estruturação e organização dos diversos sentidos inerentes ao objeto em questão. Conforme 

Ghedin e Franco (2008), o método possui duas dimensões, uma filosófica, que estabelece a 

reflexão sistemática sobre o conhecimento; e uma dimensão operativa, caracterizada pelas 

instrumentos e práticas que permitem ao pesquisador conhecer o seu objeto de estudo. 

A palavra método tem origem no grego e significa “caminho que se faz caminhando 

enquanto se caminha” (GHEDIN; FRANCO, 2008, p. 26), e segundo esses autores, somente 

depois do trajeto percorrido é possível vislumbrar uma descrição rica e detalhada do processo 

de pesquisa.  

Acreditamos que a forma de abordagem de um determinado objeto ou fenômeno 

vai muito além da escolha entre correntes epistemológicas e entre técnicas de pesquisa, mas diz 

respeito à concepção de mundo e de realidade do pesquisador, bem como aos resultados 

desejados por ele. Desse modo, o ato de pesquisar não é neutro, mas está impregnado das 

impressões, concepções e valores do pesquisador.  

Pesquisas que se baseiam em correntes epistemológicas, como o empirismo e o 

positivismo, “cultivam a neutralidade científica, afastam-se da prática e não atingem relevância 

social para as camadas populares que necessitam de profundas transformações sociais” (DEMO, 

2012, p. 231). Nessas pesquisas, os métodos de investigação caracterizam-se pela organização 

linear, lógica e a-histórica, reduzindo os objetos de estudo a unidades mensuráveis autônomas 

entre si e imutáveis (FRIGOTTO, 2006). 

Mas a partir do momento em que a realidade social deixou de ser vista de forma 

linear, mecanicista e previsível e passou a ser considerada um todo histórico e dinâmico, 

constituído por múltiplas determinações, a dialética tornou-se a metodologia mais conveniente 
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para explicá-la (DEMO, 2012). Entretanto, existem diversas concepções e formas de se fazer 

pesquisa dialética. Neste trabalho, escolhemos o materialismo histórico-dialético como método 

de abordagem para nos auxiliar no caminho de construção, desenvolvimento e análise do objeto 

da nossa pesquisa, entendendo que 

para ser materialista e histórica, não pode constituir-se numa ‘doutrina’ ou numa 

espécie de suma teológica. [...] Para ser materialista e histórica tem de dar conta da 

totalidade, do específico, do singular e do particular. Isto implica dizer que as 

categorias totalidade, contradição, mediação, alienação não são apriorísticas, mas 

construídas historicamente” (FRIGOTTO, 2006, p. 73, grifos do autor). 

 

Segundo Marx (2013), a tese ontológica fundamental do materialismo histórico-

dialético está em considerar a primazia das condições materiais de existência na determinação 

da consciência do ser social e não ao contrário, como pensa a concepção dialética idealista. Esta 

última é criticada por ele pelo seu caráter contemplativo e abstrato, que considera o homem 

como um ser genérico natural e a-histórico, consistindo numa filosofia que se limitou a 

interpretar o mundo de diversas maneiras, quando o ideal era transformá-lo. 

Em outra obra, o autor complementa esse pensamento ao afirmar que “o modo de 

produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Não é a 

consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que determina 

sua consciência” (MARX, 2008, p. 47). Ao mesmo tempo, ele adverte que o indivíduo não pode 

ser julgado pela consciência que faz de si mesmo, pois essa consciência só pode ser explicada 

“pelas contradições da vida material, pelo conflito que existe entre as forças produtivas sociais 

e as relações de produção” (MARX, 2008, p. 48). 

A perspectiva materialista histórica-dialética considera que nenhum objeto pode ser 

analisado isolado da realidade social, cultural e histórica que o circunda, pois não é visto como 

algo dado, estático e limitado, mas sim percebido na forma de uma trama de relações 

contraditórias e conflitantes que geram o conhecimento crítico necessário para uma ação 

transformadora da realidade no plano histórico-social (FRIGOTTO, 2006). 

Portanto, o método materialista histórico-dialético considera a dinâmica das 

contradições da sociedade capitalista, que produzem movimentos de continuidade e ruptura 

num encadeamento de relações e de modificações, que só permitem compreendê-lo e explicá-

lo na sua relação com outros fenômenos e com a totalidade na qual está inserido. 

Epistemologicamente, ele permite 

apreender as mediações que configuram a realidade, em sua historicidade e suas 

contradições, possibilitando a apreensão do real como concreto. O real não é fruto das 

ideias dos homens, o que faria com que se pudesse inventá-lo ou modificá-lo 

idealisticamente; nem é produzido por determinações externas a ele, o que o tornaria 

imutável, a despeito das ações humanas. Ao contrário, o pensamento histórico-

dialético entende a realidade material e social como síntese de múltiplas 
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determinações históricas, construídas pelos próprios homens na luta pela produção de 

sua existência. O real, portanto, é uma construção histórica e social e, assim, pode ser 

transformado pelos próprios homens, conforme a direção que se pretenda dar à 

humanidade (RAMOS, 2014, p. 208). 

 

Por entender a realidade material como síntese de múltiplas determinações, o 

materialismo histórico-dialético tem o concreto como ponto de partida e de chegada. Isto 

significa dizer que a realidade concreta é uma totalidade historicamente determinada e 

constituída por múltiplas contradições inerentes ao processo produtivo, onde cada fase gera, 

independente da vontade humana, as condições objetivas e subjetivas necessárias à sua 

superação (MARX, 2008).  

Considerando isso, reconhecemos as categorias contradição, movimento e 

totalidade na análise das múltiplas determinações que configuram o ser social, e optamos por 

uma abordagem qualitativa na interpretação dos fenômenos estudados. No entanto, como o 

materialismo histórico-dialético não reconhece a dicotomia entre qualidade e quantidade 

(LARA; MOLINA, 2011), não excluímos a utilização dos dados quantitativos que se fizerem 

necessários, pois, uma vez que a realidade que eles abrangem exclui a dicotomia e interage 

dinamicamente, a relação entre eles deve ser de oposição complementar (MINAYO, 2010). 

Desse modo, as abordagens qualitativa e quantitativa não devem ser isoladas em si 

mesmas, mas sim conjugadas numa abordagem “quantiqualitativa”, uma vez que “qualidade e 

quantidade são propriedades interdependentes de um fenômeno” (GHEDIN; FRANCO, 2008, 

p. 59), e assim como as dimensões objetiva e subjetiva do conhecimento, estão inter-

relacionados no processo de construção do saber científico.  

Segundo esses autores, todos os enfoques da pesquisa qualitativa relacionam-se 

com a concepção dialética da realidade, pois ela favorece que o cotidiano das práticas 

educativas seja percebido, valorizado e compreendido como “possibilidade de vivências únicas, 

impregnadas de sentido, realçando a esfera do intersubjetivo, da interação, da comunicação e 

proclamando-o como espaço onde as mudanças podem ser pressentidas e anunciadas” 

(GHEDIN; FRANCO, 2008, p. 61). 

Em oposição aos procedimentos clássicos de metodologia científica, caracterizados 

pela supremacia do método sobre a realidade, surgiram as metodologias alternativas, que 

segundo Demo (2012, p. 229) procuram “partir da realidade social na sua complexidade, na sua 

totalidade qualitativa e quantitativa, na sua marcha histórica humana, também dotada de 

horizontes subjetivos, e depois construir métodos adequados para captá-la e transformá-la”.  

Entre essas metodologias alternativas estão a pesquisa participante e a pesquisa-

ação. Segundo Gil (2011), ambas se caracterizam pelo envolvimento de pesquisadores e 
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pesquisados no processo da pesquisa, pois o relacionamento entre eles vai além da mera 

observação, mas tanto um quanto outro desempenham um papel ativo no desenvolvimento das 

etapas da pesquisa. E por privilegiarem o lado conflituoso da realidade social, tanto a pesquisa 

participante quanto a pesquisa-ação, são constantemente associadas à postura dialética. Le 

Boterf (1999) também considera normal a associação entre pesquisa-ação e pesquisa 

participante, pois ambas podem ser caracterizadas pela interação permanente entre pesquisa e 

ação, que produz conhecimento através da transformação da realidade social.  

Como o próprio nome sugere, a pesquisa participante tem como premissa a 

participação coletiva de pesquisadores e pesquisados, que se dedicam a buscar soluções para os 

conflitos oriundos das relações político-sociais que os circundam, visando a produção do 

conhecimento pela via da movimentação e organização das classes populares. Para isto, a 

prática da pesquisa participante deve ter como ponto de partida “o reconhecimento da 

contribuição do outro, do diferente e a partilha dos seus saberes e experiências” (BRANDÃO, 

2015, p. 52). 

O pesquisador participante intervém em situações reais, logo não pode ser neutro, 

mas deve deixar claro “para quem” se trabalha, assumindo a posição de se colocar a serviço dos 

grupos ou categorias sociais mais explorados e desfavorecidos, o que não é uma tarefa fácil, 

pois “necessita de um trabalho permanente de reflexão crítica do pesquisador sobre as 

implicações teóricas e metodológicas de sua intervenção e do processo de pesquisa-ação” (LE 

BOTERF, 1999, p. 73).  

Entretanto, a participação na pesquisa não significa dizer que o pesquisador deva 

se fazer operário para conhecê-lo, mas pressupõe a necessidade de ele assumir primeiramente 

o “compromisso e participação com o trabalho histórico e os projetos de luta do outro, a quem, 

mais do que conhecer para explicar, a pesquisa pretende compreender para servir” (BRANDÃO, 

1999, p. 12). 

Para Demo (1999), é praticamente impossível fazer pesquisa participante (PP) fora 

de uma postura dialética, pois, como metodologia própria das ciências sociais, ela compreende 

a história como inacabada e contraditória, por isso mesmo superável. Nas palavras do autor, 

a metodologia que cabe à PP é certamente a dialética, porque é a que assume o 

contexto histórico, privilegia a apreensão e o tratamento dos conflitos sociais, 

propugna a transição histórica e acredita no fator humano como capaz de interferir em 

condições objetivas dadas (DEMO, 1999, p. 129). 

 

Desse modo, consideramos que a pesquisa participante, aliada ao método dialético, 

foram imprescindíveis para a consecução dos objetivos dessa pesquisa, visto que nos 

impulsionaram a compreender o objeto de modo aprofundado e a buscar, através da participação 
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ativa dos sujeitos envolvidos, a transformação da realidade, mesmo que de forma sutil e 

processual.  

Ao fazermos essa opção, pretendemos possibilitar aos sujeitos envolvidos no 

processo de pesquisa a ampliação do seu olhar consciente sobre as condições de exploração 

impostas pelo capital, pois entendemos a pesquisa participante “como uma alternativa solidária 

de criação de conhecimento social, que se inscreve e participa de processos relevantes de uma 

ação social transformadora de vocação popular e emancipatória” (BRANDÃO, 2015, p. 29). 

A pesquisa participante teve origem na decepção de educadores com os 

procedimentos da pesquisa tradicional, de caráter empirista e positivista, e “continua sendo 

característica de cientistas sociais compromissados com educação” (DEMO, 2012, p. 239). 

Com um pensamento semelhante, Brandão (2015) afirma que a pesquisa participante surge no 

bojo dos movimentos populares, da educação popular e da teologia da libertação, como uma 

reação de professores ativistas de causas sociais às abordagens científicas dos fatos sociais 

adotadas pelas universidades, e por isso, quase sempre à margem delas e de seu universo. 

Por considerar “uma violência contra a realidade social tratá-la como mero ‘objeto’, 

imaginando que entre sujeito e objeto somente possa existir relação formal” (DEMO, 2012, p. 

232), a pesquisa participante entende que a ciência nunca será neutra e nem tampouco objetiva. 

Em consequência disto, a confiabilidade da ciência não está no rigor de seu pensamento, “mas 

na contribuição de sua prática na procura coletiva de conhecimentos que tornem o ser humano 

não apenas mais instruído e mais sábio, mas igualmente mais justo, livre, crítico, criativo, 

participativo, co-responsável e solidário” (BRANDÃO, 2015, p. 21). 

Segundo Brandão (2015, p. 37), “não existe na realidade um modelo único ou uma 

metodologia científica própria a todas as abordagens da pesquisa participante”. A partir desse 

entendimento, se instala uma nova coerência de trabalho científico que permite que diferentes 

técnicas sejam possíveis, entre as quais o autor cita: “o relato de outros observadores, mesmo 

quando não cientistas, a leitura de documentos, a aplicação de questionários [...], a observação 

da vida e do trabalho” (BRANDÃO, 1999, p. 12).  

Em nossa prática de participação e investigação no decorrer da pesquisa, utilizamos 

como instrumentos de coleta de dados a análise documental, os questionários semiestruturados 

e a observação em sala de aula, considerada como lócus privilegiado para investigação da 

prática docente. Na pesquisa documental, analisamos as normativas que orientam a prática 

pedagógica no Colégio Universitário da UFMA, como o Projeto Político-Pedagógico, o 

Regimento Interno e a Matriz Curricular do Curso Técnico em Administração integrado ao 

Ensino Médio.  
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Os documentos analisados revelam não somente o contexto sócio-histórico, como 

permitem ao pesquisador responder aos seus objetivos de pesquisa (VASCONCELOS, 2014). 

Em nosso caso, a análise documental foi motivada pelo objetivo de identificar as concepções 

da escola sobre a integração da Educação Profissional ao Ensino Médio e assim, analisar a 

concepção de Ensino Médio Integrado constante do currículo do Curso Técnico em 

Administração de acordo com os princípios da politecnia.  

O questionário foi outro instrumento importante para obter informações diretas e 

precisas sobre os sujeitos da pesquisa, suas concepções e sua relação com o Ensino Médio 

Integrado. Optamos pela utilização do questionário como instrumento de coleta de dados 

considerando as vantagens desse instrumento descritas por Gil (2011): garantir o anonimato das 

respostas; permitir às pessoas o responderem no momento mais conveniente para elas; e não 

expor os pesquisados à influência ou opinião pessoal da pesquisadora.  

Os questionários semiestruturados foram aplicados com os professores (Apêndice 

B) e alunos (Apêndice C), sendo construído com questões semelhantes, diferenciando-se 

basicamente quanto às características que correspondem ao perfil do respondente e à forma de 

abordagem das questões. Em sua elaboração, priorizamos a utilização de questões abertas, que 

permitem aos sujeitos da pesquisa maior liberdade de resposta, oferecendo espaço suficiente 

para a redação de respostas longas e detalhadas. 

Definido por Gil (2011) como uma técnica de investigação que tem como propósito 

obter informações sobre conhecimentos, interesses, aspirações e comportamentos das pessoas, 

utilizamos o questionário com objetivos distintos para cada grupo de sujeitos. Para o grupo dos 

professores, objetivamos identificar as concepções que fundamentam a prática dos professores 

do Curso Técnico em Administração do COLUN; e para o grupo dos alunos, tivemos o objetivo 

de compreender como os alunos do Curso Técnico em Administração do COLUN percebem a 

Prática Docente dos seus professores. 

No entanto, cientes das limitações do uso dos questionários para atingirmos 

integralmente os objetivos propostos, nos utilizamos também da observação das aulas 

desenvolvidas pelos professores na turma de 2º ano do Curso Técnico em Administração, 

durante o 3º e 4º bimestres letivos de 2019. Assim como Vasconcelos (2014, p. 100), 

justificamos a escolha da observação em sala de aula em virtude da “necessidade de apreender, 

do fenômeno investigado, nuances não possíveis de serem identificadas por meio de outras 

técnicas de coleta de dados”. 

Segundo Gil (2011), a observação possui vantagem em relação a outras técnicas por 

permitir ao pesquisador perceber os fatos diretamente, sem intermediação, reduzindo assim a 
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subjetividade. Entretanto, o autor destaca também que a presença do pesquisador pode destruir 

a espontaneidade e causar alterações no comportamento dos observados, que podem ocultar 

comportamentos se sentirem sua privacidade ameaçada. Para evitar isso, tomamos a iniciativa 

de revelar aos sujeitos observados quais os objetivos da pesquisa e a necessidade da observação. 

Para acompanhar o cotidiano do fazer pedagógico dos professores do curso Técnico 

em Administração do COLUN, tivemos o cuidado de elaborar previamente um roteiro de 

observação (Apêndice D) que nos auxiliou na tarefa de mantermos o olhar direcionado para os 

elementos da prática docente que melhor se relacionam com o nosso objetivo de verificar se a 

prática dos professores do Curso Técnico em Administração do COLUN mantém coerência 

com a proposta curricular do curso. E durante os momentos de observação em sala de aula, 

utilizamos o diário de campo como instrumento de registro do desenvolvimento das aulas e dos 

discursos de docentes e discentes. 

Todos estes documentos integraram o corpus da análise e foram analisados a partir 

das categorias a priori definidas com base no referencial teórico adotado, posteriormente 

complementadas e reorganizadas pelas categorias emergentes que surgiram ao longo do 

percurso da pesquisa, durante a observação das aulas e análise das respostas dos questionários.  

Para o tratamento dos dados coletados, optamos pela técnica da Análise Textual 

Discursiva (ATD), que permite a conjugação de análise e síntese, apreendendo tanto os sentidos 

e significados que emergem dos textos e discursos presentes nos documentos, como nas falas 

dos sujeitos da pesquisa, relacionando-os de forma crítica com as teorias que fundamentam essa 

pesquisa e com a totalidade sócio-histórica na qual estão inseridos, num movimento dialético 

entre o todo e as partes.  

A multiplicidade de vozes que se manifestaram nos discursos investigados, compôs 

o corpus de nossa investigação. Na ATD, o corpus é constituído pelas produções textuais que 

expressam os discursos referentes ao objeto investigado, produzidos em determinado tempo e 

contexto. A partir dele, demos início a um ciclo de análise que envolve a “unitarização”, a 

“categorização” e a “comunicação” (MORAES; GALIAZZI, 2016).  

O processo de análise e interpretação se iniciou pela desconstrução e unitarização 

das unidades de contexto que compõem o corpus de pesquisa, onde buscamos identificar as 

unidades de análise ou de sentido. Estas unidades, no momento da categorização, foram 

organizadas conforme o sistema de categorias selecionado para a análise, composto pelas 

categorias definidas a priori (que no caso específico dessa pesquisa são categorias consolidadas 

no campo da Educação Profissional), bem como pela identificação de categorias emergentes 

que surgiram a partir dos dados coletados. Desse modo, o conjunto de categorias selecionado 
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tornou-se significativo e pertinente aos objetivos da pesquisa. 

Foram estas categorias que constituíram a estrutura de descrição, explicação e 

interpretação do conjunto 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, 2016, p. 136). 

A partir desse processo de desconstrução e reconstrução de significados dos 

fenômenos investigados, produzimos uma síntese para apresentar o produto de nossa análise, 

organizando as principais interpretações e compreensões resultantes do corpus de investigação 

da pesquisa. Essa síntese é denominada por Moraes e Galiazzi (2016) como “metatexto”, 

definido como a comunicação dos resultados de uma Análise Textual Discursiva. 

Como intervenção educativa no lócus da pesquisa, nos propomos a gerar como 

produto educacional uma proposta pedagógica denominada de Projeto Integrador. Baseado na 

integração das dimensões do trabalho, da ciência e tecnologia e da cultura, e desenvolvido 

simultaneamente à coleta de dados, este Projeto Integrador foi planejado coletivamente com a 

participação dos docentes e da pesquisadora, que elaboraram um plano de trabalho para sua 

execução. 

Todas essas etapas da pesquisa estão descritas com detalhes na próxima subseção e 

na seção destinada à análise dos dados. 

 

6.2 O PROCESSO DA PESQUISA 

 

Nesta subseção apresentamos de forma detalhada como se deu o processo da 

pesquisa, desde o contato inicial com os sujeitos até os momentos de planejamento que 

antecederam a execução do Projeto Integrador. 

A pesquisa foi realizada no Colégio Universitário – COLUN da Universidade 

Federal do Maranhão – UFMA, no período de junho a novembro de 2019. Nosso primeiro 

contato com a instituição lócus da pesquisa foi em janeiro de 2019, quando, de posse da carta 

de apresentação procuramos a Direção do COLUN para pedirmos autorização para a realização 

da pesquisa naquele espaço. Após concordar com a realização da pesquisa, o Diretor nos 

encaminhou à Coordenação de Projetos, Pesquisa e Extensão – COPPEX que emitiu em 12 de 

março de 2019 a Autorização COPPEX/COLUN/UFMA nº 001/2019 (Anexo A). 

Por tratar-se de uma pesquisa que envolve seres humanos, tomamos o cuidado de 

submeter o projeto de pesquisa à análise das questões éticas por meio da Plataforma Brasil, que 

designou o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão 
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– FACEMA para análise, tendo sido aprovado em 29 de maio de 2019 por meio de Parecer 

Consubstanciado do referido Comitê. 

Somente após a aprovação no Comitê de Ética, demos início aos procedimentos de 

coleta de dados com os sujeitos da pesquisa, que foram os professores e alunos da turma do 2º 

ano do Curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio do COLUN, denominada 

de 2º ano C, visto que na escola existia no ano letivo de 2019 três turmas de 2º ano, identificadas 

pelas letras A, B e C. As turmas A e B eram de Ensino Médio regular e a turma C era uma turma 

mista, onde alunos dos cursos Técnico em Administração e em Meio Ambiente assistiam as 

disciplinas do núcleo básico juntos e se separavam somente durante as aulas das disciplinas do 

núcleo específico da formação profissional.  

