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dessas virtudes indispensáveis – a da 
coerência.  
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RESUMO 
 

A pesquisa centrou-se no estudo da práxis interdisciplinar no currículo do Ensino Médio 
Integrado à Educação Profissional e Tecnológica (EPT) do Curso Técnico em Eletroeletrônica 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Santa Inês, que 
tem como princípio fundamental a formação de um trabalhador crítico e autônomo. Para 
tornar real a emancipação desse sujeito é necessária a intervenção recorrendo a um currículo 
integrado, orientado pela contextualização, interdisciplinaridade e pelo compromisso com a 
transformação social. Com esse intuito o objetivo geral foi analisar a prática docente a fim de 
constatar se existe ou não a práxis interdisciplinar descrita neste currículo. O Materialismo 
Histórico-dialético (MHD) foi utilizado para desvelar a realidade, pois entende-se que as 
múltiplas determinações que compõem as atividades pedagógicas são o caminho para 
ponderar se a práxis interdisciplinar apresentada no currículo do Ensino Médio Integrado à 
EPT tem sido de fato realizada por docentes e discentes. O percurso metodológico adotado 
perpassou por uma abordagem qualitativa realizada por meio de pesquisa bibliográfica e 
documental promovendo a discussão do campo teórico trabalho-educação com a categoria 
interdisciplinaridade, complementando-se com uma pesquisa descritiva e pesquisa-ação com 
aplicação de questionários, entrevistas e rodas de conversas com os docentes e discentes. O 
processo de investigação científica originou o e-caderno pedagógico intitulado“ Práxis 
Interdisciplinar na Educação Profissional e Tecnológica”, que por meio da problematização 
da prática pedagógica, possibilitou a efetivação do currículo integrado através da articulação 
de uma práxis interdisciplinar que contribua com a interação dos jovens e com a construção 
do conhecimento em toda a sua totalidade, destacando a interdisciplinaridade como prática 
coletiva e em pleno movimento para atender os anseios da classe trabalhadora. O estudo 
permitiu uma análise crítica do processo interdisciplinar que ocorre no Ensino Médio 
Integrado à Educação Profissional e Tecnológica com vistas a promoção de uma formação nas 
dimensões da capacidade humana e no caminho da transformação e emancipação do sujeito 
para além da empregabilidade.  

 
Palavras-chave: Contextualização. Currículo Integrado. Interdisciplinaridade. Produto 
Educacional. 

 



  ABSTRACT 

The research focused on the study of interdisciplinary praxis in the curriculum of Vocational 
Secondary Education Integrated to Regular High School - the Technical Course in Electronics 
of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Maranhão Campus Santa 
Inês, which has as fundamental principle the formation of a critical and autonomous worker. 
In order to make emancipation a reality, it is necessary to intervene using an integrated 
curriculum oriented by contextualization, interdisciplinarity and commitment to social 
transformation. Thus, the general objective was to analyze the teaching practice in order to 
verify whether the interdisciplinary praxis described in this curriculum exists or not. Dialectic 
and Historical Materialism (MHD) was used to unveil reality because it is understood that the 
multiple determinations in which pedagogical activities consists is the way to consider 
whether teachers and students have performed or not this interdisciplinary praxis presented in 
the curriculum of the Integrated High School of EPT. The methodological approach adopted 
pervaded through a quantitative and qualitative approach performed through bibliographic 
and documentary research. It, then, allowed the theoretical discussion of the work-education 
field with the category interdisciplinarity, and it was complemented with a descriptive 
research and action research by applying questionnaires, interviews and conversation circle. 
with teachers and students. The scientific research process originated a pedagogical e-
notebook entitled “ Interdisciplinary Praxis in Professional and Technological Education”, 
which, through the problematization of pedagogical practice, made it possible to implement 
the integrated curriculum through the articulation of an interdisciplinary praxis that 
contributes to the interaction of young people and students. with the construction of 
knowledge in its entirety, highlighting interdisciplinarity as a collective practice and in full 
swing to meet the aspirations of the working class. The study allowed a critical analysis of the 
interdisciplinary process that occurs in the Vocational Secondary Education Integrated to 
Regular High School and Technological Education in order to promote qualification in the 
dimensions of human capacity and in the path of transformation and emancipation of the 
subject beyond employability. 
 
Key-words: Contextualization. Integrated Curriculum. Interdisciplinarity. Educational 
Product. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O contexto histórico da sociedade, cindida entre classes pelo modo de produção 

capitalista, determina não só a base para o sustento biológico do homem, mas também é uma 

das responsáveis pela produção do conhecimento que mantém os pilares que regem sua 

exploração pelo capital. Essa estruturação produtiva capitalista, baseada nos princípios da 

dualidade entre trabalho manual e intelectual e na separação entre teoria e prática no 

desenvolvimento do processo produtivo, se edificou em uma educação pautada pela divisão 

entre as ciências e as disciplinas de forma particular.  

Na estrutura capitalista, baseada na flexibilização do trabalho, a educação que se 

delineia ao trabalhador é aquela em que o sujeito se apropria do todo em detrimento das partes, 

ou seja, uma educação precarizada e reduzida, que limita o alcance aos conhecimentos teórico-

científicos destinados à classe hegemônica que detém os modos de produção. Dessa forma, é 

necessário entender o trabalho como princípio educativo, para além da concepção de que ele 

seja apenas desenvolvimento de competências para a empregabilidade  

Compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência e cultura significa 
compreender o trabalho como princípio educativo, o que não se confunde com o 
‘aprender fazendo’, nem é sinônimo de formar para o exercício do trabalho. 
Considerar o trabalho como princípio educativo equivale dizer que o ser humano é 
produtor de sua realidade e, por isto, se apropria dela e pode transformá-la (RAMOS, 
2008, p. 4). 

 
A proposta educacional de superação dessa fragmentação da sociedade em classes surge 

com a integração entre o Ensino Médio e a Educação Profissional, rumo à uma educação que 

desenvolva os princípios da politecnia1, oferecendo uma formação humana integral, tendo como 

indissociáveis as categorias trabalho, ciência, tecnologia e cultura no intuito de alcançar uma 

práxis transformadora que só ocorre no ambiente escolar quando a comunidade exerce a 

interdisciplinaridade.  

Para prosseguir mais a fundo nessa análise, em torno da práxis interdisciplinar 

desenvolvida no campo da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), aproveito esse 

momento da pesquisa para desenhar o contexto que faz este pesquisador, que aqui escreve, 

investigar essa realidade no chão da escola.  

_______________  
 
1 O termo politecnia, no contexto aqui aplicado, tem referência ao trabalho intitulado Concepção do Ensino Médio 
Integrado da autora Marise Ramos (2008), o qual significa uma educação que possibilita a compreensão dos 
princípios científicos-tecnológicos e históricos da produção moderna de modo a orientar os discentes à realização 
de múltiplas escolhas. 
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Atuando como professor da Educação Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT) do Ensino 

Médio Integrado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) 

há mais de 10 anos, venho observando em nós, professores das “disciplinas técnicas” (termo   

culturalmente dualizado), a preocupação em repassar aos alunos, prioritariamente, os conteúdos 

específicos daquela formação profissional. Porém, ao adentrar no universo do Ensino Médio 

Integrado, o maior desafio a ser superado é tornar único aquilo  que, por natureza histórica da 

educação profissional, foi separado e, dessa forma,  buscar na integração curricular a 

oportunidade de permitir que os filhos da classe trabalhadora avancem para além do futuro que 

o capital quer reservar a eles.  

Os docentes e as docentes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica têm 

como missão a formação humana integral do sujeito, baseada no Projeto Político Pedagógico, 

que tem como pilar a interconexão entre ensino, pesquisa e extensão, associando conhecimentos 

gerais e específicos por meio da interdisciplinaridade entre as ciências. Conforme Moura 

(2007), trata-se de uma interdisciplinaridade que explore as potencialidades de cada ciência, 

respeitando os seus limites e que ocorra por meio da problematização das dimensões políticas, 

históricas, sociais, e econômicas da realidade para que se possam gerar projetos de emancipação 

e transformação social.  

Ao longo desses anos, participando de atividades interdisciplinares que são orientadas 

pelo projeto ético político da EPT, percebi que  na correria do cotidiano somos levados à pouca 

reflexão sobre essas propostas, assim, algumas questões inquietantes surgiram: i) As atividades 

pedagógicas realizadas pelos docentes estão conseguindo implementar a educação politécnica 

proposta pelo Ensino Médio Integrado à EPT?; ii) Qual a percepção discente sobre a prática 

interdisciplinar dos componentes curriculares no processo ensino-aprendizagem durante o 

percurso formativo?; iii) Com qual sentido e intencionalidade as propostas pedagógicas 

interdisciplinares estão sendo desenvolvidas no currículo do Ensino Médio Integrado? e iv) 

Seriam projetos individualistas de divisão de classes ou projetos coletivos humanistas?  

A partir destes questionamentos, esta pesquisa científica,  desenvolvida no Programa de 

Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), teve como objetivo 

geral analisar a prática docente a fim de constatar se existe ou não a abordagem interdisciplinar 

descrita no currículo. Para alcançar esse propósito os seguintes objetivos específicos foram 

traçados: 

 Pesquisar os documentos que fundamentam as intervenções pedagógicas 

interdisciplinares no currículo do Ensino Médio Integrado à EPT; 
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 Registrar a percepção dos docentes e discentes com relação à interdisciplinaridade 

dos componentes curriculares no Ensino Médio Integrado à EPT;   

 Investigar a prática pedagógica realizada pelos docentes a fim de constatar se elas 

se aproximam de uma práxis pedagógica interdisciplinar. 

A partir dessa análise e com o objetivo de cumprir com o que estabelece o regulamento 

do programa no que se refere à elaboração de  produto educacional, com enfoque na melhoria 

dos processos de ensino na EPT, os objetivos específicos desta pesquisa também foram:   

 Desenvolver um e-caderno pedagógico que problematize as propostas 

interdisciplinares no currículo do Ensino Médio Integrado à EPT; 

 Apresentar a avaliação dos envolvidos na pesquisa sobre o produto educacional para 

posterior disponibilização e divulgação dos resultados. 

Esse produto educacional teve como finalidade promover o conhecimento sobre a práxis 

interdisciplinar por meio da intervenção pedagógica, realizada com docentes e discentes do 

Ensino Médio Integrado à EPT, buscando, através da problematização da pratica 

interdisciplinar, a possiblidade da efetivação do currículo integrado.  

O Materialismo Histórico Dialético (MHD) foi utilizado como método para desvelar a 

realidade a partir das relações contraditórias que ocorrem no movimento real dos fatos 

históricos. Essa escolha se deu porque entendemos que as múltiplas determinações que 

compõem as atividades pedagógicas são o caminho para entender se essa práxis interdisciplinar, 

apresentada no currículo do Ensino Médio Integrado em Eletroeletrônica do IFMA, Campus 

Santa Inês, tem sido de fato realizada por docentes e discentes. 

O trajeto metodológico desta pesquisa foi realizado com uma abordagem qualitativa,  

por meio da pesquisa bibliográfica e documental, que promovesse a discussão do campo teórico 

trabalho-educação com a categoria interdisciplinaridade. Apresenta-se também como pesquisa 

descritiva e pesquisa-ação dada  a aplicação de questionários, entrevistas e rodas de conversas 

com os docentes e discentes. Para acompanhar essa metodologia, foram utilizados como 

referencial teórico, autores marxistas da pedagogia crítica, entre eles, Lukács, Vázquez, 

Manacorda, Antunes, Bianchetti e Jantsch, Santomé, Severino, Fazenda, Saviani, Frigotto, 

Moura, Ramos, Tonet, Giroux, Bazzo, que serviram para refletir sobre: trabalho, 

interdisciplinaridade, currículo integrado, educação profissional, emancipação, práxis 

pedagógica. 
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Esta produção acadêmica, em nível de mestrado, está organizada em sete capítulos. O 

capítulo 1 , Introdução, contextualiza a dimensão do trabalho apresentando a importância, os 

objetivos, e os caminhos percorridos para a discussão da temática proposta.  

O capítulo 2, intitulado “A  interdisciplinaridade como princípio básico do currículo 

integrado na EPT”,  apresenta o resultado da revisão de literatura sobre interdisciplinaridade 

nas pesquisas dos Programas de Pós Graduação Stricto Sensu no Brasil, sendo categorizada em 

3 seções terciárias  que retratam: as concepções de currículo integrado e sua relação com a 

interdisciplinaridade os fundamentos da formação de professores para a EPT; e a 

contextualização de conteúdos e atividades como alternativas no processo ensino 

aprendizagem.  

O capítulo 3, intitulado “O Ensino Médio Integrado à EPT como transição à educação 

unitária'', foi  estruturado em duas seções. A primeira seção aborda as dimensões ontológicas e 

históricas da formação omnilateral dos sujeitos, historicizando a concepção de EPT no Brasil, 

e também as orientações das normativas da educação profissional e a perspectiva do currículo 

integrado como proposta para a formação humana. A segunda, contempla os seguintes tópicos: 

trabalho como princípio educativo e fundamentos do projeto político pedagógico da EPT, 

apresentando uma discussão teórico-prática de concepção de trabalho a partir de uma práxis 

capaz de atuar na transformação e emancipação dos homens; a apresentação do  trabalho como 

categoria fundante do ser social; e a importância da problematização do conhecimento no 

caminho da interdisciplinaridade.  

O capítulo 4, “Procedimentos Metodológicos”, mostra  o caminho definido para a 

investigação da prática interdisciplinar desenvolvida por docentes e discentes no currículo do 

Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em Eletroeletrônica do IFMA, Campus Santa Inês, 

apresentando os instrumentos de coleta, a análise dos dados e os aspectos éticos empregados na 

pesquisa.  

O capítulo 5, “Apresentação dos Resultados”, foi estruturado em três  seções que tratam 

dos seguintes pontos:  a análise da abordagem interdisciplinar nos documentos normativos; a 

análise qualitativa que expressa o conhecimento docente e discente sobre a abordagem 

interdisciplinar no currículo da EPT, realizada a partir dos resultados dos questionários de 

múltipla escolha respondidos por docentes e discentes do curso; e a análise de conteúdo do 

discurso docente e discente sobre a abordagem interdisciplinar realizada para revelar a 

percepção dos sujeitos da pesquisa sobre as atividades interdisciplinares por eles desenvolvidas.  
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O capítulo 6, “Produto Educacional”, é todo dedicado à  apresentação do e-caderno 

pedagógico intitulado “A práxis interdisciplinar na Educação Profissional e Tecnológica”. 

Nele, apresentam-se o processo de pesquisa, a elaboração e a avaliação do produto educacional.  

No capítulo 7, “Considerações Finais”, é o momento de mostrar o resultado encontrado 

na pesquisa, em consonância com as discussões sobre interdisciplinaridade que são retratadas 

pelos teóricos que fundamentam o currículo da EPT. 
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2 A INTERDISCIPLINARIDADE COMO PRINCÍPIO BÁSICO DO CURRÍCULO 

INTEGRADO NA EPT 

 
Os primeiros passos deste estudo têm como objetivo desvelar as múltiplas 

determinações da categoria interdisciplinaridade na Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT), movimento que ocorre na prática pedagógica em busca de uma formação humana 

integral. Elege-se como necessidade básica a fundamentação da interdisciplinaridade enquanto 

ponto de interconexão dos conhecimentos científicos e técnicos no Ensino Médio Integrado à 

EPT numa práxis pedagógica intencional, crítica e emancipadora. Para isso, discutiremos a 

literatura que contempla as diversas nuances desse movimento em conjunto com a contribuição 

de teóricos do campo trabalho-educação. 

 
2.1 As pesquisas em interdisciplinaridade na contemporaneidade: discussão teórica nos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil  

 
A partir da década de 1960 o debate sobre a interdisciplinaridade ganhou força, 

resultando em diferentes concepções terminológicas. Para Jantsch2, a interdisciplinaridade 

organiza a ciência com a finalidade de influenciar no desenvolvimento da sociedade e das suas 

circunstâncias histórico sociais. Neste sentido, essa terminologia só deve ser utilizada, segundo 

ele, quando a sociedade atinge uma “práxis educacional”, própria da ação educacional, dividida 

em alguns níveis (FAZENDA, 1992).  

A ênfase na importância e na relevância dos níveis do sistema de ensino, de acordo a 

análise socioantropológica de Jantsch, organiza a ciência em uma classificação de 

interdisciplinaridade que surge em seu pleno funcionamento, conforme graus de cooperação e 

coordenação das disciplinas da seguinte forma: 

Multidisciplinaridade – gama de disciplinas que propõe simultaneamente, mas, sem 
fazer aparecer as relações que possam existir entre elas; destina-se a um sistema de 
um só nível e de objetivos múltiplos, mas, sem nenhuma cooperação.  
Pluridisciplinaridade – justaposição de diversas disciplinas situadas geralmente no 
mesmo nível hierárquico e agrupadas de modo a fazer aparecer as relações existentes 
entre elas; destina-se a um tipo de sistema de um só nível e de objetivos múltiplos, 
onde existe cooperação, mas não coordenação.  
Interdisciplinaridade – destina-se a um sistema de dois níveis e de objetivos múltiplos 
onde há coordenação procedendo do nível superior.  

_______________  
 
2 Erick Jantsch. Natural da Áustria, nasceu em Viena, em 08 de janeiro de 1929 e faleceu em 12 de dezembro de 
1980 nos Estados Unidos da América, em Berkeley, Califórnia. Apesar de ter vivido apenas 51 anos, foi um 
brilhante astrofísico e engenheiro, conhecido também por suas discussões acerca da interdisciplinaridade e da 
transdisciplinaridade. 
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Transdisciplinaridade – Coordenação de todas as disciplinas e interdisciplinas do 
sistema de ensino inovado, sobre a base de uma axiomática geral destina-se a um 
sistema de nível e objetivos múltiplos – há coordenação com vistas a uma finalidade 
comum dos sistemas (apud FAZENDA,1992, p. 38). 
 

Assim, sua noção mais ampla de interdisciplinaridade está fortemente ligada, segundo 

Fazenda (1992, p. 38) à “[...] concepção que ele tem do ensino [que] é a de um ensino de 

autorrenovação [sic] [...]”, com um discurso pedagógico centrado na coordenação crescente 

entre as disciplinas, com “[...] engajamento na problemática político-social, nesse sentido 

tornando-se agente e paciente das transformações cientificas e sociais”. 

Hilton Japiassu (1976), na obra “Interdisciplinaridade e patologia do saber”, reforça que 

apesar da ampla terminologia da interdisciplinaridade, o princípio norteador se caracteriza pela 

intensa “troca entre os especialistas e o grau de integração real das disciplinas, no interior de 

um projeto específico de pesquisa”. Sendo assim, dentre todas as classificações conceituais 

referentes aos graus de cooperação e coordenação entre as disciplinas, os termos 

multidisciplinar e pluridisciplinar devem ser observados de forma distinta ao termo 

interdisciplinar. A multidisciplinaridade evoca uma simples justaposição de trabalhos sem que 

tenha ocorrido um acordo prévio dos métodos ou conceitos utilizados e a pluridisciplinaridade 

apenas agrupa os módulos disciplinares dando margem a certa cooperação, mas excluindo 

qualquer coordenação (JAPIASSU, 1976, p. 72-3). 

Reconhecendo a importância da contribuição da filosofia do sujeito3 na produção 

histórica do conhecimento, o diálogo proposto neste estudo vem com o intuito de discutir as 

práticas interdisciplinares desenvolvidas no Ensino Médio Integrado à EPT para além da 

filosofia do sujeito, com a necessária contribuição de teóricos marxistas do campo trabalho-

educação que expõem ações que se guiam por um projeto universal de sociedade. 

Não é, a nosso ver, um trabalho em equipe ou em ‘parceria’ que superará a redução 
subjetivista própria da filosofia do sujeito. Isto posto, podemos dizer, também, que a 
‘interdisciplinaridade’ da ‘parceria’, ao contrário do que supõem os que se orientam 
pela filosofia do sujeito, não abarca, ordena e totaliza a realidade supostamente 
confusa do mundo científico. Ou seja, a fórmula simples do somatório de 
individualidades ou de ‘sujeitos’ pensantes (indivíduos) – que não apreende a 
complexidade do problema/objeto – não é milagrosa nem redentora. Muito menos o 
será ao ato de vontade que leva um sujeito pensante a aderir a um ‘projeto em parceria’ 
(BIANCHETTI; JANTSCH, 2002, p. 12). 
 

Para atingir o objetivo dessa pesquisa numa práxis interdisciplinar que contemple 

o resultado do conhecimento oriundo das disciplinas, da interação da comunidade escolar e da 

_______________  
 
3 De acordo Bianchetti e Jantsch (2002, p. 23), “a filosofia do sujeito não é articulada/elaborada por nenhuma 
escola/tendência/corrente filosófica específica. Ela põe-se, de fato, em várias acepções. Grosso modo, caracteriza-
se por privilegiar a ação do sujeito sobre o objeto, de modo a tornar o sujeito um absoluto na construção do 
conhecimento e do pensamento”.  
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problematização do mundo que nos cerca, para além de projetos individualistas, é importante 

entender os caminhos que os estudos sobre interdisciplinaridade têm traçado nos Programas de 

Pós- Graduação no Brasil.  

Posto isso, o contexto histórico nos mostra que com o fim da Segunda Guerra Mundial, 

ao longo das décadas de 1960 e 1970, estabeleceu-se uma mudança no modo de vida da 

sociedade brasileira, que passa de um modelo europeu para a influência norte-americana. 

Surgiu, então, no país, uma nova abordagem nos cursos de Pós-Graduação, intensificada, 

sobretudo na educação, pelos acordos formais entre os Estados Unidos da América e o Brasil, 

e materializada especialmente com o Parecer 977/65, do Conselho Federal de Educação (CFE), 

tendo Newton Sucupira como relator.  

Assim sendo, as diretrizes especificadas no referido documento abriram caminho para 

a criação dos cursos de Pós-Graduação, inspirados no modelo americano, em conjunto com a 

visão do regime militar de preparar “quadros profissionais especializados que pudessem 

produzir e administrar competências técnicas aptas a sustentar o desenvolvimento econômico 

do país” (SEVERINO, 2009, p. 282). 

A reforma universitária de 1968, estabelecida pela Lei nº 5540, de 28 de novembro de 

1968, consolida, nesse contexto político e econômico, essa visão estratégica de 

desenvolvimento social baseado na preparação técnica e na intervenção tecnológica. Em 

consequência da reforma, a partir das décadas de 1970 e 1980, houve a ampliação dos cursos 

de Pós-Graduação nas Universidades, o que, conforme Severino (2009, p. 292), teve por 

objetivo apontar soluções de problemas sociais relevantes: 

Assim, no que concerne à realidade brasileira, esse compromisso de contribuir para a 
construção de uma nova sociedade implica conceber e praticar a ciência e a educação 
de modo a fazer delas instrumentos da emancipação humana, tanto no plano pessoal 
como no plano coletivo, levando-se em conta as precárias condições de existência em 
que ainda se encontra a maioria da população brasileira. São bem conhecidas as 
carências que marcam a nossa sociedade, seja no âmbito da situação socioeconômica, 
seja no universo das relações políticas ou na esfera da cultura simbólica. Deve ser, 
pois, sua obrigação privilegiar temáticas e objetos socialmente relevantes, engajando 
os pós-graduandos, seus professores e o próprio Programa como lugar institucional de 
produção de conhecimento, como sujeito social e coletivo que é, na finalidade 
intrínseca e imanente do conhecimento: contribuir para a emancipação dos homens, 
investindo nas forças construtivas das práticas reais mediadoras da existência 
histórica. 
 