Essa junção das turmas dos dois cursos técnicos foi motivada pelo decréscimo do 

número de matrículas nas turmas de Ensino Médio Integrado a partir do ano de 2017 e pela 

escassez de professores e de espaço físico para comportar duas turmas de cursos técnicos 

integrados com número reduzido de alunos. Com isto, os alunos do Curso Técnico em Meio 

Ambiente fizeram parte indiretamente da pesquisa, pois não responderam aos questionários, 

mas estavam presentes durante a observação das aulas das disciplinas do núcleo básico e 

participaram do desenvolvimento do Projeto Integrador durante as aulas dessas disciplinas. 

Nosso primeiro contato com os professores que lecionam no Curso Técnico em 

Administração do COLUN foi realizado no dia 10 de junho de 2019 durante uma reunião 

realizada no laboratório de informática da escola. Dela participaram o Diretor da escola, o 

Coordenador da Educação Profissional, o Coordenador de Projetos, Pesquisa e Extensão e 

outros quatro professores.  

Na reunião apresentamos o projeto de pesquisa, os objetivos a serem alcançados e 

a proposta de produto educacional a ser desenvolvido na escola com a colaboração dos 

professores e alunos, visto tratar-se de uma pesquisa participante. Muitas dúvidas surgiram 

nesse momento entre os professores, justificada pela falta de experiência dos mesmos com 

projetos de integração curricular. Explicamos a eles que o produto educacional que propomos 

poderá contribuir para a efetivação do Ensino Médio Integrado na escola e para a reformulação 

do currículo do Curso Técnico em Administração de acordo com os princípios da politecnia. 

Ao final da reunião, todos estavam mais tranquilos e se mostraram dispostos a 

colaborar na pesquisa e no desenvolvimento do produto educacional. Como estava no final do 

primeiro semestre letivo, agendamos outra reunião para o início do segundo semestre, 

esperando contar com a participação de outros professores que não puderam estar presentes 

nesta primeira reunião. 
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A reunião seguinte foi realizada no dia 16 de agosto de 2019 na sala dos professores 

do COLUN. Neste dia estava acontecendo no pátio da escola o Encontro Família-Escola, 

realizado pela Divisão Técnico Pedagógica uma vez por bimestre, com a participação dos pais 

ou responsáveis dos alunos. Por este motivo, nossa reunião precisou ser bem breve. 

Compareceram onze professores, além do Coordenador da Educação Profissional. Porém, 

apenas três destes professores haviam participado da primeira reunião.  

Nessa reunião, apresentamos através de slides um exemplo de como se daria a 

integração entre as disciplinas no Projeto Integrador, utilizando conteúdos fictícios de 

disciplinas do Curso Técnico em Administração, uma vez que não possuíamos neste momento 

os conteúdos reais que seriam trabalhados pelos professores no segundo semestre. Com este 

exemplo, ficou mais claro para todos como seria a execução do Projeto Integrador. 

Apesar de breve, essa reunião foi bem mais proveitosa que a primeira, pois 

definimos que a melhor turma para desenvolvermos o Projeto Integrador seria o 2º ano, uma 

vez que o 3º ano seria afetado pela proximidade com o Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM e no 1º ano, os alunos ainda possuem poucos conhecimentos específicos da sua área de 

formação. Definimos também que o Projeto Integrador seria executado no 4º bimestre letivo, 

ficando o período correspondente ao 3º bimestre destinado para as reuniões de planejamento do 

projeto com os professores participantes da pesquisa.  

Ao final, pedimos aos participantes da reunião que assinassem uma frequência, 

colocando seus contatos de telefone e e-mail. De posse dos endereços de e-mails, solicitamos a 

eles que nos enviassem seu Plano de Ensino para o 4º bimestre letivo, para assim, visualizarmos 

quais professores e disciplinas iriam participar do Projeto Integrador. No entanto, somente a 

professora de Direito Aplicado II nos respondeu enviando o seu Plano de Ensino.  

Diante desta dificuldade inicial, fizemos na semana seguinte uma abordagem 

individual com cada professor que leciona no 2º ano do Curso Técnico em Administração do 

COLUN durante os intervalos de suas aulas. No ano letivo de 2019, haviam sido oferecidos 17 

componentes curriculares para a turma do 2º ano C, distribuídos entre 16 professores. Destes, 

14 professores aceitaram participar da pesquisa respondendo os questionários e 

disponibilizando, alguns o Plano de Ensino e outros, apenas os conteúdos programáticos a 

serem ministrados no 4º bimestre letivo, período definido para a execução do Projeto Integrador. 

O primeiro contato com os alunos foi feito no dia 22 de agosto de 2019, quando 

comparecemos à sala de aula do 2º ano C para nos apresentarmos enquanto pesquisadora e 

explicarmos os objetivos da pesquisa. A turma era composta por 40 alunos, sendo que 22 eram 

do curso Técnico em Administração e 18 do curso Técnico em Meio Ambiente, mas nem todos 
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estavam assistindo regularmente às aulas, pois havia um aluno afastado para tratamento de 

saúde e uma aluna em regime de exercícios domiciliares devido à maternidade. As aulas eram 

realizadas no turno vespertino, com os componentes curriculares distribuídos em sete horários, 

iniciando o primeiro às 13h15min e o último às 18h30min. 

Após nossa apresentação, solicitamos a colaboração dos alunos do curso Técnico 

em Administração em responderem ao questionário, explicando sobre a necessidade do 

consentimento da participação, que foi feita através da assinatura do Termo de Assentimento 

Livre e Esclarecido – TALE (Apêndice E) pelos pais ou responsáveis, visto que se tratavam de 

alunos menores de idade, com faixa etária média de 16 anos.  

Entregamos aos alunos 19 questionários acompanhados dos Termos de 

Assentimento, e demos a eles um prazo de cinco dias para trazerem de volta os primeiros 

respondidos e os segundos, assinados pelos responsáveis. Entretanto, no dia marcado 

recebemos apenas dois questionários, e os demais recebemos nos dias seguintes durante os 

momentos de observação em sala de aula. Ao final da pesquisa, obtivemos 11 questionários de 

alunos respondidos. 

Para os professores, a entrega dos questionários foi feita de forma individual nos 

intervalos das aulas e na sala dos professores, e também precedida da apresentação da pesquisa 

e da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice F). Também 

oferecemos a eles um prazo para a devolução e dos 19 questionários entregues, recebemos 17 

respondidos. Destes, 14 são professores da turma do 2º ano do curso Técnico em Administração 

e 3 são professores de outras séries do mesmo curso, que se dispuseram voluntariamente a 

responder ao questionário. 

Pelo fato da instituição lócus de pesquisa ser um Colégio de Aplicação de uma 

Universidade pública, torna-se comum o convívio na escola de estagiários e pesquisadores, que 

interagem diariamente com alunos e professores. Por isso, percebemos logo nos primeiros 

contatos com os sujeitos da pesquisa um sentimento de colaboração e demonstração de estarem 

à vontade com a presença da pesquisadora. 

Ao mesmo tempo em que fazíamos os primeiros contatos com os sujeitos da 

pesquisa, demos início à análise documental das normativas institucionais e pedagógicas que 

orientam o fazer docente no COLUN, especialmente no curso Técnico em Administração, entre 

os quais estão o Regimento Interno da escola, o Projeto Político-Pedagógico e a Matriz 

Curricular do curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio.  

De imediato, percebemos que a escola não possui um Plano de Curso integrado para 
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o Curso Técnico em Administração, somente uma Matriz Curricular7, pois o que aconteceu foi 

uma sobreposição das disciplinas do curso técnico que existia até o ano de 2017 na modalidade 

subsequente com as disciplinas do Ensino Médio regular. Essa sobreposição fez com que as 

disciplinas do núcleo básico perdessem uma hora semanal em sua carga horária, houvessem 

disciplinas no contra turno uma vez por semana, e os alunos ficassem sobrecarregados por 

cursar 17 disciplinas ao mesmo tempo. 

Após a aplicação dos questionários, partimos para a etapa de observação das aulas, 

que teve início no dia 26 de agosto e se encerrou no dia 11 de dezembro de 2019. Durante esse 

período, acompanhamos 48 aulas das disciplinas de: Economia, Matemática, Geografia, Língua 

Portuguesa, Gestão Aplicada II, Contabilidade, Direito Aplicado II, Biologia, Sociologia, 

Filosofia e Informática.  

A observação das aulas foi registrada pela tomada de notas por escrito no diário de 

campo, e complementada com fotografias e gravações em áudio nos momentos de apresentação 

das atividades propostas aos alunos como parte do desenvolvimento do Projeto Integrador. No 

diário de campo registramos todos os dados relativos à aula assistida, como a data, a disciplina, 

o professor, os horários, os recursos didáticos e as estratégias utilizadas, bem como os fatos 

ocorridos durante as observações das aulas, no momento em que ocorreram, evitando escrever 

posteriormente com base somente na memória. 

Além dos momentos de observação em sala de aula, fizemos também o registro 

escrito das conversas realizadas com professores em espaços alheios à sala de aula, como sala 

dos professores e corredores da escola, desde que pertinentes aos objetivos da pesquisa. 

Aproveitamos também um momento em que os alunos estavam com horário livre para uma 

conversa informal sobre a prática docente dos seus professores e suas perspectivas futuras 

quanto ao curso técnico que cursavam. 

Para o desenvolvimento do Projeto Integrador, havíamos proposto a realização de 

reuniões pedagógicas destinadas ao planejamento coletivo das atividades a serem realizadas 

durante a execução do projeto. Entretanto, nos deparamos com uma grande dificuldade em 

realizar essas reuniões, devido à ausência de tempo e espaço disponível, pois os professores não 

dispõem de carga horária destinada ao planejamento das aulas, e acabam dividindo seu tempo 

entre as atividades de ensino, a supervisão de estagiários e a participação em visitas técnicas e 

projetos de pesquisa e extensão. 

Além disso, a escola não possui a cultura de reunir-se para planejar. Não há espaço 

                                            
7 Ver Anexo B. 
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físico destinado para o planejamento, e os professores acabam planejando suas aulas de forma 

individual e isolada, em suas próprias casas, sem ao menos conhecer quais conteúdos os 

professores das outras disciplinas estão desenvolvendo na mesma turma em cada bimestre letivo.  

Os poucos momentos de planejamento coletivo existentes na escola acontecem 

entre as disciplinas de uma mesma área do conhecimento, que realizam uma vez por ano um 

projeto comum àquela área, do qual participam todas as turmas do Ensino Fundamental e Médio. 

Porém, entre áreas do conhecimento diferentes não existe diálogo, nem entre as disciplinas do 

núcleo básico e específico, no caso dos cursos técnicos. 

Devido a esses fatores dificultadores, as reuniões de planejamento não foram 

realizadas conforme o previsto, havendo apenas momentos de discussão das estratégias de 

ensino-aprendizagem do Projeto Integrador entre uma aula e outra ou no intervalo das aulas. 

Em nenhum desses momentos, estavam presentes todos os professores das disciplinas 

selecionadas para a execução do Projeto Integrador, motivo pelo qual houveram mudanças no 

plano de trabalho previsto inicialmente. 

Desde o início, a intenção do Projeto Integrador foi de utilizar os conteúdos que já 

estavam previstos para serem ministrados durante o 4º bimestre letivo, pois não queríamos 

interferir na dinâmica da escola nem no planejamento anual de cada disciplina trazendo algum 

novo conteúdo. E durante os momentos de observação em sala de aula, fomos estabelecendo 

laços de proximidade com os professores, e com isso, percebendo quais deles mostravam maior 

interesse e disponibilidade em participar da execução do Projeto Integrador. 

Assim, com base nos Planos de Ensino e conteúdo programático de cada disciplina, 

percebemos que os conteúdos programáticos das disciplinas de Língua Portuguesa, Geografia, 

Filosofia, Direito Tributário, Sociologia e História se articulavam em torno dos eixos 

integradores Trabalho e Cultura, portanto, ficaram definidos os seguintes conteúdos a 

comporem o Projeto Integrador: 

 Língua Portuguesa: Oralidade – os podcasts8; 

 Geografia: Nação e etnia; Fluxos migratórios; 

 Filosofia: Estética; Indústria cultural de massa; 

 Direito Tributário: O Imposto de Renda e a Lei de Incentivo à Cultura; 

 Sociologia: Formas de trabalho; Trabalho Escravo; 

 História: A Europa e a formação da classe operária. 

                                            
8 Podcast significa: conjunto de arquivos publicados pela mídia digital, composto de músicas, vídeos, notícias, que 

ficam armazenados em um servidor na internet, sujeito a atualizações constantes, e que podem ser automaticamente 

baixados para um computador ou transferidos para aparelhos de informática portáteis (MICHAELIS, 2020). 
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Entretanto, percebemos que havia uma divisão interna entre as disciplinas 

selecionadas para integrarem o projeto, pois Sociologia e História tinham em comum o eixo 

Trabalho, mas seus conteúdos não dialogavam com os conteúdos das demais disciplinas, que 

se relacionavam em torno do eixo Cultura. Desse modo, decidimos manter somente as primeiras 

quatro disciplinas e desenvolvermos o projeto em torno apenas do eixo integrador Cultura. 

Inicialmente estava previsto que na disciplina de Língua Portuguesa, os alunos 

desenvolveriam um podcast com os conteúdos ministrados na disciplina de Filosofia. No 

entanto, a professora de Língua Portuguesa não se sentiu à vontade em solicitar aos alunos que 

construíssem podcasts sobre conteúdos da Filosofia, pois a mesma não se sentia segura para 

discuti-los em sala de aula, e consequentemente não tinha como realizar uma boa avaliação. 

 Decidimos então, que os podcasts seriam realizados com os conteúdos da 

disciplina de Geografia, sobre imigração. Entretanto, a professora de Língua Portuguesa não 

gosta de impor nenhuma atividade aos alunos, preferindo dar opções para eles decidirem o que 

mais lhes agrada. Então, ela propôs que eles escolhessem entre fazer um podcast ou uma roda 

de conversa sobre o tema da Imigração, e todos preferiram a roda de conversa. Estava 

descartada assim, a utilização dos podcasts. 

Por sua vez, a professora de Filosofia havia se interessado em trabalhar com a 

construção dos podcasts, e no momento que eles foram descartados pela professora de Língua 

Portuguesa, sentiu esvaziada sua estratégia, e acabou naturalmente retirando-se da execução do 

projeto. Com isso, restaram apenas três disciplinas.  

Porém, num dos momentos de planejamento das atividades do projeto na sala dos 

professores, o professor de Gestão Aplicada II se mostrou interessado em envolver também a 

sua disciplina no Projeto Integrador, sendo bem-vindo. Desse modo, o Projeto Integrador foi 

realizado com as quatro disciplinas e conteúdos abaixo relacionados: 

 Língua Portuguesa: Oralidade; 

 Geografia: Nação e etnia; Fluxos migratórios; 

 Direito Tributário: O Imposto de Renda e a Lei de Incentivo à Cultura; 

 Gestão Aplicada II: Mix de Marketing: Publicidade e Propaganda. 

As estratégias de ensino-aprendizagem do projeto envolveram aulas expositivas, 

pesquisa na internet, rodas de conversa e apresentação de seminário. A problemática da 

imigração foi escolhida como tema relevante e atual para subsidiar a discussão na roda de 

conversa das disciplinas de Língua Portuguesa e Geografia. E todos os conteúdos foram 

desenvolvidos dentro do horário de cada disciplina, e relacionados uns aos outros por meio do 
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eixo integrador Cultura.  

O Plano de Trabalho elaborado pelos professores e pela pesquisadora para a 

execução do Projeto Integrador está descrito com detalhes na seção sobre o produto educacional. 

Na seção seguinte, apresentamos os resultados e discussões provenientes da análise de dados, 

onde foram identificadas as unidades de sentido que deram origem ao conjunto de categorias 

que possibilitaram alcançar novas compreensões acerca do objeto investigado. 
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7  ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Conforme descrito na seção anterior, a proposta metodológica de análise dos dados 

adotada nesse estudo foi a Análise Textual Discursiva – ATD, que segundo Moraes e Galiazzi 

(2016, p. 34) pode ser compreendida como “um processo auto-organizado de construção de 

compreensão em que os entendimentos emergem a partir de uma sequência recursiva de três 

componentes”. 

Os componentes aos quais os autores se referem são: a “unitarização”, que implica 

num processo de fragmentação dos textos visando ao exame detalhado de cada um deles e à 

produção de unidades de sentido; a “categorização”, que visa o estabelecimento de relações 

entre as unidades de sentido identificadas inicialmente, resultando na formação de um conjunto 

de categorias que congregam elementos próximos; e a “comunicação”, que possibilita a 

emergência de uma nova compreensão do todo, resultando em um metatexto que representa o 

produto da combinação dos elementos que compõem o ciclo de análise (MORAES; GALIAZZI, 

2016). 

O ciclo da Análise Textual Discursiva inicia-se a partir de um conjunto de 

documentos que os autores denominam “corpus”, constituídos essencialmente de produções 

textuais. Esses documentos são a matéria-prima da ATD e “são vistos como produções que 

expressam discursos sobre diferentes fenômenos e que podem ser lidos, descritos e 

interpretados, correspondendo a uma multiplicidade de sentidos possíveis” (MORAES; 

GALIAZZI, 2016, p. 38). 

Os textos que irão compor o corpus de análise são denominados de “unidades de 

contexto” e podem ser tanto aqueles textos produzidos especialmente para a pesquisa, quanto 

os documentos existentes anteriormente a ela. No caso da pesquisa em questão, constituem o 

corpus textual da análise de dados: as respostas fornecidas nos questionários aplicados com os 

sujeitos da pesquisa, os registros escritos no diário de campo da pesquisadora e os documentos 

orientadores da prática pedagógica na instituição investigada, como o Projeto Político-

Pedagógico, o Regimento Interno e a matriz curricular do curso Técnico em Administração. 

Faz-se necessário ainda, delimitar a amplitude do corpus de análise, uma vez que 

os textos que o compõem são selecionados de forma intencional pelo pesquisador e submetidos 

ao critério de saturação, atingido “quando a introdução de novas informações na análise não 

produz modificações nos resultados” (MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 39). Por esse critério, 

após a “desmontagem” dos textos que compõem o corpus de análise, selecionamos apenas as 

unidades de sentido que estão em consonância com o problema e os objetivos dessa pesquisa. 
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As demais ficarão resguardadas e podem ser retomadas em pesquisas futuras. 

A partir daqui daremos início ao processo de análise propriamente dito, realizado 

em etapas sequenciais, sendo a primeira delas a unitarização. Nessa etapa, realizamos a leitura 

atenta e exaustiva das unidades de contexto num processo de decomposição que nos permitiu 

captar os sentidos e significados pertinentes aos objetivos da pesquisa. Esse processo de 

fragmentação resultou nas unidades de sentido. 

Por sua vez, as unidades de sentido foram organizadas em categorias, que 

representam o “aspecto central de uma análise textual discursiva” (MORAES; GALIAZZI, 

2016, p. 44). Essa categorização resultou de um processo de comparação entre as unidades de 

sentido identificadas durante a etapa inicial do ciclo de análise, que foram agrupadas de acordo 

com as suas semelhanças. 

Segundo Moraes e Galiazzi (2016), existem dois métodos para a definição das 

categorias de análise: o dedutivo e o indutivo. No método dedutivo, as categorias são definidas 

antes mesmo do primeiro contato do pesquisador com o corpus de análise, sendo deduzidas 

antecipadamente a partir do referencial teórico que fundamentou a pesquisa. Enquanto que no 

método indutivo, as categorias são construídas a partir da própria análise, num processo 

constante de comparação e contraste entre as unidades de sentido. As primeiras são 

denominadas de categorias a priori e as segundas, de categorias emergentes. 

Compreendemos, junto com Moraes e Galiazzi (2016, p. 47), que todos os tipos de 

categorias são válidos, pois “o importante no processo não é sua forma de produção, mas as 

possibilidades de o conjunto de categorias construído propiciar uma compreensão aprofundada 

dos textos-base da análise e, em consequência, dos fenômenos investigados”. Desse modo, 

temos em nossa análise as categorias a priori, definidas antecipadamente conforme o 

referencial teórico da pesquisa, e uma categoria emergente, que resultou do processo de análise 

das unidades de sentido extraídas do conjunto de materiais textuais analisados.  

 Conforme demonstrado no Quadro 1, o conjunto de categorias definidos 

previamente para essa pesquisa foram: Ensino Médio Integrado; Currículo Integrado; Projetos 

Interdisciplinares de Ensino; Prática Docente. E da análise do corpus da pesquisa, a partir de 

um processo de comparação e agrupamento de elementos semelhantes, resultaram três 

subcategorias (Interdisciplinaridade; Contextualização; Relação Teoria e Prática) e uma 

categoria emergente (Educação e Trabalho).  

Para a organização do processo de análise utilizamos uma codificação que situa as 

unidades de contexto e os sujeitos de pesquisa, ao mesmo tempo que garante a estes a 

privacidade e o sigilo da sua identidade. Assim, temos na unidade de contexto “Questionários” 
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o uso da codificação P1 a P17 (Professor 1 a Professor 17) referente aos questionários 

respondidos pelos docentes. Da mesma forma, a codificação A1 a A11 (Aluno 1 a Aluno 11) se 

refere aos questionários respondidos pelos discentes. Para a unidade de contexto Diário de 

Campo, utilizamos a codificação DC, enquanto que para a unidade de contexto Documentos 

Normativos utilizamos os códigos D1 para o Projeto Político-Pedagógico, D2 para o Regimento 

Interno e D3 para a Matriz Curricular do curso Técnico em Administração.  

Quadro 1 - Categorias e subcategorias identificadas no corpus de análise 

Unidades de contexto relativas 

às 

unidades de sentido  

Categorias a 

priori 

Subcategorias Categorias 

Emergentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionários 

 

 

 

 

 

P1; P5; P7; P9; 

P11; P12; P14; 

P15; P16; P17; 

A2; A3; A5; A6; 

A9; A10. 

Ensino Médio 

Integrado 

 Educação e 

Trabalho. 

P4; P6; P8; P9; 

P11; P13; P14; 

P16; P17; A5; 

A6; A7; A8; 

A10. 

Currículo 

Integrado 

Interdisciplinaridade.  

P1; P4; P6; ; P10; 

P13; P14; A2; 

A3; A8; A9; 

A10. 

Projeto 

interdisciplinar 

de ensino 

  

P2; P3; P4; P6; 

P10; P11; P12; 

P16; A1; A2; A7; 

A8; A5; A9; 

A10. 

Prática 

Docente 

Contextualização. 

Relação teoria e 

prática. 

 

 

 

Diário de 

Campo 

 

 

 

DC 

 

Ensino Médio 

Integrado 

 Educação e 

Trabalho. 

Currículo 

Integrado 

Interdisciplinaridade. 

 

 

Prática 

Docente 

Contextualização. 

Relação teoria e 

prática. 

 

Documentos 

normativos  

D2 Ensino Médio 

Integrado 

 Educação e 

Trabalho. 
Fonte: Elaborado pela autora, São Luís, 2020. 

 

Na etapa final do ciclo da ATD, temos a elaboração de um metatexto que visa 

comunicar com clareza os sentidos e as compreensões atingidas a partir da impregnação intensa 

do pesquisador com o corpus de análise. Nesse movimento interpretativo, Moraes e Galiazzi 

(2016) reforçam que o pesquisador deve se assumir como autor, pois ao ampliar a compreensão 
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dos fenômenos investigados, estabelece pontes entre os dados empíricos e as teorias nas quais 

se baseia, expandindo o campo teórico de base. 

Em nossa pesquisa, procuramos realizar uma análise que superasse a simples 

descrição estática dos fenômenos investigados para captar e expressar uma realidade que está 

em constante movimento de superação. Captar essa característica de movimento da realidade, 

que a faz dialética, “é conseguir compreender e descrever o movimento contraditório da 

realidade, em que novas teses emergem continuamente a partir do questionamento e superação 

de antigas teorias” (MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 62). 

Conforme observamos no Quadro 1, a análise realizada partiu de um processo de 

desconstrução das unidades de contexto que correspondem aos textos e materiais obtidos 

através dos instrumentos de coleta de dados definidos para a pesquisa. Em seguida, todo esse 

material textual foi fragmentado em unidades de sentido que expressam em seu conjunto as 

categorias e subcategorias de análise.  

Nessa etapa de categorização, as unidades de sentido foram agrupadas em torno de 

quatro grandes categorias (Ensino Médio Integrado, Currículo Integrado, Projeto 

Interdisciplinar de Ensino e Prática Docente) de onde surgiram, após um processo de 

reinterpretação e agrupamento de elementos semelhantes, as subcategorias e uma categoria 

emergente. Tanto umas quanto outras perpassam todas as unidades de contexto e estão 

relacionadas ao objeto de estudo dessa pesquisa. A partir de agora passaremos a analisar cada 

uma delas individualmente.   

A análise da categoria sobre o Ensino Médio Integrado (EMI) nos mostra 

inicialmente que a maioria dos professores considera essa modalidade de ensino como a 

associação ou somatório da formação básica com a formação profissional: 

P1: “Ensino profissional associado ao Ensino Médio, em que, além das disciplinas 

comuns ao Ensino Médio há outros conteúdos e disciplinas com um foco mais 

profissionalizante”. 

P9: “Modalidade de ensino que permite uma formação geral e específica voltada para 

uma determinada profissão”. 

P16: “Curso profissionalizante com desenvolvimento de competências da área 
profissional, somado ao conhecimento básico do Ensino Médio”. 

P17: “É a aglutinação do Ensino Médio regular com a Educação Profissional”. 

 

Essas respostas dos professores denotam a ausência de incorporação da concepção 

de Ensino Médio Integrado na perspectiva da politecnia, e vão de encontro à concepção de 

formação politécnica como uma educação que combina instrução com produção material, tendo 

o objetivo de formar os sujeitos em todos os seus aspectos, físicos, intelectuais e laborais. Uma 

educação que forme o indivíduo para compreender a realidade de forma plena, incluindo o seu 

mundo físico e as relações sociais de produção (MARX, 2013).  
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Somente três professores expressaram um entendimento aproximado do real sentido 

do Ensino Médio Integrado:  

P7: “Uma concepção de educação que pressupõe a integração de dimensões 

fundamentais da vida, do trabalho, ciência, cultura, etc”. 

P11: “O EMI subverte a perspectiva dualista de trabalho manual e trabalho intelectual 

e amplia o currículo da Educação Profissional, para que o aluno possa conseguir a 

profissionalização e compreenda o lugar político e social que ocupa na sociedade”. 
P14: “É uma forma de educação global do aluno que pode ter acesso tanto aos 

conhecimentos do Ensino Médio regular quanto do ensino profissional”. 
 

Nessa perspectiva, o Ensino Médio Integrado se caracteriza como um projeto de 

educação que visa uma formação unitária e omnilateral, pois carrega em si o sentido de conjunto, 

de totalidade e de integração de todas as dimensões da vida humana no processo formativo, 

onde estão incluídos além do trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura. 

Porém, ao analisar a resposta de um professor que diz precisar de “um melhor 

entendimento por nós, professores, do que seja esse Ensino Médio Integrado, de uma forma 

mais ampla e não limitada” (P1), identificamos a possibilidade de existirem professores no 

COLUN que não saibam o que significa de fato o Ensino Médio Integrado. Atribuímos esse 

desconhecimento dos princípios do EMI à formação inicial desses professores, pois em nossa 

pesquisa, dos três professores das disciplinas específicas do curso Técnico em Administração 

que responderam ao questionário, todos possuem formação de nível superior em cursos de 

Bacharelado, dois em Administração e uma em Direito. Enquanto que nas disciplinas do núcleo 

básico todos os professores são licenciados em suas áreas específicas. 

Essa carência de entendimento sobre o EMI está vinculada diretamente à formação 

inicial dos professores, pois segundo Vasconcelos (2014, p. 65) a “formação inicial para a 

docência nos cursos de licenciatura tem-se mostrado insuficiente para dar conta dos desafios, 

especialmente os pedagógicos e os didático-metodológicos, postos ao EMI”. Portanto, se nem 

mesmo os professores licenciados são preparados para lidar com as especificidades e a 

variedade curricular da Educação Profissional, muito menos preparados estão os professores 

bacharéis, que ministram as disciplinas de formação técnica.  

Com isso, reforça-se a necessidade de o Colégio Universitário oferecer formação 

continuada para os professores que atuam na Educação Profissional, pois muitos deles não 

tiveram uma formação inicial que os proporcionasse o entendimento e os saberes necessários 

para trabalhar com essa modalidade de ensino e os modelos curriculares inerentes a ela. Essa 

necessidade de formação continuada está prevista, inclusive, no Regimento Interno, que prevê 

que “o COLUN promoverá e viabilizará cursos, treinamentos, seminários e palestras para 

qualificação dos docentes, discentes, técnicos-administrativos e comunidade” (D2). 
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E movimentos nesse sentido já vem sendo realizados no COLUN, pois no início do 

ano letivo de 2019, aconteceu na escola um Encontro Pedagógico que teve como tema 

“Currículo Escolar: uma construção coletiva”, no qual houveram mesas-redondas onde foram 

compartilhadas experiências de integração curricular realizadas em outros Colégios de 

Aplicação, além da formação de grupos de trabalho organizados por áreas do conhecimento 

para debater e propor práticas de integração curricular. 

Entretanto, esse é apenas o começo da caminhada e a escola ainda tem um longo 

percurso pela frente para conseguir realizar um Ensino Médio Integrado na perspectiva da 

formação humana integral, conforme expressado nas palavras de uma professora que diz: 

P11: “O COLUN é uma escola que ainda está “engatinhando” em relação ao Ensino 
Médio Integrado, uma vez que sua cultura organizacional e sua própria história como 

instituição educativa não ofereciam as bases para este tipo específico de ensino. Há, 

pois, uma grande caminhada, a começar pela construção de uma proposta curricular 

coletiva e participativa sobre a Educação Profissional” (aspas do sujeito). 

 

A professora P11 reconhece que essa mudança deve começar pela construção 

coletiva de uma proposta curricular para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, ao 

mesmo tempo que justifica que isso ainda não aconteceu porque o COLUN foi criado para ser 

uma escola de Educação Básica, portanto, sua cultura organizacional não estava preparada para 

a oferta de cursos da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio.  

O reconhecimento dessa necessidade de mudança alinha-se com o entendimento de 

Rodrigues e Araujo (2011), quando afirmam que  

se somente a formação docente, aliada à qualificação de espaços de aprendizagem e a 

mudanças curriculares, não se constitui em ação suficiente para que o Ensino 

Integrado se efetive no cotidiano escolar, é porque carece antes de tudo de uma cultura 

institucional e social integradora revelada nas práticas dos sujeitos que nelas estejam 

envolvidos e que deveriam assumir uma atitude humana transformadora 

(RODRIGUES; ARAUJO, 2011, p. 17). 

 

Nesse mesmo sentido, a resposta de uma outra professora (P6) vem complementar 

o entendimento da primeira (P11) quando afirma que o primeiro passo para a mudança rumo à 

integração deve ser a reformulação do Projeto Político-Pedagógico:  

P6: “Imagino que um projeto político-pedagógico seria um primeiro passo para 

articularmos, formalmente, quais os valores, objetivos e missão do curso técnico. 

Paralelamente a essa formação e de forma mais intensificada deveriam ocorrer 

momentos de socialização de planos de trabalho e ementas para que fosse possível 

traçar ações conjuntas e fazer como que a proposta fosse concretizada”. 

 

Mais do que um documento normativo que expressa os objetivos, valores e 

princípios que norteiam toda a vida escolar, o Projeto Político-Pedagógico deve ser um 

instrumento democrático voltado para a transformação da realidade, capaz de produzir a 

autonomia discente e de formar trabalhadores orientados pela ideia de contra hegemonia 
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(ARAUJO; RODRIGUES; SILVA, 2014). 

Entretanto, o atual Projeto Político-Pedagógico (D1) do COLUN data de 1994 

portanto, completamente desatualizado das normativas legais, como a LDB publicada em 1996, 

e descontextualizado da realidade atual da escola e do mundo do trabalho. Na época em que foi 

publicado, o COLUN possuía apenas a identidade de Colégio de Aplicação, oferecendo além 

da Educação Básica, o curso de Formação de Professores em Nível Médio, antigo Magistério. 

Em decorrência dessa desatualização, o documento normativo não se refere em nenhum 

momento ao Ensino Médio Integrado e deixa completamente descoberta a oferta dessa 

modalidade de ensino quanto à explicitação dos seus objetivos e princípios. 

Nem mesmo o Regimento Interno da escola, aprovado em 12 de setembro de 2017 

pela Resolução nº 284 – CONSUN, se preocupa em suprir a carência de normativas internas 

para o Ensino Médio Integrado, visto que se limita a dizer que o EMI “além de etapa final da 

Educação Básica, tem por objetivo a formação profissional e terá duração mínima de 03 (três) 

anos letivos, seriados anualmente” (D2).  

Diante da ausência de documentos normativos que direcionem para o alcance dos 

princípios constituintes do Ensino Médio Integrado, o Colégio passou por dificuldades no 

momento da transição dos cursos técnicos anteriormente ofertados na forma subsequente para 

os cursos integrados, conforme relata um outro professor: 

P16: “As dificuldades estão relacionadas a origem do Médio Integrado. Antes existia 

o pós-Médio profissionalizante e o Médio. Não houve transição. O pós-Médio foi 

extinto e o Médio Integrado foi criado, sem planejamento, sem estudo de viabilidade, 
sem criação de plano de curso e adaptação da matriz curricular. O que aconteceu foi 

apenas uma justaposição das grades curriculares, resultando em um monstrengo com 

dezesseis disciplinas por ano”. 

 

A análise dessa resposta denota um fato que já havíamos identificado quando 

percebemos a inexistência de uma proposta curricular integrada para o curso Técnico em 

Administração do COLUN: que a escola não se preparou adequadamente para realizar a 

transição dos cursos técnicos ofertados na forma subsequente para a forma integrada ao Ensino 

Médio. O que existe atualmente no Colégio Universitário é uma sobreposição das disciplinas 

do Ensino Médio regular com as disciplinas específicas dos cursos técnicos, conforme 

demonstrado na matriz curricular do curso Técnico em Administração integrado ao Ensino 

Médio (Anexo B). 

E essa realidade não é exclusiva do curso Técnico em Administração, pois de forma 

semelhante, o curso Técnico em Meio Ambiente do COLUN também não possui uma proposta 

curricular integrada e construída de forma coletiva. Ambos ainda utilizam para fins de 

certificação, o currículo antigo, do tempo em que os cursos eram realizados na forma 
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subsequente ao Ensino Médio, possuíam duração total de 18 meses e a matriz curricular era 

organizada em módulos9.  

E diante de todas essas dificuldades, é natural que o descontentamento com os 

resultados e com a falta de recursos humanos e materiais para o Ensino Médio Integrado 

também esteja presente nas respostas dos professores: 

P5: “No papel o projeto [do EMI] é perfeito. Porém na aplicabilidade, foge totalmente 

da realidade, por falta principalmente de recurso e elementos básicos, como falta de 
equipamentos, professores e verbas para funcionar, bem como, dinamizar um 

mecanismo que busque resultados satisfatórios e resultados positivos e bons”. 

P12: “Laboratórios, quadro de profissionais insuficiente em algumas áreas do 

conhecimento”. 

P15: “Campo de estágio, recursos pedagógicos limitados (material audiovisual, etc) e 

comprometimento da comunidade (alunos e professores) com a modalidade em 

questão”. 

 

Em relação a isso, Frigotto (2005) afirma que, para a proposta de formação 

integrada alcançar êxito é necessário dispor de uma infraestrutura mínima de recursos materiais, 

tais como laboratórios, bibliotecas e materiais didáticos, além de recursos imateriais 

indispensáveis, entre os quais a garantia de melhores condições de trabalho aos docentes e 

gestores escolares, remuneração adequada dos professores e incentivo a programas de formação 

inicial e continuada.  

Somente com investimentos públicos adequados, pode ser possível assegurar uma 

formação completa para a leitura do mundo e a atuação como cidadão autônomo, pois sabemos 

que mudanças curriculares não são suficientes para garantir a efetivação do Ensino Integrado 

no cotidiano escolar (RODRIGUES; ARAUJO, 2011). Sabemos também que sem elas corre-se 

o risco de “cair numa junção de conhecimentos que, na pretensa crença de se integrarem, 

resultam ainda mais em fragmentações, porque carecem de sentido e de uma teleologia que as 

conduza” (ARAUJO; RODRIGUES; SILVA, 2014, p. 170). 

Portanto, qualquer mudança que venha a ser realizada no âmbito do cotidiano 

escolar deve ter o cuidado “de criar condições para que a escola não reproduza a demanda social 

que chega a ela na forma de solicitação de certificados, de formação para o mercado etc. É 

preciso estar atento quanto a isso, pois a integração curricular pressupõe não atender a tais 

demandas” (AMADO, 2015, p. 421). 

A proposta de formação integral que deve ser buscada no Ensino Médio Integrado 

contraria a formação voltada exclusivamente para o mercado de trabalho em seu aspecto 

operacional e simplificado, marcada pela fragmentação do conhecimento, onde o sujeito é 

                                            
9 No Anexo C podemos observar a matriz curricular do Curso Técnico em Administração de quando este era 

realizado na forma subsequente ao Ensino Médio, com organização modular. 
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determinado pelas relações econômico-sociais e conduzido a reprodução do pensamento 

alienante da sociedade capitalista. No entanto, essa é a concepção de Ensino Médio Integrado 

que percebemos de forma evidente nas respostas dos alunos: 

A2: “Que ele nos capacita melhor para o mercado de trabalho”. 

A3: “É uma maneira de otimizar-nos para o mercado de trabalho tão competitivo e 

nos fazer perceber se é isso que queremos seguir”. 

A5: “É juntar os dois, ou seja, fazer com que os alunos tenham aula de ambas ao 

mesmo tempo e assim já prepara o educando para o mercado de trabalho”. 

A6: “É muito bom, pois enquanto nós estudamos as matérias regulares, nós também 

nos especializamos em área técnica, que nos dá mais oportunidade no trabalho”. 
A9: “É o conjunto onde você se prepara para o seu Ensino Médio e também pro 

mercado de trabalho, por um ser integrado ao outro você os realiza juntos sem perder 

tempo fazendo primeiro o Ensino Médio e depois um curso técnico”. 

 

Essa concepção de educação unilateral e mutiladora considera o trabalho na forma 

que ele assume no capitalismo, no sentido de força de trabalho, emprego ou de trabalho 

assalariado, centrado fundamentalmente em seu valor de troca (FRIGOTTO, 2001) e 

desvinculado da totalidade social e das contradições inerentes à sociedade de classes. Nesse 

sentido, se contrapõe a um projeto de educação que incorpora a concepção de trabalho no seu 

sentido ontológico, como atividade criadora própria do homem (SAVIANI, 2007), e que 

desenvolva nele os valores ético-políticos que caracterizam a práxis humana e conduzem à 

emancipação. 

Quando perguntados qual o motivo que os fizeram optar pelo Ensino Médio 

Integrado em detrimento do Ensino Médio regular, as respostas dos alunos corroboram a 

interpretação anterior, de valorização excessiva da formação profissional pela necessidade de 

ingressar logo no mercado de trabalho: 

A3: “Por conta da maior valorização no mercado de trabalho para técnicos formados 

no nível médio, assim propiciando a eu fazer outras complementações de currículo ao 

mesmo tempo”. 

A5: “Por conta que ao concluir meu Ensino Médio terei o curso técnico em meu 

currículo e pesará mais nele”. 

A9: “Pois o curso técnico integrado ao Ensino Médio me possibilita sair do Ensino 

Médio já com uma profissão em mente e possibilitando a minha entrada no mercado 
de trabalho”. 

A10: “O Ensino Médio integrado ao curso em Administração me oferece um leque de 

oportunidades em diversos aspectos, como por exemplo: para se ingressar no mercado 

de trabalho, conseguir um estágio em uma boa empresa e ser efetivada como 

funcionária, administrar os meus projetos, entre outros”. 

 

Além disso, registramos no Diário de Campo a fala de um aluno que diz considerar 

“uma perda de tempo fazer o Ensino Médio regular, pois no caso do Ensino Médio Integrado 

eu faço dois cursos em um e saio com dois diplomas ao final” (DC). Essa valorização pelos 

alunos da finalidade profissionalizante do Ensino Médio Integrado se explica e se impõe no 

cenário educacional brasileiro por uma razão de caráter econômico, pois segundo Moura (2007), 
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as condições de extrema desigualdade econômica de nossa sociedade obrigam que grande parte 

dos jovens precise fazer uma definição profissional precoce, objetivando complementar 

financeiramente a receita familiar ou a auto sustentação. 

Portanto, reconhecendo que a preparação profissional no Ensino Médio é uma 

imposição da realidade da maioria dos jovens de nossa sociedade, faz-se necessário que a 

integração entre Ensino Médio e Educação Profissional se materialize em forma de uma escola 

que seja unitária e ao mesmo tempo flexível, de modo a atender às necessidades diversas e 

contextualizadas de uma “população estudantil muito heterogênea em termos de condições 

prévias e necessidades relacionadas ao Ensino Médio” (MORAES; KULLER, 2016, p. 94). 

Entretanto, percebemos emergir nas respostas dos alunos um desejo, talvez ainda 

inconsciente, de superação dessa concepção de EMI voltada exclusivamente para a preparação 

para o mercado de trabalho, por uma concepção que valoriza a relação Educação e Trabalho 

como uma categoria fundamental para a efetivação de uma formação integrada: 

A5: “Poderia ter mais aulas de campo para que possamos observar nossa futura 
atuação”. 

A6: “A gente poderia fazer visitas técnicas e passeios para uma experiência mais real 

e mais perto do profissional”. 

A7: “Algumas matérias como o Direito, gostaria que tivesse mais atividades 

interdisciplinares e projetos”. 

A8: “O que poderia melhorar um pouco era a exploração de temas cotidianos, que 

logicamente envolve a Administração”. 

A10: “Acredito que o que poderia melhorar é a experiência e vivência de campo não 

ser restringida somente no período do estágio, mas também em planos de estudos pode 

haver pesquisa e visitas técnicas em pequenas, médias e grandes empresas”. 

 

Ao valorizarem situações de aprendizagem que se dão fora do espaço escolar, as 

respostas dos alunos expressam a necessidade de que os professores em suas disciplinas 

organizem um processo pedagógico que os levem a aprender com o trabalho, no mundo do 

trabalho, através de experiências práticas relacionadas com o contexto profissional para o qual 

estão sendo formados, e não apenas na instituição de ensino. Compreendem assim, que 

educação e trabalho não são coisas separadas nem estão em lugares e espaços que não dialogam.  