Nesse contexto de fortalecimento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no 

Brasil, tem ocorrido, paralelamente, um amplo debate pedagógico e o aprofundamento das 

pesquisas de Mestrado e de Doutorado sobre o papel da interdisciplinaridade no processo ensino 

aprendizagem, na formação dos professores e na organização dos currículos. De modo geral, 

trata-se de um debate sobre interdisciplinaridade que se fundamenta na superação dos estudos 
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científicos tradicionais, tecnicistas, especialistas, e cujo desfecho seja a orientação a responder 

problemas sociais, ambientais, políticos, econômicos cada vez mais complexos em uma 

sociedade diversa, múltipla e plural;  

No limiar do século XXI e no contexto da internacionalização caracterizada por uma 
intensa troca entre os homens, a interdisciplinaridade assume um papel de grande 
importância. Além do desenvolvimento de novos saberes, a interdisciplinaridade via 
educação favorece novas formas de aproximação da realidade social e novas leituras 
das dimensões socioculturais das comunidades humanas (FAZENDA, 2002, p. 14). 

                                                                                                                                                                                                
Dessa forma, nada mais contextual que, a partir da realidade em movimento, se faça o 

recorte teórico da categoria investigada – qual seja: a interdisciplinaridade – por intermédio da 

busca de estudos no repositório da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), que integra os sistemas de informação das produções científicas existentes nas 

instituições de ensino e pesquisa do Brasil. Vislumbrando que as produções desenvolvidas nos 

últimos 5 anos (jan. 2016 a dez. 2020) serviriam como guia para o debate teórico, iniciou-se a 

pesquisa por todos os campos de busca na BDTD, com os descritores “interdisciplinaridade” e 

“educação profissional e tecnológica”. Por esses critérios de busca, foram encontradas o total 

de 43 dissertações e 12 teses.  

Em uma análise inicial, dessas 55 produções científicas, observou-se que as pesquisas 

sobre interdisciplinaridade, encontradas nos diversos Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu, se concentram, em boa parte, nas séries finais do Ensino Fundamental, na Educação 

Profissional e Tecnológica e no Ensino Superior, conforme mostra a tabela 1 a seguir: 

  Tabela 1 – Interdisciplinaridade por níveis de ensino 
Níveis de Ensino Total 

1. Ensino Fundamental I 3 

2. Ensino Fundamental II 10 
3. Ensino Médio Regular 7 
4. Educação Profissional e Tecnológica 13 
5. Ensino Superior 18 
6. Outros 4 

                                  Fonte: Autoria própria, 2022. 
 

Então, constatou-se que as 18 pesquisas sobre Ensino Superior abordavam estudos 

acerca da formação de professores, sendo que a discussão sobre a interdisciplinaridade se 

originava na superação de uma prática pedagógica tradicional que, no próprio ensino superior, 

é fragmentária, individualista, para emergir uma práxis de forma coletiva, sem hierarquização, 

sem privilégios, sem autoritarismo, estabelecendo uma relação de igualdade entre os 

conhecimentos de cada ciência.  
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Para que ocorra essa equidade entre as ciências, é essencial o envolvimento docente, 

que deve ser concretizado rompendo-se com o conservadorismo hierárquico, estimulando o 

diálogo, a problematização, assumindo o compromisso com o trabalho interdisciplinar, pois:  

[…] a interdisciplinaridade é um movimento importante de articulação entre o ensinar 
e o aprender. Compreendida como formulação teórica e assumida enquanto atitude, 
tem a potencialidade de auxiliar os educadores e as escolas na ressignificação do 
trabalho pedagógico em termos de currículo, de métodos, de conteúdos, de avaliação 
e nas formas de organização dos ambientes para a aprendizagem (THIESEN, 2008, p. 
553). 

 
Na visão dialética, na construção histórico social do conhecimento e na materialidade 

histórica como método de análise, afirma-se que a fragmentação e a especialização das ciências 

são passíveis de construção de novos objetos, por se tratar de uma construção do homem que 

vive em sociedade, uma vez que, conforme Bianchetti e Jantsch (2010, p. 11), “[...] é no 

contato/confronto com o diferente que se desconstrói o consenso fácil entre parceiros que 

pensam de maneira semelhante ou igual”. A desconstrução da simples parceria das ciências 

nasce de uma práxis pedagógica que se fundamenta na interdisciplinaridade, passo para a 

construção de um trabalhador pleno na atual sociedade capitalista.  

Nesse contexto, a partir da leitura preliminar dos resumos e objetivos das 55 produções 

científicas, mapeadas na base de dados da BDTD e, visando a uma aproximação do lócus desta 

pesquisa, delimitaram-se os trabalhos investigados ao âmbito da Educação Profissional e 

Tecnológica, de forma que foram selecionadas 12 dissertações e 01 tese, conforme quadro 1 a 

seguir: 
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Quadro 1 – Produções acadêmicas e seus respectivos Programas 

Produções acadêmicas 
 

Programa de Pós-Graduação       
Stricto Sensu 

Ano de 
publicação 

1. Interdisciplinaridade e Aprendizagem 
Significativa no Contexto da Educação Profissional 
e Tecnológica do Estado do Paraná. * 

Educação: Currículo. 2017 

2. Contribuições de parcerias para a formação de 
professores de educação profissional. * 

Educação, Arte e História da Cultura 2016 

3. Contribuições do PIBID para a formação inicial 
de futuros professores de biologia – o caso do 
Instituto Federal do Piauí (IFPI). * 

Educação 2018 

4. Do retrovisor ao para-brisa: A construção da 
subjetividade identitária do professor. * 

Educação 2018 

5. A história da ciência nas licenciaturas em 
ciências da natureza no Instituto Federal de Goiás. * 

Multiunidades em Ensino de 
Ciências e Matemática 2016 

6. Contexto da Educação Profissional Tecnológica 
no Brasil: olhares sobre Licenciaturas. ** Educação 2017 

7. A construção do conhecimento em matemática 
através de estratégias diferenciadas em um curso 
técnico em agropecuária. 

Educação Agrícola 2016 

8. O projeto integrador (PI) como instrumento de 
efetivação do currículo integrado. * 

Mestrado Profissional em            
Educação Profissional e Tecnológica  

2019 

9. Percepção ambiental e interdisciplinaridade no 
curso técnico em serviços jurídicos a distância do 
Instituto Federal do Piauí. * 

Tecnologia e Gestão em       
Educação a Distância 

2016 

10. Geometria e trigonometria aplicadas na 
topografia: uma alternativa para a 
interdisciplinaridade e a contextualização. * 

Mestrado Profissional em 
Matemática em Rede Nacional 2018 

11. Pigmentos inorgânicos como tema para 
interdisciplinaridade e contextualização no ensino 
de química. * 

Mestrado Profissional em         
Ensino de Química 

2018 

12. As contribuições das propostas interdisciplinares 
no processo de formação discente: a relação com o 
desempenho acadêmico no currículo integrado do 
ensino médio na escola técnica. * 

Educação 2020 

13. Arte e química: o uso do teatro como ferramenta 
interdisciplinar para tornar o ensino de química mais 
atraente aos estudantes da primeira série do ensino 
médio. * 

Mestrado Profissional em       
Ensino de Ciências e Matemática 2019 

 Fonte: Autoria própria, 2022. 
 Notas: 
 *Dissertação  
 **Tese 

 
Por intermédio de um processo analítico de leitura das 13 produções científicas, que 

contemplam diversos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil, sendo em sua 

maioria, nas áreas de Educação, Ensino e na modalidade Profissional, o diálogo teórico foi 

categorizado em três  temáticas, a partir das aproximações textuais de termos que se referem a 
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princípios orientadores estruturantes de um “possível” caminho na formação de um currículo 

integrado: contextualização, interdisciplinaridade e o compromisso com a transformação social.  

Detalhando cada um desses princípios, temos que:  a contextualização ocorre quando se 

articulam os conteúdos formativos com a realidade social e o projeto político dos trabalhadores; 

a interdisciplinaridade quando se compreende os limites de cada ciência e busca-se explorar 

suas potencialidades e, o compromisso, com a transformação social, é ação material que 

condiciona os conteúdos formativos à emancipação do sujeito (ARAUJO; FRIGOTTO, 2015). 

Com a definição das três temáticas estruturantes, a partir de uma leitura sistemática dos 

textos, foi possível definir suas relações, revelando categorias a serem trabalhadas com o campo 

teórico Trabalho-Educação, conforme quadro 2, a seguir: 

Quadro 2 – Categorização dos trabalhos sobre interdisciplinaridade 

Categorização 
                                  

Produções acadêmicas* 

A concepção de currículo integrado e sua relação com 
a interdisciplinaridade. 

8 e 12 

Os fundamentos da Formação de Professores para a 
Educação Profissional Tecnológica (EPT). 

1.2,3,4,5 e 6 

O processo ensino-aprendizagem por intermédio da 
contextualização de conteúdos e atividades. 
 

7,9,10,11 e 13 

           Fonte: Autoria própria, 2022. 
             Nota: 

  * Numeradas conforme organizadas no Quadro 1. 
 
Nesse primeiro momento, definimos, no movimento das pesquisas contemporâneas de 

produções científicas de Mestrado e de Doutorado, a base inicial de uma discussão teórica que 

contemplasse, por partes, a análise da categoria interdisciplinaridade, subsidiando, assim, 

elementos importantes para fundamentar a investigação científica proposta para atingir o 

objetivo principal deste estudo, qual seja: analisar a prática docente relacionada à abordagem 

interdisciplinar descrita no currículo da EPT.  

 

2.1.1 A concepção de currículo integrado e a sua relação com a interdisciplinaridade 

 

Até que ponto é garantido, no mundo ocidental e capitalista, que a solução dos 

problemas para a falta de articulação entre as diferentes áreas, estejam atreladas a diretrizes 

normativas baseadas na expectativa da interdisciplinaridade do currículo escolar? Segundo 

Frigotto (2007, p. 1147) “Os tempos em que vivemos não permitem que a mesma seja efetivada 

na perspectiva unidimensional de ‘adestrar as mãos e aguçar o olho’, como se referia Gramsci, 
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nos anos de 1930, em relação à educação que interessava ao capital e ao mercado”.  Esse modelo 

de currículo tem aparecido com frequência sob a nomenclatura de “currículo por projetos”, 

“integrado”, “integral”, “interdisciplinar”; mas, será que essas propostas têm concebido 

saberes, ou, têm apenas reproduzido e recontextualizado conhecimentos? (THIESEN, 2013). 

O que temos visto são fórmulas prontas que, sob a luz da interdisciplinaridade, têm se 

preocupado apenas com o caráter conciliador das ciências, propondo aos sistemas de ensino e 

aos docentes como devem fazer para efetivar o dito “currículo integrado”, como explicita 

Thiesen (2013, p. 595): 

A concepção que predomina tanto em propostas liberais quanto progressistas é a de 
que a interdisciplinaridade tem a ver essencialmente com questões de organização dos 
processos pedagógicos, com postura do educador, com a eficiência na constituição 
das matrizes curriculares, com a garantia de trabalho coletivo, ou ainda com a 
disponibilização de ferramentas tecnológicas que facilitem a articulação e o diálogo 
entre os profissionais e deles com o mundo.  
  

Diante do exposto, observa-se uma diferença entre os significados das palavras 

integração e interdisciplinaridade, que se intensifica quando essa atitude revela a intenção de 

interdisciplinarizar o currículo. Tal missão é inviável visto que o significado mais amplo da 

interdisciplinaridade se fundamenta na totalidade da materialidade histórica de constituição do 

sujeito e não na cisão do conhecimento difundida pelos processos produtivos demandados na 

sociedade atual. Para tal sociedade, a integração curricular, ocorre por meio de procedimentos, 

atitudes, posturas que buscam vencer as barreiras do esfacelamento científico, resumindo, é o 

modo formal para o alcance a esta interdisciplinaridade mais ampla, e que jamais será a própria 

interdisciplinaridade (THIESEN, 2013).  

Na leitura sistemática das dissertações de Feitosa (2019) e de Silva, F. (2020), pesquisas 

desenvolvidas em Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, observou-se nas produções a 

deliberação dessas abordagens interdisciplinares na perspectiva de desenvolvimento de um 

currículo integrado. Vejamos os registros de cada uma dessas duas pesquisas. 

Feitosa (2019) identificou que dissertações de mestrado e teses de doutorado 

encontradas na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) apontam quatro perspectivas assumidas pelo Projeto Integrador (PI) como 

ferramenta para a concretização de integração do currículo: (1) como prática profissional, 

aliando ensino, pesquisa e extensão; (2) sob a forma de conteúdos e conceitos disciplinares ou  

componente curricular; (3) como projetos de trabalho, tendo por  base a pedagogia das 

competências com metodologias de ensino como a aprendizagem baseadas em projetos; (4) o 

uso de oficinas pedagógicas para participação dos discentes no planejamento até a conclusão e 

avaliação das atividades. 
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Feitosa reconhece a aproximação da sua proposta de oficina pedagógica com o segundo 

corpo teórico que defende o PI como componente curricular; 

A segunda categorização aglutina um conjunto de trabalhos que têm em seus 
conteúdos a conceituação central de disciplina ou de componente curricular que o PI 
toma forma, seja para o desenvolvimento da prática profissional integrada, estratégia 
para a pedagogia das competências ou para a integração interdisciplinar do currículo 
com a aproximação da teoria e prática. De tal forma que não se esgota em si mesma e 
vem sempre articulada a outra categoria (FEITOSA, 2019, p. 32). 
 

Assim, o autor aponta que os Projetos Integradores como política institucional na EPT 

podem ser instrumentos de efetivação do currículo integrado quando, compulsoriamente, são 

estabelecidos na estrutura curricular dos cursos, mesmo reconhecendo que as amarras dessa 

normatização do PI, nos documentos pedagógicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará (IFPA), podem desenvolver uma educação estatal que reflete os ditames da 

hegemonia do capital.  

Analisando esse caso, Feitosa (2019) explica que a proposta de um roteiro de oficina à 

equipe pedagógica pode vislumbrar um espaço de diálogo para planejamento, organização e 

execução de práticas interdisciplinares, em momentos diversos, que favoreçam a 

experimentação de vivências que contribuam para rescindir com essa educação conformadora.  

A conjuntura atual demanda um esforço adicional dos estudiosos que investigam a 

apropriação do conhecimento nessa perspectiva, por isso, ao reconhecer alguns obstáculos na 

implementação do PI na escola em que estudo foi realizado, o autor, propõe uma intervenção: 

conceituar, planejar e organizar pedagogicamente os conceitos teóricos que fundamentam a 

concepção de currículo integrado como campo de produção do conhecimento. Assim, marca-

se a importância de identificar a dificuldade teórica da comunidade acadêmica para efetivar as 

práticas interdisciplinares nessa dimensão, visto que o currículo profissional tem suas nuances.  

Feitosa (2019) parte da premissa de que a obrigatoriedade na estrutura curricular dos 

PIs, no Ensino Médio Integrado para os Cursos Técnicos do IFPA, não garante a 

interdisciplinaridade dos conhecimentos científicos na ótica da apropriação concreta da 

realidade, e assim, ao optar pela teoria crítica do currículo, estabelece um enfoque da 

interdisciplinaridade como abordagem ampla de constituição sócio-histórica do sujeito: 

Essa escola, baseada nas teorias do currículo críticas ou pós-críticas, se utilizando dos 
PIs, devem restabelecê-la como local de interesse público e que privilegia a igualdade, 
pois mesmo reconhecendo suas limitações frente aos condicionantes de classe, ela é 
também território de disputa contra a mercantilização da educação em suas práticas, 
a hierarquização dos sujeitos e a desvalorização do humano (FEITOSA, 2019, p. 37). 

 
Para complementar a discussão e enriquecer o debate, é importante apresentar o 

panorama da produção de Silva, F. (2020), que, ao desenvolver a sua pesquisa de dissertação, 
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em um Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio da rede estadual, propôs verificar se a prática 

interdisciplinar desenvolvida nesse “currículo integrado” melhora ou não o desempenho 

acadêmico dos estudantes. 

 Tendo como parâmetros o plano de curso, o seu envolvimento direto na realização de 

minicursos e de atividades motivacionais que gerassem propostas interdisciplinares, a autora 

constatou, no período de um ano e meio, que o desempenho das competências dos componentes 

curriculares, nos conselhos de classe, com os índices: Insuficiente, Regular, Bom e Muito Bom, 

sofreu uma diminuição das menções insatisfatórias (Insuficiente e Regular) com discentes que 

participaram das atividades interdisciplinares propostas.  

Sendo assim, a conclusão é de que, mesmo sem a imposição da interdisciplinaridade no 

plano do curso, ela gera resultados positivos quando práticas pedagógicas são renovadas, 

estudadas e testadas no suposto “currículo integrado”. conforme relato da pesquisadora: 

Levando em considerações as definições dadas por esses autores, entenderemos a 
competência sem a necessidade de separação por dimensões, pois acreditamos que o 
indivíduo que aprende por competências e é avaliado por esses mesmos meios, é capaz 
de adquirir conhecimento, habilidades e atitudes, o que faz dele um indivíduo 
reflexivo, que consegue colocar em prática aquilo que aprendeu, e a competência de 
administrar essas junções é o que faz o estudante estar preparado para as diversas 
esferas da vida, seja acadêmica ou profissional (SILVA, F. 2020, p. 19). 

 
Na dissertação revela-se uma preocupação quanto à aferição do conhecimento do aluno 

tendo como horizontes dois caminhos dicotômicos, a preparação para a vida acadêmica e a 

preparação para o mercado de trabalho. Essa visão se estende para a interdisciplinaridade como 

forma de adequar, conformar, forjar esse profissional, como especificado no trecho a seguir: 

O mercado de trabalho e a continuidade dos estudos seja no âmbito acadêmico ou 
técnico exige um profissional com inteligência interpessoal e intrapessoal, capaz de 
ver soluções onde elas existem, de forma coerente. O ensino integral deve e pode 
proporcionar isso ao estudante através da interdisciplinaridade, do raciocínio lógico 
para a resolução de problemas e até mesmo da visão diferenciada de um mesmo 
contexto, isso tudo pode contribuir para a formação completa do estudante. Essa 
integração tem como objetivo tornar o estudante competente, eficiente, que assume os 
postos de observação e análise do funcionamento de ações do dia-a-dia das empresas, 
e das relações entre as pessoas, enfim, um estudante que consiga resolver pequenas e 
grandes questões que lhe são fornecidas (SILVA, F. 2020, p. 87). 

 
O esforço em efetivar um processo interdisciplinar, na visão do campo teórico 

mobilizado nessa pesquisa, parte da crítica ao projeto societário que ela se dirige, e assim apesar 

da vontade de evidenciar a positividade que a função instrumental de uma proposta 

interdisciplinar pode contribuir para o processo ensino-aprendizagem, a autora, ao apresentar 

uma verificação dos conhecimentos, valores, atitudes e habilidades dos discentes, que sejam 

alinhadas às exigências do mercado de trabalho, sucumbe aos projetos pedagógicos 

hegemônicos, tão presentes na atualidade por meio da Base Nacional Comum Curricular 
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(BNCC), estruturada na Lei 13.415/20174, que reduz as possibilidades de construção do 

conhecimento ampliado, retornando décadas à gênese do currículo por competências.  

O desenvolvimento da personalidade integral dos sujeitos e o investimento na sua 

subjetividade invertem-se para uma perspectiva autônoma em favorecimento de estratégias de 

sobrevivência diante da instabilidade social, política e econômica. Ramos assim reflete:  

[...] no mesmo plano de disputa está o neoliberalismo e a cultura pós-moderna, que se 
traduzem, dentre outras características, no desenvolvimento de um individualismo a-
social, a despreocupação com qualquer forma de integração e na busca de satisfação 
dos interesses individuais. A isto complementa a competição exacerbada como base 
do êxito individual, situações a que se presta o projeto individual, se este se descoloca 
de projetos sócio-coletivos” (RAMOS, 2006, p. 256). 
 

Em suma, as duas dissertações expõem a preocupação instrumental da 

interdisciplinaridade, que irá se desenvolver num recontextualizado5 currículo de competências. 

Todavia, denotamos preocupações distintas ao trato de “para quem” essas ferramentas de 

integração do currículo são direcionadas, e é para esse ponto que se busca nortear este trabalho, 

a partir da análise crítica desse processo interdisciplinar que ocorre no Ensino Médio Integrado 

à Educação Profissional e Tecnológica para além da empregabilidade.   

De acordo Saviani (2013, p. 437), a chamada “pedagogia das competências” prepara os 

indivíduos com comportamentos flexíveis para ajustarem-se às condições na sociedade em que 

a necessidade básica não está garantida. Por essa perspectiva, compreende-se que as empresas 

substituem o conceito de qualificação pelo de competência; no caso das escolas, passa-se do 

ensino de disciplinas de conhecimentos para o ensino por competências a determinadas 

situações, buscando tornar as pessoas mais produtivas. É assim que surge a “pedagogia do 

aprender a aprender”.  

Visando educar além dos interesses do capital, em uma sociedade emancipada, a relação 

entre trabalho e educação deve resgatar a atividade vital deste primeiro, sendo que o tempo livre 

fora do trabalho será essencial para dar concretude à plena dimensão omnilateral. Antunes 

_______________  
 
4 Refere-se à Nova Reforma do Ensino Médio, projeto defendido por organizações educacionais alinhadas com o 
projeto liberal e de educação privatista. Tal lei contradiz as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), de 2012, 
reduzindo a formação geral com diversos percursos formativos de, no máximo, 1800 horas dedicadas a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), priorizando apenas dois componentes curriculares obrigatórios, língua 
portuguesa e matemática, em prejuízo à carga horária dos demais componentes científicos. A reforma atende à 
lógica empresarial afastando a concretização de uma educação integral aos filhos da classe trabalhadora, incidindo 
na descaracterização do trabalho docente, rumo à flexibilização e à precarização, em alinhamento com as leis que 
regulamentam a terceirização dos serviços, a nova Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e a Reforma da 
Previdência (KUENZER, 2020). 
5 Lopes (2008), na obra Políticas de Integração Curricular, denota que o termo recontextualização, advém da 
concepção desenvolvida por Basil Bernstein, e que tem sido utilizado por muitos autores para compreender os 
processos de ressignificação das políticas educacionais, que se constitui na transferência de textos de um contexto 
a outro, podendo ser ele do contexto oficial de um Estado Nacional ao contexto escolar.   
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(2009) destaca que para Gramsci tal educação deve estabelecer-se numa escola desinteressada, 

com liberdade para o desenvolvimento de suas individualidades, alma e cultura geral, ou seja, 

uma “escola humanista". 

O movimento educacional contra-hegemônico tem buscado ressignificar o conceito de 

competência, procurando converter essa noção em potencialidade humana de emancipação 

sociocoletiva e de transformação social. Do ponto de vista curricular, considera-se que tal 

objetivo pode ser alcançado se contemplados alguns pressupostos epistemológicos e ético-

políticos, dentre os quais assinalamos os seguintes: a realidade concreta é uma totalidade e o 

currículo deve abranger todas as dimensões do conhecimento; o homem como sujeito histórico 

social não deve se adaptar às instabilidades sociais, mas deve transformá-la e transformar a si 

permanentemente o homem é ser social por meio das próprias ações da realidade a 

contextualização dos conteúdos de ensino deve compreender a realidade de forma pensada, para 

além do senso comum; as disciplinas científicas  e escolares tem uma história e identidade 

epistemológica e a construção do conhecimento se processa dialeticamente através da 

apropriação e objetivação (RAMOS, 2003).  

O currículo6, conforme Giroux (1986, p. 88), “terá de ser redefinido e ressituado como 

preocupação pedagógica” desenvolvendo uma teoria da escolarização preocupada tanto com a 

reprodução quanto com a transformação: 

O que é necessário é um modelo teórico no qual as escolas sejam vistas e avaliadas, 
tanto em termos históricos como atuais, como espaços sociais nos quais os atores 
humanos são constrangidos e também mobilizados. Em outras palavras, a 
escolarização deve ser analisada como um processo da sociedade, em que diferentes 
grupos sociais aceitam e também rejeitam as mediações complexas da cultura, do 
conhecimento e do poder que dão forma e significado ao processo de escolarização 
(GIROUX, 1986, p. 89). 

 
O ambiente é o ponto de convergência dessas abordagens (relação de produção ou 

cotidianas7), e conforme Alves (2003, p. 63), “também é indispensável a problematização dos 

modos de uso dos praticantes nos cotidianos em que vivem, buscando compreender os 

acontecimentos culturais”. Quanto a esse ponto, entende-se que a escola não pode atrelar a 

aprendizagem ao currículo, já que ela deve romper as barreiras dos muros como proposta 

_______________  
 
6 Na perspectiva dos teóricos da Escola de Frankfurt, o currículo oculto tem que ocupar um papel central no 
desenvolvimento de uma teoria para além das teorias de reprodução. Assim, deve abranger todas as instâncias 
ideológicas do processo de escolarização, para que se possa usar a escola como um ambiente de criação de práticas 
hegemônicas baseadas nos valores da justiça social e dignidade pessoal. Vide Teoria Crítica e Resistência em 
Educação, para além das teorias de reprodução (GIROUX, 1986). 
7 Uma das concepções, nos estudos cotidianos, são aquelas de referencial teórico metodológico de Gramsci e dos 
filósofos da chamada Escola de Frankfurt, em que a introdução da dimensão cotidiana nos estudos dos currículos 
através da participação ativa dos sujeitos, pesquisa participante, era importante para a compreensão da escola e 
das relações sociais mais amplas (ALVES, 2003, p. 64). 
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interdisciplinar. É assim que a Educação Profissional e Tecnológica, alinhada aos estudos do 

campo Trabalho-Educação (T&E), encontra no campo Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)8 

um caminho a ser trilhado: 

Ciência e tecnologia ganham cada vez mais relevância, assim como o seu ensino, com 
implicações econômicas, sociais e ambientais, tornando-se questão crucial na 
educação. Nesse sentido, a integração entre o campo CTS e o de T&E, especialmente 
no que tange aos pressupostos da EPT, amplia as possibilidades do currículo. Permite 
a discussão dos reais objetivos do ensino de ciência e tecnologia para além das 
determinações econômicas (ARAUJO; SILVA, 2012, p. 110). 

 
A proposta de currículo integrado, na qual embasa-se a análise de atividades 

interdisciplinares, têm como princípios formadores o conhecimento científico que se origina da 

relação sócio-histórica entre ciência e produção, Ramos (2008) explica que os conceitos 

provenientes dos conteúdos de ensino dessa realidade são entendidos a partir da explicação, 

compreensão e transformação dessa totalidade concreta, sendo que: 

Esta concepção compreende que as disciplinas escolares são responsáveis por permitir 
apreender os conhecimentos já construídos em sua especificidade conceitual e 
histórica; ou seja, como as determinações mais particulares dos fenômenos que, 
relacionadas entre si, permitem compreendê-los. A interdisciplinaridade, como 
método, é 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. Isto tem como objetivo possibilitar a compreensão do 
significado dos conceitos, das razões e dos métodos pelos quais se pode conhecer o 
real e apropriá-lo em seu potencial para o ser humano. (RAMOS, 2008, p. 19). 

 
Em consonância com a constatação de Thiesen (2013, p. 607, grifos do autor), afirma-

se que “a interdisciplinaridade está presente como ato de aprendizagem em todas as práticas 

curriculares”, porém, não se pode compor a estrutura no âmbito da organização escolar, pois 

ela só se efetiva na experiência humana da vida individual e coletiva em constante movimento 

dialético entre a realidade concreta e a racionalidade dos homens. Pode-se, então, propor a 

ampla abrangência de uma concepção crítica do currículo e os caminhos que essa abordagem 

pode traçar para atingir os preceitos do currículo integrado como fator de emancipação e 

transformação social. Essas proposições, no entanto, não oferecem respostas exatas, mas a 

verificação, a análise e a reflexão das práticas interdisciplinares docentes e do envolvimento 

discente.   

 

_______________  
 
8 O campo Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), conforme Bazzo (2014), tem nascimento com a publicação em 
1962, da obra de Thomas Kuhn, A estrutura das revoluções científicas, em que adquirem importância os 
desenvolvimentos históricos na compreensão do conhecimento científico, permitindo a possibilidade de se 
discutirem as relações entre ciência, sociedade e educação. No Brasil o movimento ganhou notoriedade com os 
autores Walter A. Bazzo; Décio Auler; Wildson L. P. dos Santos, Eduardo F. Mortimer; Nilcéia A. M. Pinheiro e 
Rosemari M. C. F. Silveira. 
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2.1.2 Os fundamentos da formação de professores para a Educação Profissional Tecnológica 

(EPT)   

  

De acordo Freire (1996), ensinar exige segurança, competência profissional e 

generosidade, sendo que o educador não pode jamais esquecer que o fundamental no 

aprendizado do conteúdo é a construção da responsabilidade da liberdade que se assume. Não 

é possível, para o educador democrático, separar o ensino dos conteúdos da formação ética dos 

educandos. Esta seção, que discute os fundamentos da formação de professores da EPT, se 

insere na relação dialética entre o ensinar e aprender, no encorajamento do pensamento crítico 

de homens e mulheres no que se refere à realidade social em que estão inseridos e na busca de 

uma educação libertadora. Neste sentido, conforme Ciavatta (2008, p. 42-3): 

Queremos mudar o ângulo de visão e ter como ponto de partida o professor não apenas 
como ser humano individual, mas como um ser social, como um ser em relação, que 
produz seus meios de vida junto com os demais, que se beneficia do conhecimento 
secularmente acumulado pela humanidade. Consciente ou não desse lado de si 
mesmo, o professor se forma no ato de ver e de ser visto, de conhecer e ser conhecido, 
de reconhecer e ser reconhecido, no ato de viver e de educar-se para educar outros 
seres humanos. 
 

Silva, G. (2017), expõe a concepção de ação transformadora de uma realidade opressora 

ao traçar o percurso da Educação Profissional no Brasil. A autora apresenta um panorama 

histórico dessa modalidade educacional, desde a sua essência, com o surgimento da Escola de 

Aprendizes Artífices, em 1909, a partir de um viés assistencialista, para retirar das ruas, os 

filhos dos desfavorecidos, até a sua evolução como Rede Profissional de Educação Tecnológica 

que, com a promulgação da Lei nº 11.892/2008, cria sua identidade como Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IF). A tese busca compreender de que forma, nesse processo 

histórico-político-social, se inseriu a formação de professores, resumindo: “por que o projeto 

de Educação Profissional e Tecnológica engloba a oferta de licenciaturas?” (p. 16). 

[...] Em uma perspectiva crítica e atuando em um novo contexto, ousamos procurar 
desvendar os motivos que impelem a instituição em transformar-se em um lócus de 
formação de professores, buscando vislumbrar possibilidades e identificar os desafios 
para a formação de professores, no âmbito das licenciaturas, nos Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia (SILVA, G. 2017, p. 16). 

 
Para responder à pergunta, a autora se fundamenta no materialismo histórico-dialético 

como guia ao referencial teórico de sua produção científica. Fundamentado por Marx e Engels, 

esse método enfatiza a dimensão histórica dos processos sociais mediante a transformação dos 

     modos de produção com a relação social, que ocorre a partir de reflexões provenientes do 

próprio processo dialético, o real aparente se torna o real concreto, resultado da síntese das 

múltiplas determinações do objeto em seu todo estruturado (GIL, 2008). 
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De acordo Leite (2017), o materialismo histórico-dialético tem contribuído 

sistematicamente nas pesquisas em Pós-Graduação Stricto Sensu na área de ensino de 

humanidades visto que: 

Tal método parte dos dados empíricos que se apresentam na realidade de forma global 
e difusa, para logo realizar uma desagregação desses dados e estabelecer diferentes 
relações que permitem fazer uma interconexão, possibilitando verificar as múltiplas 
determinações que se estabelecem entre os dados singulares e os universais. O real 
concreto, por conseguinte, só terá sentido quando a análise a ser realizada sobre ele 
identificar suas múltiplas determinações. Desse modo, os fatos sociais não estão 
isolados, há uma relação dinâmica e dialética entre o singular, o universal e o 
particular (LEITE, 2017, p. 847). 

 
Essa contribuição deve-se, dentre outros aspectos, aos fatos sociais com os quais essa 

concepção teórica se relaciona, especialmente no que se refere ao processo dialético de análise 

de documentos normativos que compõem o processo histórico político de constituição da EPT 

e da criação dos IF. No caso de Silva, G. (2017),  a autora centrou seus esforços em alguns 

pressupostos para analisar a importância destinada aos cursos de licenciatura, entre os quais: a 

lucidez no trato preconceituoso reservado a história da Educação Profissional, em que o 

trabalho manual era destinado à margem da sociedade e as instituições que propunham esse 

ensino eram de segunda classe nos diferentes tempos e contextos, em que as exigências do 

capital foram responsáveis pela tessitura dessa Educação Profissional; as primeiras 

preocupações com formação de professores que procuravam satisfazer a própria demanda; o 

processo de cefetização no qual as licenciaturas em certos momentos atendiam à Educação 

Básica, em outros, à Educação Profissional; e por fim, à mudança de rumo, ao criar os IF, na 

qual as ofertas de licenciatura pertenceriam às áreas científicas e tecnológicas. 

[...] Com esse desenrolar, chegamos ao momento atual em que os IF estreitam, cada 
vez mais, as relações com setor produtivo, mais flexível, às demandas do mercado, 
embora seja possível notar que há forças contra-hegemônicas que lutam pela 
politecnia, fruto do compromisso assumido com a classe trabalhadora;” (SILVA, G. 
2017, p. 55).  
 

A autora analisa artigos de teóricos que se propõem a investigar a concepção dos 

Institutos Federais nos documentos oficiais, sintetizando os seguintes posicionamentos: o 

ensino técnico de nível médio é a prioridades dos IF; os IF são orientados a se tornarem centros 

de referência focados na formação de professores; a pesquisa aplicada deve alimentar todos os 

níveis e modalidade de ensino; a pesquisa deve ser reconhecida como princípio educativo; é 

necessário que os IF consolidem uma identidade sui generis, diferente do modelo universitário; 

a verticalização deve ser compreendida como um dos princípios da singularidade da arquitetura 

curricular; e o projeto educacional defendido é voltado para o desenvolvimento tecnológico, 

forte base científica, pesquisas aplicadas e à busca de inovação. 
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Com a análise dos dados do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional 

e Tecnológica (SISTEC), do ano de 2016, a realidade desenhada ao longo da implementação 

dos documentos normativos demonstrou que foram destinados volume maior de investimento 

para o atendimento de licenciaturas, principalmente para a Educação Básica, ainda que as 

legislações avançassem na necessidade do atendimento também da Educação Profissional e 

Tecnológica, conforme Silva, G. (2017, p. 84): 

Ficamos atentos a fim de verificar se as licenciaturas oferecidas pelos IF contemplam 
as definições da lei n° 11.892, na alínea ‘b’ que define: ‘cursos de licenciatura, bem 
como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de 
professores para a Educação Básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e 
para a Educação Profissional’. Os dados comprovam o investimento nessas áreas, pois 
dos 465 cursos, 318 são em Matemática, Física, Química e Biologia, totalizando 
68,39% das licenciaturas. Eles também revelam, de acordo com a nomenclatura dos 
cursos, que há pouca formação voltada para atuar na Educação Profissional, cerca de 
dezesseis (16) cursos, aproximadamente 3,44%. 
 

Nos IFs, a autora aponta dados que mostram um total de 41, 67% dos cursos de 

Mestrados Profissionais e 58,87% de Especializações são ofertadas na área de Educação o que, 

de certa forma, compensa o menor investimento em licenciaturas para a Educação Profissional 

e Tecnológica, e atendem à arquitetura curricular baseada na verticalização dos cursos, trazendo 

impactos positivos principalmente para a formação dos discentes dos cursos técnicos de nível  

médio, ao aproximar o contato desses estudantes com professores e alunos que atuam em 

pesquisas aplicadas a nível de Pós Graduação.  

Na observação aos documentos e obras investigadas sobre os IF, percebemos que são 

lançados diversos olhares sobre a formação de professores não cabendo nos estudos de Silva, 

G. (2017), com base nos pressupostos pedagógicos de um consistente conhecimento científico, 

verticalizado, interdisciplinar e transversal, analisar se as propostas instituídas efetivaram uma 

identidade distinta das Universidades.  

Porém, esses estudos garantem uma análise de dados quali-quantitativos que absorvem 

a realidade que se vivencia em boa parte das instituições de EPT do país, contemplando a 

motivação de Campos (2016) e Barros (2018), que sob a influência dos objetivos traçados pela 

Lei nº 11.892/2008, no oferecimento de 20% de suas vagas para cursos de licenciatura e 

programas especiais de formação pedagógica, prioritariamente para as áreas de Ciências e 

Matemática, pesquisaram a configuração dos currículos desses cursos e o processo de 

efetivação de um ensino na área de Ciências da Natureza que articulasse teoria e prática aos 

procedimentos pedagógicos.   

Campos (2016), na dissertação intitulada “A História da Ciência nas Licenciaturas em 

Ciências da Natureza no Instituto Federal de Goiás”, defende a inserção do componente 
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curricular de História das Ciências nos cursos de formação de professores. Para chegar a essa 

sugestão, analisou documentos, projetos de cursos e realizou entrevistas com docentes das 

disciplinas de Física, Química e Biologia, por entender que a abordagem da História da Ciência 

humaniza a própria ciência pelo potencial interdisciplinar e crítico que carrega, conforme 

enuncia o pesquisador: 

Podemos inferir a partir de nossas análises, dos projetos pedagógicos dos cursos e 
pelas entrevistas realizadas, que a História da Ciência desenvolvida no Instituto 
Federal de Goiás não se prende a rótulos, busca promover discussões que envolvam a 
construção do conhecimento científico, a natureza da ciência, o método científico, a 
ciência como atividade humana e os fatores que influenciam nos caminhos da ciência 
(CAMPOS, 2016, p. 121). 

 
Trata-se de uma realidade positiva que não contempla em si a realidade de todas as 

instituições de EPT no Brasil, visto às desigualdades sociais e econômicas de cada ente 

federativo. Quanto a essa percepção os teóricos que dialogam na dissertação da autora alertam 

sobre dificuldades para a sua implementação, sendo que entre algumas dificuldades eles citam 

as seguintes: preparação de formação de professores com aprofundamento teórico de 

determinadas ciências; falta de conhecimentos históricos e filosóficos; falta de material 

adequado; falta de incentivo para a pesquisa;  desenvolvimento de novas metodologias; 

currículos voltados para os exames de vestibulares; e  a resistência da escola, dos alunos e dos 

professores ao conservadorismo do ensino tradicional. 

Sobre o assunto, Ciavatta (2008) aponta que as diretrizes educacionais se sobrepõem às 

bases humanas e materiais para desenvolver uma ideia de educação que não tem condições reais 

de concretização. Sendo assim, ela reafirma que a formação de professores e alunos da EPT 

acontecerá quando se compreenderem os limites socioeconômicos do país, e a busca de 

investimento em recursos materiais e humanos para a realização da finalidade da educação. 

Todavia, Ciavatta (2008) também reconhece que se tem ampliado os estudos sobre o que 

acontece no interior das escolas, o significado dos conteúdos, as metodologias, a carga horária 

das disciplinas, a questão política dos currículos. Acredita-se, então, que: 

É consenso hoje que conteúdo e forma são aspectos indissociáveis, que é preciso 
compreender as disciplinas no processo histórico de construção e da apropriação dos 
conhecimentos no contexto dos países e de seu estágio no desenvolvimento dos 
sistemas de ensino [...]. Significa que, do ponto de vista educacional, esses 
conhecimentos ocupam lugares diferentes no conjunto das disciplinas de acordo com 
a concepção do que é educar hoje e de acordo com os recursos disponíveis 
(CIAVATTA, 2008, p. 48). 
 

O estudo de Ciavatta é um trabalho comparativo entre Brasil e Itália, dessa forma pode-

se confrontar a questão da perspectiva histórica e dos desafios contemporâneos da formação de 

professores da EPT com as diferentes realidades regionais do nosso país, já que ele tem 
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dimensões continentais. Além disso, a ampliação de um conhecimento científico, como é o caso 

da curricularização da História das Ciências, aos cursos de formação pedagógica de professores 

demandaria uma formação integrada condicionada a fatores como: vontade de implementação 

por professores e gestores; orientação para processos formativos que não necessariamente 

atendam às demandas do mercado; apoio em recursos materiais e humanos; democracia em 

todos os sentidos, através da participação e, ampliação coletiva; e a socialização dessas 

experiências para um novo fim para a educação (CIAVATTA, 2008).  

Tendo em vista o atual cenário social, político e econômico do Brasil, o que, então, 

move professores e pesquisadores a não viverem apenas uma utopia? Da mesma forma que a 

utopia, que faz refletir sobre uma forma de alcançar tais condicionantes, a pesquisa de Barros 

(2018), “Contribuições do PIBID para a formação inicial de futuros professores de biologia – 

o caso do Instituto Federal do Piauí (IFPI)”, também permite a seguinte reflexão: como 

construir uma prática pedagógica interdisciplinar se o professor não vivenciou essa prática na 

formação inicial? Como vivenciar essas experiências na formação inicial quando, em nosso 

país, os programas na área da educação, são proposições de governos e não efetivas ações de 

Estado, ou seja, como pensar nessas contribuições quando o próprio programa que se estruturou 

nessas bases está sob ameaça de continuar o seu processo de aprimoramento? 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é o campo de 

investigação da autora, que se limita a examinar as mesmas categorias que se buscam neste 

trabalho, ou seja: interdisciplinaridade, teoria e prática. A autora é norteada pelas seguintes 

perguntas de pesquisa:  como os objetivos pedagógicos do programa, que buscam a integração 

das categorias teoria e prática e a interdisciplinaridade, se desenvolvem no subprojeto de 

Biologia do IFPI, Campus Teresina Central? Como essa formação de professores é discutida 

no âmbito dos programas educacionais? 

Discutir a formação de professores associada às políticas públicas educacionais 
implica reconhecer que algumas variáveis estão presentes nesse processo de análise, 
sendo apontadas como necessárias para se pensar e organizar novos projetos 
formativos capazes de atender as necessidades impostas pelas mudanças sociais. A 
articulação entre teoria e prática e a interdisciplinaridade assumem essa característica 
diante da recorrência com que são citadas nos estudos sobre a docência, reconhecendo 
a importância de sua inserção nos currículos dos cursos de formação inicial de 
professores, bem como nos textos legais. No entanto, precisa-se observar se tais 
referências, apontadas como orientadoras da formação docente nos textos legais, são 
possíveis de serem implantadas e inseridas no contexto formativo, ou não passam de 
modismos, tão comuns na área da educação (BARROS, 2018, p. 42). 

 
Assim, para que as bases teóricas normativas não se transformem em “moda”, e não 

operem na esfera da conformação, os professores devem assumir a interdisciplinaridade como 

compromisso ético-político, tendo como parâmetro o nivelamento entre os componentes 
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curriculares dentro de uma perspectiva de equidade9. Essa interdisciplinaridade, porém, para 

que seja de forma qualitativa, deve dar destaque à diversidade que existe em cada ciência. Em 

outras palavras, deve-se reconhecer a diversidade que se enriquece com a diferença entre o 

conhecimento advindo de cada ciência, em um processo histórico e coletivo, que proporciona 

diferentes visões a partir da contradição, reformulando assim novos saberes.  

Por essa perspectiva, espera-se que esses novos saberes sejam explorados a partir do 

currículo nos projetos pedagógicos dos cursos pela finalidade da formação de cada profissional, 

trabalhando o processo interdisciplinar em uma perspectiva histórica e dialética da realidade 

dos fatos sociais, tendo como objetivo preparar esse profissional na sua totalidade, com a 

compreensão dos limites impostos pela ciência e pelo mundo do trabalho. 

A importância acerca do entendimento de qual concepção de interdisciplinaridade 

assumir perpassa pela ampla discussão desse fundamento nos cursos de formação de 

professores, até mesmo por se tratar de um campo teórico em que o conceito não tem um 

significado único e estável, e que se reconstituem com o avanço das lutas conquistadas ao longo 

da história.  

Para termos chegado a uma Escola Nova, precisamos ter vivido uma Educação 
Tradicional e, para lutarmos hoje por uma Educação Progressista, precisamos ter 
lutado antes por uma Educação Libertadora. A proposta interdisciplinar é de revisão 
e não de reforma educacional e consolida-se numa proposta: reconduzir a educação 
ao seu verdadeiro papel de formação do cidadão (FAZENDA, 2006, p. 64).  

 
A autora encontrou pontos positivos proporcionados pelo PIBID no subprojeto 

pesquisado, tais como a possibilidade de vivenciar o dia a dia na escola pública parceira do 

programa, sendo que os bolsistas participam do planejamento pedagógico auxiliando 

professores titulares com dinâmicas metodológicas complementares ao ensino de sala de aula. 

Em virtude dessa aproximação, surgem conflitos nessa relação, manifestados por meio de 

críticas à falta de diálogo, incentivo, comunicação e disponibilidade dos próprios bolsistas com 

professores, supervisores e coordenadores do programa. Em síntese, são críticas que envolvem 

o isolamento dos trabalhos desenvolvidos na escola, como se cada projeto ocorresse dentro de 

uma bolha em que poucos falam a mesma língua. Certamente, isso é resultado de um processo 

de formação docente disciplinar fragmentário, que não integra e não articula experiências, 

_______________  
 
9 Na obra coletiva, “Interdisciplinaridade para além da filosofia do sujeito de Bianchetti e Jantsch”, Etges (2002, 
p. 73) pressupõe a diferença entre igualdade e equidade entre as ciências, da seguinte forma: “A 
interdisciplinaridade não poderá jamais consistir em reduzir as ciências a um denominador comum, que sempre 
acaba destruindo a especificidade de cada uma, [...]. Pelo contrário, deverá ser um mediador que possibilita a 
compreensão da ciência, além de formas de cooperação a um nível bem mais crítico e criativo entre os cientistas”. 
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sendo o ponto chave impeditivo para que interdisciplinaridade perpasse projetos e atividades 

mais gerais realizadas na escola para a discussão no contexto de sala de aula.   

Partindo dessa reflexão, observa-se que a falta de problematização na sala de aula, no 

que diz respeito à interdisciplinaridade, é, no fundo, um problema muito maior, conforme 

enuncia Severino10. Segundo ele, a vida da escola está desarticulada com a vida da comunidade 

na qual essa educação acontece, como se essa comunicação só se estabelecesse em momentos 

formais, mecânicos, burocráticos, num universo paralelo.  

Assim, a análise da prática interdisciplinar docente na EPT que este trabalho se propôs 

a investigar insere-se na perspectiva de um conjunto de propostas e planos de ação 

fundamentados em valores pré-estabelecidos, tendo como objetivo uma intencionalidade, ou 

seja, a organização em torno de um sentido norteador de um projeto socioeducacional, 

conforme asseverado a seguir:  

É que, incorporada por todos, é a intencionalidade que guia a ação e sendo ela 
estabelecida em função do projeto universalizado da sociedade não haverá como 
contrapor os interesses particulares aos interesses universais que estarão em jogo. O 
projeto viabiliza a instauração de um universo de relações sociais onde se 
desenvolvem as condições da cidadania e da democracia, entendidas estas como as 
duas referências fundamentais da existência dos seres humanos numa realidade 
histórica (SEVERINO, 2002, p. 171). 

 
Essa intencionalidade também opera na lógica do mercado, mas isso não implicaria 

desconsiderar a discussão entre o que entes privados, como o “Sistema S”11, estão promovendo 

como possibilidades de práticas interdisciplinares. Mesmo que os objetivos traçados pelo 

SENAC São Paulo sejam a promoção de sua marca, criação de valor, ampliação de matrículas 

com instituições nas áreas de negócios/desenvolvimento e aproximar os professores e alunos 

alinhados às necessidades do mercado, o trabalho desenvolvido por Caparrós (2016), 

“Contribuições de Parcerias para a Formação de Professores de Educação Profissional”, 

investiga o impacto ocasionado no processo de aprendizagem continuada desse professor, por 

meio das parcerias escola-empresa, em sua formação individual e prática coletiva.  