Essa articulação entre educação e trabalho está na base da ideia de formação 

politécnica da classe trabalhadora, expressada quando Marx (2013) afirma que somente a 

combinação de educação com produção material é capaz de formar os sujeitos em todos os seus 

aspectos físicos, intelectuais, laborais e único meio de produzir seres humanos plenamente 

desenvolvidos. Este seria, portanto, o “germe da educação do futuro” (MOURA; LIMA FILHO; 

SILVA, 2015, p. 1066). 

Concebida como uma categoria fundamental para a Educação Profissional e 

Tecnológica, a relação Educação e Trabalho equivale a assumir o trabalho como princípio 
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educativo. Somente através do caráter formativo do trabalho será possível considerar o ser 

humano como sujeito e produtor da sua realidade material e social, portanto, apto a se apropriar 

dela e transformá-la (CIAVATTA; RAMOS, 2012).  

E o primeiro passo para promover uma formação humana integral na perspectiva 

da construção do conhecimento como uma totalidade deve ser a elaboração do Currículo 

Integrado, que corresponde à segunda categoria da nossa análise. Essa necessidade aparece 

expressada com veemência nas palavras de duas professoras que afirmam a importância da 

construção de uma proposta curricular coletiva: 

P4: “A construção de um projeto pedagógico mais coletivo, uma vez que tem 

possibilitado a socialização de práticas educacionais com professores de diferentes 

áreas”. 

P11: “A proposta curricular deveria ser o primeiro passo para a instituição de um 

Ensino Médio integrado à Educação Profissional, pois a partir dele, poderíamos 

construir os eixos para o trabalho dimensionados na perspectiva de uma escola crítica, 

articulados aos conteúdos curriculares da base comum curricular. É pela proposta 

curricular que poderemos criar um currículo que combine as temáticas, as práticas e 

o próprio estágio numa rede interligada de múltiplos conhecimentos”. 

 

Ao conceber a formação integrada como uma totalidade social, torna-se inaceitável 

tratar o currículo como a sobreposição de disciplinas de formação geral com disciplinas de 

formação técnica. Portanto, o currículo integrado deve se constituir numa síntese entre as 

disciplinas da formação geral e da formação técnica, estando presente a integração durante todo 

o ano letivo e perpassando pelo maior número de componentes curriculares possíveis (RAMOS, 

2005). Porém, essa síntese não implica em redução ou abandono dos conteúdos curriculares 

previstos na base nacional comum em favorecimento dos conteúdos da formação profissional, 

mas deve haver uma relação dialógica dessas disciplinas com a futura profissão técnica que o 

aluno irá exercer. 

Essa rede interligada de conhecimentos precisa estar baseada na relação entre teoria 

e prática e na indissociabilidade entre saberes gerais e específicos, pois só assim, os conteúdos 

e métodos de ensino-aprendizagem poderão ser selecionados e organizados em um sistema de 

relações históricas e dialéticas que expliquem, compreendam e transformem a totalidade 

concreta (RAMOS, 2011, 2014).   

Por mais que a construção de um currículo integrado para os cursos técnicos do 

COLUN ainda seja apenas uma perspectiva futura, a escola já demonstra um movimento de 

busca dessa integração, conforme expressa a resposta de um professor que diz: “Na medida em 

que as disciplinas dialogassem mais entre si e os currículos fossem atualizados considerando as 

atuais demandas do mercado de trabalho, o que já está acontecendo no Colégio Universitário” 

(P1). 
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Como exemplo de movimentos nesse sentido, destacamos a iniciativa da gestão da 

escola que, no segundo semestre de 2019, elaborou e distribuiu Ordens de Serviço para que os 

professores se reunissem por áreas do conhecimento e reformulassem as ementas das 

respectivas disciplinas para o ano letivo seguinte (2020). No entanto, esse movimento dividiu 

as opiniões dos professores, alguns se manifestando a favor e outros contrários. Entre as 

opiniões contrárias, registramos no Diário de Campo um desabado de descontentamento de dois 

professores com essa iniciativa da gestão da escola, pois segundo eles, 

DC: “O discurso está caminhando no sentido inverso da prática, pois foi feito um 

Encontro Pedagógico no início do ano sobre o Currículo Integrado, mas na prática o 

que se veem são atitudes como essa, que expressam compartimentalização das 

disciplinas e separação, mantendo cada uma em sua área, sem o conhecimento do 

todo”. 

 

Ao passo que o outro professor complementa: “agindo dessa forma cada professor 

vai conhecer somente os conteúdos de sua disciplina, quando conhece, sem preocupação com 

a integração” (DC). Compreendemos, portanto, que o descontentamento dos professores pode 

estar situado na linha de intersecção entre gestão institucional e prática docente no contexto do 

planejamento e desenvolvimento de uma proposta curricular integrada, pois, conforme afirmam 

Araujo e Frigotto (2015) o desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras não depende 

apenas de soluções didáticas, e sim de soluções ético-políticas. E estas dependem de um 

processo constante de criação e recriação que só será possível com uma verdadeira mudança de 

postura de gestores, professores e de toda a comunidade escolar. 

Outros professores apontam em suas respostas, caminhos semelhantes para chegar 

à construção de uma proposta curricular capaz de atender as demandas de formação omnilateral 

e politécnica da classe trabalhadora, substituindo o indivíduo parcial e fragmentado pelo ser 

humano completo, e superando a dicotomia entre formação geral e formação técnica.  

P16: “Nosso papel está em construir uma matriz curricular que atenda às necessidades 

do mundo do trabalho e as necessidades individuais com uma formação ampla do ser 

humano que atenda sua formação profissional, técnico-científica e cultural”. 
P8: “Desafio de superação da dicotomia entre o currículo com foco em humanidades 

e o currículo com foco na ciência e tecnologia”. 

 

Ao objetivar a superação da dicotomia existente entre as disciplinas de formação 

geral e as de formação profissional, que hierarquiza o conhecimento conferindo conotação 

negativa e menor valor social a estas últimas (MACHADO, 2009), restará superado também o 

“histórico conflito existente em torno do papel da escola, de formar para a cidadania ou para o 

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

ciência e tecnologia” (RAMOS, 2005, p. 106).  

Além da necessidade de ruptura dessa dicotomia, os professores apresentam outras 
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soluções para a construção de uma proposta curricular integrada, demonstrando que percebem 

a importância da interdisciplinaridade no ensino e do planejamento coletivo como elementos 

essenciais para a formação de cidadãos capazes de situar-se crítica e reflexivamente frente aos 

processos produtivos, às exigências, às contradições, aos avanços e às tendências do mundo do 

trabalho contemporâneo. 

P9: “Construção curricular com interdisciplinaridade. Diálogo entre as disciplinas 

comuns ao Ensino Médio regular e disciplinas específicas do curso técnico”. 
P13: “Considerando as disciplinas como interdependentes e propondo atividades com 

a participação de todas as áreas”. 

P17: “A melhor forma de haver integração é praticando o planejamento conjunto entre 

as áreas na construção da integração curricular”. 

 

Compreendida por Araujo, Costa e Santos (2013, p. 08) como o princípio da 

diversidade e da criatividade que pressupõe a “máxima exploração das potencialidades de cada 

ciência, [e] da compreensão dos seus limites”, a interdisciplinaridade constitui-se num elemento 

indispensável à materialização do currículo integrado. Entretanto, essa interação entre as 

diversas disciplinas não implica em redução ou eliminação da autonomia de cada uma delas, 

mas deve ser desenvolvida sistematicamente de modo a favorecer “a reconstituição da 

totalidade pela relação entre os conceitos originados a partir de distintos recortes da realidade; 

isto é, dos diversos campos da ciência representados em disciplinas” (RAMOS, 2014, p. 212).  

Mas para isso, o currículo integrado “exige interação, planejamento coletivo e 

reflexão conjunta dos docentes ao longo de todo o curso, a fim de estabelecer práticas 

pedagógicas interdisciplinares que concorram para uma sólida formação científico-tecnológica-

cultural dos estudantes” (SILVA; SÁ, 2016, p. 382). Daí a importância do planejamento como 

parte inseparável da atuação docente, uma vez que “a própria intervenção pedagógica, nunca 

pode ser entendida sem uma análise que leve em conta as intenções, as previsões, as 

expectativas e a avaliação dos resultados” (ZABALA, 1998, p. 17). 

No entanto, é importante esclarecer que a interdisciplinaridade não nega a 

disciplinaridade, pois ela representa uma maneira de “pensar o mundo e a realidade em sua 

totalidade concreta sem, no entanto, negar as especificidades das partes que constituem o todo 

e suas complexas e contraditórias relações. Trata-se de pensar o desenvolvimento da ciência e 

a vida numa perspectiva dialética da realidade” (VASCONCELOS, 2014, p. 78-79). 

Uma das maneiras de trazer a interdisciplinaridade para o ambiente escolar é a 

realização de Projetos Interdisciplinares de Ensino, que correspondem à terceira categoria da 

nossa análise. Percebemos nas respostas dos professores que eles reconhecem a importância 

dos projetos interdisciplinares, sejam eles de ensino, pesquisa ou extensão, como uma 

ferramenta facilitadora do processo de ensino-aprendizagem: 
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P1: “São muito bons por possibilitarem o diálogo de várias disciplinas, os professores 

ajudam uns aos outros, uma aproximação entre os saberes, o que só tem a favorecer o 

processo ensino-aprendizagem”. 

P4: “Em várias oportunidades foi possível trabalhar um determinado conteúdo com 

diferentes visões. Tais experiências mostram que o conhecimento pode ser transmitido 

de maneira mais fácil, permitindo um melhor entendimento do aluno”. 

P6: “A experiência tem sido exitosa, pois conseguimos interligar diferentes 

conhecimentos, que acabam se complementando e possibilitam aos alunos ampliar 

seus olhares e percepções”. 

P10: “Bom, porque os alunos adquirem conhecimentos que estão relacionados em 

várias disciplinas”. 
P13: “Enriquece a aprendizagem e estimula os professores e alunos a pensar para além 

das disciplinas isoladas”. 

P14: “São excelentes maneiras de promover a troca e o compartilhamento dos saberes. 

Alunos e professores ganham se souberem aproveitar de maneira eficiente”. 

 

Conforme destacado por Machado (2009), a metodologia de ensino orientada por 

projetos tem entre seus objetivos vincular teoria e prática mediante o uso de estratégias de 

investigação, favorecer o estabelecimento de relações entre os conhecimentos escolares e a 

realidade dos alunos, promover a mobilização e articulação de diferentes recursos e saberes e 

elevar o aluno a sujeito do processo de produção de conhecimentos. 

Ao permitir que o aluno saia da condição de expectador de aulas expositivas e seja 

protagonista na construção da sua aprendizagem, os projetos promovem um enriquecimento do 

processo de ensino-aprendizagem, demonstrado nos relatos de valorização dessas experiências 

pelos alunos: 

A2: “Muito gratificante e enriquecedor”. 

A3: “Muito proveitoso e de grande aprendizado”. 

A8: “Uma experiência incrível e bastante agradável, pude aperfeiçoar muito sobre os 

temas, e me atualizar sobre o assunto”. 

A9: “Foi ótima, pois é uma oportunidade da pessoa colocar em prática tudo aquilo 

que ela aprendeu e mostrando aos outros como a experiência com o seu curso é boa”. 

A10: “Muito boa, só precisa ser mais frequente e abranger diversas áreas e diversos 

alunos para trocar experiência”. 
 

Somente colocando-se como parte de uma proposta de integração curricular no 

Ensino Médio, os projetos interdisciplinares podem promover a integração dos conteúdos na 

perspectiva da interdisciplinaridade, objetivando o “fortalecimento do trabalho coletivo entre 

os docentes, e também estratégias de um ensino investigativo com ênfase na resolução de 

problemas a partir de um tema gerador” (BRAGA, et.al, 2017, p. 217).  

Entretanto, os projetos interdisciplinares não possuem um fim em si mesmos, mas 

precisam estar articulados com os objetivos da escola e com a concepção de formação integrada 

adotada por ela, estabelecendo uma totalidade orgânica entre esses objetivos e os sujeitos da 

prática pedagógica: professores e alunos. Desse modo, Rodrigues (et. al., 2017) orienta que 

optar pelo Ensino Médio Integrado pressupõe, entre outras coisas, um resgate efetivo da gestão 

democrática e participativa e novas posturas no campo da Prática Docente, que constitui nossa 
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quarta categoria de análise. 

Na avaliação dos professores da sua própria prática docente, as práticas de 

contextualização adquirem centralidade: 

P6: “Ministrando disciplinas jurídicas, tento articular outras áreas (Sociologia, 

História, Português...), outros espaços (movimentos, viagens, visitas técnicas) e outras 

discussões (ética, cidadania...). Como aspecto positivo, percebe-se um interesse maior 

dos alunos pela aula, uma maior participação com exemplos oriundos da prática deles 

e, dessa forma, um aprendizado mais consistente”. 

P11: “Bem, eu tento articular os conteúdos de ensino de Sociologia aos conteúdos 

reais de vivência dos alunos, articulando saberes empíricos e científicos. Deixo que 
eles se posicionem como sujeitos sociais e que reconheçam, assim, seu lugar como 

pessoas com identidades próprias dentro da sociedade em que vivem”. 

P12: “Buscando adequar os conteúdos à área de Administração. Pesquisas voltadas 

para a área do conhecimento”. 

P14: “Fomentando a conciliação entre teoria e prática. Oferecendo oportunidade para 

que a carga horária seja melhor aproveitada, com mais produtividade e eficiência”. 

P16: “O aspecto principal da prática docente reside em mostrar aspectos práticos que 

acontecem nas empresas, relacionando a prática com a teoria da disciplina”. 

 

Caracterizada por estabelecer relações entre os processos educativos e sociais que 

fazem parte da realidade local da escola, configurando-se como uma estratégia de 

problematização do contexto social, histórico, econômico e político que desempenha um 

importante papel na promoção de uma aprendizagem significativa, participativa, crítica e 

autônoma (ARAUJO; COSTA; SANTOS, 2013), a contextualização constitui uma referência 

para a organização didática de práticas pedagógicas que se querem orientadas pela ideia de 

integração. 

Aqui reside a importância da contextualização, que aliada ao diálogo 

interdisciplinar entre os conteúdos de formação geral e profissional pode conferir centralidade 

à relação teoria e prática. Esses princípios, integrados numa unidade dialética, imprimem um 

caráter de totalidade à formação integral dos sujeitos e os caracterizam enquanto seres em 

constante mudança e construção. 

Portanto, a relação teoria e prática representa um outro aspecto primordial para a 

efetivação de uma prática docente integradora, e aparece também num registro feito no Diário 

de Campo da fala de uma professora que reconhece a importância de “conceber a prática 

docente como uma práxis humana” (DC). Isso demonstra que a professora reconhece a 

necessidade de assumir uma postura docente que ultrapasse a contemplação da realidade para 

adotar uma atitude política de transformação e emancipação social. 

Uma vez que teoria e prática são componentes indissociáveis da práxis (ARAUJO, 

2008), é por meio dela que o professor pode assumir a consciência crítica de sua prática e assim 

contribuir para superar a fragmentação do saber escolar e para instrumentalizar os estudantes 

com conhecimentos teóricos e práticos que os permitam enfrentar com autonomia os desafios 
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postos pela vida social e lutar pelo exercício da liberdade. E sem a incorporação dessa atitude 

na prática docente, o saber permanecerá dissociado de uma atitude crítica frente ao 

conhecimento e o aluno continuará na posição de mero receptor de informações (FRANCO, 

2015). 

Em termos pedagógicos, articular teoria e prática corresponde a uma “postura 

docente que propicia um ensino em que pensar e fazer se encontram integrados no cotidiano 

escolar de qualquer disciplina, seja esta ligada às artes, ao desporto, ao domínio específico de 

uma especialização da esfera do trabalho” (ARAUJO; RODRIGUES; SILVA, 2014, p. 170). 

De modo semelhante, uma parte dos alunos avaliou a prática docente dos 

professores do Ensino Médio Integrado do COLUN de forma positiva: 

A1: “As aulas são interessantes, esclarecedoras, um pouco difícil, mas temos ótimos 

professores para nos ajudar a compreender o conteúdo”. 

A2: “São professores muito bons e extremamente capacitados”. 

A7: “Alguns se dedicam muito à disciplina. A maioria possui imenso desenvolvimento 
como professor”. 

A8: “Os professores do curso de Administração são excelentes, apresentam com 

clareza os assuntos, tem competência, responsabilidade, ótimas propostas de ensino”. 

 

Não nos surpreendeu o fato deles terem reconhecido que os professores são 

competentes e capacitados para a condução de um processo de ensino-aprendizagem 

interessante e satisfatório, pois após termos feito a observação de 48 aulas durante a etapa de 

coleta de dados da pesquisa, percebemos nos professores a responsabilidade e o interesse em 

contribuir para uma formação plena dos estudantes, não só a nível de formação técnica ou de 

preparação para o avanço nos estudos, sendo também nítida a preocupação em desenvolver 

neles os aspectos relacionados à formação moral, ética e cidadã. 

Entretanto, apesar da maioria reconhecer a competência dos professores, uma 

parcela dos alunos fez críticas aos procedimentos de ensino adotados por eles, comportamento 

observado tanto nas respostas aos questionários quanto em registros no Diário de Campo: 

A5: “Eles poderiam nos mostrar mais fatos que iremos conviver, além da teoria”. 
A9: “Fazendo com que seu ensino fosse mais prático e menos teórico, pois às vezes o 

aluno acaba se cansando de tanta teoria”. 

A10: “Muitos professores deixam a desejar e passam aulas somente teóricas, o que se 

torna monótono e extremamente chatas, falta de projetos voltados para a área de 

Administração”. 

DC: “Tem professores que não explicam o assunto direito e quando a gente pergunta 

ou diz que não entendeu, não tem paciência de explicar novamente, alegando que a 

gente tava conversando ou que não prestou atenção”. 

DC: “A gente não entende como fazer os cálculos e o professor não sabe explicar de 

uma forma que a gente entenda. Desde o início do ano é assim”. 

 

Essas respostas revelam a percepção dos alunos de uma concepção de ensino 

assumida por alguns professores do EMI no COLUN que se coaduna com os princípios da 

concepção tradicional do currículo, que foi duramente criticada por Freire (2005) pela prática 
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de depositar na cabeça dos alunos conteúdos vazios, desconectados da realidade na qual se 

produzem e alheios à experiência empírica e ao contexto social dos educandos. 

Essa concepção, denominada pelo autor de “ educação bancária”, é completamente 

oposta aos princípios da educação libertadora, que se configura em uma práxis autêntica, na 

qual a função da escola não deve ser de transmissão do saber dominante, mas de geração de um 

saber transformador que possibilite às classes populares ter consciência da sua condição de 

dominados e criar as condições de superação da dominação a que estão submetidos (FREIRE, 

2005).  

Além disso, as respostas dos alunos demonstram que, apesar de os professores 

reconhecerem a importância da contextualização, da interdisciplinaridade e da relação teoria e 

prática, nem todos se preocupam em trazer esses elementos para suas aulas. Do outro lado, os 

professores elencam diversos motivos que os impedem de promover a relação entre teoria e 

prática, ou entre conhecimentos gerais e específicos, para conceber uma formação que seja de 

fato integrada. São eles: 

P2: “A própria simultaneidade do ensino já é um problema, pela grande quantidade de 

disciplinas”. 

P3: “Turmas lotadas e cursos integrados distintos na mesma turma”. 

P4: “Carga horária excessivamente grande (alguns conteúdos repetidos em disciplinas 
diferentes) e distribuição dos horários”. 

P10: “A quantidade de disciplinas ministradas nas séries 1ª, 2ª e 3ª, já que os alunos 

ficam muito sobrecarregados”. 

 

Todos esses argumentos são válidos e estão relacionados a organização curricular 

dos cursos técnicos integrados no COLUN, que pela falta de um currículo integrado planejado 

de forma coletiva, resultou num arranjo que superlota as salas de aula onde convivem cursos 

técnicos distintos e sobrecarrega alunos e professores com o excesso de disciplinas. Outro fator 

dificultador destacado pelos professores é o excesso de carga horária de ensino a que estão 

submetidos, onde não lhes sobra tempo para o fortalecimento do trabalho coletivo e 

colaborativo entre os docentes: 

P6: “Alguns professores, pelo excesso de carga horária, não conseguem planejar e 

participar de eventos formativos que buscam essa integração, e acabam “apenas” 

ministrando conteúdos específicos da sua disciplina, considerando que muitos têm 

cargas horária de sala de aula elevadas”. 

P11: “Seria melhor se eu tivesse mais tempo em minhas aulas, pois meus horários são 

quebrados, então, meu tempo é sempre comprometido. Também sinto falta de uma 

articulação maior com outras disciplinas, um diálogo mais aberto com outros 

professores para construir um conhecimento mais holístico”. 

 

Esses dados reforçam a afirmação de Araújo, Rodrigues e Silva (2014) de que a 

construção de um ensino integrador não implica somente em uma questão de reformulação 

curricular ou na inclusão de novos procedimentos didáticos, mas necessita de um ambiente 
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escolar que favoreça o planejamento coletivo e o diálogo entre as áreas do saber para construção 

de práticas pedagógicas integradoras, pois existem diferentes formas de organizar os conteúdos 

necessários à formação dos sujeitos para que eles se tornem capazes de interpretar e agir com 

autonomia sobre a realidade.  

E somente ao assumir uma atitude transformadora, o professor terá condições de 

interligar o fazer e o pensar no interior da dinâmica de ensino de qualquer disciplina, 

independentemente do arranjo curricular, visando munir os seus alunos tanto dos saberes 

científicos quanto dos saberes políticos e culturais que lhes permitam conhecer os seus direitos 

e deveres na sociedade e os habilitem a assumir a condição de dirigentes (ARAÚJO; 

RODRIGUES; SILVA, 2014).  

Tanto é verdadeira essa afirmação dos autores, que constatamos durante a etapa de 

observação em sala de aula que é possível sim realizar práticas docentes integradoras 

independentes do arranjo curricular. Em uma demonstração de interesse espontânea dos 

professores de Contabilidade e Matemática Financeira do 2º ano do curso Técnico em 

Administração e apesar do pouco tempo para planejar devido à necessidade de cumprimento de 

suas carga-horárias diárias, eles conseguiram conciliar seus horários e realizar uma aula prática 

sobre o uso da calculadora HP para a obtenção de respostas mais rápidas na resolução de 

cálculos contábeis. E ao final da aula conjunta, a professora de Matemática contextualizou a 

importância do conteúdo ministrado nessa aula prática para o bom desempenho nas duas 

disciplinas e na profissão de técnico em Administração. 

Apesar disso, em uma das respostas do questionário uma outra professora admite 

que “nem todos os professores buscam essa integração, pois pressupõe um “trabalho” de olhar 

para diferentes atores e áreas” (P6). Isso nos fez refletir se realmente todos os professores estão 

dispostos a assumir o compromisso com a transformação social, para a qual direciona-se a 

integração teórico-prática, pois a integração do currículo acontece no método, na forma como 

o professor integra os conteúdos escolares. O fato é que sem a atitude docente de realizar em 

suas atividades a unidade teórico-prática, “as mudanças curriculares tornam-se vazias de 

sentido revolucionário” (RODRIGUES; ARAUJO, 2011, p. 17). 

Nesse sentido, Henrique, Silva e Baracho (2011) argumentam que para alcançar 

uma prática docente integradora é imprescindível que a visão interdisciplinar esteja presente na 

organização dos conteúdos de todos os cursos, de modo a “permitir aos estudantes não só se 

apropriarem dos conhecimentos técnicos inerentes ao curso, como também compreender a 

sociedade em que vivem e contribuir para que possam dela participar de forma autônoma, 

crítica e solidária” (HENRIQUE; SILVA; BARACHO, 2011, p. 465). 
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Na primeira parte da análise, partimos de uma estrutura de categorias e 

subcategorias para nos auxiliar no exercício de descrição e interpretação do objeto da pesquisa. 

A partir de agora, iremos comunicar os resultados por meio de uma síntese que expressa os 

sentidos e significados elaborados a partir do conjunto de textos analisado e que corresponde 

ao metatexto, última etapa do ciclo de uma ATD (MORAES; GALIAZZI, 2016).  

Toda nossa pesquisa está voltada para responder ao seguinte problema: Como a 

prática docente dos professores do Curso Técnico em Administração do Colégio Universitário 

da UFMA reflete os princípios expressos no currículo integrado do curso? E para respondê-la 

precisamos responder também a duas questões norteadoras: o currículo do Ensino Médio 

Integrado ao Curso Técnico em Administração está organizado na perspectiva da politecnia? 

Quais as concepções que orientam o trabalho dos professores para uma prática docente 

integradora? 

Tendo em mente essas questões, definimos inicialmente quatro categorias de análise: 

Ensino Médio Integrado, Currículo Integrado, Projetos Interdisciplinares de Ensino e Prática 

Docente, que foram acrescidas de uma categoria que emergiu do corpus de análise: Educação 

e Trabalho. Além dessa, da categoria sobre o Currículo Integrado surgiu a subcategoria da 

Interdisciplinaridade e da categoria sobre a Prática Docente surgiram as subcategorias da 

Contextualização e da Relação Teoria e Prática.  

Analisando a categoria sobre o Ensino Médio Integrado percebemos que convivem 

entre os professores do COLUN duas concepções de EMI: uma que considera essa modalidade 

de ensino como a associação ou somatório da formação básica com a formação profissional, 

presente nas respostas da maioria dos entrevistados, e outra que o considera como um projeto 

de educação que visa uma formação unitária e omnilateral, sendo essa a que está de acordo com 

os princípios da politecnia.  

Atribuímos essas respostas a uma carência na formação inicial desses professores 

em nível superior, pois no caso dos que ministram disciplinas específicas da formação técnica 

são todos bacharéis e as pesquisas demonstram que nem mesmo os que passam por cursos de 

Licenciatura são preparados para lidar com as especificidades e a variedade curricular da 

Educação Profissional. Daí a importância de a escola investir em um programa de formação 

continuada voltado para a formação de professores que atuam nessa modalidade de ensino. 

Entre os alunos verificamos na maioria das respostas a presença da concepção de 

EMI voltada para atender à necessidade de qualificação profissional visando o ingresso 

imediato no mercado de trabalho ou a complementação de currículo para a empregabilidade. 

Essa valorização excessiva da finalidade profissionalizante do EMI se explica por uma razão 
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de caráter econômico inerente à desigualdade social entre as classes, que obriga grande parte 

dos jovens a fazer uma definição profissional precoce. 

Por outro lado, emergiram em algumas respostas dos alunos a necessidade de uma 

formação que extrapole os limites do espaço escolar e os leve a aprender com o trabalho por 

meio de experiências práticas relacionadas ao contexto da profissão para a qual estão se 

formando. Demonstraram assim, reconhecer a Educação e Trabalho como elemento essencial 

para promover a formação humana em todos os seus aspectos, físicos, intelectuais e laborais. 

Por este motivo e por constituir-se num elemento fundamental para a Educação Profissional e 

Tecnológica, a Educação e Trabalho tornou-se uma categoria emergente em nossa análise. 

Destacamos ainda, o reconhecimento por alguns professores do longo caminho que 

o COLUN tem a percorrer para a realização de um Ensino Médio Integrado adequado aos 

princípios da formação humana integral. E esse caminho perpassa pela atualização do Projeto 

Político-Pedagógico da escola e pela construção coletiva de um currículo integrado para os 

cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrada ao Ensino Médio.  

Assim, chegamos à resposta da primeira questão norteadora da pesquisa concluindo 

que o COLUN ainda não possui um currículo para o EMI organizado na perspectiva da 

politecnia. Mas, apesar das dificuldades relacionadas a financiamento público e recursos 

humanos e materiais para a consecução de um ensino de qualidade, já são visíveis ações 

organizadas pela gestão da escola com o objetivo de promover mudanças curriculares para os 

cursos da Educação Profissional. 

Na análise da categoria sobre o Currículo Integrado, outros professores ressaltam a 

necessidade de construção de uma proposta curricular coletiva para os cursos do Ensino Médio 

Integrado do COLUN, em substituição ao arranjo curricular existente que sobrecarrega alunos 

e professores com o excesso de disciplinas e carga horária.  

No entanto, apesar da boa vontade da gestão da escola em promover ações voltadas 

para a integração curricular, estas acabam contribuindo para a manutenção da dicotomia entre 

formação geral e formação técnica ao privilegiar a fragmentação do saber e a separação das 

áreas do conhecimento. Para serem efetivas, essas ações deveriam estar sintonizadas com o 

ideal de construção curricular por meio da interação, planejamento coletivo e reflexão conjunta 

dos docentes, de modo a privilegiar a interdisciplinaridade como elemento indispensável à 

reconstituição da totalidade pela relação dialógica entre os diversos campos da ciência. 

Definida como subcategoria de análise, a interdisciplinaridade teve sua importância 

reconhecida pelos alunos, tanto em atividades de ensino quanto em projetos de pesquisa ou 

extensão, para promover uma unidade dialética entre os conteúdos de formação geral e 
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profissional. Como elemento essencial para a efetivação do currículo integrado, a 

interdisciplinaridade está presente também na base da categoria sobre os Projetos 

Interdisciplinares de Ensino. 

Esses, por sua vez, são valorizados tanto por professores quanto por alunos como 

uma ferramenta que possibilita a prática do trabalho docente coletivo e consiste em um 

movimento de investigação e compartilhamento de saberes e experiências, onde cada professor 

contribui com o olhar da sua disciplina para ampliar o conhecimento e a percepção dos alunos 

sobre o assunto investigado, elevando-os a sujeitos do processo de produção de conhecimentos. 

Mas para isso, eles não podem possuir um fim em si mesmos, devendo ser desenvolvidos em 

articulação com princípios de gestão democrática e novas posturas no campo da prática docente. 

Na quarta e última categoria de análise, a Prática Docente foi avaliada pelos 

próprios professores como satisfatória, sendo destacadas por eles duas concepções que os 

orientam na sua prática pedagógica e correspondem às subcategorias de análise: a 

contextualização e a relação teoria e prática.  

A contextualização desempenha papel importante na promoção de uma 

aprendizagem significativa, participativa e autônoma, enquanto que a relação teoria e prática 

resulta na práxis, essencial para que os professores assumam a consciência crítica da sua prática 

e mudem sua postura docente rumo à superação da fragmentação do saber escolar e à formação 

de alunos capazes de se posicionar autonomamente frente aos desafios sociais. 

Por sua vez, os alunos se dividiram entre aqueles que consideram seus professores 

competentes para a condução de um processo de ensino-aprendizagem satisfatório e aqueles 

que tecem críticas aos procedimentos de ensino adotado por eles, que se coadunam, muitas 

vezes, com os princípios da concepção tradicional do currículo, cujos conteúdos são trabalhados 

de forma desconectada da realidade e alheia ao contexto social dos educandos. 

A análise demonstra que as concepções expressadas pelos professores para uma 

prática docente integradora são a contextualização e a relação teoria e prática, que juntamente 

com a interdisciplinaridade respondem à segunda questão norteadora da pesquisa. Mas apesar 

disso, a realidade ainda é bem diferente da fala, pois a despeito das dificuldades provenientes 

do próprio arranjo curricular, alguns professores não se mostram dispostos a fortalecer o 

trabalho coletivo e a assumir o compromisso ético-político com a formação de cidadãos capazes 

de compreender a sociedade em que vivem e dela participar com autonomia.  

 Além disso, como os cursos de Educação Profissional integrada ao Ensino Médio 

do COLUN não possuem um currículo integrado organizado na perspectiva da politecnia, que 

expresse os princípios e indique os caminhos norteadores para a efetivação da integração 
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curricular, a escola não pode exigir que a prática pedagógica dos professores que atuam nessa 

modalidade de ensino seja integrada.  

No entanto, o fato de não haver um currículo integrado para os cursos de Educação 

Profissional integrada ao Ensino Médio do COLUN, não impede que os professores realizem 

práticas integradoras em seu fazer pedagógico. E mesmo diante de inúmeras dificuldades, como 

falta de tempo e espaço adequado para a realização do planejamento coletivo, formação inicial 

insuficiente para dar conta das especificidades dessa modalidade de ensino, ausência de 

formação continuada na escola, falta de recursos didáticos, a força de vontade e o interesse de 

alguns professores demonstram que existem iniciativas voltadas para fazer acontecer uma 

formação integrada no COLUN. 

E a pesquisa demonstra também que esse interesse não é apenas de alguns poucos 

professores, mas a própria gestão da escola empreende esforços nesse sentido, embora estes 

esforços não sejam ainda os mais adequados e condizentes com a proposta de formação do 

Ensino Médio Integrado, representam uma tentativa de acertar que não pode ser desprezada, 

pois o primeiro passo para alcançar um objetivo é a vontade de fazer. 
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8  PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Como intervenção educativa na instituição lócus da pesquisa, desenvolvemos um 

produto educacional denominado de “Projeto Integrador: uma proposta pedagógica para o 

Ensino Médio Integrado”, que foi planejado coletivamente pela pesquisadora e pelos docentes 

do curso Técnico em Administração do COLUN, e executado com alunos do 2º ano do mesmo 

curso. Contamos também com a participação dos alunos do curso Técnico em Meio Ambiente, 

que participaram da execução do Projeto por compartilharem a mesma sala de aula durante as 

disciplinas do núcleo básico. 

O Projeto Integrador é uma das muitas possibilidades de integração curricular 

existentes atualmente, e sua condição básica “é o diálogo entre as áreas do conhecimento, entre 

os atores envolvidos e entre as experiências em curso” (ARAÚJO; COSTA; SANTOS, 2013, p. 

33). De modo a promover esse diálogo entre as áreas do conhecimento, foram selecionados para 

participarem do Projeto duas disciplinas do núcleo básico e duas disciplinas do núcleo 

específico do curso Técnico em Administração.  

A seleção das disciplinas participantes do Projeto não se deu de forma aleatória, 

mas motivada pela finalidade de estimular a mobilização e articulação de diferentes 

conhecimentos teóricos e práticos para a investigação de um tema ou resolução de um problema, 

baseado na integração das dimensões do trabalho, da ciência e tecnologia e da cultura, e 

considerando sempre os problemas locais e regionais, sem deixar de observar os contextos 

nacional e global. 

O desenvolvimento do Projeto Integrador teve sua estratégia metodológica 

inspirada nos métodos de projetos curriculares integrados descritos por Santomé (1998), e 

compreendeu quatro passos: 

1. Decidir o propósito do projeto. 

2. Realizar um plano de trabalho para sua resolução. 

3. Executar o plano projetado. 

4. Julgar o trabalho realizado. (SANTOMÉ, 1998, p. 204). 

 

Para Santomé (1998), o processo de elaboração de um projeto curricular envolve 

professores e especialistas de diferentes áreas do conhecimento na construção de um plano de 

trabalho coletivo que requer a realização de seminários de reflexão e coordenação para definir-

se as linhas da proposta e sua filosofia orientadora, além de servir para desenvolver inovações 

metodológicas e colocar em comum os variados materiais curriculares. 

Com base em Henrique e Nascimento (2015), o Projeto Integrador não possui uma 

relação de conteúdos definidos previamente, mas estes devem ser construídos a partir de um 



112 
 

tema gerador, sempre partindo das necessidades e interesses de alunos e professores em 

pesquisar, problematizar e socializar novos conhecimentos. Por este motivo, nos dispomos a 

utilizar no Projeto Integrador os mesmos conteúdos programáticos que estavam previstos para 

serem ministrados durante o 4º bimestre letivo do ano de 2019, pois não tínhamos o direito nem 

a intenção de interferir na dinâmica organizacional do colégio e de seus professores. 

O conceito de tema gerador, bastante difundido por Paulo Freire (2005) numa 

concepção de educação dialógica, segundo Santos (2012) se aproxima do conceito de eixo 

integrador, pois ambos possuem em comum a característica de ser um objeto de estudo 

significativo para a comunidade escolar, fundamentado na interdisciplinaridade e em diálogo 

permanente com todos os componentes curriculares, básicos e específicos.  

O propósito inicial do Projeto era de que ele fosse organizado com base nos eixos 

integradores previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) 

(BRASIL, 2012a): o trabalho, a ciência e tecnologia e a cultura, que deveriam ser integrados de 

modo a superar os limites e conferir unidade entre diferentes disciplinas. Entretanto, por tratar-

se de uma pesquisa participante, onde pesquisador e pesquisados desempenham papel ativo nas 

etapas de planejamento e execução do Projeto (GIL, 2011), esse propósito inicial foi alterado, 

passando a compreender apenas o eixo integrador cultura.    

Conceituada pelas DCNEM como “o processo de produção de expressões materiais, 

símbolos, representações e significados que correspondem a valores éticos, políticos e estéticos 

que orientam as normas de conduta de uma sociedade” (BRASIL, 2012a, p. 02), a cultura foi 

definida como eixo integrador por ser considerada um tema comum e significativo às 

disciplinas do núcleo básico e específico, e por permitir a análise dos objetos de estudo sob 

variadas perspectivas. 

Outro fator preponderante para essa escolha foi o reconhecimento da vinculação 

ontológica entre trabalho, conhecimento e cultura. Pois, assim como Ramos e Moratori (2017), 

compreendemos a cultura como o conjunto de formas materiais e simbólicas resultante do 

trabalho humano, portanto, “todo ser humano está inserido em alguma cultura ou mesmo em 

diversas culturas, posto que a cultura é o próprio ambiente do ser humano e ela é socialmente 

formada com valores, crenças, objetos, conhecimentos etc.” (RAMOS; MORATORI, 2017, p. 

80).  

Na etapa de elaboração do plano de trabalho, estava previsto que seriam realizadas 

reuniões de planejamento com os professores participantes da pesquisa. No entanto, devido às 

condições objetivas que envolveram a falta de tempo dos professores e a falta de espaço físico 

apropriado para planejamento na escola, as reuniões não foram realizadas. Contudo, como já 
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estávamos realizando as observações em sala de aula e tínhamos conquistado a confiança dos 

professores, conseguimos contornar esse obstáculo e contar com a participação dos professores 

na elaboração do plano de trabalho durante os intervalos entre uma aula e outra, na própria sala 

dos professores. 

Durante a elaboração do plano de trabalho foram definidos a organização dos 

conteúdos, que se deu em torno do eixo integrador Cultura, as disciplinas envolvidas e seus 

respectivos conteúdos programáticos, a carga-horária disponível em cada uma delas para a 

execução das atividades de Projeto e as estratégias de ensino-aprendizagem a serem utilizadas. 

O Quadro 2 demonstra a organização do plano de trabalho.  

Quadro 2 - Plano de Trabalho 

PLANO DE TRABALHO 

Eixo Integrador: Cultura 

Disciplinas Conteúdos 

e carga-

horária 

Objetivos de 

Aprendizagem 

Estratégias 

Metodológicas 

Recursos 

didáticos 

Língua 

Portuguesa 

Oralidade; 

Linguagem 

culta. 

(8 h) 

Desenvolver a oralidade e a 

capacidade argumentativa; 

Expressar-se de acordo 

com a norma culta da 

Língua Portuguesa; 

Utilizar vocabulário 

adequado ao público. 

Aula 

expositiva; 

Pesquisa na 

internet ou no 

livro didático; 

Sistematização 

de um roteiro 

para a 

apresentação; 

Roda de 

conversa. 

Computador 

ou notebook; 

Caderno, 

caneta e lápis; 

Livro didático. 

 

 

Geografia Nação, povo 

e etnia; 

Fluxos 

migratórios. 

(12 h) 

Diferenciar povo e 

população dentro do 

conceito de nação; 

Conhecer e identificar as 

diferentes nações étnicas 

existentes e suas tradições 

e costumes; 

Compreender os principais 

fatores responsáveis pelo 

êxodo mundial do século 

XXI; 

Identificar as causas e 

consequências da crise de 

refugiados no mundo. 

Aula 

expositiva; 

Pesquisa na 

internet ou no 

livro didático; 

Tratamento 

geográfico das 

informações 

pesquisadas; 

Roda de 

conversa. 

Computador 

ou notebook; 

Caderno, 

caneta e lápis; 

Livro didático. 

 

Direito 

Aplicado II 

 

Direito 

Tributário: 

o Imposto 

de Renda 

(IR) e a Lei 

Conhecer o Imposto de 

Renda e suas alíquotas; 

Identificar os pontos 

positivos e negativos da 

Lei de Incentivo à Cultura 

Aula 

expositiva; 

Leitura 

coletiva. 

Computador 

ou notebook; 

Texto 

impresso. 



114 
 

de Incentivo 

à Cultura. 

(4 h) 

e sua relação com o IR; 

Desenvolver o senso crítico 

acerca da importância 

dessa lei para a valorização 

da cultura. 

Gestão 

Aplicada II 

Mix de 

Marketing: 

Propaganda 

e 

Publicidade. 

(6 h) 

Distinguir propaganda e 

publicidade; 

Compreender a relação 

entre publicidade e cultura; 

Relacionar a evolução 

histórica da publicidade no 

Brasil com os costumes e 

valores de cada época. 

Pesquisa na 

internet; 

Confecção de 

recursos 

audiovisuais; 

Apresentação 

de seminário 

em equipe. 

Computador 

ou notebook; 

Datashow. 

 

 

Avaliação Participação nos debates e seminários; auto avaliação. 

Fonte: Elaborado pela autora, São Luís, 2020. 

 

A primeira disciplina a iniciar as atividades do Projeto Integrador foi a disciplina 

de Língua Portuguesa. A professora que ministra essa disciplina é licenciada em Letras e 

bacharel em Direito, e exerce simultaneamente a profissão de professora e advogada. No 

COLUN ministra as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira nas turmas do 

Ensino Médio regular e integrado. Em suas aulas sempre utiliza o livro didático como referência 

para o ensino e para as atividades que os alunos executam na própria sala de aula. Preocupa-se 

muito em desenvolver nos alunos uma boa redação e retórica, solicitando muitas atividades 

escritas e corrigindo sempre os erros cometidos no uso da língua escrita e falada.  

Após a aula teórica sobre as normas cultas da Língua Portuguesa, a professora 

explicou aos alunos que eles iriam realizar uma pesquisa na internet ou no livro didático de 

Geografia e apresentar o resultado dessa pesquisa nas duas disciplinas. Logo os alunos se 

mostraram animados com a ideia, pois fariam um único trabalho para duas disciplinas. A 

professora de Língua Portuguesa apresentou aos alunos a opção de escolher entre apresentar os 

resultados da pesquisa em forma de podcast ou em uma roda de conversa, e a turma foi unânime 

em escolher a roda de conversa. 