_______________  
 
10 Antônio Joaquim Severino, na obra coletiva, “Interdisciplinaridade para além da filosofia do sujeito de 
Bianchetti e Jantsch” (2002), ao contribuir com o artigo, “O uno e o múltiplo: o sentido antropológico do 
interdisciplinar”, elege como categoria de análise a totalidade, e concebe que a superação da fragmentação não 
está na destruição das especialidades(disciplinas), mas sim no desafio da multiplicidade, tanto no ensino quanto 
na pesquisa. 
11 O Sistema S é composto por 9 instituições de serviços que são administradas de forma independente por 
federações e confederações empresariais dos principais setores da economia, entre elas temos:  Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena 
Empresa (SEBRAE), Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), Serviço Social dos 
Transportes (SEST),  Serviço Nacional de Aprendizagem dos Transportes (SENAT), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR). 
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A autora identificou, ao analisar os discursos dos docentes, que eles incluíram, em seus 

planos de aulas, procedimentos didático pedagógicos como visitas técnicas, oficinas, pesquisas, 

projetos, ou seja, documentos relacionados aos estudos de caso realizados com as quatro 

empresas parceiras pesquisadas. As parcerias escola-empresa serviram como canal de diálogo 

com o mundo do trabalho na perspectiva do desenvolvimento de propostas interdisciplinares 

que transmitiram pela experiência direta entre ensino e pesquisa o processo formativo de 

aprendizagem e formação docente, o que por si só, não substitui a necessidade de atualização 

dos conhecimentos por meio de formação continuada, conforme relato dos professores: 

Nota-se, por meio das respostas, a ausência de contribuição das parcerias para as 
necessidades formativas do professor, sendo que seis respondentes apontaram 
necessidades de atualização, de novas propostas de experimentações, conteúdo e 
reciclagem com o mercado de trabalho, de desenvolvimento do conhecimento para 
resolver questões técnicas e estar atento às mudanças mercadológicas, a fim de melhor 
inserir o aluno no processo e torná-lo protagonista do seu aprendizado. Os outros 
falaram sobre a necessidade de aperfeiçoamento pedagógico, conhecimento histórico 
e habilidades no processo de ensino-aprendizagem, bem como sobre a necessidade de 
desenvolvimento do conhecimento sobre bases tecnológicas (CAPARROS, 2016, p. 
134). 

 
A experiência advinda da aproximação entre escola-empresa, em certos contextos, pode 

desenvolver ações que integrem trabalho, ciência, tecnologia e cultura como produção humana. 

Essa possibilidade é observada quando os docentes da pesquisa reconhecem a necessidade de 

formação ampla de conhecimentos, tanto técnicos quanto pedagógicos, mas além desse 

reconhecimento, é necessário que tais fundamentos discutam questões didático-político-

pedagógicas, incluindo o papel do docente para, além de transmissor de conteúdo. Evoca-se, 

então, a reflexão de Moura, (2015, p. 35), para quem o professor é “agente de discussão da 

função social da EPT em geral e de cada instituição em particular”. 

O compromisso do professor com a função social da EPT caminha lado a lado com a 

sua subjetividade, que se expressa no processo de aprendizagem em forma de significados 

individuais e particulares. É impossível separar o indivíduo do conjunto de atividades realizadas 

por ele. Dessa forma, Rocha (2017) e Lino (2018) desenvolvem a abordagem interdisciplinar 

como ferramenta que garante, a partir da identificação do sujeito e da aprendizagem 

significativa, o compromisso com o progresso e valorização da sociedade em suas dimensões 

tecnológicas, éticas, sociais, culturais, ambientais e econômicas. 

Lino (2018) na dissertação intitulada, “Do retrovisor ao para-brisa: A construção da 

subjetividade identitária do professor”, aponta, por meio de entrevistas e narrativas de egressos 

do curso de licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Piauí (IFPI), Campus Floriano, como o processo de construção identitária desde a formação 

inicial e suas vivências já como professores, aumentaram ou não o interesse e o êxito na/pela 
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formação docente. Após as narrativas, foi traçada a construção da identidade do professor 

destacando-se os seguintes aspectos: os contextos de atuação, a práxis educacional, o 

conhecimento pedagógico e o específico e os programas de formação.  

No que se refere à atuação como professores, os egressos identificaram a diversidade de 

problemas sociais que ocorrem em salas de aula de escolas públicas e particulares por onde 

passaram, e reconheceram a necessidade de formação continuada com uma preparação 

atualizada que responda aos desafios que os alunos enfrentam. Ademais, a práxis educacional 

foi lembrada quando os egressos reconheceram momentos de atuação em estágios, programas 

ou substituições de professores, o que elencou algumas características na formação do professor 

de matemática do IFPI: atitudes motivadoras e despertadoras de esperança, o estímulo e prática 

da reflexividade e a prática de valores.   

     Além disso, observou-se que, o conhecimento pedagógico e específico na 

subjetividade do egresso também se colocou como um problema, visto que os entrevistados não 

se identificavam como preparados para atuar como professor de matemática. Dentre os aspectos 

negativos do curso de licenciatura, foi apontada a insuficiência de conteúdos específicos em 

comparação com os conteúdos pedagógicos, o que só fortalece a premissa de que os currículos 

da formação inicial superior pouco contemplam a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.   

Considerando o resultado, a pesquisa evidencia que o programa de formação à docência 

aparece como incentivo para a atuação, permitindo a permanência do aluno, fomentando a 

pesquisa e a reflexão crítica, o que contrasta com a narrativa subjetiva dos alunos com os relatos 

das dificuldades enfrentadas oriundas dos percalços de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. 

Alguns egressos mantêm marcas que são carregadas para os seus alunos no exercício da 

profissão, e que se junta à sensação de que a matemática é complicada descaracterizando a 

formação docente. 

Portanto, é desejável que, além da experiência profissional articulada à área de 
formação específica, saiba trabalhar com as diversidades regionais, políticas e 
culturais existentes, educar de forma inclusiva, contextualizar o conhecimento 
tecnológico, explorar situações-problema, dialogar com diferentes campos de 
conhecimentos e inserir sua prática educativa no contexto social, em todos os seus 
níveis de abrangência (MACHADO, 2015, p. 18). 

 
Rocha (2017), no trabalho, “Interdisciplinaridade e Aprendizagem Significativa no 

Contexto da Educação Profissional e Tecnológica do Estado do Paraná”, investiga a relação da 

prática interdisciplinar docente como estímulo a aprendizagem significativa em alunos do 

Curso Técnico Subsequente de Segurança do Trabalho. Tendo por base a tríade postura 

interdisciplinar docente, afetividade e a premissa de aprender com significado, o estudo ocorre 

com alunos jovens e adultos que carregam uma carga de experiência profissional, a qual, de 
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certa forma, já facilita a percepção do conteúdo que está sendo repassado, dando ao aluno a 

oportunidade de interagir com esse conhecimento aprimorando sua experiência com essa 

realidade. 

Por se tratar de uma pesquisa ocorrida num curso técnico na modalidade subsequente 

ao Ensino Médio, a autora reforça que, no tocante à formação de professores, há necessidade 

de contemplar os saberes pedagógicos, saberes específicos curriculares e as práticas de ensino. 

Deve-se também incorporar as vivências oriundas da experiência com o mercado de trabalho, 

com as relações interpessoais voltadas à liderança para obter bons resultados, a gestão de 

grupos, e as questões de ética e respeito à pessoa humana.  

Por entender-se a necessidade de diálogo sobre esses contextos socioculturais que fazem 

parte de demandas concretas de trabalho para além da individualidade, é que na análise das 

próximas produções científicas, busca-se respostas para o seguinte questionamento: a prática 

interdisciplinar e a contextualização no processo ensino-aprendizagem ajudam na construção 

crítica, criativa e emancipatória dos discentes?  

 

2.1.3 O processo ensino aprendizagem por intermédio da contextualização de conteúdos e 

atividades 

 

De maneira geral, entende-se que o conteúdo precisa ser historicizado em sua 

constituição ontológica e em sua indução institucional, mostrando, assim, o enredo com o qual 

estamos envolvidos para que, no limiar da fronteira entre disciplinas/ciências, desenvolva-se a 

interdisciplinaridade.  

A historicidade dos fenômenos e do conhecimento dá vida aos conteúdos de ensino, 
pois foram cientistas e grupos sociais do passado que desenvolveram determinadas 
teorias, mas eles representam o movimento da humanidade em busca do saber. 
Portanto, expressam a nossa capacidade, como seres humanos, de produzirmos 
conhecimentos e tomarmos decisões quanto aos destinos de nós mesmos. A 
compreensão dessa lógica nos permite nos ver como sujeitos e não como objetos de 
uma trama social que desconhecemos; nos permite nos ver, portanto, como 
intelectuais e como potenciais dirigentes dos rumos que nossas vidas e que a sociedade 
pode vir a tomar (RAMOS, 2008, p. 15). 

 

Entende-se aqui não uma interdisciplinaridade instrumental própria dos agentes de 

formação restrita ao operacional e voltada para o mercado de trabalho, mas a 

interdisciplinaridade que compreende de forma mais ampla o fenômeno ou objeto de pesquisa 

que se propaga dentro das categorias da totalidade e da contradição. Essa distinção facilita a 

produção de conhecimento originária a partir do olhar do estudante/trabalhador (MUELLER; 

BIANCHETTI; JANTSCH, 2008). 
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A contextualização dos conteúdos e atividades surge como desafio para os professores, 

como registram as produções científicas de Rabelo (2016) e Ramos, C. (2018) desenvolvidas 

com estudantes da EPT, respectivamente, nas modalidades Subsequente e Integrado. Ambos os 

pesquisadores demonstram o grau de comprometimento necessário para aproximar os 

conteúdos da aplicação teórico-prática que permeia o contexto da sociedade.  

Rabelo (2016), partindo da percepção de que havia dificuldade de compreensão dos 

alunos nas aulas, observou que a instituição na qual atuava parecia duas escolas distintas: uma 

que repassa os conteúdos das disciplinas do chamado núcleo comum, e outra, que se 

encarregava de ministrar as disciplinas específicas do curso técnico em agropecuária. Essa 

observação motivou a elaboração do seguinte questionamento: que estratégias podem ser 

usadas para que o ensino e aprendizagem de matemática possam contribuir para o conhecimento 

profissional do campo? 

Com o trabalho denominado: “A construção do conhecimento em matemática através 

de estratégias diferenciadas em um curso técnico em agropecuária”, na modalidade 

subsequente, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) – 

Campus Tabatinga,  o autor buscou, na interdisciplinaridade, sem abandonar a importância da 

teoria que agrega práticas que tornam as aulas de matemática mais significativas, renovar os 

conhecimentos dos alunos preparando-os para a vida cotidiana e contribuindo com a formação 

de jovens críticos na sociedade, principalmente para o homem do campo.  

Em resumo, a metodologia incluiu a observação de aulas expositivas tradicionais, com 

conteúdo básicos de geometria e aritmética, sem nenhuma relação com a agropecuária, e depois 

a aplicação desses mesmos conhecimentos em videoaula que contextualizava a atividade do 

campo por intermédio da transformação de medidas e áreas. Em seguida, comparou-se os dados 

com os de uma turma de campo que, no aviário da Instituição, realizou a medição dessa área e 

pôde calcular a quantidade de galinhas caipiras que poderia crescer de forma saudável, a partir 

do conhecimento básico de que cada galinha poderia viver confortavelmente em 3 metros 

quadrados desse espaço. 

Observa-se, então, que nessa pesquisa, a disciplina de Matemática Aplicada foi colocada 

em teste para a construção interdisciplinar do homem do campo. O pesquisador, investigando 

alunos adultos na faixa etária entre 19 e 38 anos, demonstrou preocupação com a aprendizagem 

que contemplasse um sentido para além da função técnica de sua profissão. Com isso, pode-se 

concluir que o despertar para o ensino, contextualizado pela turma de campo, tornou a 

aprendizagem dos conteúdos mais significativa para o aluno, tendo em vista a intencionalidade 
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de produção de conhecimento na própria arte do fazer do homem do campo. Sobre isso, 

Machado (2006, p. 60) explica que: 

O conhecimento não é outra coisa senão o resultado geral da interiorização das 
diversas informações que os sujeitos articulam, integram e sintetizam a partir de seu 
intercâmbio com os ambientes e as práticas sociais que vivem. Contextualizar 
significa, portanto, vincular processos educativos a processos sociais, escola e vida, 
currículo escolar e realidade local, teoria e prática, educação e trabalho. 
 

Ramos, C. (2018), em sua pesquisa no 1º ano do Ensino Médio do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP), a partir do conteúdo matemático sobre trigonometria, 

analisou a abordagem desenvolvida pelos livros didáticos, observando tanto a dissociação dos 

conteúdos com as aplicações reais, quanto a baixa contextualização com o cotidiano dos alunos, 

o que os livros didáticos tinham, no máximo, eram um recorte histórico mostrando exemplos 

antigos, situações problemas e questões de provas e concursos.  

Numa perspectiva sócio-histórica, o sujeito situado na realidade em que vive é o ponto 
de partida para o desenvolvimento da capacidade de contextualizar informações, 
conhecimentos, saberes e técnicas. O objetivo visado é o de despertar, influenciar e 
canalizar o desenvolvimento das potencialidades que ele, sujeito, traz dentro de si, 
tendo em vista fazer com que ele seja agente de transformações. Para tanto, é 
necessário conhecer os interesses, necessidades e demandas do aluno; incorporar tais 
aspirações e expectativas à atividade pedagógica; desenvolver suas capacidades de 
pensar, sentir e agir; valorizar a compreensão dos determinantes sociais, econômicos 
e políticos da realidade em que vive e a discussão de alternativas para a construção da 
vida (MACHADO, 2006, p. 59-60). 
 

O autor aproxima-se dessa convicção de despertar os interesses, necessidades e 

demandas do aluno a partir dos conteúdos matemáticos, por meio de sua aplicação no âmbito 

da Topografia, para isso, pesquisou sobre o progresso dessa ciência, desde a evolução dos 

esticadores de corda no Egito antigo até os teodolitos eletrônicos e estações totais do século 

XXI, explorando os conteúdos matemáticos de trigonometria, do triangulo retângulo e 

geometria,  tão utilizados nos procedimentos da Topografia e  nos levantamentos planimétrico, 

altimétrico, distância horizontal, vertical, coordenadas parciais.  

Com a contribuição dos demais professores da Instituição, foi desenvolvido um 

teodolito didático para impressão 3D e o manual de uso do instrumento, que pode ser utilizado 

nas aulas de matemática. Essa proposta consolida e demonstra, na prática, que contextualização 

dos conteúdos pode ser ferramentas no processo ensino aprendizagem quando fundamentam o 

trabalho como princípio educativo. 

     Como se sabe, a contextualização dos conteúdos no processo ensino aprendizagem 

é largamente apontada nos documentos normativos da Educação Básica no país, em diferentes 

períodos e conjunturas. Por isso ressalta-se a importância de se desvelar suas finalidades e os 
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caminhos traçados na perspectiva da EPT como propósito para uma formação humana integral, 

a qual será abordada mais adiante com o enfoque no Ensino Médio Integrado à EPT.  

No tocante a esses documentos normativos, os trabalhos de Nery (2016), Volpe (2018) 

e Costa (2019) apontam a presença dos princípios que discutem sobre a interdisciplinaridade e 

contextualização como eixos norteadores da estrutura curricular originada a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, lei nº 9394/16. Os principais documentos referenciados em 

suas pesquisas são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs), as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio (DCNEPTNM). Também há menção a trechos da BNCC, conhecida como a 

contrarreforma do Ensino Médio. 

Ao analisar a implementação de estratégias de ensino/aprendizagem interdisciplinares 

na perspectiva socioambiental no Curso Técnico de Nível Médio em Serviços Jurídicos - 

Modalidade Educação a Distância, Nery (2016), com a pesquisa intitulada “Percepção 

ambiental e interdisciplinaridade no curso técnico em serviços jurídicos a distância do Instituto 

Federal do Piauí”, encontra nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) a base que 

demandará a efetivação da educação ambiental.  

O pesquisador assinala que os alunos devem construir consciência global dos assuntos 

relacionados ao meio ambiente para que assumam posições que reflitam a melhoria e proteção. 

Assim sendo, deve-se estabelecer uma ligação entre o conteúdo que se aprende e a visão 

contextualizada da realidade ambiental para além do enfoque físico. Essa relação deve se 

efetivar não apenas por meio do conhecimento, mas também por influência das condições 

sociais e culturais. Esse ponto de vista direcionado a questões ambientais oferece a 

possibilidade de compreensão sobre os problemas que assolam a sua vida, a de seus pais, de 

sua comunidade e do planeta. 

Conforme Nery (2016), as práticas profissionais do curso se desenvolvem com projetos 

de extensão, seminários, semanas de estudo, monitorias, visitas técnicas, pesquisas individuais 

e em grupo, feiras, eventos, e demais situações de vivência e aprendizagem, mas que em sua 

análise pouco tem sido direcionado para a promoção de ações institucionais voltadas à temática 

do meio ambiente. O pouco conhecimento dos professores e gestores sobre os documentos 

normativos que tratam sobre a Educação Ambiental, PCNs e DCNs, desencadeia pela 

instituição, a inobservância de capacitação à comunidade acadêmica em torno de ações 

interdisciplinares voltadas à área ambiental, e que quando acontece, se desenvolve de forma 

acrítica prejudicando a articulação teórico-prática quando se manifestam sem embasamento 

científico e sem planejamento adequado. 
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     Conforme Santomé (1998, p. 80), “[...] A interdisciplinaridade pode e deve servir 

como estratégia para uma maior fluência entre o trabalho teórico e o prático”. Assim, a pesquisa 

se encaminha para a criação de uma cartilha digital propondo atividades interdisciplinares de 

educação ambiental sensibilizando professores-tutores e gestores sobre aspectos 

socioambientais do cotidiano e da escola, que dialogassem sobre ética, cidadania e meio 

ambiente consumo consciente e legislação ambiental. 

Seguindo a mesma linha, Volpe (2018) e Costa (2019) também se norteiam em 

documentos oficiais e diretrizes da educação brasileira para estabelecer situações de ensino-

aprendizagem no campo das Ciências da Natureza. Os pesquisadores estabelecem esse 

entrelaçamento através dos conhecimentos sobre Química desenvolvida com alunos do Ensino 

Médio Integrado à EPT.  

Volpe (2018), na dissertação “Pigmentos inorgânicos como tema para 

interdisciplinaridade e contextualização no ensino de química”, utilizou a temática Pigmentos 

Inorgânicos para o desenvolvimento e aplicação de Sequências Didáticas. Essa proposta tratou 

de conteúdos de Química Geral e Inorgânica com uma abordagem interdisciplinar e 

contextualizada para o ensino de Química articulada com a Arte, promovendo assim, situações 

de ensino que pudessem incorporar elementos do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) e História e Filosofia da Ciência (HFC).  

Volpe aparenta ter uma visão mais crítica sobre esses documentos normativos, ao 

demonstrar que a prática pedagógica de contextualizar o processo de ensino é anterior à 

elaboração dos documentos oficiais. Tal preocupação pode ser observada quando o autor cita 

Alice Casimiro Lopes, que tem trabalhado o conceito de recontextualização num processo de 

ressignificação dos PCNs e das Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCNEM), 

presentes no rol de documentos híbridos, visto a sua elaboração por diversos teóricos:   

Segundo a autora, a contextualização no ambiente escolar surgiu como resposta a 
proposta de ensino tradicional, fragmentado, descontextualizado, acrítico e atemporal 
[...]. A autora também identificou o caráter ambíguo do conceito de contextualização, 
destacando três interpretações para ‘contexto’ nas OCNEM: trabalho, cidadania e vida 
pessoal (cotidiana e convivência). Graças a preferência pelo tema tecnologia – área 
ligada ao mundo do trabalho – visando contextualizar os conhecimentos e as 
disciplinas no mundo produtivo como princípio integrador de cada uma das áreas, 
cidadania e vida pessoal ficam em 2º plano e subjugadas à temática principal, 
perspectiva, unilateral de que a educação tem por finalidade a inserção social no 
mundo produtivo, sem questionamento do projeto de construção desse mesmo mundo, 
limitando a dimensão cultural da educação ( LOPES, 2002, apud VOLPE, 2018, p. 
13). 
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Assim sendo, Volpe encontra na abordagem CTS/CTSA12, no ensino por investigação 

e no enfoque histórico-filosófico, que utiliza a HFC, concepções de ensino capazes de 

proporcionar uma formação humana integral com aspectos importantes à formação do cidadão, 

passando a articular, juntamente com os componentes curriculares, questões referentes ao 

mundo do trabalho, ciência, tecnologia e cultura., conforme apresentado esquematicamente na 

figura 1. 

Figura 1 – Relação entre CTS/CTSA e Formação Humana Integral 

 
                          Fonte: Volpe, 2018, p. 36. 

  
Isso posto, ressalta-se que o autor busca tornar a imagem da ciência mais 

contextualizada com um aprendizado significativo de conceitos químicos, apresentando 

situações problematizadoras a partir de temas geradores, pavimentando uma oportunidade para 

investigação dessa relação entre Trabalho-Educação (T&E) e CTS/CTSA, conforme afirma 

Santos (2007, p. 10-1): 

Não se trata de simplificar currículos, reduzindo conteúdos, mas sim de ressignificá-
los socialmente, de forma que possam ser agentes de transformação social em um 
processo de educação problematizadora que resgate o papel da formação da cidadania. 
Buscar a vinculação, portanto, dos conteúdos científicos com temas CTSA de 
relevância social e abrir espaço em sala de aula para debates de questões 
sociocientíficas são ações fundamentais no sentido do desenvolvimento de uma 
educação crítica questionadora do modelo de desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

 
Com a finalidade de tornar o ensino de química mais contextualizado, Costa (2019) 

reflete sobre o teatro para desenvolver uma construção colaborativa da aprendizagem dos 

conteúdos de História da Química e da própria química no cotidiano. Com a dissertação 

intitulada, “Arte e química: o uso do teatro como ferramenta interdisciplinar para tornar o 

ensino de química mais atraente aos estudantes da primeira série do ensino médio”, o 

_______________  
 
12

 O termo Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente – CTSA, conforme Santos (2007, p.1) é obrigatoriamente 
abordado quando no campo CTS são incluídas as implicações ambientais, não se pode perder de vista que em sua 
origem a vertente ambiental já se encontra incorporada na tríade CTS, mas quando as questões ambientais são 
ignoradas o “movimento CTSA vem resgatar o papel da Educação Ambiental (EA) do movimento inicial de CTS.” 
Ou seja, quando for necessário enfatizar a Educação Ambiental a denominação CTSA será utilizada. 
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pesquisador observa como a arte pode auxiliar no ensino de Química, por meio do aspecto 

criativo e imaginativo do teatro, já que pode fortalecer a aprendizagem dos conhecimentos dessa 

disciplina em seu aspecto cotidiano e social. 

É importante destacar que a integração entre Arte, relação social e as raízes do 
desenvolvimento individual a partir de uma construção social coletiva, fortalece a 
necessidade de construirmos uma proposta de Ensino de Química com Arte pautada 
nos aspectos da aprendizagem colaborativa. Quando Vygotsky defende que a relação 
entre desenvolvimento e aprendizagem está atrelada ao fato de o ser humano viver em 
meio social, podemos inferir que o meio social tem grande impacto na aprendizagem 
e como este é essencialmente construído pelas interações coletivas, é necessário, 
portanto, adotar o princípio da metodologia colaborativa nas atividades escolares 
(COSTA, 2019, p. 21). 

 
Para fundamentar essa utilização da interconexão de saberes pelo método de ensino 

dialógico, o autor cita os PCNs, documento segundo o qual o ser humano é capaz de realizar 

atividades nos três domínios da ação humana: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a 

experiência subjetiva. A proposta é a de que se crie um currículo que contemple conteúdos e 

estratégias de aprendizagem relacionando tais conhecimentos com a vida em sociedade, 

proporcionando assim tomadas de decisão e resolução de problemas do cotidiano. Para que isso 

aconteça, é necessário planejar, integrar os conceitos de diferentes áreas do conhecimento e 

vivenciar as discussões envolvidas em diferentes concepções sobre um determinado tema, 

alinhando os objetivos de aprendizagem do ensino de química com os objetivos de outras 

disciplinas, principalmente com a área de ciências da natureza (Química, Física e Biologia).  

Em momentos de diálogo para problematização dos conteúdos com o auxílio de 

docentes das disciplinas de Arte, Química e Língua Portuguesa, o autor aprofundou o estudo 

sobre interdisciplinaridade, com uma pesquisa-ação que resultou na criação de peças teatrais 

desenvolvidas por alunos do Ensino Médio Integrado da EPT, que foram compartilhadas, 

avaliadas e discutidas coletivamente pelos estudantes proporcionando a criação de um Guia 

Didático contendo toda a sequência sobre para a aplicação do teatro no Ensino de Química a 

Nível Médio.  

Neste capítulo procurou-se demonstrar as diferentes visões atribuídas à aplicação da 

integração e da interdisciplinaridade de diferentes pesquisas e, como o caminho apontado para 

a concretização desses estudos podem levar à seguinte reflexão: há um ajustamento de ações 

pedagógicas interdisciplinares para adequá-las ao mercado de trabalho capitalista ou as práticas 

pedagógicas estão sendo fundamentadas em vistas de uma educação pautada nos princípios do 

trabalho como princípio educativo?  

A abordagem crítica dos conhecimentos que ocorre no cotidiano da relação social é fator 

essencial do trabalho interdisciplinar, e não tem fórmula pronta, é mobilizando e vivenciando 
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diferentes situações que se adquirem conhecimentos, conforme expressa Japiassu, no prefácio 

da obra de Ivani Fazenda, “Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro: efetividade 

ou ideologia?” “[...], o interdisciplinar não é algo que se ensine ou que se aprenda. Como bem 

mostra Ivani, é algo que se vive” (FAZENDA, 1992, p. 15). 
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3 O ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EPT COMO TRANSIÇÃO À EDUCAÇÃO 

UNITÁRIA 

 
Em prosseguimento à discussão teórico-prática interdisciplinar, se faz necessário 

delinear o movimento que traduz a realidade do ensino brasileiro. Esse movimento transita de 

uma educação dualista para uma educação politécnica tendo seus fundamentos sociais, políticos 

e científicos expressos na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Nesse capítulo 3, espera-

se com a contribuição de teóricos do campo Trabalho-Educação, mostrar não só os caminhos 

rumo a educação unitária, mas também os obstáculos e contradições que fazem parte do 

processo de construção do Ensino Médio Integrado à EPT, campo de resistência, luta e 

fortalecimento na formação de intelectuais orgânicos à classe trabalhadora. 

 
 

3.1 A Educação Profissional e Tecnológica e suas dimensões ontológica e histórica: 

aspectos essenciais para a formação omnilateral dos sujeitos 

 
A categoria “trabalho” não deve ser tomada como um conceito universal, que sobrepõe 

as sociedades e os tempos, mas sim, a explicação que guarda a historicidade daquele período. 

Sua lógica deve ser entendida a partir do capital em sua totalidade, desvelando suas múltiplas 

determinações, como real concreto pensado, desvelando a importância da compreensão do 

trabalho como princípio educativo. Neste sentido, é necessário compreender, no processo de 

produção capitalista, como se fundamentam as relações sociais, que são históricas, dialéticas, 

heterogêneas e cheias de contradições. 

A categoria se constrói, as categorias se constroem pela reflexão que, ao mesmo tempo 
em que vai articulando as relações, os processos das estruturas que constituem o seu 
objeto, essa reflexão confere ao objeto uma nova realidade entra na constituição do 
objeto (IANNI, 2011, p. 404). 

 
A realidade se coloca sob diferentes aspectos, sendo a categoria a construção de todos 

eles, por isso o real concreto pensado, conforme Ianni (2011, p. 409), “não é uma realidade 

deslocada do pensamento, é o pensamento e a realidade articulados num todo que é a categoria”, 

que é histórica e reserva um pacto com a realidade sobre a qual refletiu.  

Ao longo do século XIX, com a introdução das máquinas ao processo produtivo 

intensifica-se a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, as formas de produção 

alteraram o modo de vida do homem, resultando uma dependência do homem à máquina, num 

processo contínuo de separação entre o que é produzido e o ser que produz. A sociedade do 

século XX, mantendo em sua nova configuração de trabalho as alienações típicas do século 
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passado, marcam um processo duplo de alienação/estranhamento com o binômio 

taylorismo/fordismo e o toyotismo, estabelecendo a partir daí novas relações sociais em função 

da modernização do processo produtivo (ANTUNES, 2009). 

O taylorismo/fordismo foi a transição da manufatura para a grande indústria de trabalho 

regulamentado, marcado pela alienação/estranhamento de caráter parcelar, fragmentado, da 

produção em série, com a concepção dos produtos de responsabilidade da gerência cientifica e 

a execução de responsabilidade dos trabalhadores. Para Lukács, a fragmentação taylorista 

penetrava na alma do trabalhador, desenhando assim o complexo da coisificação e do 

estranhamento do trabalho. Para Gramsci foi desenvolvida a ideia do homem integral para o 

capital, como forma da dominação que nasce na fábrica e se amplia para a sociedade (apud 

ANTUNES, 2009). 

Assim, estes processos de dominação e poder atuam sobre as relações sociais, conforme 

explicita Santomé (1998, p. 12):  

As filosofias taylorista e fordista conseguiram reforçar os sistemas piramidais e 
hierárquicos de autoridade, nos quais os máximos poder e prestígio encontram-se no 
ápice e, à medida que descemos, aparece um maior contingente de pessoas sem 
possibilidade de iniciativa e de apresentar propostas. Estas estratégias destinam-se 
também a privar a classe trabalhadora de sua capacidade de decisão sobre o próprio 
processo de trabalho, sobre o produto, as condições e o ambiente de trabalho.  

 
O século XX é o reflexo de uma sociedade do trabalho alienado, mas a partir das décadas 

de 1970/1980 o mundo capitalista sofre mutações, se altera o mecanismo de padrão de 

acumulação do capital, surgindo então a era da acumulação flexível. Antunes caracteriza o 

momento como uma alienação mais interiorizada, com o “envolvimento” do trabalhador de 

forma colaborativa: 

Em contrapartida, o trabalho é mais desregulamentado, mais informalizado, mais 
precarizado, mais intensificado, mais ‘polivalente’, mais ‘multifuncional’, seguindo 
critérios de ‘metas’, ‘competências’, etc. É feito em equipe, onde a competição é 
terrível entre os trabalhadores e as trabalhadoras. O toyotismo só pode viver – e as 
formas distintas de empresa flexível – com base no envolvimento, na expropriação do 
intelecto do trabalho (ANTUNES, 2009, p. 30). 

 
De acordo com Santomé (1998, p. 15), esse processo de mudança é consequência da 

“globalização das economias”, que transforma as regras de competitividade das empresas ao 

modificar procedimentos de comercialização e produção,  impondo às empresas uma série de 

condições para que se mantenham eficientemente produtivas: “aumento de produtividade, 

redução de custos trabalhistas e de capital, melhora da qualidade e flexibilização da produção”, 

fatores que só podem ser atingidos pela alteração no modo de gerir e organizar o trabalho.  

O trabalho formal, industrial, começa a perder espaço, a encolher, o que resulta ao longo 

do tempo perdas de direitos trabalhistas. Com a introdução dos processos automatizados, 
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informatizados, inicia-se um processo de deslocamento desses trabalhadores para novos 

setores, como o setor de serviços, cooperativas, contratos terceirizados, informalidade revestida 

em “empreendedorismo”, e por fim uma formação de cadastro de reserva de trabalhadores 

desempregados:  

A constatação é forte: em plena era da informatização do trabalho, do mundo maquinal 
e digital, estamos conhecendo a época da informalização do trabalho, dos 
terceirizados, dos precarizados, dos subcontratados, dos flexibilizados, dos 
trabalhadores em tempo parcial, do subproletariado (ANTUNES, 2009, p. 252). 

 
Outro fator preponderante e motivacional para a requalificação do trabalho, conforme 

Enguita (1991, p. 244-6), é a adaptação dos sistemas de produção flexíveis às variações do 

mercado e do movimento da economia, o que só é possível com um trabalhador colaborativo 

altamente qualificado que possa aperfeiçoar e corrigir técnicas e projetos, visto que, “os 

empregadores não se guiam por simples critérios de aumento de produtividade, senão, 

sobretudo, e em primeiro lugar, pelo critério de manter o controle pela força de trabalho”.  

Assim, nesta sociedade da informatização e da informalização, da precarização do 

trabalho, Antunes (2009) reafirma que se amplia cada vez mais o trabalho que requer mais 

intelectualidade, tanto na indústria informatizada, quanto nos setores de serviços e 

comunicações, apropriando-se da capacidade cognitiva e da subjetividade do homem no mundo 

do trabalho, e para complementar, o saber intelectual é transferido para a máquina, que se torna 

mais inteligente e reproduz o trabalho humano sem necessariamente substituí-lo: 

Portanto, em vez da substituição do trabalho pela ciência, ou ainda da substituição da 
produção de valores pela esfera comunicacional, da substituição da produção pela 
informação, o que se pode presenciar no mundo contemporâneo é uma maior inter-
relação, uma maior interpenetração entre as atividades produtivas e as improdutivas, 
entre as atividades fabris e as de serviços, entre as atividades laborativas e as de 
concepção, que se expandem no contexto da reestruturação produtiva do capital. O 
que remete ao desenvolvimento de uma concepção ampliada para se entender a forma 
de ser do trabalho no capitalismo contemporâneo, e não a sua negação (ANTUNES, 
2009, p. 254). 
 

Diante da configuração do trabalho contemporâneo, sob a égide de novas formas de 

controle, de caráter imediatista, com resultados de curto prazo, em que as relações sociais são 

cada vez mais superficiais e que se ativa cada vez mais o processo de alienação do trabalhador, 

questiona-se: qual seria o modelo de educação para esta sociedade?  

O modelo de educação para a sociedade contemporânea é um misto, conforme Antunes 

(2009, p. 30), da era taylorista/fordista, "denominada como pragmática da especialização 

fragmentada, tecno-científica, qualificadora do mercado de trabalho gerencial, profissional, 

coisificado, com a era da acumulação flexível, uma educação ‘ágil’, ‘flexível’ e ‘enxuta’, que 

refletem as atuais empresas capitalistas”. A educação especializada e flexível tem suas bases 
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iniciais no ensino técnico e profissionalizante, mas tende também a se estabelecer na formação 

geral: 

A escola é forçada a abrir-se ao mundo econômico como meio de se redefinirem os 
conteúdos de ensino e atribuir sentido prático aos saberes escolares. Como os 
processos automatizados apropriam-se dos princípios científicos, funcionando com 
certa autonomia em relação aos operadores, a formação responsabilizar-se-ia muito 
mais por ordenar as atitudes e práticas profissionais em coerência com a organização 
e o funcionamento dos processos de produção (RAMOS, 2006, p. 222). 
 

A introdução das máquinas pela Revolução Industrial foi responsável pela 

materialização da intelectualização do homem no processo de produção, e, como a indústria 

tinha papel central na produção, consequentemente detinha influência na estrutura social do 

Estado, logo as escolas, com a universalização dos níveis primários, ensinando códigos formais, 

habilitou os indivíduos a se associarem à essa estrutura social do setor produtivo (SAVIANI, 

2007). 

O mecanismo necessário para manter os padrões tayloristas/fordistas, que regidos pelo 

planejamento, disciplina e obediência às regras ocasionou uma separação entre trabalho manual 

e trabalho intelectual, no processo produtivo. Essa dualidade estrutural do sistema capitalista se 

estendeu para a educação: 

A partir dos fundamentos deste novo tipo de trabalho – a fragmentação, a separação 
entre trabalho instrumental e intelectual, a organização em linha e o foco na ocupação 
–, a dualidade estrutural, tal como foi sistematizada pelos clássicos do crítico-
reprodutivismo, expressou-se por meio da oferta de escolas que se diferenciavam 
segundo a classe social que se propunham a formar: trabalhadores ou burgueses 
(KUENZER, 2007, p. 1155-6). 
 

A partir da introdução dos sistemas automatizados pela base microeletrônica, os 

processos educativos passam a atuar na flexibilização e capacidades individuais do homem para 

enfrentar o desemprego e demais formas precárias de ocupação. Nessa sociedade que surge 

numa conjuntura de desregulamentação e desformalização, para elevar a produtividade das 

empresas e suavizar a queda dos empregos, a noção de competência torna-se predominante nos 

processos educativos. Segundo Saviani (2013), configura-se assim uma “pedagogia da 

exclusão”, preparando as pessoas para se tornarem empregáveis, mas caso o emprego formal 

não seja conquistado aponta-se a possibilidade de uma conversão em microempresário, 

trabalhador informal, voluntariado, terceirizado, e se não tiver êxito ensina-os que eles são 

responsáveis pelo próprio fracasso devido suas limitações incontornáveis. E para concretizar 

essa necessidade de atualização na ampliação da esfera da empregabilidade, exige-se uma 

pedagogia que desenvolva o potencial de adaptabilidade do trabalhador, ocasionando o 
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surgimento da “pedagogia do aprender a aprender” sob uma nova vertente, o 

neoescolanovismo13. 

Assim, tanto os novos conceitos de produção como o desemprego, têm exigido do 

trabalhador o desenvolvimento de suas capacidades subjetivas. O desemprego, por uma questão 

de sobrevivência, estimula no individuo o domínio e o autoconhecimento de si próprio, 

reforçando a tese de que a qualificação, seja para o trabalho ou para o cadastro de reserva, 

assumem na educação básica ou na profissional a tarefa de formação da personalidade 

(RAMOS, 2006). 

Para entender esse processo de formação profissional no Brasil é necessário desvendar 

os caminhos que norteiam a Educação Profissional e Tecnológica, trilhar em qual contexto e 

como se estabeleceu a relação trabalho e educação nesse campo de disputa. 

 
3.1.1 Concepção da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil: contexto histórico e 

proposições 

 
A EPT, marcada pela dualidade estrutural histórica entre trabalho intelectual e trabalho 

manual, tem início a partir do séc. XX com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices, 

tornando possível a atuação nos setores industriais e agrícolas devido às grandes transformações 

políticas e econômicas ocorridas nos contextos das décadas de 30 e 40, emergindo o embate 

entre duas concepções: a concepção nacionalista e a concepção dependente ao capital 

estrangeiro. Nesse período, manteve-se um ensino acadêmico, propedêutico e privatista voltado 

para o ensino superior, cada vez mais dualista por estruturas educacionais paralelas e 

independentes, tendo o Estado que assumir o caráter de regulamentar o ensino técnico industrial 

para qualificar mão de obra, e como consequência, em 1959, criar as Escolas Técnicas Federais 

(RAMOS, 2014). Era preciso construir alternativas que diminuíssem a alienação e a exclusão: 

[...] Notadamente as forças dominantes não só detém o controle dos aparelhos de 
hegemonia (mídia, escola, etc.), como controlam os recursos materiais e financeiros. 
O avanço nesta luta exige um esforço inaudito de crítica ao modo dominante de 
produção social da existência, de organização política, e de concepções e teorias sobre 
a realidade. Mas a crítica só tem seu efeito histórico quando se transforma em práxis 
- reflexão teórico-crítica e ação prática na produção de alternativas ao modo alienante 
e excludente de produção da vida humano-social. (FRIGOTTO, 2002, p. 41, grifos do 
autor). 

 

_______________  
 
13 Diferentemente do escolanovismo, em que o lema aprender a aprender se referia a adaptação das crianças á 
sociedade, hoje o temo é ressignificado pelo neoescolanovismo, conforme Saviani (2013, p. 432), pela obrigação 
de “constante atualização exigida pela necessidade de ampliar a esfera da empregabilidade”. 



59 
 

A primeira perspectiva de mudança ocorreu com o movimento dos pioneiros da 

Educação Nova que vislumbravam a constituição de um concreto sistema público de ensino, 

que veio a se materializar com a elaboração da lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 

abolindo o preconceito com o ensino profissional que durante décadas não conferia acesso ao 

nível superior de ensino: 

Por essa legislação apenas o ensino secundário possibilitava o acesso a qualquer 
carreira de nível superior. Os outros ramos do ensino médio só davam acesso às 
carreiras a eles correspondentes. [...] tal estrutura contrariava o espírito do movimento 
renovador. [...] A equivalência plena foi, enfim, garantida com a aprovação da LDB 
(SAVIANI, 2013, p. 307-8). 

 
A partir de meados do século XX, com a implantação da ditadura civil-militar no Brasil, 

o processo de modernização do Estado nacional-desenvolvimentista foi amparado pela abertura 

da economia ao capital estrangeiro, no qual o plano estratégico de desenvolvimento previa a 

formação profissional para enfrentar a competição econômica e tecnológica moderna, pelo 

financiamento de fontes estrangeiras como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Para adequar o ensino secundário a essa realidade foi criada a Lei nº 

5.692, de 11 de agosto de 1971, tornando compulsória a profissionalização no ensino de 2º grau, 

que na prática não se concretizou pelos mais diversos motivos, desde a falta de recursos 

financeiros para implementação da educação profissional até o empobrecimento da cultura 

geral nas escolas de 2º grau (RAMOS, 2014). 

Na década de 1980, os teóricos do campo Trabalho-Educação, fomentaram o debate 

para efetivação do trabalho como princípio educativo com a prática social. O projeto de uma 

escola unitária e politécnica, uma formação ampla garantida, no mínimo, com 2.400 horas de 

educação básica e a formação profissional com sua carga horária acrescentada a esse mínimo, 

visava preparar o estudante ao mundo do trabalho sem prejuízo de sua formação geral 

(RAMOS, 2014).  

O projeto de uma educação básica e tecnológica foi derrotado com a criação da Lei nº 

9394, de 20 de dezembro de 1996, a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), em que se efetivou um projeto mercantilista que manteve no sistema educacional 

brasileiro a dualidade entre educação básica e superior, deixando a educação profissional à 

margem dessa estrutura, com a finalidade explícita de atender os interesses do capital. Os 

interesses do mercado logo se consolidaram com a reforma na educação profissional por meio 

do decreto nº 2208, de 17 de abril de 1997, e o Programa de Expansão da Educação Profissional 

(PROEP):  

Juntamente com o Decreto no. 2.208/97, que estabeleceu as bases da reforma da 
educação profissional, o governo federal negociou empréstimo junto ao Banco 



60 
 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) com o objetivo de financiar a 
mencionada reforma como parte integrante do projeto de privatização do estado 
brasileiro em atendimento à política neoliberal, determinada desde os países 
hegemônicos de capitalismo avançado, dos organismos multilaterais de 
financiamento e das grandes corporações transnacionais. Esse financiamento é 
materializado por meio Proep (MOURA; RAMOS; GARCIA, 2007, p. 19). 
 

Após intensa participação de pesquisadores, entidades sociais e sindicatos revoga-se o 

decreto nº 2208/97, entrando em vigor o decreto nº 5154, de 23 de julho de 2004, trazendo de 

volta a possibilidade de integração do ensino médio à educação profissional técnica, que, em 

virtude da enorme desigualdade social do país, não se concretiza, porém, aponta o caminho para 

a direção à uma educação unitária e tecnológica. 

Na conjuntura de retomada de projetos de investimentos no Brasil, contemplando a 

integração entre o Ensino Médio e a Educação Profissional e Tecnológica para a compreensão 

dos fundamentos cientifico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais da produção moderna,  

políticas públicas foram destinadas à EPT, das quais, o Programa Brasil Profissionalizado, 

criado em 2007, com o objetivo de implantar, modernizar e expandir as redes públicas estaduais 

de educação profissional integrada ao ensino médio e a criação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, Lei nº 11892, de 29 de dezembro de 2008,  que tinham como 

exigência 50% das vagas serem destinadas aos cursos técnicos integrados de nível médio, na 

perspectiva de uma educação tecnológica baseada no trabalho como princípio educativo 

(RAMOS, 2014). 

Porém, desde 2016, a relação trabalho e educação vem assumindo um processo de 

alinhamento com os interesses do capital financeiro no Brasil, em uma nova configuração 

política de poder, fruto de um golpe14 praticado pela classe política a mando do capital 

especulativo. O projeto de governo das elites logo acelerou a aprovação de uma Nova Reforma 

do Ensino Médio, que enxuga a formação geral e precariza o ensino profissional retomando 

ideais desenvolvimentistas da década de 1990, auge do processo de flexibilização dos processos 

produtivos remontando um passado bem parecido com o estabelecido pelo decreto nº 2208/97. 

Ferreti, expõe o papel ambíguo da Reforma do Ensino Médio, ao analisar pontos polêmicos em 

seu texto:  

 

_______________  
 
14 O golpe a qual se aventa, foi o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, por crime de 
responsabilidade na condução financeira, conhecido como “pedalada fiscal”, que foi concretizado com a aprovação 
do plenário do Senado Federal no dia 31/08/2016. Conforme Frigotto (2017, p.23), “o golpe tem sua gênese nas 
confederações e institutos privados que representam os grupos detentores do capital local e mundial; na mídia 
monopolista empresarial; em setores e figuras do Poder Judiciário; em setores do Ministério Público e da Polícia 
Federal; em parte nas diferentes denominações religiosas; e no campo da educação, no núcleo empresarial golpista 
e seus intelectuais que aninham-se sob a aparência cívica do “Todos pela Educação” e do “Escola sem Partido”. 
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Nesse sentido, a Lei 13.415, além de confusa, contribui também para o aligeiramento 
da educação profissional a ser disponibilizada pelo ensino médio, o qual é anunciado, 
em primeiro lugar, pela redução da carga horária desta, na condição de itinerário 
formativo e, posteriormente, conforme estatuído pelo §11º do artigo 4º, pela oferta e 
reconhecimento de formação profissional realizada por meio de ‘convênios com 
instituições de educação a distância com notório reconhecimento’, comprovada, tal 
formação, por atividades de caráter prático não escolar (incisos I, II, III), bem como 
por cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais (inciso IV), por estudos 
realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras (inciso V) e por cursos 
presenciais ou a distância (inciso VI) (FERRETTI, 2018, p. 265). 

 
A Lei nº 13.415/2017 ao mesmo tempo que reduz, também possibilita a expansão das 

cargas horárias das escolas criando incentivo financeiro para oferta do ensino integral, porém 

num cenário de arrocho fiscal no Brasil, com crise orçamentária provocando cortes e 

contingenciamentos do orçamento da união, o processo de flexibilização se intensifica tornando 

essa implantação das escolas de educação integral um projeto impossível de se concretizar. 

Neste contexto, em que a materialização do projeto liberal se consolida nos projetos 

educacionais, como surgem as discussões sobre interdisciplinaridade nos currículos?  

Na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a realidade da nova Lei do 

Ensino Médio ainda não se encontra implementada nos currículos, esses impactos serão 

avaliados conforme os projetos forem sendo adequados, a certeza é de que, seja qual for o 

projeto de educação, a sua efetivação será organizada coletiva ou autoritariamente, pública ou 

privadamente, gratuita ou particularmente, pelo Estado. Todos serão impactados pelas políticas 

ou diretrizes educacionais, o que nos cabe é entender como tudo se desenvolve e o que está por 

trás de cada ação ou reação. 

 
3.1.2 Orientações para o pensamento e ação educacional: discurso “novo” na Educação 

Brasileira 

 
De acordo Lopes (2002), trabalhando num processo de releitura por meio da 

recontextualização, os textos de diversos teóricos são deslocados para suprir questões práticas, 

alterando-se o seu foco e passando por processos de simplificação, condensação e elaboração 

para atender determinados interesses, produzindo o discurso regulativo que opera os valores e 

princípios pedagógicos, por isso, é preciso um olhar crítico aos documentos normativos da 

Educação Brasileira. 