Em seguida, a professora apresentou o tema da Imigração e solicitou a ajuda da 

pesquisadora para definir os países sobre os quais os alunos deveriam pesquisar livremente 

sobre o que mais lhe chamasse a atenção em relação à imigração nesses países, bem como as 

notícias atuais sobre o assunto. Feito isso, a turma se auto-organizou em sete equipes e um 

representante de cada uma delas escolheu o país que mais se identificava. Os países definidos 

foram: Síria, Venezuela, África (continente), Brasil, Estados Unidos, México e Colômbia.  

Durante as duas aulas seguintes, a professora utilizou seus horários para que os 

alunos se reunissem e organizassem em equipe (Figura 1), um roteiro para a apresentação, pois 
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essa seria a avaliação do 4º bimestre da disciplina de Língua Portuguesa. À medida que os 

alunos organizavam o roteiro, a professora ia passando em cada grupo dando orientações e 

tirando as dúvidas que surgiram. 

Figura 1 - Alunos reunidos em equipes na disciplina de Língua Portuguesa 

 

Fonte: acervo da pesquisa, São Luís, 2020. 

 

Enquanto isso, na disciplina de Geografia, o professor iniciava o conteúdo sobre 

nação, povo e etnia. Licenciado em Geografia e professor dessa disciplina nas turmas do Ensino 

Médio do COLUN há quase 30 anos, esse professor é conhecido por ser bem rígido e 

disciplinador em suas aulas com relação aos aspectos morais e comportamentais, não aceitando 

atrasos ou comportamentos que considera inadequados para o ambiente escolar e chamando a 

atenção dos alunos que insistem em cometê-los. Mas ao mesmo tempo, ele se sente satisfeito 

quando os alunos participam das aulas com perguntas e exemplos, e é compreensivo quando o 

procuram para justificar falta ou pedir mais prazo para entregar as atividades. 

Durante as aulas, o professor de Geografia enfatizava os costumes e tradições de 

cada povo e os alunos se mostravam atentos e curiosos sobre cada povo apresentado, se 

manifestando com perguntas e citando exemplos de sua própria experiência ou relatando 

situações vistas na televisão. O professor não utiliza muito o livro didático, pois prefere explicar 

o conteúdo anotando no quadro os pontos e conceitos principais, ao tempo que os alunos 

acompanham a explicação com o livro aberto e fazendo anotações em seus cadernos (Figura 2). 

Conforme avançavam as aulas, o professor de Geografia se aproximava do tema da 

imigração, abordado dentro do conteúdo de fluxos migratórios, e os alunos traziam para a 

discussão as notícias e curiosidades encontradas na pesquisa solicitada pela professora de 

Língua Portuguesa, o que tornou a aula de Geografia ainda mais rica e participativa. 
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Figura 2 - Aula expositiva na disciplina de Geografia 

 

Fonte: acervo da pesquisa, São Luís, 2020. 

 

E o efeito contrário também foi notado durante a apresentação da roda de conversa 

na disciplina de Língua Portuguesa, pois os alunos usaram diversas vezes os exemplos 

apresentados pelo professor de Geografia durante suas aulas. Assim, ao utilizarmos o tema da 

Imigração para transversalizar os conteúdos dessas duas disciplinas, escolhemos um tema atual 

que estivesse relacionado ao eixo integrador Cultura e, ao mesmo tempo, despertasse o interesse 

dos alunos e fosse relevante para a perspectiva educacional, por abranger as “questões morais, 

políticas e sociais controversas, típicas da vida nas sociedades democráticas” (SANTOMÉ, 

1998, p. 210). 

A única preocupação dos professores em utilizar uma temática comum era de os 

alunos apresentarem um trabalho exatamente igual nas duas disciplinas e fazer com que a 

repetição da atividade na roda de conversa de Geografia se tornasse cansativa e enfadonha. 

Entretanto, isso não aconteceu, pois enquanto a professora de Língua Portuguesa deixou os 

alunos livres para apresentarem o que julgassem relevante dentro da temática, o professor de 

Geografia enfatizou que eles deveriam aplicar um olhar geopolítico sobre os resultados da 

pesquisa, discutindo as políticas imigratórias de cada país e trazendo também sua crítica pessoal 

em relação a elas. 

A primeira roda de conversa a ser apresentada foi na disciplina de Língua 

Portuguesa. A professora estabeleceu algumas regras para a apresentação: não seriam 

permitidas interferências durante a apresentação, pois segundo ela, isto desconcentrava os 

alunos que estavam apresentando; cada aluno da equipe deveria dar a sua contribuição e o 

tempo para a apresentação seria livre. A professora deixou os alunos à vontade sobre a utilização 

de recursos audiovisuais e a maioria das equipes utilizou apenas anotações escritas. Apenas a 
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equipe sobre os Estados Unidos utilizou slides na sua apresentação (Figuras 3 e 4). 

Figura 3 - Apresentação das rodas de conversa na disciplina de Língua Portuguesa 

 

Fonte: acervo da pesquisa, São Luís, 2020. 

 

Figura 4 - Apresentação das rodas de conversa na disciplina de Língua Portuguesa 

 

Fonte: acervo da pesquisa, São Luís, 2020. 

 

As equipes apresentaram dados relacionados ao contexto histórico, político e 

econômico de cada país, e ao final de cada apresentação a turma contribuía com exemplos, 

perguntas ou comentários sobre a imigração em cada país. Também relacionaram sua 

apresentação com conteúdos estudados em outras disciplinas ao longo do ano letivo, como foi 

o caso do Direito Tributário, da História, da Sociologia, da Literatura e da Geografia. 

Duas semanas depois, foi a vez da apresentação da roda de conversa na disciplina 

de Geografia, e o resultado foi surpreendente, pois os alunos apresentaram dois trabalhos bem 

diferentes, repetindo poucas informações e trazendo para a disciplina de Geografia um olhar 

voltado para o aspecto geopolítico da imigração, destacando as causas e consequências delas 
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para os povos envolvidos e as críticas individuais sobre as políticas migratórias de cada país 

(Figuras 5 e 6). 

Figura 5 - Apresentação das rodas de conversa na disciplina de Geografia 

 

Fonte: acervo da pesquisa, São Luís, 2020. 

 

Figura 6 - Apresentação das rodas de conversa na disciplina de Geografia 

 

Fonte: acervo da pesquisa, São Luís, 2020. 

 

As disciplinas específicas do curso Técnico em Administração que participaram do 

Projeto Integrador tiveram um atraso em relação à essas duas primeiras, no caso de Direito 

Aplicado II devido ao fato da professora ter viajado para acompanhar os alunos que 

participaram do Projeto de Ensino, Pesquisa e Visita Técnica “RESEX Quilombo Flechal: 

outras formas de organização espacial, social, econômica e cultural”; e no caso da disciplina de 

Gestão Aplicada II devido à suspensão de aulas decorrentes de eventos realizados na escola 

durante o ano letivo, quase sempre às sextas-feiras, único dia de aula dessa disciplina. 

A disciplina de Direito Aplicado II era realizada, no ano letivo de 2019, no turno 
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matutino, nos dois primeiros horários dos dias de quinta-feira, seguida pela disciplina de 

Matemática Financeira, ambas integrantes do núcleo específico do curso Técnico em 

Administração. Essa forma de organização é prejudicial ao desempenho dos alunos que 

realizam estágios em órgãos públicos conveniados com a Universidade, pois não podem 

comparecer regularmente às aulas realizadas no contraturno, sendo liberados dos seus estágios 

apenas nos dias de avaliação. 

A professora é bacharel em Direito e doutora em Ciências Sociais, e no COLUN 

ministra as disciplinas de Direito Aplicado I e II nas turmas do curso técnico em Administração 

e Legislação Ambiental nas turmas do curso técnico em Meio Ambiente. Essa é a professora 

que os alunos mais gostam, segundo os próprios. Com sua voz calma e maneira tranquila de 

explicar os conteúdos, ela consegue despertar o interesse dos alunos para os conteúdos da área 

jurídica, sempre utilizando estratégias metodológicas diferentes em suas aulas e trazendo algum 

material didático de apoio, uma vez que as disciplinas que ministra, assim como as demais do 

núcleo específico dos cursos técnicos, não dispõem de livro didático. 

Sua participação no Projeto Integrador aconteceu durante duas aulas de Direito 

Tributário sobre o Imposto de Renda. Na primeira aula, a professora explicou sobre os 

principais tipos de tributos, até chegar ao Imposto de Renda e suas alíquotas. Na aula seguinte, 

a professora distribuiu aos alunos um texto impresso extraído da internet com perguntas e 

respostas sobre a Lei de Incentivo à Cultura, também conhecida como “Lei Rouanet”10. Em 

seguida, pediu que cada aluno fizesse a leitura em voz alta de uma pergunta e resposta sobre a 

lei (Figura 7) e à medida que eles completavam a leitura de cada pergunta, ia fazendo 

intervenções explicando como se dá o desconto na alíquota do Imposto de Renda para quem 

contribui com essa lei. 

Por se tratar de uma lei bastante divulgada pela mídia, e por isso também um tanto 

quanto polêmica, os alunos fizeram bastante perguntas, e à medida que a professora respondia, 

ela destacava os pontos positivos e negativos da lei, ao mesmo tempo que estimulava os alunos 

a elaborarem sua própria opinião sobre a importância dessa lei para a valorização da cultura, 

desenvolvendo neles o sendo crítico.  

 

 

                                            
10 Como ficou popularmente conhecida a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que institui o Programa 

Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências.  
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Figura 7 - Leitura de perguntas e respostas na aula de Direito Aplicado II 

 

Fonte: acervo da pesquisa, São Luís, 2020. 

 

Por sua vez, a disciplina de Gestão Aplicada II estava abordando no 4º bimestre 

letivo, o conteúdo sobre Publicidade e Propaganda, que junto com produto, preço e praça 

compõem o mix de marketing. O professor é bacharel em Administração e licenciado através 

de curso de complementação pedagógica para professores de Ensino Médio. No COLUN 

ministra as disciplinas de Teoria Geral da Administração, Gestão Aplicada II e III, Economia e 

Administração de Projetos nas turmas do curso Técnico em Administração.  

As aulas de Gestão são sempre através de apresentação de slides, onde o professor 

apresenta os conceitos principais, imagens, gráficos e muitos exemplos práticos que fazem parte 

do dia-a-dia dos alunos, contextualizando o conteúdo com a realidade econômica e comercial 

local, além dele utilizar uma linguagem acessível, fazendo com que os alunos se sintam à 

vontade para perguntar, citar exemplos ou dar alguma outra contribuição à aula. 

Interessado em participar do Projeto Integrador, o professor nos procurou se 

colocando à disposição para realizar atividades relacionadas ao eixo integrador Cultura em suas 

aulas de Gestão. Assim, planejamos juntos uma atividade que foi intitulada “A evolução 

histórica da publicidade e propaganda no Brasil”. A atividade consistia em que os alunos 

fizessem uma pesquisa na internet sobre as propagandas de cada época histórica, relacionando-

as aos costumes e tradições presentes na sociedade naquele período. 

Assim como nas disciplinas de Língua Portuguesa e Geografia, essa também foi a 

atividade avaliativa do 4º bimestre na disciplina de Gestão Aplicada II. Os alunos se dividiram 

em quatro equipes e cada uma delas ficou com um período histórico, compreendido entre os 

anos de 1970 a 1980; 1980 a 1990; 1990 a 2000; e dos anos 2000 aos dias atuais.  

O resultado da pesquisa foi apresentado pelos alunos através de slides onde 

utilizaram imagens e vídeos (Figuras 8 e 9) para representar as principais propagandas de cada 

período e fizeram a relação com os valores éticos e culturais vigentes em cada época, 
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comparando com o que é aceito ou não nos dias atuais. Citaram exemplos de propagandas 

racistas, machistas, homofóbicas e de apelo sexual, que eram consideradas normais ou 

engraçadas em determinada época e hoje não seriam mais aceitas pela sociedade. Encerrou-se 

assim, a etapa de execução do Projeto Integrador. 

Figura 8 - Apresentação do seminário na disciplina de Gestão Aplicada II 

 

Fonte: acervo da pesquisa, São Luís, 2020. 

 

Figura 9 - Apresentação do seminário na disciplina de Gestão Aplicada II 

 

Fonte: acervo da pesquisa, São Luís, 2020. 

 

Por fim, realizamos a etapa de julgamento do Projeto Integrador desenvolvido, na 

qual priorizamos a auto avaliação, onde os alunos puderam refletir sobre os problemas que 

surgiram e suas soluções, avaliaram o processo seguido e chegaram a uma conclusão sobre os 

resultados obtidos (SANTOMÉ, 1998). Esta etapa foi realizada apenas com os alunos do curso 

Técnico em Administração, após a última aula da disciplina de Direito Aplicado II no ano letivo 

de 2019, na sala de aula onde estavam reunidos. 
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A avaliação foi feita de forma oral pelos alunos e registrada por meio de gravação 

em áudio. A pesquisadora fez um roteiro para avaliação do produto educacional (Apêndice G), 

mas não se prendeu totalmente a ele, deixando os alunos expressarem suas opiniões livremente. 

Salientamos que nesse momento da pesquisa, os alunos já estavam bem à vontade para 

manifestar seu pensamento diante da pesquisadora sem qualquer sentimento de timidez ou 

vergonha.  

Todos os alunos foram uníssonos em afirmar que perceberam que houve integração 

entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Geografia, Direito e Gestão, em torno do eixo 

Cultura. Ressaltamos que no caso das duas primeiras disciplinas, os alunos identificaram que 

houve integração de forma mais evidente, o que pode ser explicado pelo fato delas terem 

utilizado a mesma temática para apresentação das rodas de conversa.  

Solicitados que avaliassem a experiência de participação no Projeto Integrador, 

assim responderam: 

A1: “O assunto fica mais fácil pra ser discutido desse jeito, e absorvido”. 
A2: “Se for para acontecer assim, eu vejo que o assunto ficaria mais fácil para todos 

entender e para compreender”. 

A3: “Pra mim foi bom, porque dá pra ter essa comunhão em algumas matérias e a 

gente também viu que um assunto pode interessar tanto pra uma matéria quanto pra 

outra, pode ajudar tanto pra gente entender uma matéria quanto a outra”. 

 

Quando perguntados se percebem a existência de integração entre disciplinas que 

não participaram do Projeto Integrador, os alunos responderam que sim e citaram exemplos de 

momentos que dois professores “se uniram” ou “conciliaram as aulas”, como aconteceu com as 

disciplinas de Matemática Financeira e Contabilidade.  

Portanto, consideramos que ainda é muito presente na mente dos alunos a ideia de 

que só há integração quando dois professores estão juntos na mesma sala de aula e também 

quando “mais de um professor fala do mesmo assunto ao mesmo tempo” (Aluno 2). Enquanto 

isso, evidenciamos também nas suas falas que os alunos reconhecem a importância da 

integração para uma melhor compreensão dos conteúdos estudados e para um melhor 

aproveitamento nas disciplinas.  

Contudo, essa etapa de avaliação não representou o fim do processo de pesquisa, 

pois na pesquisa participante a ação desenvolvida é uma fonte de conhecimento e de novas 

hipóteses, na qual “a análise crítica da realidade, a execução das ações programadas conduzem 

ao descobrimento de outros problemas, de outras necessidades, de outras dimensões da 

realidade” (GAJARDO, 1999, p. 43).  

Assim, de modo a evitar que o resultado dessa pesquisa ficasse restrito somente à 

comunidade acadêmico-científica e os sujeitos pesquisados fossem considerados entes passivos, 
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ou nas palavras de Le Boterf (1999, p. 69), “cobaias que não têm o direito de conhecer a 

conclusão do trabalho de que são objetos”, decidimos devolver à instituição lócus de pesquisa 

um feedback11que os auxilie a “a identificar por si mesma seus problemas, a realizar a análise 

crítica destes e a buscar as soluções adequadas” (LE BOTERF, 1999, p. 52) para superá-los. 

Esse momento de feedback se concretizou durante a programação do Encontro 

Pedagógico que antecedeu a abertura do ano letivo de 2020, realizado entre os dias 28 e 31 de 

janeiro no auditório do colégio, com a presença de todos os professores, técnicos e gestores que 

fazem parte da comunidade escolar do COLUN (Figura 10). Inserida na programação entre os 

projetos didático-pedagógicos desenvolvidos no ano letivo de 2019, nossa fala abordou as 

etapas de desenvolvimento do Projeto Integrador, uma breve conclusão da pesquisa e sugestões 

de como o colégio pode melhorar para alcançar um Ensino Médio Integrado que faça jus aos 

princípios da integração.    

Figura 10 - Feedback realizado durante o Encontro Pedagógico 2020 do COLUN 

 

Fonte: acervo da pesquisa, São Luís, 2020. 

 

Ao final, fomos muito aplaudidos e alguns professores que não haviam participado 

da pesquisa nos procuraram para pedir indicação de autores que estudam a integração e outros 

para se colocar à disposição para participar de novos projetos semelhantes a esse, que nós ou 

outros pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica 

– ProfEPT tenham interesse em realizar no Colégio Universitário da UFMA. 

 

 

 

 

                                            
11 O feedback consiste numa atividade de “retorno” das informações colhidas no decorrer de uma pesquisa àqueles 

que foram pesquisados (LE BOTERF, 1999, p. 68) 
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9  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde 2004, quando houve a reinserção na legislação educacional da possibilidade 

de integração entre o Ensino Médio e a Educação Profissional em um mesmo curso, as 

discussões sobre o Ensino Médio Integrado têm ganhado cada vez mais espaço nos eventos 

acadêmicos e pesquisas na área do ensino.  

Considerado como uma proposta de formação que visa promover nos alunos a 

compreensão dos fundamentos teóricos e práticos que os habilitem ao exercício de uma 

profissão técnica, de forma integrada à formação geral em suas vertentes humanística, científica 

e tecnológica, o Ensino Médio Integrado baseia-se na concepção de educação politécnica, 

unitária e omnilateral. 

Por ser uma concepção de ensino contrária aos interesses hegemônicos, que 

preconiza para a maior parte da população uma formação unilateral, aligeirada e pragmática 

para atender às demandas mais imediatas do sistema produtivo moderno, o Ensino Médio 

Integrado “é um projeto de resistência e enfrentamento à má qualidade do Ensino Médio 

brasileiro, à fragmentação dos saberes, à formação de habilidades unilaterais e à dualidade 

educacional brasileira” (ARAUJO; COSTA, 2017, p. 120). E por isso vem sendo alvo de 

reformas que prejudicam sua continuidade como projeto de ensino voltado para atender aos 

interesses da classe trabalhadora.  

Diante disso, se impõe a necessidade de pesquisas como essa, que visam estudar o 

Ensino Médio Integrado e contribuir para a consolidação desse nível de ensino no cenário 

educacional brasileiro. Para isso, selecionamos como objeto de estudo o Currículo e a Prática 

Docente no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, motivados pelo seguinte 

problema de pesquisa: como a prática docente dos professores do Curso Técnico em 

Administração do Colégio Universitário da UFMA reflete os princípios expressos no currículo 

integrado do curso? Esse problema nos impele a responder também a duas questões norteadoras: 

o currículo do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em Administração está organizado na 

perspectiva da politecnia? Quais as concepções que orientam o trabalho dos professores para 

uma prática docente integradora? 

Ao definirmos o problema, apresentamos como lócus de pesquisa o Colégio 

Universitário da UFMA, instituição de ensino que possui uma dupla identidade: como Colégio 

de Aplicação e Escola Técnica Vinculada à Universidade Federal. Mesmo pertencendo à Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica desde 2008, o COLUN trilhou uma trajetória 

diferente daquela percorrida pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e até 
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hoje não alcançou visibilidade nem consolidou sua atuação como instituição de Educação 

Profissional. 

A fim de melhor contribuir para que a instituição lócus de pesquisa ofereça um 

Ensino Médio Integrado de acordo com os princípios orientadores dessa concepção de ensino, 

essa pesquisa se propôs a elaborar como produto educacional um documento intitulado “Projeto 

Integrador: uma proposta pedagógica para o Ensino Médio Integrado”. Para tal, nossa pesquisa 

adotou como objetivo geral elaborar um produto educacional na forma de um projeto 

integrador, com base nos eixos estruturantes do ensino politécnico, em colaboração com os 

professores do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em Administração do COLUN.  

Baseado na integração dos conhecimentos gerais e específicos do curso Técnico em 

Administração por meio de um eixo integrador, o Projeto Integrador foi planejado, executado e 

avaliado pelos sujeitos da pesquisa (docentes e discentes do 2º ano do curso Técnico em 

Administração do COLUN) com a colaboração da pesquisadora. Essa interação foi possível por 

tratar-se de uma pesquisa participante que tem como premissa a participação ativa de 

pesquisadores e pesquisados no processo da pesquisa e a produção de conhecimento através da 

transformação da realidade social, mesmo que seja de forma sutil e processual.  

Ao buscar a transformação da realidade através da participação coletiva dos sujeitos 

envolvidos, consideramos que o método do materialismo histórico-dialético aliado à pesquisa 

participante seriam o percurso metodológico mais adequado para atingirmos os objetivos dessa 

pesquisa, visto que ambos nos impulsionam a compreender o objeto de modo aprofundado e a 

buscar soluções para os conflitos oriundos das relações político-sociais que nos circundam, 

visando a produção do conhecimento. 

Para nos auxiliar nessa investigação, utilizamos como instrumentos de coleta de 

dados a análise documental, os questionários semiestruturados e a observação em sala de aula. 