[...] menosprezar o poder do currículo escrito oficial sobre o cotidiano das escolas 
significa desconsiderar toda uma série de mecanismos de difusão, simbólicos e 
materiais, desencadeados por uma reforma curricular, com o intuito de produzir uma 
retórica favorável às mudanças projetadas e orientar a produção do conhecimento 
escolar (LOPES, 2002, p. 387). 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), operam nessa lógica 

no sentido que sua finalidade de formação de sujeitos atende ao mundo produtivo globalizado, 

levando em consideração que a reforma curricular que ocorreu no Brasil está intrinsecamente 

relacionada com o movimento internacional das agências multilaterais como UNESCO, os 

bancos BIRD e BID, a CEPAL, em relação à Educação Profissional a OIT, por meio do 

CINTERFOR15. As Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (DCNEM) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Profissional (DCNEP) foram fundamentadas nos quatro 

pilares da aprendizagem: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender 

a ser, também frutos da Reunião Internacional sobre Educação para o Século XXI da UNESCO, 

com a finalidade de adaptar a educação contemporânea, por meio do ensino de competências, 

na formação de  “personalidades flexíveis para a adaptação à realidade instável e incerta” 

(CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 17). 

Nesse processo, termos como: competência, contextualização, interdisciplinaridade e 

tecnologia são recontextualizados com as reflexões de autores do campo crítico do currículo 

integrado. Lopes (2008) chega à conclusão de que o discurso do currículo integrado passa a ser 

mais aceito dentro desse contexto, diminuindo os debates sobre os princípios integradores 

escolhidos.  

Entende-se que há necessidade de um currículo integrado, pois este é capaz de formar 
as habilidades e competências mais complexas essenciais aos processos produtivos. 
[...]. Coerentemente com o modelo de currículo segundo uma perspectiva de inserção 
social, uma vez que essas concepções de espaço, de tempo e de trabalho nos processos 
produtivos são entendidas como reconfiguradas, cabe adaptar o currículo a essa 
reconfiguração. O currículo por competências, interdisciplinar e contextualizado dos 
parâmetros é concebido como forma de atender a ela (LOPES, 2008, p. 106). 

  
É nessa gangorra de conflitos e contradições que as diretrizes curriculares, no Brasil, 

vão estabelecendo o discurso pedagógico da Educação Profissional e Tecnológica, e não alheio 

a todo esse contexto, a interdisciplinaridade descrita no currículo pode atuar em duas frentes: 

para consolidar a necessidade de flexibilização do sujeito ao mercado de trabalho ou como 

indutora de uma formação integrada em seus fundamentos científicos e tecnológicos, históricos 

e sociais.   

 
No Brasil, ao orientar as DCN da educação básica, conferiu-se forte ênfase à dimensão 
comportamental em detrimento da formação teórica. Essa mesma concepção orientou 
a formulação das DCNEP, porém as competências foram descritas como 

_______________  
 
15 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Bancos Mundial, Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
Comissão de Estudos Econômicos para a América Latina (CEPAL), Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
Centro Interamericano para o Desenvolvimento da Formação Profissional (CINTERFOR). 
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desempenhos operacionais, sugerindo, indiretamente, a transposição de situações de 
trabalho para o currículo e a realização do ensino de tipo condutivista. [...] De fato, se 
as competências compõem a subjetividade do trabalhador (no plano cognitivo e 
sociointerativo), qualquer enunciado objetivo só pode reduzi-las a desempenhos 
(CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 24). 

 
As ocorrências de resistências a essa visão instrumental ocorrem no Brasil por meio de 

intelectuais, associações, sindicatos e movimentos sociais que difundem o campo teórico 

trabalho-educação. Dentre esses movimentos de resistência podemos citar as manifestações 

contra pareceres da Câmara de Educação Básica (CEB) elaborados no âmbito do Conselho 

Nacional de Educação (CNE). Como exemplo destaca-se o Documento “Carta encaminhada ao 

Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação”.  

A carta, apresentada em 01 de junho de 2011, em reunião da CEB, refutava o parecer 

do Senhor Francisco Aparecido Cordão, presidente da Câmara de Educação Básica do CNE e 

sua pretensa resolução que retomava os fundamentos vigentes dos anos 1990, baseando as 

diretrizes na noção de competências para o mercado. Para contrapor-se a esta ideia, o 

documento, além de exigir a retirada de pauta desse parecer, reafirmava o compromisso com o 

texto Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

em Debate16, que expressavam os conceitos e concepções assumidos pelo MEC, desde 2003 

(DOCUMENTO, 2012). 

Esse movimento pavimentou a construção coletiva da Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 

de setembro de 2012 (BRASIL, 2012a), que anterior às novas investidas do Novo Ensino 

Médio, estruturaram os currículos da EPT representando os anseios da sociedade em torno da 

proposta de Ensino Médio Integrado condizente com os preceitos da formação humana integral 

e da politecnia, estudando os problemas de uma área profissional em suas múltiplas dimensões 

econômicas, sociais políticas, culturais e técnicas.  

Com essa visão, o documento elaborado pelo Grupo de Trabalho (GT) destaca a 

interdisciplinaridade como necessidade para articular “parte e totalidade, conhecimentos gerais 

e específicos, contemporaneidade e historicidade” e, portanto, “como princípio organizador do 

_______________  
 
16 O documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio em 
Debate foi elaborado entre os meses de junho a agosto de 2010, sendo apresentado ao Conselho Técnico 
Consultivo da Educação Básica – CTC/EB da CAPES. O texto decorre de um amplo debate com a coparticipação 
de pesquisadores da educação profissional e tecnológica; as instâncias governamentais representadas pelas 
Secretarias do MEC, FIOCRUZ e o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (CONSED); o Fórum dos 
Conselhos Estaduais de Educação; o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF); a Central Única dos Trabalhadores (CUT); o Sindicato Nacional 
dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE) e a Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd).  
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currículo e como método de ensino-aprendizagem, pois os conceitos de diversas disciplinas 

seriam relacionados a luz das questões concretas que se pretende compreender” (PACHECO, 

2012, p. 100-1). 

Ciavatta e Ramos (2012), afirmam que o desenvolvimento de competências também 

precisa de situações de aprendizagem para juntar os conhecimentos disciplinares com a 

realidade, porém essa orientação para os desempenhos profissionais não compreendem a 

mediação de relações sociais de produção como particularidade da realidade social. o que só se 

concretizaria num processo interdisciplinar que exigiria “a ampliação do universo de seleção 

dos conteúdos” e um “aprofundamento científico dos conceitos”. 

É nesta complexidade de relações que se insere a interdisciplinaridade como problema 
e como necessidade na produção do conhecimento. Isto porque, se os fenômenos não 
se dão a conhecer de imediato, seu conhecimento será sempre resultado de nossa 
capacidade, desvelando o maior número possível de aspectos de sua totalidade social 
(CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 31). 

 
E, é na complexidade de pouco diálogo com pesquisadores, movimentos sociais e 

educacionais, que os discursos pedagógicos atuais, como o Novo Ensino Médio, a nova BNCC, 

têm produzido novas diretrizes que estão em acordo com o desenvolvimento de competências 

à laboralidade e à empregabilidade, motivando assim, a organização de novos focos de 

resistência, em um movimento de contradições que parece estar cada vez mais constante. A 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, por ser a instituição que tem suas bases 

mais sólidas que as redes estaduais de ensino, e em decorrência da ameaça de consolidação do 

projeto emancipador do Ensino Médio Integrado na formação humana da classe trabalhadora, 

tem conduzido um importante debate em defesa do Ensino Médio Integrado conforme 

estabelecidos pela Lei 11892/2008 e pela Resolução CNE/CEB nº. 06/2012 em contraposição 

a nova BNCC (BRASIL, 2012a).  

Essa defesa está expressa no documento “Diretrizes Indutoras para a oferta de Cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica”, elaborado no âmbito do Fórum de Dirigentes de Ensino (FDE), nos Seminários 

do Ensino Médio Integrado e aprovado pelo pleno do Conselho Nacional das Instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), em setembro de 

2018, que considera ciência, tecnologia, cultura, trabalho e formação integral como política 

prioritária na estrutura dos cursos de Ensino Médio Integrado oferecidos pela Rede Federal: 

A oferta dos cursos técnicos integrados, embora conceitualmente seja o oposto do 
modelo de educação implícito na Lei nº. 13.415/2017, do ponto de vista de adequação 
legal, não contraria o texto da nova legislação. [...] Portanto, o currículo integrado 
implica articulação entre conhecimentos básicos e conhecimentos técnicos, que, 
muitas vezes, fundem-se no processo de ensino e aprendizagem vislumbrando a 
formação humana integral. Nesse sentido, não há que se falar em BNCC nos cursos 
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técnicos integrados, por tratar-se de contrassenso e fragmentação da formação. Além 
disso, a autonomia didático-pedagógica dos institutos possibilita fundamentar a opção 
pelo currículo integrado na forma como vem sendo desenvolvido na Rede 
(FDE/CONIF, 2018, p. 11-2). 

 
Fundamentar o currículo integrado como forma de adequar os projetos pedagógicos do 

Ensino Médio Integrado à EPT é:  

garantir atividades didático-pedagógicas que articulem ensino, pesquisa e extensão; 
uma organização curricular orgânica que privilegie a articulação e a 
interdisciplinaridade entre os componentes curriculares com vistas à promoção da 
formação ética, política, estética; estabelecer práticas avaliativas formativas, 
processuais, integradas e interdisciplinares; possibilitar condições de tempo e espaço 
pedagógicos para reuniões de curso; realização do planejamento integrado dos 
componentes curriculares e formação continuada dos servidores, em serviço, com 
propósito de favorecer a apropriação dos princípios que fundamentam as teorias e as 
práticas inerentes ao currículo integrado” (FDE/CONIF, 2018). 
 

Em que bases esse currículo integrado tem que fazer parte no cotidiano do processo 

ensino e da aprendizagem? Seria por intermédio da lógica do ambiente produtivo, flexível e 

competitivo ou na leitura crítica do mundo do trabalho, preparando esse futuro trabalhador para 

a vida? Não é muito difícil essa escolha, o que devemos admitir é que as práticas pedagógicas 

percorrem os dois caminhos em algum tempo ou situação, o que não podemos é: deixar de 

identificar os desvios e nem perder a oportunidade de traçar novas rotas que levem à tão 

esperada, formação integral.  

 
3.1.3 A perspectiva do currículo integrado que ultrapassa a fragmentação dos conhecimentos: 

uma proposta para a formação humana   

 
As discussões em torno do currículo não são em si o objeto dessa seção, mas entender 

a complexidade que o termo assume quando relacionado com o campo pedagógico. Entretanto 

se torna primordial, por conta das diversas concepções de educação e suas influências teóricas, 

apresentá-las, para depois abordar o currículo integrado, uma vez que: 

[...] a noção de totalidade deve ser definida como mais do que uma ciência de 
interconexões, ela tem que clarificar como as dimensões ideológicas e estruturais das 
práticas sociais existentes podem ser atribuídas a seus determinantes sociais, políticos 
e econômicos, na sociedade maior. Esse enfoque não apenas ajuda a ver as práticas 
educacionais como produtos históricos e sociais, mas também suscita questões a 
respeito de como esses determinantes se revelam nas percepções do senso comum dos 
professores, nas relações sociais de sala de aula e na forma e conteúdo dos materiais 
curriculares (GIROUX, 1986, p. 254). 
 

Os teóricos da educação se referiam ao currículo com a preocupação mais direcionada 

ao método de ensino, em uma perspectiva técnica, com objetivos e conteúdos a ensinar. 

Simplificando, seria o que os profissionais da educação conhecem como grade curricular, 

elaborada por especialistas que definem o que será desenvolvido na escola. Com base em um 
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aspecto prático e emancipatório, concebe-se uma segunda forma de currículo que está 

determinada por meio da cultura difundida pela escola, que impõe os valores e a cultura do 

grupo dominante de uma sociedade. A terceira concepção de currículo é definida como 

multicultural, em que se pensa os sentidos da expressão de identidades e subjetividades 

múltiplas e não de modelos preestabelecidos, o sujeito ocupa o centro das discussões e práticas 

curriculares (FERNANDES, 2014). 

O currículo não é o local onde somente os grupos hegemônicos selecionam, 

classificam e distribuem conhecimento (THIESEN, 2013). Ele também é o espaço para a 

produção do conhecimento de natureza humana que se funda por meio das relações de 

apropriação, de poder e de controle. Ou seja: é necessário reconhecer a importância de sua ação 

educativa para além da simples ideia de matriz curricular, pois ele é relevante, sobretudo, para 

nortear os projetos desenvolvidos na escola. 

A possibilidade da articulação entre educação básica e educação profissional 

demandou diretrizes normativas, concebidas a partir do Decreto 5154/2004, formatadoras de 

concepções curriculares que superassem a abordagem tradicional de currículo por disciplinas 

fechadas em seu campo de conhecimento, tornando o currículo integrado uma alternativa 

contemporânea para essa organização curricular, conforme salienta Fernandes (2014, p. 65-6): 

Em vista à formação humana integral, propõem-se um processo formativo baseado na 
associação dos conhecimentos da ciência, da tecnologia e da cultura. Dessa forma, o 
currículo da EP deve ser um espaço em que esses conhecimentos se entrecruzem e 
sejam suportes para a compreensão ampla da relação do homem com o trabalho. [...]. 
Um currículo que contemple essa integração, necessariamente, realiza o diálogo entre 
os conhecimentos específicos, conhecimento de formação geral e a prática social, 
promovendo nesse ínterim a articulação entre a teoria e a prática.    

 
O currículo integrado como opção para a Educação Profissional e Tecnológica é 

defendido e classificado com base em argumentos: epistemológicos e metodológicos, em que 

os problemas abordados pelos alunos são vistos por diferentes campos de conhecimento;  

psicológicos, que correspondam às necessidades e interesses dos estudantes, sendo priorizados 

os processos de aprendizagem; e sociológicos, em que as pessoas aparecem como sujeitos da 

história, propiciando maior compromisso dos alunos com a sua realidade (SANTOMÉ, 1998). 

Os argumentos só caracterizam a centralidade dessa proposta na necessidade de 

inviabilizar a separação entre teoria e prática, buscando unir os conhecimentos gerais da 

Educação Básica com os conhecimentos específicos da Educação Profissional para expandir a 

visão crítica da realidade na qual o mundo do trabalho se apresenta. Para tanto, a prática docente 

tem que ser orientada na perspectiva da ideia de práxis, fomentando a “integração entre os 

saberes e prática locais com as práticas sociais globais bem como quando promove a 
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compreensão dos objetos em sua relação com a totalidade social” (ARAÚJO; FRIGOTTO, 

2015, p. 66). 

Para que a formação do educando se concretize em todos os espaços sociais é necessário 

que o Ensino Médio Integrado à EPT possa associar os conhecimentos, que são dialéticos, 

estruturados e que se produzem por fatos que se inter-relacionam, possibilitando a compreensão 

do conjunto dessas relações. A efetivação só ocorrerá através de prática pedagógica que seja 

capaz de aceitar o rompimento dessas dualidades que se perpetuaram ao longo do tempo, como 

a separação entre as ciências naturais e humanas, a oposição entre teoria e prática, a dicotomia 

entre conhecimentos gerais e específicos (MOURA, 2010). 

Os eixos trabalho, ciência e cultura, conforme Ramos (2008), exigem que a relação entre 

conhecimentos gerais e específicos se construam ao longo da formação tecnológica; 

problematizando fatos e situações relevantes do mundo em que vivemos; apontando teorias e 

conceitos fundamentais para a compreensão do(s) objeto(s) estudado(s) nas múltiplas 

perspectivas dos campos da ciência; indicando a base científica dos conceitos e sua apropriação 

tecnológica, social e cultural; e organizando os componentes curriculares e as práticas 

pedagógicas, visando a corresponder a totalidade do real como síntese de múltiplas 

determinações. 

Santomé (1998), com base na classificação de Richard Pring, demonstra com mais 

aprofundamento que o currículo integrado pode ser efetivado como proposta curricular a partir 

dos seguintes modelos de integração: correlacionando diversas disciplinas; por temas, tópicos 

ou ideias; em torno de uma questão prática e diária; e a partir de temas e pesquisas decididas 

pelos estudantes, podendo essa alternativa ser subdividida em outras ramificações.  

Os modelos de integração à luz da filosofia da práxis só serão efetivos se apontarem as 

contradições presentes nas orientações didáticas e metodológicas de propostas curriculares 

oficiais, às vezes formuladas até sem a participação do professor e da comunidade acadêmica, 

Thiesen (2013, p. 604) explicita o seguinte trajeto: 

[...] o desafio da integração torna-se possível na medida em que as escolas se 
coloquem como espaços que problematizem e recriem o conhecimento (classificado 
pelos sistemas como relevante e universalmente válido) e as formas de sua 
configuração no currículo oficial. Escolas que, no cotidiano, assumem trabalhos 
coletivos e discutem seu projeto formativo, têm, a nosso ver, maior possibilidade de 
efetivar movimentos de integração curricular orientados na perspectiva de processos 
interdisciplinares de aprendizagem e apropriação de conhecimento. 

 
A interdisciplinaridade não é tanto defendida segundo uma visão epistemológica, e sim 

sob a ótica metodológica, para relacionar as disciplinas em atividades ou projetos, porém, no 

lugar de se estabelecerem os conteúdos específicos, os documentos normativos destacam as 



68 
 

competências de caráter geral, enfatizando a individualidade como critério para a definição de 

competências. A compreensão metodológica da interdisciplinaridade, não se opõe à de ordem 

epistemológica, mas se realçarmos somente a questão metodológica, o trabalho pedagógico 

interdisciplinar pode ficar somente na relação formal entre “conteúdos de ensino de diferentes 

disciplinas e/ou desses com situações e simulações da realidade" (RAMOS, 2011, p. 781). A 

necessidade imposta é a superação desses limites, possibilitando estratégias pedagógicas no 

sentido de permitir a compreensão do processo social, cultural e histórico da ciência e da 

tecnologia mediado pelo trabalho, ou seja, assumir o trabalho como princípio educativo 

(RAMOS, 2011). 

 
3.2 O trabalho como princípio educativo na Educação Profissional e Tecnológica 

 

Em uma perspectiva ontológica, quando se fala do trabalho como princípio educativo é 

preciso não perder de vista que está se afirmando o caráter formativo e humanizador dos dois, 

através do desenvolvimento de potencialidades do ser humano. 

Como já assinalava Hegel, na Fenomenologia, o homem pelo trabalho, humaniza a 
natureza e humaniza-se a si mesmo, na medida em que se eleva como ser consciente 
sobre sua própria natureza (VÁZQUEZ, 2011, p. 128). 
 

Dessa forma, o trabalho produz meios de vida, constituindo não só as criações materiais 

e simbólicas, mas, sobretudo, as formas de sociabilidade.  

 

3.2.1 A concepção de trabalho tendo a práxis como categoria central para a ação transformadora 

dos homens 

 

Em uma concepção filosófica em que o homem concilia o seu pensamento dentro de 

uma realidade já definida pela natureza, Hegel afirma que o homem é o produto de seu próprio 

trabalho, Marx concorda com tal afirmação, mas reprova o fato de que nesse processo de 

humanização, Hegel não tenha considerado a alienação como aspecto negativo do trabalho, 

conforme relata Vázquez (2011, p. 130): 

O trabalho – a produção – é o que eleva o homem sobre a natureza exterior e sobre 
sua própria natureza, e é nessa superação de seu ser natural que consiste propriamente 
sua autoprodução. Mas, historicamente – e isso é o que faz com que a objetivação17 
acarrete, por sua vez, a negatividade própria do trabalho alienado – o homem só pode 

_______________  
 
17 De acordo Lukács a objetivação é o momento de transformação do real com base em uma ideação, em si singular 
e abstrata, o previamente idealizado ganha uma existência objetiva, concreta, própria que, em escala variável caso 
a caso, independe dos desejos e das prévias-ideações do seu criador. (LESSA,1992).  
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objetivar-se, dominar a natureza, caindo em uma dependência com respeito aos 
outros. 

 
Dessa forma, Marx aponta que o trabalho alienado na sociedade capitalista, que se 

fundamenta na exploração do trabalhador e o torna dependente dessa relação social, também, 

em decorrência do contraditório nesse sistema de produção, permite, em diferentes situações 

históricas, as condições necessárias para que o homem possa transformar não somente as ideias, 

mas também a realidade (VÁZQUEZ, 2011). 

A formulação teórica dos estudos de Marx se estabeleceu dinamicamente como um 

processo teórico e prático que culminou na filosofia da práxis, uma filosofia denominada como 

transformadora do mundo, tendo como marco as críticas em suas “Teses sobre Feuerbach”. Em 

sua tese XI, Marx rompe com a filosofia tradicional que tentava apenas interpretar o mundo e 

afirma que é preciso ir além: é necessário transformá-lo. Neste sentido, Vázquez (2011, p. 153) 

esclarece: 

Nessa tese fala-se do mundo em dois sentidos: como objeto de interpretação e como 
objeto de ação do homem, de sua atividade prática, isto é, como objeto de sua 
transformação. Em que relação está ou deveria estar a filosofia com o mundo? Marx 
responde a essa questão em sua famosa tese XI: a filosofia deve relacionar-se com o 
mundo enquanto objeto de sua ação. […]. Se o homem conhece o mundo na medida 
em que atua sobre ele de tal maneira que não há conhecimento à margem dessa relação 
prática, a filosofia enquanto teoria não pode se desvincular da prática para se reduzir 
a mera visão, contemplação ou interpretação. 

 
Percebe-se que o sentido de práxis está além da pura prática, por isso tem um caráter 

mais amplo, que se sobrepõe ao trabalho em si, Vasquez (2011, p. 221) afirma essa lógica 

quando diz que toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis. Essa relação está 

intrinsecamente coordenada com a modificação da matéria prima e a própria transformação do 

homem num sujeito mais consciente. Nessa mutação do objeto, o autor divide a práxis em 

diferentes formas:  práxis produtiva, práxis artística, práxis experimental e práxis política, 

conforme observa Batista (2007, p. 181): 

Esse último autor aponta que, a práxis se apresenta sob diversas formas específicas, 
mas todas elas são concordantes no fato de se tratar da transformação de uma 
determinada matéria-prima e da criação de um mundo de objetos humanos ou 
humanizados, essas são: a práxis produtiva (transformação da natureza pelo trabalho 
humano, em que o homem se produz, forma ou transforma a si mesmo); a práxis 
artística (que permite a produção ou criação de objetos humanos ou humanizados que 
elevam a capacidade de expressão e objetivação humanas); a práxis científica (cuja 
finalidade imediata é teórica); e a práxis social (atividade de grupos ou classes sociais 
que leva a transformar a organização e direção da sociedade). Ele apresenta esta 
última, como uma práxis política cuja forma mais elevada é a práxis revolucionária.   

 
A práxis produtiva é fundamental na criação desses objetos humanos e humanizados 

que são originados de instrumentos usados e fabricados pelo próprio homem, e conforme estes 

objetos são aperfeiçoados modificam a relação entre o homem e a natureza, num movimento 
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que se transforma de acordo com as necessidades humanas e que se estende até aos processos 

produtivos automatizados no qual existe uma certa separação do homem com o objeto.  Dessa 

forma o homem não só produz um mundo humano ou humanizado, com objetos que satisfazem 

a sua necessidade e que só são produzidos para serem utilizados em outros projetos do próprio 

homem, mas também nessa práxis produtiva se produz ou transforma-se (VAZQUEZ, 2011, 

p.229-30).  