Os documentos analisados foram as normativas que orientam a prática pedagógica no Colégio 

Universitário da UFMA, como o Projeto Político-Pedagógico, o Regimento Interno e a Matriz 

Curricular do Curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio.  

Desse processo de coleta de dados resultou um conjunto de materiais textuais que 

foram submetidos às técnicas de análise e interpretação de dados da Análise Textual Discursiva, 

que permite apreender os sentidos e significados que emergem tanto dos textos como das falas 

dos sujeitos da pesquisa e relacioná-los de forma crítica com o referencial teórico de base da 

pesquisa e com a totalidade sócio-histórica na qual estão inseridos, num movimento que 

envolve a conjugação de análise e síntese (MORAES; GALIAZZI, 2016).  

O ciclo da Análise Textual Discursiva compreendeu duas partes: a primeira, que 
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partiu de uma estrutura de categorias e subcategorias extraídas das unidades de sentido para nos 

auxiliarem no exercício de descrição e interpretação do objeto da pesquisa, em diálogo com os 

autores que fundamentam essa pesquisa; e a segunda, que comunicou os resultados obtidos por 

meio de uma síntese na qual nos assumimos como autores de nossos argumentos para expressar 

os sentidos e significados que emergiram da primeira parte da análise. 

Nesse exercício de análise e síntese conseguimos responder às duas questões 

norteadoras que nos conduziram a uma tentativa de resposta ao problema da pesquisa. Falamos 

em tentativa porque essa pesquisa, por ser de abordagem dialética e qualitativa, não tem por 

objetivo apresentar uma resposta estática e definitiva, mas sim apontar possíveis respostas 

inferidas dos resultados obtidos da análise realizada. 

Portanto, a primeira conclusão a que chegamos por meio da interpretação dos dados 

da pesquisa foi de que o COLUN não possui um currículo integrado para os cursos ofertados 

na modalidade da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio. E não possui porque não 

se preparou adequadamente para realizar a transição dos cursos ofertados anteriormente na 

forma subsequente para a forma integrada. Ao decidir mudar a forma de oferta, o Colégio 

simplesmente sobrepôs as disciplinas do curso técnico com as disciplinas do Ensino Médio 

regular, resultando num arranjo curricular que sobrecarrega os alunos com um excesso de 

disciplinas anuais e desmotiva os professores a realizarem uma prática docente integradora. 

Outro agravante para a efetivação de uma formação integrada observado na 

pesquisa é a junção das turmas de dois cursos técnicos distintos na mesma sala de aula durante 

as aulas das disciplinas do núcleo básico, o que impede os professores de contextualizarem os 

conteúdos de suas disciplinas com o perfil profissional de formação dos alunos e exclui cada 

vez mais as disciplinas do núcleo específico de serem incluídas em atividades que poderiam ser 

realizadas de forma integrada, e não o são porque apenas uma parte da turma assiste as aulas 

das disciplinas que correspondem a cada uma das formações profissionais.   

Além disso, a escola ainda não ofereceu aos professores uma formação continuada 

de qualidade para que estes pudessem entender de fato o que significa o Ensino Médio Integrado 

e como realizar a integração no contexto das suas práticas pedagógicas diárias. Assim, muitos 

demonstram nas suas falas e atitudes a vontade de realizar práticas integradas, mas não sabem 

como e se sentem perdidos em meio ao excesso de carga horária de ensino que precisam cumprir 

semanalmente, além do envolvimento em projetos de pesquisa e extensão. 

Apesar de considerarmos, juntamente com Araujo, Costa e Santos (2013, p. 06), 

“que o ensino integrado não deva ser resumido a um projeto pedagógico, menos ainda a um 

procedimento didático ou a um tipo específico de desenho curricular”, essas são dimensões 



127 
 

importantes e que devem ser objeto de preocupação de gestores e professores efetivamente 

comprometidos com o ideal de emancipação social presente nessa concepção de ensino. 

Portanto, uma proposta curricular integrada e os documentos normativos, como o 

Projeto Político-Pedagógico, atualizados e elaborados conforme o contexto escolar específico, 

são fundamentais para garantir aos professores os princípios orientadores ao desenvolvimento 

de metodologias de ensino e práticas pedagógicas integradas com vistas à superação da 

fragmentação do saber escolar e da dicotomia entre a formação para o trabalho e a formação 

para a cidadania. 

E para atingir esse ideal de construção de um projeto de ensino integrado, o primeiro 

passo que a escola precisa dar é a disponibilização de tempo e espaço destinado à formação dos 

professores sobre o Ensino Médio Integrado e ao planejamento coletivo, onde estes possam se 

reunir, estudar, planejar e colocar em comum os conteúdos programáticos das suas disciplinas, 

percebendo os pontos de convergência entre eles e planejando atividades que promovam a 

integração entre as disciplinas do núcleo básico e específico dos cursos técnicos integrados. E 

a partir daí, construir coletivamente um currículo integrado orientado pelos princípios inerentes 

ao desenvolvimento de uma formação humana integral. 

Ressaltamos que algumas iniciativas nesse sentido já podem ser percebidas na 

escola, como quando dois professores se mobilizam por conta própria para realizar um 

momento de integração entre suas disciplinas, ou quando a gestão escolar se preocupa em 

elaborar Ordens de Serviço para que os professores se reúnam e reelaborem as ementas de suas 

disciplinas. Porém, essas são iniciativas pontuais e incipientes, que nem sempre condizem com 

a proposta de formação do Ensino Médio Integrado, mas representam tentativas de acertar que 

não podem ser desprezadas, “pois se não representam ‘o novo’, já que não promoveram uma 

ruptura com as práticas pedagógicas tradicionais, podem estar prenhes do novo” (ARAUJO; 

COSTA, 2017, p. 122). 

Para a escola alcançar resultados concretos necessita mais do que força de vontade 

de alguns membros da comunidade escolar, necessita da disposição pessoal de professores e 

gestores em assumir o compromisso ético-político que se expressa por meio de uma postura 

revolucionária em seu fazer educativo que favoreça um ensino capaz de formar sujeitos aptos a 

assumir uma posição política de transformação e emancipação social (ARAUJO; RODRIGUES; 

SILVA, 2014). 

Porém, reconhecemos que ações restritas à dimensão interna da comunidade escolar 

não são suficientes para alcançar o ideal de formação integrada, pois a escola está inserida em 

uma totalidade histórica, política e econômica, cujos aspectos repercutem no cotidiano escolar, 



128 
 

na gestão e na prática docente. Essas ações devem ser, portanto, associadas a um projeto de 

financiamento capaz de promover melhoria nas condições materiais e imateriais de realização 

do trabalho docente, as quais incluem a efetiva qualificação da estrutura física dos espaços 

formativos, o desenvolvimento de práticas de gestão democrática que assegurem o 

envolvimento de toda comunidade nas decisões internas da escola, além de investimento em 

programas de valorização e qualificação docente (RODRIGUES; ARAUJO, 2011). 

E o objetivo geral dessa pesquisa esteve diretamente relacionado à nossa intenção 

de contribuir para essa mudança de postura da comunidade escolar do COLUN por meio da 

elaboração de um Projeto Integrador em colaboração com os professores do curso Técnico em 

Administração. Embora o planejamento do Projeto não tenha sido realizado conforme o 

previsto inicialmente, consideramos que as etapas de execução e julgamento do produto 

educacional desenvolvido atingiram o objetivo de despertar nos sujeitos o sentimento de que é 

possível realizar práticas pedagógicas integradoras sem que estas precisem ser “fantásticas e 

inteiramente inusitadas [...] [nem requeiram] técnicas mirabolantes ou procedimentos 

inteiramente novos para a sua realização” (ARAUJO; RODRIGUES; SILVA, 2014, p. 184). 

Um outro momento que não estava previsto inicialmente, mas marcou a nossa 

contribuição à instituição lócus da pesquisa foi a socialização da experiência de 

desenvolvimento do Projeto Integrador durante o Encontro Pedagógico realizado no início do 

ano letivo de 2020, onde estavam reunidos grande parte dos professores que atuam em todas as 

modalidades de ensino da escola e membros da gestão escolar.  

Esse movimento de retorno à comunidade escolar representou a nossa intenção de 

que os resultados da pesquisa não ficassem restritos apenas à comunidade acadêmico-científica 

ou aos sujeitos que participaram diretamente da execução do produto educacional, mas sim de 

contribuir para que todos os professores e gestores pudessem ter conhecimento dessa 

experiência e por meio dela possam identificar por si mesmos os seus problemas, realizar a 

análise crítica deles e buscar alternativas para superá-los (LE BOTERF, 1999). 

Portanto, finalizamos essa pesquisa com a sensação de dever cumprido por termos 

atingido os objetivos a que nos propomos e deixado nossa contribuição para o objeto de estudo, 

expressa quando mostramos que é possível planejar, executar e avaliar um Projeto Integrador 

em um Colégio de Aplicação de uma Universidade Federal, que não possui uma cultura 

organizacional voltada para a realização do Ensino Médio Integrado, sem modificar o 

planejamento anual dos conteúdos programáticos das disciplinas envolvidas, sem introduzir 

técnicas mirabolantes de ensino e utilizando os recursos disponíveis na escola. 

Nesse sentido, ressaltamos a importância de que outras pesquisas se dediquem ao 
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estudo do Ensino Médio Integrado, do seu currículo e da prática docente dos professores que 

nele atuam, e assim, possam contribuir para sua afirmação no contexto escolar das diversas 

instituições que atuam na Educação Profissional, como uma proposta essencial para a formação 

de sujeitos críticos, autônomos e aptos a assumirem a posição de cidadãos conscientes de seus 

direitos e deveres na sociedade moderna. 

Reconhecemos, por fim, que o COLUN ainda possui um longo caminho a percorrer 

até que consiga ofertar o Ensino Médio Integrado de acordo com a concepção orientadora dessa 

proposta de formação, mas a semente está plantada e cabe à comunidade escolar, representada 

pelos gestores e professores que atuam nessa modalidade de ensino, regá-la para que cresça e 

produza frutos de uma formação humana integral, omnilateral e politécnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

REFERÊNCIAS 

 

AMADO, Luiz Antonio Saléh. O PROEJA e a proposta de integração curricular: dispositivos 

analisadores da educação. Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 411-428, 

maio/ago. 2015. 

 

ANDRADE, Andréa de Faria Barros. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia: uma análise de sua institucionalidade. 2014. Tese (Doutorado em Educação) – 

Universidade de Brasília, Brasília, 2014. 

 

ARAUJO, Ronaldo Marcos de Lima. Formação de docentes para a Educação Profissional e 

Tecnológica: por uma pedagogia integradora da Educação Profissional. Trabalho & 

Educação, v. 17, n. 2, maio/ago. 2008. 

 

ARAUJO, Ronaldo Marcos de Lima; COSTA, Ana Maria Raiol. Lições da experimentação do 

Ensino Médio Integrado como projeto de emancipação. Trabalho & Educação, Belo 

Horizonte, v. 26, n. 2, p. 115-130, maio/ago. 2017. 

 

ARAUJO, Ronaldo Marcos de Lima; COSTA, Ana Maria Raiol; SANTOS, Manuela Tavares. 

Organização do trabalho pedagógico e ensino integrado. Trabalho Necessário, ano 11, n. 

1717, p. 01-37, 2013. 

 

ARAUJO, Ronaldo Marcos de Lima; FRIGOTTO, Gaudêncio. Práticas pedagógicas e ensino 

integrado. Revista Educação em Questão, v. 52, n. 38, p. 61-80, 2015. 

 

ARAUJO, Ronaldo Marcos de Lima; RODRIGUES, Doriedson do Socorro. Referências 

sobre práticas formativas em Educação Profissional: o velho travestido de novo frente o 

efetivamente novo. Boletim Técnico do Senac: A Revista da Educação Profissional, Rio de 

Janeiro, v. 36, n. 2, maio/ago. 2010. 

 

ARAUJO, Ronaldo Marcos de Lima; RODRIGUES, Doriedson do Socorro; SILVA, Gilmar 

Pereira da. Ensino integrado como projeto político de transformação social. Trabalho & 

Educação, Belo Horizonte, v. 23, n. 1, p. 161-186, jan./abr. 2014. 

 

AZEVEDO, Luiz Alberto; SHIROMA, Eneida Oto; COAN, Marival. As políticas públicas 

para a Educação Profissional e Tecnológica: sucessivas reformas para atender a quem? 

Boletim Técnico do Senac: A Revista da Educação Profissional, Rio de Janeiro, v. 38, n. 2, 

maio/ago. 2012. 

 

BRAGA, Adriano Honorato; MONTEIRO, Eneida Aparecida Machado; SANTOS, Mairon 

Marques dos; CUNHA, Flávia Bastos da. Projeto Integrador: análise de uma experiência no 

IF Goiano Campus Ceres. In: ARAÚJO, Adilson César; SILVA, Cláudio Nei Nascimento da 

(org.). Ensino Médio Integrado no Brasil: fundamentos, práticas e desafios. Brasília: Ed. 

IFB, 2017. 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A pesquisa participante e a participação da pesquisa: um olhar 

entre tempos e espaços a partir da América Latina. In: BRANDÃO, Carlos Rodrigues; 

STRECK, Danilo R. (org.). Pesquisa Participante: a partilha do saber. São Paulo: Ideias e 

Letras, 2015. 

 



131 
 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues (org.). Repensando a Pesquisa Participante. 3. ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1999. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB n. 2/2012, de 30 de 

janeiro de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília, DF: 

CNE, 2012a. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17417&Itemid=86

6. Acesso em: 11 dez. 2018. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB n. 6/2012, de 20 de 

setembro de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio. Brasília, DF: CNE, 2012b. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-

rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 11 dez. 

2018. 

 

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Plano 

Nacional de Educação PNE 2014-2024: Linha de Base. Brasília, DF: INEP, 2015. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf. Acesso em: 23 mar. 2019. 

 

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm. Acesso em: 22 set. 2018. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Indagações sobre 

Currículo: currículo, conhecimento e cultura. Brasília, DF: MEC/SEB, 2007. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf. Acesso em: 8 fev. 2019. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia: um novo modelo em Educação 

Profissional e Tecnológica – Concepção e Diretrizes. Brasília, DF: MEC, 2010. Disponível 

em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/livreto_institutos.pdf. Acesso em: 8 jan. 2019. 

 

CIAVATTA, Maria. A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e 

de identidade. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (org.). 

Ensino Médio Integrado: concepções e contradições. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. A “era das diretrizes”: a disputa pelo projeto de 

educação dos mais pobres. Revista Brasileira de Educação, v. 17, n. 49, p. 11-37, jan./abr. 

2012. 

 

CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. Ensino Médio e Educação Profissional no Brasil: 

Dualidade e fragmentação. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 5, n. 8, p. 27-41, jan./jun. 

2011. 

 

CUNHA, Angélica Moura Siqueira. Educação Profissional e inclusão de alunos com 

deficiência: um estudo no Colégio Universitário/UFMA. 2011. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2011. 

 

CUNHA, Luiz Antônio. O ensino industrial manufatureiro no Brasil. Revista Brasileira de 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf


132 
 

Educação, São Paulo, n. 14, p. 89-107, maio/ago. 2000. 

 

DEMO, Pedro. Metodologia Científica em Ciências Sociais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

DEMO, Pedro. Elementos metodológicos da pesquisa participante. In: BRANDÃO, Carlos 

Rodrigues (org.). Repensando a Pesquisa Participante. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1999. 

 

DORE, Rosemary. Afinal, o que significa o trabalho como princípio educativo em Gramsci? 

Cad. Cedes, Campinas, v. 34, n. 94, p. 297-316, set./dez. 2014. 

 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 18. ed. 

Campinas: Papirus, 2012. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). 

 

FRANCO, Maria Amélia do Rosário Santoro. Práticas pedagógicas de ensinar-aprender: por 

entre resistências e resignações. Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 41, n. 3, p. 601-

614, jul./set. 2015. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 43. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da Escola Improdutiva 30 Anos depois: regressão 

social e hegemonia às avessas. Trabalho Necessário, v. 13, n. 20, p. 206-233, 2015. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa 

educacional. In: FAZENDA, Ivani (org.). Metodologia da Pesquisa Educacional. 10. ed. 

São Paulo: Cortez, 2006. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Concepções e mudanças no mundo do trabalho e o ensino médio. In: 

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (org.). Ensino médio 

integrado: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e Trabalho: bases para debater a educação profissional 

emancipadora. Perspectiva, Florianópolis, v. 19, n.1, p.71-87, jan./jun. 2001.  

 

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. A educação de trabalhadores 

no Brasil contemporâneo: um direito que não se completa. Germinal: Marxismo e Educação 

em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 65-76, dez. 2014. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (org.). Ensino médio 

integrado: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO. Conselho Diretor. Resolução nº 42, de 

20 de maio de 1968. Cria o Colégio Universitário e dá outras providências. São Luís: 

Conselho Diretor: 1968. 

 

GAJARDO, Marcela. Pesquisa participante: propostas e projetos. In: BRANDÃO, Carlos 

Rodrigues (org.). Repensando a Pesquisa Participante. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1999. 

 

GHEDIN, Evandro; FRANCO, Maria Amélia Santoro. Questões de método na construção 

da pesquisa em educação. São Paulo: Cortez, 2008. (Coleção Docência em Formação. Série 

Saberes Pedagógicos).  



133 
 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

GOMES, Heloísa Maria; MARINS, Hiloko Ogihara. A ação docente na Educação 

Profissional. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2004. 

 

GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1991. 

 

HENRIQUE, Ana Lúcia Sarmento; NASCIMENTO, J. M. Sobre práticas pedagógicas 

integradoras: um estudo de ações pedagógicas na Educação Básica. Holos, Natal, ano 31, v. 4, 

p. 63-76, 2015. 

 

HENRIQUE, Ana Lúcia Sarmento; SILVA, José Moisés Nunes da; BARACHO, Maria das 

Graças. Práticas pedagógicas de integração no PROEJA-IFRN: o que pensam professores e 

estudantes. Inter-Ação, Goiânia, v. 36, n. 2, p. 451-468, jul./dez. 2011. 

 

HERNANDÉZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por 

projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. Tradução Jussara Haubert 

Rodrigues. 5. ed. Porto Alegre, Artmed, 1998. 

 

IGNÁCIO, Paulo César de Souza. Breve reconstrução histórica das políticas educacionais, 

especialmente das políticas de Educação Profissional, no âmbito das políticas sociais do 

Estado brasileiro: entre possibilidades e limites. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE 

ESTUDOS E PESQUISAS: História, Sociedade e Educação no Brasil, 7., 2006, 

Campinas/SP. Anais do VII Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas, Campinas: 

UNICAMP, 2006. p. 1-25.  

 

JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 

1976. 

 

KUENZER, Acácia (org.). Ensino Médio: construindo uma proposta para os que vivem do 

trabalho. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

LARA, Ângela Mara de Barros; MOLINA, Adão Aparecido. Pesquisa Qualitativa: 

apontamentos, conceitos e tipologias. In: TOLEDO, Cézar de Alencar Arnaut de; 

GONZAGA, Maria Tereza Claro. Metodologia e Técnicas de Pesquisa nas áreas de 

Ciências Humanas. Maringá: Eduem, 2011. 

 

LE BOTERF, Guy. Pesquisa participante: propostas e reflexões metodológicas. In: 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues (org.). Repensando a Pesquisa Participante. 3. ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1999. 

 

MACHADO, Lucília Regina de Souza. Ensino médio e técnico com currículos integrados: 

propostas de ação didática para uma relação não fantasiosa. In: MOLL, Jaqueline (org.). 

Educação profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo: Desafios, tensões e 

possibilidades. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

MACHADO, Lucília Regina de Souza. PROEJA: O significado socioeconômico e o desafio 

da construção de um currículo inovador. In: MEC, SEED, TV Escola, Salto para o Futuro 

(org.). PROEJA: Formação técnica integrada ao ensino médio. Rio de Janeiro: MEC, SEED, 

http://lattes.cnpq.br/3933417509774323
http://lattes.cnpq.br/3933417509774323


134 
 

TV Escola, Salto para o Futuro, v. 16, 2006. 

 

MANFREDI, Silvia Maria. Educação Profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do 

capital. Tradução Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. E-book. 

 

MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. Tradução Florestan Fernandes. 

2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 

 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Textos sobre educação e ensino. Tradução Rubens 

Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2004. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 29. 

ed. Petrópolis: Vozes, 2010.  

 

MORAES, Francisco de; KULLER, José Antonio. Currículos Integrados no Ensino Médio 

e na Educação Profissional: desafios, experiências e propostas. São Paulo: Editora Senac 

São Paulo, 2016. 

 

MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. Análise textual discursiva. 3. ed. rev. e 

ampl. Ijuí: Unijuí, 2016. 

 

MOURA, Dante Henrique. Educação básica e educação profissional e tecnológica: Dualidade 

histórica e perspectivas de integração. Holos, Natal, v. 2, p. 4-30, 2007. 

 

MOURA, Dante Henrique; LIMA FILHO, Domingos Leite; SILVA, Mônica Ribeiro. 

Politecnia e formação integrada: confrontos conceituais, projetos políticos e contradições 

históricas da educação brasileira. Revista Brasileira de Educação, v. 20, n. 63, p. 1057-1080, 

2015. 

 

NACIF, Paulo Gabriel Soledade; SILVA FILHO, Penildon. A educação brasileira na mira do 

obscurantismo e Estado Mínimo. In: AZEVEDO, José Sérgio Gabrielli de (org.). Brasil: 

incertezas e submissão? São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2019. 