O homem, ao agir sobre a natureza para transformá-la, transforma a sua própria 

natureza, e é nesse devir, que, ao longo da história, Marx aprofundou seus estudos analisando 

a realidade concreta na perspectiva da produção através da dialética, apontando também os 

aspectos negativos do trabalho, fonte de crítica à teoria de Hegel contida nos seus Manuscritos 

Econômicos e Filosóficos de 184418:  

[…] E este trabalho, na medida em que é historicamente determinado, é por isso, a 
única forma de trabalho existente, pois toda atividade humana tem sido, até agora, 
trabalho e, portanto, indústria, atividade alienada de si mesma e constitui-como Marx 
objeta a Hegel- o devir por si do homem na alienação ou como homem alienado 
(MANACORDA, 2007, p. 58). 

  
Essa alienação é resultado histórico da divisão originária do trabalho, em que Marx já 

nos primeiros capítulos de “A Ideologia Alemã” (1845-1846)19 afirmava que o trabalho alienado 

reduzia o homem, de indivíduos a membros de uma classe social, e que essa condição só seria 

superada quando a classe tomasse posse da propriedade privada ou do seu próprio trabalho 

(MANACORDA, 2007).  

Essa superação terá raízes nas contradições do modo de produção capitalista, por isso a 

extrema necessidade de se apropriar dos estudos de Marx, inicialmente, em “A Ideologia 

Alemã” e numa fase mais amadurecida, em sua obra “O Capital”, em que o autor aborda de 

forma dialética suas visões sobre trabalho, salário, dinheiro e mercadoria. 

Conforme Silva A. (2017) nessa organização do trabalho, no sistema de produção 

capitalista, Marx escancara a exploração da classe dominante em que ocorre a apropriação da 

riqueza do trabalho da classe proletária, a subsunção do trabalho ao capital e ainda se intensifica 

o processo de alienação. Nessa luta de classes a revolução proletária se torna solução para a 

transposição da divisão do trabalho, ao mesmo tempo em que a classe dominada se dissolva, 

_______________  
 
18 Conforme Vázquez (2011, p. 122) Marx não teria ido muito longe com sua concepção de práxis se não tivesse 
enriquecido o conteúdo nos Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844 com a práxis produtiva ou trabalho 
humano que refletiram no enriquecimento também da práxis social.  
19 A ideologia alemã, obra de Marx em parceria com Friedrich Engels em 1845, foi a base da concepção 
materialista da história, e deve ser representada com uma estreita relação com a práxis revolucionária, visto que, 
as condições históricas e econômicas fundam e tornam possível a revolução do proletariado (VÁZQUEZ, 2011, 
p. 155). 
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quebrando assim todas as barreiras impostas pela classe dominante, ocupantes do poder político 

do Estado, com o objetivo de estabelecer-se uma sociedade comunista: 

A práxis produtiva permitiu que Marx pudesse gerar uma visão materialista histórica 
e notar os movimentos da dialética em seu cerne, ou seja, permitiu uma tomada de 
consciência da própria práxis como até então não havia, ou ainda, permitiu o advento 
de uma práxis teórica que imediatamente lança os fins para ação política 
transformadora. Seu sistema de pensamento permite que tenhamos clareza em nossas 
definições sobre economia (dinheiro e sua origem, empregador, empregado, luta de 
classes etc.) e seu peso sobre as transformações na sociedade, e para além disso, nos 
dá as armas teórico-práticas capazes de movimentar tanto o pensamento quanto a ação 
em função da transformação do nosso mundo social (SILVA, A. 2017, p. 101). 

 
Exatamente em função dessa divisão do trabalho, em um contexto das contradições que 

se alternam no processo histórico do capitalismo, o indivíduo na sociedade se divide enquanto 

a sociedade se desenvolve, permitindo em dado momento dessa evolução tornar-se inevitável 

uma reapropriação da ciência no processo produtivo moderno, base para a recuperação da 

integralidade e omnilateralidade do homem como princípio para um processo educativo através 

do trabalho (MANACORDA, 2007). 

Essa ciência, que ao longo da história assume ideais positivistas, conservadores, com 

abordagem neutra fundamentada por uma lógica matemática, separando do campo do 

conhecimento toda visão ontológica e de concepção de mundo, é manipuladora da realidade em 

si. Nesse contexto em que a não criticidade científica se estabelece uma questão emerge: para 

que e para quem essa práxis está a serviço? 

A práxis está “inseparavelmente ligada ao conhecimento”, ela guia para um fim 

concreto, num processo mediado pela verdadeira constituição dos objetos, suas relações e 

possíveis consequências, e por isso também o trabalho é a fonte originária da atividade teórica 

humana e princípio fundante do ser social (LUKÁCS, 2012, p. 40). 

 

3.2.2 O trabalho como categoria ontológica central e fundante do ser social 

 

O que seria essa atividade teórica humana? Por que é pelo trabalho que o homem se 

torna um ser social? São perguntas que não se pode responder com total exatidão, como em um 

cálculo matemático, e que filósofos, sob diversos pontos de vista, se esforçaram para responder. 

O que não se deve ignorar é a ênfase na construção dos fatos, e nisso Marx teve uma 

contribuição essencial ao revelar o seu entendimento sobre ciência.     

Segundo Lukács (2012), Marx reconhece uma única ciência, é a ciência da história, que 

associa tanto a natureza quanto o mundo humano, levantando todas as relações históricos 

sociais da vida humana de forma concreta e materialista. Essa ciência em que o trabalho é 
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categoria central e todas as demais determinações da atividade humana estão intimamente 

ligadas, dessa forma Marx se contrapõe a uma ciência neutra, pois em sua base de investigação 

buscava criticamente a realidade dos fatos no mundo social: 

No momento em que Marx faz da produção e da reprodução da vida humana o 
problema central, surgem, tanto no próprio ser humano como em todos os seus 
objetos, relações, vínculos etc. como dupla determinação de uma insuperável base 
natural e de uma ininterrupta transformação social dessa base. Como sempre ocorre 
em Marx, também nesse caso o trabalho é a categoria central, na qual todas as outras 
determinações já se apresentam in nuce (LUKÁCS, 2012, p. 199, grifos do autor). 
 

A partir da análise ontológica do trabalho se expõe a relação entre o homem e a natureza 

durante o percurso histórico de evolução da sociedade, nesse processo de modificação da 

natureza surge a formação do homem como ser social, que interage com a natureza e com os 

demais homens, num movimento contraditório que se firma como força motriz dos demais 

processos que surgem a partir dessas relações, assim, Lukács (2012, p. 204), estabelece as 

conexões da ciência marxiana nos estudos econômicos de Marx: 

[...] Falando de modo bem geral, trata-se aqui, portanto, de uma cientificidade que não 
perde jamais o vínculo com a atitude ontologicamente espontânea da vida cotidiana; 
ao contrário, o que faz é depurá-la de forma crítica e desenvolvê-la, elaborando 
conscientemente as determinações ontológicas que estão necessariamente na base de 
qualquer ciência. [...]. 

  
Então, se a ciência em questão tem suas bases na relação com a sociedade, por que 

somente o trabalho é definido como ponto original para a constituição de um novo ser? Tal 

resposta resume-se ao fato que outras categorias, como a sociabilidade e a linguagem, por 

exemplo, para que ocorram devem ter esse caráter social já definido, e suas manifestações se 

desdobram no ser social já formado (ANTUNES, 2009). 

O homem, ontologicamente, estabelece uma relação de dependência com a natureza. 

Conforme Lukács (2013), o homem primeiro nasce em meio à luta pela existência e, em 

seguida, os demais estágios serão resultados de sua autoatividade:  

[...] Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro caráter de 
transição: ele é, essencialmente, uma inter-relação entre homem (sociedade) e 
natureza, tanto inorgânica (ferramenta, matéria-prima, objeto do trabalho etc.) como 
orgânica, inter-relação que pode figurar em pontos determinados da cadeia a que nos 
referimos, mas antes de tudo assinala a transição, no homem que trabalha, do ser 
meramente biológico ao ser social (p. 35). 
 

O salto20 na constituição do novo ser social só pode ocorrer pelo trabalho humano, pois 

os demais seres vivos só agem por questões de natureza biológica, mas o homem é o único 

_______________  
 
20 De acordo Lukács (2013, p. 36), foi mérito de Engels a centralização da humanização do homem. A partir do 
salto ontológico, o homem não se encontra mais dentro da esfera da vida orgânica, mas em uma superação de 
princípio, qualitativa, ontológica.  
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capaz, pelo trabalho, de constituir uma ruptura com a continuidade normal do desenvolvimento, 

ocorrendo uma mudança qualitativa e estrutural do próprio ser. Marx assim demonstra que o 

caráter ontológico do trabalho desse novo ser tem sua relação com a natureza, mediada por suas 

necessidades, e que, diferente dos animais, antes de realizar qualquer atividade, a mesma já foi 

preconcebida idealmente21, na qual o objetivo do trabalho não somente altera a sua forma 

natural, mas também determina que tipo e que modo de atividade à qual sua vontade está 

subordinada (LUKÁCS, 2013).  

Assim, o homem tem a capacidade de transformar não só o objeto do seu trabalho, mas 

também como que essa atividade irá influenciar na visão dos demais seres sociais, em um 

processo dinâmico que se renova conforme a sociedade vai se desenvolvendo. Com as 

mudanças nas relações de produção, do artesanato à indústria, do escambo ao comércio, do 

feudalismo ao capitalismo, surgem novas relações de trabalho que estabelecem novos 

comportamentos sociais.  

Com o auxílio da análise ontológica do trabalho, esse homem, consciente e livre, busca 

a sua emancipação. A educação para além do capital seria a educação em uma sociedade que 

fosse concebida a partir da busca da emancipação humana, se estabelecendo ao longo de um 

processo histórico, que evolui pelo domínio das técnicas na qual o próprio homem determina o 

ritmo das mudanças na sociedade. Assim, estabelecer a relação entre ciência e atividade humana 

como essencial para o processo de emancipação do homem só é possível com uma análise 

detalhada dessa evolução na sociedade.  

Embora o trabalho seja fundante, conforme Tonet (2015), existem outros momentos que 

fazem parte dessa realidade social, como a socialidade (onde o trabalho é sempre um ato social), 

a linguagem (pois em toda atividade social é necessária a comunicação) e a educação (pois nós 

humanos, diferentes dos animais, precisamos aprender o que fazer) como processo de aquisição 

de conhecimentos, valores, necessária para a participação do indivíduo na vida social.  

Nesse movimento dialético entre necessidades e existência humana, a vida só tem 

sentido quando, na esfera do trabalho, encontra sua primeira realização.  

_______________  
 
21 A característica que estabelece a mudança do ser orgânico para  o ser social para o homem é o seu caráter 
consciente e livre, uma ação que se torna concreta e que Lukács (2013, p. 38)  denominou teleológico, “todo 
processo teleológico implica o pôr de um fim e, portanto, numa consciência que põe fins. Pôr, nesse contexto, não 
significa, portanto, um mero elevar-à-consciência, como acontece com outras categorias e especialmente com a 
causalidade; ao contrário, aqui, com o ato de pôr, a consciência dá início a um processo real, exatamente ao 
processo teleológico. Assim, o pôr tem, nesse caso, um caráter irrevogavelmente ontológico. Em consequência, 
conceber teleologicamente a natureza e a história implica não somente que ambas possuem um caráter de 
finalidade, que estão voltadas para um fim, mas também que sua existência, seu movimento, no conjunto e nos 
detalhes devem ter um autor consciente.” 
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Na busca de uma vida cheia de sentido, a arte, a poesia, a pintura, a literatura, a música, 
o momento de criação, o tempo de liberdade, têm um significado muito especial. Se 
o trabalho se torna autodeterminado, autônomo e livre, e por isso dotado de sentido, 
será também (e decisivamente) por meio da arte, da poesia, da pintura, da literatura, 
da música, do uso autônomo do tempo livre e da liberdade que o ser social poderá se 
humanizar e se emancipar em seu sentido mais profundo (ANTUNES, 2009, p. 143).  
 

A educação para além do capital é crítica, interdisciplinar, que contextualiza os estudos 

referentes às produções científicas e às tecnológicas para que o discente possa avaliar os 

impactos que seus estudos irão produzir na sociedade e para o ambiente, uma educação baseada 

na ação problematizadora do contexto real, que ao ensinar, também o liberta. 

 
3.2.3 A problematização no caminho da interdisciplinaridade: reflexões para o currículo 

integrado  

 

Discutir a importância da interdisciplinaridade para a educação é consoante com o papel 

das disciplinas no currículo.  

As disciplinas, com suas fronteiras para separar aspectos do mundo que foram testados 
ao longo do tempo, não só oferecem a base para analisar e fazer perguntas sobre o 
mundo, como também oferecem aos estudantes uma base social para um novo 
conjunto de identidades como aprendizes (YOUNG, 2011, p. 617). 
 

Segundo Young (2011), em sua definição de “currículo de engajamento”, as disciplinas 

assumem três papéis: o papel curricular, que garante ao estudante o acesso ao conhecimento 

confiável em campos particulares; o papel pedagógico, que serve de ponte de aprendizado de 

“conceitos cotidianos” para “conceitos teóricos” associados às disciplinas; e um papel gerador 

de identidade para professores e aprendizes, quando as disciplinas fortalecem a identidade dos 

professores como classe. Por isso a interdisciplinaridade não deve surgir de um ponto externo 

imposto, mas sim dos limites e aberturas propostas pelo campo do conhecimento.  

O termo interdisciplinaridade aparece também como forma de correção de erros 

provenientes da compartimentação das ciências que não se comunicam interdisciplinarmente, 

na qual a crítica a esse acontecimento se assemelha à separação entre trabalho manual e 

intelectual, à dualidade teoria e prática, à divisão entre humanismo e técnica. O que se pode 

destacar é que a interdisciplinaridade é primordialmente uma filosofia de trabalho que surge 

quando é preciso enfrentar os problemas e questões da sociedade, e assim alguns passos se 

tornam essenciais para uma prática interdisciplinar, tais como: definir o problema; determinar 

os conhecimentos e as disciplinas de consulta; reunir todos os conhecimentos atuais; resolver 

os conflitos entre as disciplinas participantes; manter a comunicação com técnicas integradoras; 

e comparar as contribuições buscando avaliar sua adequação e adaptabilidade. Mas, para 
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avançar nessa perspectiva é preciso manter a negociação entre os envolvidos, sempre 

esclarecendo as posições, os fatos e as informações da contribuição daqueles que estão 

participando do trabalho (SANTOMÉ, 1998). 

A interdisciplinaridade é um objeto nunca completamente alcançado e por isso deve 
ser permanentemente buscado. Não é apenas uma proposta teórica, mas sobretudo 
uma prática. Sua perfectibilidade é realizada na prática; na medida em que são feitas 
experiencias reais de trabalho em equipe, exercitam-se suas possibilidades, problemas 
e limitações. É uma condição necessária para a pesquisa e a criação de modelos mais 
explicativos desta realidade tão complexa e difícil de abranger (SANTOMÈ, 1998, p. 
66-7). 
 

A interdisciplinaridade que procura embasar a práxis investigada neste trabalho, busca 

na produção do saber os questionamentos necessários para alcançar a transformação social, por 

isso a problemática do labor científico mostra a produção de novos mundos adequados ao 

sujeito, retornando a este sujeito de tal forma que essa unidade se transforme em novos 

conhecimentos, em um processo de mediação entre cientistas e o mundo do senso comum. 

Conforme Etges (2002, p. 73), nesse contexto não se cria uma teoria, mas sim o entendimento 

do que cada ciência está fazendo e a “descoberta de estratégias de ação que lhes eram 

desconhecidas a ambos, tanto no interior de sua própria ciência, como em relação às outras e 

ao mundo exterior do cidadão comum”.  

 
[...] [A interdisciplinaridade] deverá ser um mediador que possibilita a compreensão 
da ciência, além de formas de cooperação a um nível bem mais crítico e criativo entre 
os cientistas.  
[...] [A interdisciplinaridade] é o princípio da compreensão da ciência pelo próprio 
cientista, da compreensão dos seus pressupostos e dos seus limites, portanto, o 
princípio da exploração máximas das potencialidades de cada construto, e, quando o 
cientista descobre os limites, ela é o impulso da busca de novos horizontes para a 
superação do atual construto e a criação de um novo (ETGES, 2002, p. 73-4). 

 
Assim essa abordagem se aproxima da análise socioantropológica de Jantsch (apud 

FAZENDA, 1992) ao supor a interdisciplinaridade em uma organização das ciências segundo 

uma finalidade, concebendo o ensino como meio de auto renovação, com engajamento na 

problemática político-social, sendo agente e paciente das transformações sociais, eliminando as 

barreiras entre a teoria e a prática, formando uma educação engajada ao invés de um ensino 

alienado. 

O currículo integrado defendido nesse trabalho é o mesmo abordado por Ciavatta 

(2008), e que deve permear as propostas pedagógicas de formação integrada ou do ensino médio 

integrado ao ensino técnico tornado inseparável a educação geral à educação profissional em 

torno dos campos em que ocorre a preparação ao trabalho, seja nos processos produtivos ou nos 

processos educativos com a formação inicial, com o ensino técnico, tecnológico ou superior. 

Uma formação humana que garanta ao adolescente e ao trabalhador adulto o direito a uma 
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leitura de mundo supondo que ele possa compreender as relações sociais que estão ocultas a 

todos os fenômenos, articulando dessa forma os conhecimentos e as disciplinas no currículo 

integrado por meio de abordagens interdisciplinares, transdisciplinares, transversais, assim 

como de temas geradores que desenvolvam a interligação entre trabalho, arte, lazer etc. 

Nos capítulos teóricos buscou-se aproximar o leitor das discussões sobre a realidade do 

processo ensino-aprendizagem que permeia o âmbito da interdisciplinaridade, de tal forma que 

esta investigação identifique, no chão da escola, os fundamentos necessários para a realização 

de uma práxis pedagógica interdisciplinar no currículo da EPT. A partir de agora serão traçados 

os caminhos metodológicos desta pesquisa, discutindo as bases conceituais que motivaram a 

realização do trabalho, que se propôs a (re)conhecer de como se manifesta, através do currículo 

integrado, a abordagem interdisciplinar desenvolvida por professores e percebidas no dia a dia 

dos alunos. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo proposto ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica (ProfEPT) insere-se na linha de pesquisa “Práticas Educativas à 

EPT”, que trata dos fundamentos das práticas educativas e do desenvolvimento curricular na 

Educação Profissional e Tecnológica. Essa linha de pesquisa abriga o macroprojeto 3 – Práticas 

Educativas no Currículo Integrado, desenvolvido na perspectiva do currículo integrado, 

contribuindo para a qualificação das práticas pedagógicas, em direção à superação da dualidade 

estrutural, nas diversas ações de ensino, e tendo como pilares o trabalho, a ciência, a tecnologia 

e a cultura, com suporte da interdisciplinaridade e das diversas relações existentes no mundo 

do trabalho (INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2018). 

Para servir de apoio à interdisciplinaridade, categoria principal da pesquisa, foi realizada 

uma revisão bibliográfica de autores marxistas do campo trabalho-educação que dialogassem 

com as recentes produções científicas da Pós-graduação na base de dados da CAPES. Foi 

também realizada uma pesquisa documental com o recorte da abordagem da 

interdisciplinaridade nos atos normativos, entre eles, o Projeto Pedagógico Institucional, as 

Diretrizes Orientadoras, o Plano de Curso, que nortearam o processo ensino-aprendizagem no 

Ensino Médio Integrado em Eletroeletrônica do IFMA, Campus Santa Inês.  

Neste capítulo, delineia-se o trajeto metodológico por intermédio de uma pesquisa 

qualitativa, de natureza investigativa, cuja finalidade foi descrever a percepção docente e 

discente da prática pedagógica desenvolvida no currículo do Ensino Médio Integrado, com o 

intuito de verificar se ela se aproxima de uma práxis pedagógica interdisciplinar. Paralelamente, 

como complementação, foi realizada uma abordagem interventiva com a pesquisa ação, 

momento em que os pesquisados participaram da construção do Produto Educacional (PE), 

buscando fomentar a prática interdisciplinar de forma crítica, intencional, com a interação entre 

pesquisador e pesquisados no intuito de intervir na realidade. Esse percurso de pesquisa aparece 

especificado no quadro abaixo:   
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Quadro 3 – Fases básicas da pesquisa que estruturam a metodologia 
FASES OBJETIVOS 

Pesquisa Bibliográfica e Documental 

Pesquisar o campo teórico trabalho-educação e 
as recentes pesquisas cientificas sobre a 
categoria interdisciplinaridade os estudos sobre 
o Ensino Médio Integrado à EPT; Currículo; os 
documentos orientadores: Diretrizes 
Curriculares, Projeto Pedagógico Institucional, 
Plano de Curso. 
 

Pesquisa Descritiva e Pesquisa Ação 

Aplicação de questionários, entrevistas e roda 
de conversa com docentes e discentes para 
identificar práticas interdisciplinares no 
currículo do Ensino Médio Integrado à EPT.  
 

Análise dos resultados dos 
questionários e das entrevistas 

Estabelecer a relação dialética dos teóricos com 
a análise do processo de sistematização do 
discurso teórico provenientes dos questionários 
e das entrevistas. 
 

Elaboração do Produto Educacional 

Criar um e-caderno pedagógico para 
desenvolvimento da práxis pedagógica 
interdisciplinar. 
 

Apresentação do Produto Educacional 

Mostrar o Produto Educacional desenvolvido 
para análise, observações e disponibilizar seu 
endereço eletrônico na Plataforma 
EDUCAPES. 
 

                 Fonte: Autoria própria, 2022. 

Visto que a interdisciplinaridade surge como alternativa para romper com a separação 

entre teoria e prática, epistemologicamente, a pesquisa se fundamentou no materialismo 

histórico-dialético, para revelar como as práticas pedagógicas desenvolvidas no processo 

ensino-aprendizagem da EPT compreendem o contexto de um processo histórico que, em sua 

estrutura socioeconômica, insiste na divisão da educação técnica e da educação geral. Assim, 

conforme Leite (2017), buscou-se traçar os caminhos dos fatos, não de forma isolada, mas 

estabelecendo uma relação dinâmica e dialética entre o singular, o universal e o particular. O 

que se fez, partindo de uma análise da prática de docentes e discentes do Ensino Médio 

Integrado à EPT, foi estabelecer as relações das múltiplas determinações oriundas dessa 

experiência, cuja finalidade seria alcançar uma possível práxis interdisciplinar, por isso a 

reflexão sobre o caminho que desenhamos é se nele seguimos rumo à individualidade e à 

competitividade ou caminharemos vislumbrando a solidariedade e a transformação social? 

 
4.1 Lócus 

 
Para promover o desenvolvimento socioeconômico local e regional e oportunizar aos 

jovens da classe trabalhadora o acesso aos postos de trabalho da classe dirigente, foram criados, 
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com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia (IF).  No Estado do Maranhão, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão, foi constituído a partir de um processo de expansão decorrente da 

meta de ampliação dos pontos de presença da Educação Profissional e Tecnológica em todo 

território nacional, principalmente nas periferias das metrópoles e nos interiores distantes da 

zona urbana das grandes cidades. Para concretizar essa meta o Governo Federal planejou tal 

estratégia em 3 fases, que contemplam, em diferentes tempos, um dos maiores projetos de 

consolidação do desenvolvimento regional do país através de centros de ensino que atualmente 

compõem a Rede Federal de Educação, Profissional e Tecnológica (IFMA, 2019). 

Conforme dados do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – IFMA 2019-2023, 

o Instituto Federal do Maranhão conta com a seguinte composição: 29 Campi; 04 Centros de 

Referência Educacionais; 01 Centro de Referência Tecnológica; 01 Centro de Pesquisas 

Avançadas em Ciências Ambientais. Em sua estrutura também tem Polos de Educação à 

Distância e Polos Institucionais com unidades administrativas e pedagógicas, alcançando mais 

de 60 municípios maranhenses como mostra a figura 2 a seguir: 

Figura 2 – Campi e Centros de Referência do IFMA 

 
                    Fonte: IFMA, 2019. 