 

OLIVEIRA, Cláudia Márcia de Souza. Currículo e Prática Docente: um diálogo necessário. 

Curitiba: Appris, 2017. 

 

OLIVEIRA, Wilson Raimundo de. Do palácio à periferia: a trajetória do Colégio 

Universitário da UFMA 1980-2006. 2019. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2019. 

 

OTRANTO, C. R. ; PAIVA, L. D. C. Contextos identitários dos Institutos Federais no Brasil: 

implantação da expansão da educação superior. Revista Educação e Fronteiras, v. 6, p. 7-20, 

2016. 

 

RAMOS, Marise Nogueira. Ensino Médio no Brasil contemporâneo: coerção revestida de 

consenso no “Estado de Exceção”. Revista Nova Paideia - Revista Interdisciplinar em 

Educação e Pesquisa. Brasília, v. 1, n. 1 p. 2-11, jan./jun. 2019. 

 



135 
 

RAMOS, Marise Nogueira. O currículo na perspectiva de classe: desafios e possibilidades 

para a educação profissional. Educere et Educare. v. 11, n. 23, p. 1-12, jul./dez. 2016. 

 

RAMOS, Marise Nogueira. Filosofia da Práxis e Práticas Pedagógicas de formação de 

trabalhadores. Trabalho & Educação, Belo Horizonte, v. 23, n. 1, p. 207-218, jan./abr. 2014. 

 

RAMOS, Marise Nogueira. O currículo para o Ensino Médio em suas diferentes modalidades: 

concepções, propostas e problemas. Educ. Soc., Campinas, v. 32, n. 116, p. 771-788, jul./set. 

2011. 

 

RAMOS, Marise Nogueira. Concepção do Ensino Médio Integrado. [S. l.]: 2008. 

Disponível em: 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/concepcao_do_ensino_medio_integrad

o5.pdf. Acesso em: 21 jan. 2020.  

 

RAMOS, Marise Nogueira. Possibilidades e desafios na organização do currículo integrado. 

In: FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (org.). Ensino médio 

integrado: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

RAMOS, Marise Nogueira; FRIGOTTO, Gaudêncio. “Resistir é preciso, fazer não é preciso”: 

as contrarreformas do Ensino Médio no Brasil. Cadernos de Pesquisa em Educação - 

PPGE/UFES. Vitória, ano 14, v. 19, n. 46, p. 26-47, jul./dez. 2017. 

 

RAMOS, Marise Nogueira; MORATORI, Raquel Barbosa. Uma reflexão sobre o conceito de 

cultura e sua relação com o trabalho e a ciência no projeto educativo. In: ALBUQUERQUE, 

Gregorio Galvão de (org.). Cultura, politecnia e imagem. Rio de Janeiro: EPSJV, 2017. 

 

RODRIGUES, Cláudio Henrique Viegas. A condição de empregabilidade de egressos do 

curso técnico de Administração do Colégio Universitário/UFMA. 2015. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2015. 

 

RODRIGUES, Doriedson do Socorro; ARAÚJO, Ronaldo Marcos de Lima. Filosofia da 

Práxis e Ensino Integrado: para além da questão curricular. Trabalho & Educação, Belo 

Horizonte, v. 20, n. 1, p. 11-22, jan./abr. 2011. 

 

RODRIGUES, Doriedson do Socorro; ARAÚJO, Ronaldo Marcos de Lima; RODRIGUES, 

Maria Isabel Batista; OLIVEIRA, José Pedro Garcia. Ensino Médio Integrado: implicações 

nas práticas docentes e nas questões de gestão e financiamento público. Margens - Revista 

Interdisciplinar, v. 11, n. 16, p. 84-99, jun. 2017. 

 

SACRISTÁN, José Gimeno. O Currículo: uma reflexão sobre a prática. Tradução Ernani F. 

da F. Rosa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 

SANTOMÉ, Jurgo Torres. Globalização e Interdisciplinariedade: o currículo integrado. 

Tradução Cláudia Schilling. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

SANTOS, Tiago Borges dos. Integrando saberes: reflexões sobre o currículo integrado da 

Educação Profissional Técnica de nível médio no Instituto Federal de Brasília. Eixo, v. 1, n. 1, 

p. 57-71, 2012. 

 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/concepcao_do_ensino_medio_integrado5.pdf
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/concepcao_do_ensino_medio_integrado5.pdf


136 
 

SAVIANI, Demerval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. rev. Campinas: 

Autores Associados, 2010. (Coleção Memória da Educação). 

 

SAVIANI, Demerval. Trabalho e Educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista 

Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v. 12, n. 34, p. 152-180, jan./abr. 2007. 

 

SILVA, J. M. N.; SÁ, A. L. T. F. O PROEJA no IFRN - Campus Mossoró por seus estudantes. 

Holos, Natal, ano 32, v. 7, p. 378-387, 2016. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. 

2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 

2014. 

 

TURMENA, Leandro; AZEVEDO, Mário Luiz Neves de.  A expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica: os Institutos Federais em questão. Revista 

Diálogo Educacional, Paraná, v. 17, p. 1067-1084, 2017. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Conselho Universitário. Resolução nº 

284/2017, de 12 de setembro de 2017. Aprova o Regimento Interno do Colégio 

Universitário. São Luís: Conselho Universitário: 2017. 

 

VASCONCELOS, Rosa Maria Oliveira Teixeira de. Um Olhar sobre a Prática Docente no 

Ensino Médio Integrado em uma unidade da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica em Pernambuco. 2014. Dissertação (Mestrado em Educação Contemporânea) – 

Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2014. 

 

VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da Práxis. Tradução Luiz Fernando Cardoso. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

 

VIRIATO, Edaguimar Orquizas; FAVORETO, Aparecida; KLEIN, Lígia Regina. Trabalho 

docente, PROEJA e currículo integrado: algumas reflexões. Perspectiva, Florianópolis, v. 30, 

n. 2, p. 719-744, maio/ago., 2012. 

 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Tradução Ernani F. da F. Rosa. Porto 

Alegre: Artmed, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Acesse o produto educacional “Projeto Integrador: uma proposta pedagógica para o 

Ensino Médio Integrado” pelo link: http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/572352 ou baixe 

a versão em PDF disponível no QR Code. 

 

 

 

Imagens do produto educacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/572352
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIOS APLICADOS COM OS DOCENTES 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS DOCENTES DO CURSO TÉCNICO EM 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

1. Qual a sua formação acadêmica? (Indique o curso da graduação e da pós-graduação mais 

recente). 

Graduação: (   ) Licenciatura: 

 (   ) Bacharelado: 

(   ) Especialização: 

(   ) Mestrado: 

(   ) Doutorado: 

 

2. Qual a sua experiência docente no COLUN?  

(   ) Somente Educação Básica 

(   ) Somente Educação Profissional 

(   ) Educação Básica + Educação Profissional 

 

3. Quais as disciplinas que ministra? 

 

4. Exerce atividade profissional fora da docência? 

(   ) sim       (   ) não 

Se marcou SIM, indique a área: 

 

5. Qual a sua concepção de Ensino Médio Integrado? 

 

6. Quais as principais dificuldades para a realização do Ensino Médio Integrado no 

COLUN? 

 

7. Como a proposta curricular do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em 

Administração poderia contribuir para a integração? 

 

8. Quais os pontos positivos da sua prática docente no Ensino Médio Integrado? Como ela 

poderia ser melhor? 

 

9. Você tem experiência com projetos interdisciplinares de ensino? 

(   ) sim      (   ) não 

Se marcou SIM, avalie a experiência. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIOS APLICADOS COM OS DISCENTES 

 
QUESTIONÁRIO PARA OS DISCENTES DO CURSO TÉCNICO EM 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

1. Qual sua idade? ______ anos. 

 
2. Qual o seu gênero? (   ) Masculino (   ) Feminino 

 

3. Por que você escolheu fazer o Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em 

Administração? 

 
4. O que você entende sobre o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional? 

 
5. Quais os pontos positivos que você destaca no seu curso? O que poderia ser melhor? 

 
6. Você conhece o perfil profissional de formação do Técnico em Administração? (   ) sim

 (   ) não 

 

7. Você está satisfeito(a) com a prática dos professores do Curso Técnico em 

Administração? 

(   ) sim (   ) não Por quê? Justifique a sua resposta. 

 
8. Como a prática dos professores do Curso Técnico em Administração poderia ser melhor?  

 
9. Você já participou de projetos interdisciplinares de ensino? (   ) sim (   ) não 

Se marcou SIM, como você avalia a experiência de participação nos projetos 

interdisciplinares de ensino? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 

 
ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 

 
 
Disciplina: 

Professor(a): 

Atividade observada: 

Turma:      Data: 

Aspectos a serem observados: 

 

1. Planejamento das aulas: individual, coletivo, na própria escola ou na residência do 

professor. 

 

2. Desenvolvimento das aulas: organização do tempo disponível para cada disciplina; espaços 

utilizados (salas de aula, laboratórios, biblioteca, sala de jogos, oficinas, entre outros); 

atividades fora da escola (visitas técnicas, projetos de pesquisas ou de intervenção, entre 

outras); sequência didática; recursos didáticos disponíveis; metodologia utilizada pelo 

professor; formas de avaliação. 

 

3. Interação entre docentes: interação entre professores da formação básica e da formação 

profissional; atividades pedagógicas desenvolvidas ou não de forma partilhada (dois ou mais 

professores atuando conjuntamente); existência de espaço ou reuniões para planejamento ou 

discussão coletiva; resoluções de problemas; avaliações. 

 

4. Integração entre teoria e prática: o professor trata teoria e prática de forma indissociável 

ou de forma separada/fragmentada; o professor busca a relação entre trabalho, ciência e 

cultura; o professor procura estabelecer a relação entre o conhecimento e a realidade; ele 

contextualiza e/ou problematiza os conteúdos trabalhados na disciplina com a realidade 

sociocultural dos estudantes ou com a sua prática social e produtiva; utiliza ou não dos 

conhecimentos prévios e das experiências anteriores dos estudantes. 

 

5. Relação entre o plano de curso e o plano de aula: os objetivos expressos no plano de curso 

e os objetivos das aulas e da prática docente são coerentes ou não; é perceptível ou não a 

execução do plano de curso nas aulas; os conteúdos, os procedimentos e os recursos previstos 

são desenvolvidos ou não; há maior rigidez, rigor ou flexibilidade na relação entre plano e 

execução. 
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APÊNDICE E – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O CORPO DISCENTE DO 

CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DO COLUN 

 

Caro(a) aluno(a), 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa “A RELAÇÃO ENTRE 

CURRÍCULO E PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO: pesquisa participante 

com docentes e discentes do Curso Técnico em Administração do Colégio Universitário da UFMA”. 

Após ser esclarecido(a) sobre as 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 a outra é da pesquisadora. 

 

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 concordência, 

aprovação. Assim, ao assinar este Termo de Assentimento Livre e Esclarecido você estará concordando 

e consentindo em participar de forma livre e consciente desta pesquisa. 

 

Quem realiza a pesquisa? 

A pesquisa será realizada por LUCIANA DE SOUSA ALVES DA SILVA, 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.  

 

Qual o objetivo da pesquisa? 

Esta é uma pesquisa que tem como objetivo investigar a relação estabelecida entre as 

concepções que orientam o currículo e os fundamentos da prática docente dos professores da base 

comum e da base tecnológica das turmas de Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em 

Administração do COLUN. Por se tratar de uma pesquisa de um Mestrado Profissional, além de produzir 

um trabalho final, ou seja, uma dissertação de Mestrado, esta pesquisa se propõe a gerar um produto 

educativo, que será um projeto integrador desenvolvido com alunos do 2º ano do Ensino Médio 

Integrado ao Curso Técnico em Administração do COLUN. 

Este projeto integrador será baseado na integração das dimensões do trabalho, da ciência e 

tecnologia e da cultura, e terá como finalidade estimular a mobilização e articulação de diferentes 

conhecimentos teóricos e práticos para a investigação de um tema ou resolução de um problema 

relacionado ao contexto atual do mundo do trabalho. 
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Como a pesquisa será feita? 

A pesquisa se desenvolverá inicialmente a partir de uma análise de documentos das 

normativas internas do Colégio Universitário, como Projeto Político Pedagógico, planos de curso, 

planejamento de ensino, entre outros. Durante a pesquisa de campo, utilizaremos questionários com os 

professores das disciplinas de formação geral e de formação técnica, e com os alunos do 2º ano do 

Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em Administração. Também será feita observação em sala de 

aula, com a pesquisadora fazendo anotações e registros em seu caderno de pesquisa. Durante a pesquisa 

serão realizadas ainda reuniões pedagógicas com os professores visando a discussão e elaboração do 

projeto integrador. 

 

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(a) do COLUN. Ademais, você tem a liberdade de 

deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, seja antes ou depois quando a pesquisa estiver 

sendo feita, independente de justificativa e sem que haja qualquer prejuízo para você ou para o COLUN. 

Sua participação será feita por meio de resposta a um questionário com questões 

semiabertas, ou seja, questões de escolha e de responder por escrito. Para garantir a integridade das 

informações prestadas, você não precisará assinar nem se identificar no questionário. Em caso de 

constrangimento com alguma pergunta, é assegurado o direito de não respondê-la. Além disso, 

participará também do desenvolvimento e avaliação do projeto integrador, a ser realizado em datas 

previamente agendadas de acordo com a disponibilidade da turma. 

Fica garantido o compromisso da pesquisadora de zelar pela privacidade e sigilo da sua 

identidade, sendo divulgadas apenas as informações necessárias para a atingir aos objetivos da pesquisa, 

sem qualquer tipo de identificação. 

 

Quais os riscos e os benefícios dessa pesquisa? 

A pesquisa não oferece riscos de natureza física, psíquica ou moral, trazendo como 

benefícios para a comunidade acadêmica de forma geral e mais especificamente o COLUN, seus 

profesores e alunos, um maior conhecimento e qualifcação para a prática dos professores, o ensino e a 

aprendizagem 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: <lucialves1512@gmail.com> ou do telefone (98) 98103-9025. 

 

mailto:lucialves1512@gmail.com
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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 RELAÇÃO ENTRE CURRÍCULO E PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO: 

pesquisa participante com docentes e discentes do Curso Técnico em Administração do Colégio 

Universitário da UFMA”. 

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. 

Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, concordo em participar e declaro 

que recebi uma cópia deste Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e que me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

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 F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O CORPO 

DOCENTE DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DO COLUN 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada “A RELAÇÃO 

ENTRE CURRÍCULO E PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO: 

pesquisa participante com docentes e discentes do Curso Técnico em Administração do Colégio 

Universitário da UFMA”. 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 LUCIANA DE SOUSA ALVES DA SILVA, 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 relação 

estabelecida entre as concepções que orientam o currículo e os fundamentos da prática docente 

dos professores da base comum e da base tecnológica das turmas de Ensino Médio Integrado 

ao Curso Técnico em Administração do COLUN. 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 projeto integrador que será desenvolvido com alunos do 2º ano do 

Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em Administração do COLUN. 

 

Dos aspectos metodológicos da pesquisa 

A pesquisa se desenvolverá inicialmente a partir de uma análise documental das 

normativas internas do Colégio Universitário, como Projeto Político Pedagógico, planos de 

curso, planejamento de ensino, entre outros. Durante a pesquisa de campo, utilizaremos 

questionários semiestruturados com os docentes das disciplinas de formação geral e de 
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formação técnica, e com os discentes do 2º ano do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico 

em Administração. Também será feita observação in loco, com o registro em diário de campo, 

considerando a sala de aula como espaço privilegiado para a investigação das práticas docentes 

e a realização de reuniões pedagógicas com os docentes visando a discussão e elaboração do 

projeto integrador. 

 

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. 

Sua participação se dará por meio de resposta a um questionário semiestruturado, 

respondido de forma anônima para garantir a integridade das informações prestadas. Em caso 

de constrangimento com alguma pergunta, é assegurado o direito de não a responder. 

Participará também de reuniões pedagógicas para o planejamento e elaboração do projeto 

integrador, em datas previamente agendadas de acordo com sua disponibilidade e dos demais 

docentes, além da participação na execução e avaliação do projeto integrador em uma turma de 

2º ano do Curso Técnico em Administração. 

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 não oferece riscos de natureza física, psíquica ou moral, trazendo como 

benefícios para a comunidade acadêmica de forma geral e mais especificamente o COLUN, 

seus profesores e alunos, um maior conhecimento e qualifcação para a prática docente, o ensino 

e a aprendizagem por meio do produto educativo que será gerado e disponibilizado de forma 

aberta e gratuita.  

 

Para dúvidas e esclarecimento 

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: <lucialves1512@gmail.com> ou do telefone (98) 98103-9025. 

mailto:lucialves1512@gmail.com


146 
 

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 RELAÇÃO ENTRE CURRÍCULO E PRÁTICA 

DOCENTE NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO: pesquisa participante com docentes e 

discentes do Curso Técnico em Administração do Colégio Universitário da UFMA”. 

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 G – ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

COM OS ALUNOS 

 
 
1. Vocês conseguem perceber que houve integração entre as disciplinas que participaram do 

Projeto Integrador? 

 

2. Quais foram essas disciplinas? 

 

3. Vocês perceberam que houve integração em torno de um eixo comum? 

 

4. Vocês acham que é válido que haja essa integração entre as disciplinas do núcleo básico e 

específico? 

 

5. Vocês acham que se todas as disciplinas trabalhassem assim seria melhor? 

 

6. E como vocês avaliam essa experiência de integração? Pontos positivos e pontos negativos. 

 

7. Vocês gostariam que houvesse essa integração sempre?  

 

8. Vocês percebem que existe integração fora do Projeto Integrador realizado? 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO LÓCUS DA PESQUISA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



149 
 

ANEXO B – MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO EM 

ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 
 

DISCIPLINA DA BASE NACIONAL COMUM 1° ANO 2° ANO 3° ANO TOTAL 

 CHS
12

 
CHA

13
 CHS CHA CHS CHA 

 

LINGUAGEM, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

Língua Portuguesa 3 120 3 120 3 120 360 

Língua Estrangeira 2 80 2 80 2 80 240 

Arte 2 80 2 80 2 80 240 

Educação Física 2 80 2 80 2 80 240 

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E  

SUAS TECNOLOGIAS 

Biologia 2 80 2 80 2 80 240 

Física 2 80 2 80 2 80 240 

Química 2 80 2 80 2 80 240 

Matemática 2 80 2 80 2 80 240 

CIÊNCIAS DA HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

História 2 80 2 80 2 80 240 

Geografia 2 80 2 80 2 80 240 

Sociologia 2 80 2 80 2 80 240 

Filosofia 2 80 2 80 2 80 240 

TOTAL DE AULAS 25 1000 25 1000 25 1000 3000 

DISCIPLINAS DO NÚCLEO DIVERSIFICADO 1º ANO 2º ANO 3º ANO  

 CHS CHA CHS CHA CHS CHA  

Sistema de Informação   2 80   80 

Redação Técnica   2 80   80 

TOTAL DE AULAS   4 160   160 

DISCIPLINA DO NÚCLEO ESPECÍFICO 1° ANO 2° ANO 3° ANO TOTAL 

 CHS CHA CHS CHA CHS CHA  

Teoria geral da Administração 2 80     80 

Gestão Aplicada I (Planejamento e OM) 2 80     80 

Ética Profissional e Relações Humanas 2 80     80 

Direito Aplicado I (Empresarial, do Consumidor) 2 80     80 

Matemática Financeira e Estatística   2 80   80 

Economia e Contabilidade (Geral e de Custos)   3 120   120 

Direito Aplicado II (Do Trabalho e Tributário)   2 80   80 

Gestão Aplicada II (Gestão de Pessoas e de Marketing)   2 80   80 

Gestão Aplicada III (Administração Materiais e Produção)     2 80 80 

Administração Financeira e de Projetos     2 80 80 

Estágio Obrigatório     4 160 160 

TOTAL DE AULAS 8 320 9 360 8 320 1000 

TOTAL GERAL 33 1320 38 1520 33 1320 4160 

 

 
 
 
 
 

                                            
12 Carga horária semanal. 
13 Carga horária anual. 
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ANEXO C – MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO EM 

ADMINISTRAÇÃO SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO 

 
 
  

MÓDULO COMPONENTE CURRICULAR CARGA HORÁRIA 

 

 
 

MÓDULO I 

Matemática Financeira 30 h 

Economia e Sistema de Mercado 30 h 

Legislação e Direito Empresarial 30 h 

Português Aplicado 30 h 

Relações Humanas 30 h 

Teoria Geral da Administração 45 h 

Contabilidade Geral 45 h 

TOTAL MÓDULO I 285 h 

 

 

 
 

MÓDULO II 

Comunicação Empresarial 30 h 

Inglês Instrumental 30 h 

Legislação e Direito do Trabalho 30 h 

Ética Profissional 30 h 

Estatística 30 h 

Contabilidade de Custos 45 h 

Organização, Sistemas e Métodos 45 h 

Gestão de Pessoas 45 h 

TOTAL MÓDULO II 285 h 

 

 

 
MÓDULO III 

Legislação e Direito Tributário 30 h 

Informática 30 h 

Gestão Financeira 45 h 

Gestão de Marketing 45 h 

Gestão de Produção 45 h 

Gestão de Materiais 45 h 

Projeto Empreendedor 45 h 

TOTAL MÓDULO II 285 h 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 300 h 

 

CARGA HORÁRIA DO CURSO 855 h 

CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO 300 h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1.155 h 

 

 

 