 
Esta pesquisa foi realizada em um dos polos de presença do IFMA, representado no 

mapa da figura 2, no ponto 9, que faz parte da fase 1 de expansão, localizado na cidade de Santa 

Inês, MA, na região central do estado maranhense. Polo educacional e comercial, com 
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privilegiada infraestrutura e logística, em virtude do acesso por ferrovias e estradas estaduais e 

federais, a cidade desenvolve atividades também nas áreas da agricultura, piscicultura e 

construção civil. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

referentes aos últimos censos realizados em 2010, 2019 e 2021, a cidade tem Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,674, uma área de aproximadamente 

786,689 km² e uma população estimada de 89.927 habitantes.  

O IFMA, Campus Santa Inês, oferece seis Cursos Técnicos na forma de Ensino Médio 

Integrado, quais sejam: Administração na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA), Edificações, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Informática e Logística. Além 

desses, há quatro Cursos Superiores: Bacharelado em Administração, Bacharelado em 

Engenharia de Computação, Licenciatura em Física e Tecnologia em Construção de Edifícios. 

 
Figura 3 – Fachada do IFMA Campus Santa Inês 

 
Fonte: MEIRELES, 2021.22  

 
4.2 Participantes  

 
A pesquisa foi realizada na turma do 2º ano do Ensino Médio Integrado do Curso 

Técnico em Eletroeletrônica no IFMA, Campus Santa Inês (Figura 3). À época havia 30 

discentes matriculados e 11 docentes que ministravam aulas no curso. O critério de escolha da 

turma foi definido por consequência das seguintes condições: as atividades pedagógicas da 

instituição estarem sendo realizadas de forma remota; a relação de contato que o pesquisador 

tinha com os participantes, visto ser também é docente desta turma; os estudantes já terem 

realizado a metade do curso e estarem, assim, familiarizados com a operacionalização do 

currículo. No tocante à relação professor/pesquisador, todas as ações realizadas buscaram 

_______________  
 
22 Foto cedida pelo servidor Anderson Araújo Meireles do IFMA Campus Santa Inês  
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garantir a liberdade e livre manifestação em todos os momentos de interação com o público-

alvo do estudo. 

Os formulários/questionários on-line foram respondidos por 22 discentes e 10 docentes 

(8 do núcleo comum e 2 do núcleo técnico) e, desse total, participaram das entrevistas on-line 

o quantitativo de 8 discentes e 9 docentes (7 do núcleo comum e 2 do núcleo técnico). Durante 

o processo os participantes da pesquisa colaboraram de forma voluntária na pesquisa, tendo 

conhecimento do seu teor e de seus objetivos, sendo preservadas suas identidades e obedecidos 

os disciplinamentos ético-científicos previstos em lei. 

 
4.3 Coleta e análise de dados 

 
A coleta de dados foi realizada através de aplicação de questionários/formulários 

digitais com perguntas abertas e fechadas via plataforma Google Forms, e de entrevistas virtuais 

com os docentes e discentes por meio da plataforma Google Meet, sendo disponibilizado aos 

participantes a assinatura dos Termos de Consentimento (Apêndice A e B) e de Assentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice C).  

Tendo em vista que para a análise buscou-se estabelecer relações dos dados qualitativos 

com a prática interdisciplinar no currículo do Ensino Médio Integrado em Eletroeletrônica do 

IFMA, Campus Santa Inês, foram realizadas tanto a análise documental, com o intuito de 

condensar as informações sobre interdisciplinaridade dos documentos normativos que regem a 

instituição; análise da percepção docente e discente estabelecida nos questionários quanto a 

análise de conteúdo, como instrumento metodológico para avaliar os discursos das entrevistas. 

A análise do conteúdo, conforme Bardin (2016), segue o processo de dedução organizado em 

três fases principais: pré-análise exploração do material; e tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação.    

 
4.4 Aspectos éticos 

 
A pesquisa seguiu as determinações e diretrizes éticas que protegem as pessoas 

investigadas e garantem a correta execução da investigação, conforme Resolução nº 466, de 12 

de dezembro de 2012 e Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), do Ministério da Saúde, que aprovam diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012b; BRASIL, 2016).   

A realização da pesquisa no IFMA, Campus Santa Inês, foi autorizada pelo Diretor-

Geral, e tal documento fez parte do processo de submissão ao Comitê de Ética de Pesquisa que 
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foi aprovado com o parecer CEP nº 3.968.325, de 13 de Abril de 2020, em conformidade com 

as diretrizes das resoluções citadas acima. 

Os dados da pesquisa são públicos, os docentes e discentes tiveram livre escolha quanto 

à sua participação e podiam retirar a autorização a qualquer momento, sem necessidade de 

justificativas e sem qualquer prejuízo. Também ficaram livres para deixar de responder 

qualquer pergunta do questionário/entrevista, caso desejassem, não tendo qualquer despesa e 

nenhuma remuneração.   

Por se tratar da modalidade de ensino técnico integrado foi necessária a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)23 aos docentes, discentes (Apêndices A 

e B). No caso de discentes menores de idade, seus responsáveis assinaram o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Apêndice C). Esses instrumentos garantem a 

confiabilidade das informações e da pesquisa, assim como os aspectos éticos de sigilo e de livre 

escolha na participação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________  
 
23 Os termos de Consentimento (TCLE) e de Assentimento (TALE) foram elaborados tendo como parâmetros os 
documentos da dissertação de SILVA, S. (2020) intitulada “A inclusão escolar de discentes com deficiência física: 
contribuição para uma práxis inclusiva no Iinstituto Federal do Maranhão a partir do desenvolvimento de um 
aplicativo educacional”, realizada no IFMA, São Luis-Campus Monte Castelo, apresentada ao Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT). 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Este capítulo retoma o objetivo central da pesquisa que era analisar a prática docente 

relacionada à abordagem interdisciplinar descrita no currículo, e se dispõe, nesta observação, a 

investigar os caminhos que aproximam docentes e discentes de uma práxis pedagógica 

interdisciplinar no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, 

Campus Santa Inês.  

Para sistematizar e apresentar a análise dos dados e seus resultados organizou-se essa 

etapa da seguinte forma: 1) análise de documentos normativos que contemplam, em seu corpo 

teórico, o discurso sobre interdisciplinaridade e sua relação com o currículo da Educação 

Profissional e Tecnológica, entre eles destacam-se o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), o 

Plano de Curso e as Diretrizes Norteadoras da EPT; 2) a análise dos resultados dos formulários 

aplicados aos docentes e discentes da pesquisa, a partir dos quais, numa abordagem qualitativa, 

busca-se apresentar a percepção desses sujeitos sobre a abordagem interdisciplinar 

desenvolvida na escola; e 3) a análise de conteúdo das entrevistas realizadas com os docentes e 

discentes, que, por meio de seus discursos, dialogam sobre o seu entendimento e sua concepção 

a respeito destas práticas interdisciplinares. 

 

5.1 A análise da abordagem interdisciplinar nos documentos normativos 

 

A normativa legal de criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão, lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, logo no início da legislação expressa o 

seguinte:  

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação 
e constituída pelas seguintes instituições:  
I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais;  
II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR;  
III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-
RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG;  
IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; e (Redação dada pela 
Lei nº 12.677, de 2012)  
V - Colégio Pedro II. (Incluído pela Lei nº 12.677, de 2012)  
Parágrafo único. As instituições mencionadas nos incisos I, II, III e V do caput 
possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia administrativa, 
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. (Redação dada pela Lei nº 
12.677, de 2012) (BRASIL, 2008). 

 
Este artigo demonstra, em seu parágrafo único, que os Institutos Federais, mesmo 

vinculados a um órgão da administração direta, o Ministério da Educação, são autarquias que, 

como entidades da administração indireta, gozam de plena autonomia para gerir suas atividades, 
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sejam elas administrativas, financeiras e de cunho pedagógico. Essa característica permite a 

essas instituições flexibilidade para cumprir sua finalidade de oferta de Educação Profissional 

e Tecnológica, que é promover o desenvolvimento social e econômico das microrregiões 

espalhadas em todo o território nacional. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), se 

valendo dessa autonomia e obedecendo as normativas legais que regem as instituições de 

ensino, em março de 2015, iniciou as discussões internas para elaboração do primeiro Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI). Nos encontros organizados por uma comissão central, 

comissões locais e representações de vinte e seis campi do IFMA foi debatido o documento, 

que representa as concepções e princípios teóricos, filosóficos e políticos dos processos 

formativos da instituição, sendo posteriormente disponibilizado para consulta pública. Após o 

recebimento de novas contribuições e a aprovação pelo Conselho Superior, foi apresentado à 

comunidade por meio da Resolução 076, de 30 de agosto de 2016 (IFMA, 2016). 

O PPI 2019-2023 encontra-se em sua segunda versão atualizada, compondo o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFMA, sendo parte imprescindível do planejamento 

político pedagógico, estabelece o compromisso com a formação humana integral: 

O ser humano que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
quer formar é aquele capaz de fazer análise crítica da realidade, um ser humano 
transformador do coletivo, capaz de modificar a relação com sua realidade a partir da 
sua problematização e do rompimento de suas estruturas, buscando soluções para os 
possíveis conflitos e questionamentos, contribuindo para a construção de uma 
sociedade justa, democrática, cidadã e ética, fundamentada nos princípios do diálogo, 
que deve ser estabelecido com os iguais e com os diferentes (IFMA, 2019, p.7). 

 
Assumindo a formação profissional que advém da análise crítica da realidade, na busca 

de soluções que contribuam para a transformação social, o IFMA abre caminho para a 

implementação do currículo integrado em sua proposta pedagógica. Como tal, conforme 

Thiesen (2013), essas escolas que problematizam o conhecimento e rompem essas estruturas 

que são configuradas nos currículos oficiais, têm mais chances de orientar uma integração 

curricular numa expectativa de concretização de práticas interdisciplinares que assumam o 

trabalho como princípio educativo.  

O projeto político dos Institutos Federais contempla como pressuposto principal o 

respeito à sua autonomia, o qual permite, dentro de suas peculiaridades regionais e locais, 

consolidar os seus processos pedagógicos conforme a perspectiva defendida em sua concepção 

fundante de práxis, expressa dessa forma no PPI do IFMA: 

Assim, foram eleitos como princípios ou categorias teóricos metodológicos do Ensino 
que se coadunam com a perspectiva educacional defendida no IFMA estão a 
interdisciplinaridade, contextualização, dialogicidade, problematização, trabalho e 
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pesquisas como princípios educativos, extensão como forma de diálogo com a 
sociedade, internacionalização, emancipação e práxis. [...] 
Uma prática pedagógica, que exige uma íntima relação entre Ensino, Pesquisa e 
Extensão; entre teoria e prática; entre ciência e tecnologia, impõe ao Ensino o desafio 
de romper com o isolamento entre as disciplinas provocando repercussão na 
significação dos conhecimentos e na leitura de mundo feita por discentes e professores 
(IFMA, 2019, p. 11). 

 
A interdisciplinaridade, provocada no documento, demonstra a preocupação tanto 

teórica quanto metodológica de sua finalidade, as quais estarão alinhadas com os pressupostos 

de uma educação que tem como objetivos, de acordo Ramos (2011), permitir a mediação do 

trabalho como princípio educativo com a compreensão dos processos históricos, sociais e 

culturais do conhecimento. Articulando os conhecimentos humanísticos, científicos, 

tecnológicos e culturais com o mundo do trabalho, o PPI busca na interdisciplinaridade revelar 

sua efetivação como práxis, tendo como premissa fundamental a relação indissociável entre 

Ensino, Pesquisa e Extensão, pois assim o relacionamento entre as ciências permitirá o 

rompimento da dualidade teoria e prática, dicotomia que se encontra presente no ensino 

profissionalizante através de uma educação demandada por setores exclusivamente ligados ao 

mercado de trabalho.  

A presença de setores privados que privilegiam uma educação voltada ao mercado de 

trabalho se consolidou com a Nova Reforma do Ensino Médio, Lei nº. 13.415/2017, a qual 

restringiu a participação ativa de organizações da sociedade civil. No âmbito dos Institutos 

Federais, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (CONIF), desde 2016, por meio do documento “Diretrizes Indutoras 

para a oferta de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio na Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica” tem se mobilizado para garantir nos projetos 

pedagógicos dos cursos técnicos integrados uma educação ampla que se orienta com os 

preceitos humanistas alinhados com a lei de criação dos Institutos Federais e a Resolução 

CNE/CEB Nº 6, de 20 de setembro de 2012, que estabelecia as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2012a).  

No intuito de fortalecer o projeto político pedagógico dos Institutos Federais, esse  

documento de orientação curricular que o CONIF apresentou para toda a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica aponta que, tanto as alterações na LDB, com 

a Nova Reforma do Ensino Médio, quanto às novas  Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Profissional e Tecnológica, Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021, 

não são desrespeitadas, visto que a oferta do Ensino Médio Integrado tem legitimidade na 

normativa de criação dos Institutos Federais. As diretrizes indutoras para a oferta de cursos 
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integrados da Rede Federal orientam 23 ações que asseguram a concepção pedagógica de 

formação integral, das quais destacamos aquelas que estão ligados à interdisciplinaridade:   

5. Garantir, nos projetos pedagógicos de cursos técnicos integrados, todos os 
componentes curriculares da formação básica, com foco na articulação e na formação 
humana integral.  
6. Assegurar, nos projetos pedagógicos de cursos técnicos integrados, atividades 
didático-pedagógicas que articulem ensino, pesquisa e extensão. 
8. Garantir uma organização curricular orgânica que privilegie a articulação e a 
interdisciplinaridade entre os componentes curriculares e as metodologias 
integradoras e possibilite a inserção e o desenvolvimento de componentes 
curriculares, ações ou atividades, com vistas à promoção da formação ética, política, 
estética, entre outras, tratando-as como fundamentais para a formação integral dos 
estudantes. 
9. Prever, nos projetos pedagógicos de cursos técnicos integrados, carga horária 
específica para Prática Profissional Integrada (PPI), a ser desenvolvida ao longo do 
curso, a fim de promover o contato real e/ou simulado com a prática profissional 
pretendida pela habilitação específica. Além disso, articular a integração horizontal e 
vertical entre os conhecimentos da formação geral e da formação específica com foco 
no trabalho como princípio educativo (FDE/CONIF, 2018, p. 15-16). 

 

Atualmente, o IFMA passa por um processo de atualização da organização curricular 

do documento, o que irá nortear esse planejamento político pedagógico dos cursos técnicos 

integrados visando atender as orientações propostas pelo CONIF de fortalecimento do projeto 

educacional da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Como esse 

processo em andamento ainda irá atingir os documentos pedagógicos dos cursos técnicos 

integrados, buscamos, a partir da análise do Projeto Pedagógico de um curso Técnico Integrado 

do Campus Santa Inês, identificar o contexto em que a interdisciplinaridade é retratada e como 

ela se apresenta no desenho curricular do documento.  

O Plano Pedagógico do Curso Técnico Integrado em Eletroeletrônica do IFMA, Campus 

Santa Inês, escolhido para esta pesquisa, sofreu revisão de sua matriz curricular em 2013. No 

corpo do projeto, porém, verificou-se referência à Resolução nº04/99 e ao Parecer nº 16/99, que 

retratavam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico 

anterior às novas Diretrizes em vigência na época da elaboração desta atualização. A referência 

a uma resolução que sustentava os preceitos do Decreto Federal nº 2.208, de 17 de abril de 

1997, que impossibilitava o ensino médio integrado à educação profissional, por ora já 

demonstra uma inconsistência que deveria ser vista. Assim sendo, decidimos comparar trechos 

do texto do plano de curso original do ano de 2012, com a atualização realizada em 2013, 

conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 4 – Comparação dos Planos do Curso Técnico Eletroeletrônica IFMA, Campus Santa Inês 
PLANO DE CURSO ORIGINAL (2012) * PLANO DE CURSO REVISADO (2013) ** 
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A
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O IFMA, instituição educativa responsável pela 
formação de profissionais para atuarem nas 
diversas áreas e segmentos que compõem o 
mundo do trabalho, em atendimento a sua 
função social e ao que determina a LDB nº 
9394/96, o Decreto Lei 2.208/97, a Resolução 
nº04/99 e o Parecer nº 16, procedeu com a 
reformulação curricular do Curso de 
Eletroeletrônica (IFMA, 2012, p.4). 
 

 
O IFMA, instituição educativa responsável pela 
formação de profissionais para atuarem nas diversas 
áreas e segmentos que compõem o mundo do trabalho, 
em atendimento a sua função social e ao que determina 
a LDB nº 9394/96, o Decreto Lei 5154/04, a Resolução 
nº04/99, o Parecer nº 16/99 e o Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos procedeu com a estruturação 
curricular do Curso de Eletroeletrônica (IFMA, 2013, 
p.4). 
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A organização curricular proposta, sintonizada 
com os aspectos legais, está comprometida, de 
um lado, com o novo significado de trabalho no 
contexto da globalização e, de outro, com o 
processo de formação do profissional-cidadão. 
Profissional dinâmico, criativo, investigativo, 
com instrumentalização necessária para 
transpor as fronteiras do conhecimento, 
podendo, assim, transitar por diferentes áreas 
profissionais. Cidadão conhecedor de seus 
direitos e deveres para o pleno exercício de sua 
cidadania.  
Os módulos, de caráter interdependente, não 
possibilitam a certificação de qualificações 
profissionais e totalizam 4160 horas / aulas (fora 
o estágio supervisionado) (IFMA, 2012, p.7). 

A organização curricular propõe o desenvolvimento de 
conhecimentos profissionais sintonizados com o 
respectivo setor produtivo. Essa organização 
configurar-se-á numa abordagem interdiscipliinar e 
contextualizada viabilizada pelo trabalho docente e 
técnico, desenvolvidos coletivamente e planejado 
previamente em pactuação com docentes e alunos. É 
necessária a articulação e interação de conhecimentos 
científicos, tecnológicos, culturais e humanísticos com 
o mundo do trabalho que exige a interdisciplinaridade 
como princípio educativo. 
Os módulos, de caráter interdependente, não 
possibilitam a certificação de qualificações 
profissionais e totalizam 4040 horas / aulas (fora o 
estágio supervisionado) (IFMA, 2013, p.7). 
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Entende-se que num modelo de ensino por 
competências, o objetivo a ser alcançado no 
Ensino Médio é o desempenho suficiente em 
todas as unidades de competência consideradas 
relevantes para a formação básica do aluno. Por 
outro lado, não se pode esquecer o aspecto 
formativo da avaliação que objetiva uma 
tomada de decisão para direcionar a 
aprendizagem do aluno(IFMA, 2012, p.30). 
 
 
 
 

 
A avaliação contemplará os aspectos qualitativos e 
quantitativos com prevalência dos primeiros, 
perpassando as dimensões conceituais, procedimentais 
e atitudinais. Considerando que são imprescindíveis as 
articulações entre as dimensões propostas, visto que 
são necessárias a aquisição das bases cientificas e 
tecnológicas de cada componente curricular, com 
vistas a desenvolver a capacidade de 
operacionalização dos conhecimentos adquiridos e a 
incorporação de valores que impliquem numa 
ressignificação das práticas vivenciadas coletivamente 
(IFMA, 2013, p.37). 
 

Fonte: Autoria própria, 2022. 
Notas: 
*referente ao Plano do Curso Técnico Integrado em Eletroeletrônica, elaborado em 2012, disponibilizado pelo 
IFMA Campus Santa Inês-MA.  
** referente à revisão do Plano do Curso Técnico Integrado em Eletroeletrônica, atualizada em 2013, em vigência 
e disponível no site do IFMA Campus Santa Inês. 
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No campo Justificativa do quadro 4, destaca-se na revisão do plano de curso, realizada 

no ano de 2013, a referência ao Decreto n.5154/04, que torna possível a integração entre 

trabalho, ciência, tecnologia e cultura por meio do Ensino Médio Integrado à EPT. Observa-se 

também que este plano de curso revisado demonstra influência do parecer CNE/CEB Nº 

11/2012 (BRASIL, 2012a), mesmo não sendo citado como referência teórica. Tal fato é possível 

observar ao analisar o campo Organização Curricular, quando fica notória a diferença entre as 

finalidades atribuídas nos dois planos de curso, em que pese o fato de que, no plano de curso 

revisado em 2013, a abordagem interdisciplinar é definida como princípio educativo que tem 

como premissa o desenvolvimento coletivo entre docentes e alunos, buscando efetivar um 

currículo integrado em sintonia com o mundo do trabalho. Essa definição está de acordo com o 

que expressa o parecer CNE/CEB Nº 11/2012: 

Flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização ligam-se diretamente ao grau 
de autonomia conquistado pela escola na concepção, elaboração, execução e avaliação 
do seu projeto pedagógico, fruto e instrumento de trabalho do conjunto dos seus 
agentes educacionais, de modo especial dos seus docentes. Estes princípios refletem-
se na construção dos currículos em diferentes perspectivas, o que abre um horizonte 
de liberdade e, em contrapartida, de maior responsabilidade para a instituição 
educacional (BRASIL, 2012a, p. 57). 

 
Nota-se que a definição é bem diferente daquela atribuída no plano de curso original de 

2012, que tinha como referência o Decreto 2208/97, em que termos como flexibilidade, 

contextualização e interdisciplinaridade eram remanejados para preconizar uma educação 

profissional que formasse um trabalhador que atendesse aos anseios da globalização e se 

encaixasse ao perfil polivalente visando desempenhar as funções instrumentais que exige o 

mercado de trabalho. É lógico que, numa leitura sem profundidade, não se consegue perceber  

essas diferenças, mas não se pode negligenciar a força desses documentos, que podem 

influenciar nos projetos desempenhados no interior da escola, nem ignorar como eles definem 

a dinâmica da relação entre os componentes curriculares.  

É por isso que em uma verificação mais criteriosa do plano de curso de Eletroeletrônica 

do IFMA, Campus Santa Inês, não é possível visualizar informações que atendam os itens 6, 8 

e 9 das Diretrizes Indutoras do CONIF, que, em sua essência, buscam materializar ações 

curriculares ou extracurriculares que articulem ensino, pesquisa e extensão ao longo da 

formação profissional, promovendo a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares 

de tal forma que integre os conhecimentos de formação geral e específica.  

O que se tem de concreto no plano de curso é a garantia de oferta de todos os 

componentes curriculares da formação básica, conforme preconiza a orientação do item 5 das 

Diretrizes Indutoras do CONIF. Mesmo assim, observou-se na revisão do currículo integrado 
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do IFMA, Campus Santa Inês, que ocorreu uma redução da carga horária total do curso em 

questão, o que poderia indicar uma fragilidade na concepção da formação humana integral, caso 

essa redução afetasse os componentes curriculares da formação do Ensino Médio e pudesse 

enfraquecer a ação interdisciplinar. Essa situação só se concretiza, conforme Ciavatta e Ramos 

(2012), por meio da ampliação de seleção dos conteúdos e do aprofundamento científico dos 

conceitos que sejam capazes de mediar as relações sociais de produção com a realidade social.  

Na tabela 2, a seguir, demonstra-se que as alterações das cargas horárias ocorreram 

apenas nos componentes curriculares da formação técnica do curso, obedecendo aos limites 

normativos do Cadastro Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), a Resolução CNE/CEB Nº 

6/2012 e a autonomia da instituição em flexibilizar a matriz curricular à realidade da escola e 

da necessidade do curso. Essa alteração não afeta sobremaneira a formação humana integral 

proposta pelo projeto pedagógico da instituição. 

Tabela 2 –Detalhamento das cargas horárias dos componentes curriculares  
 

Componentes Curriculares 
 

Plano de curso original Plano de curso revisado 

  
Carga Horária (Núcleo Comum) 

 
2840hs 2840hs 

 
Carga Horária (Núcleo Técnico) 

 
1320hs 1200hs 

 
Carga Horária Total (CHT) 

 
4160hs 4040hs 

Fonte: Autoria própria, 2022. 
   
Outra questão importante no que tange à revisão do plano de curso técnico integrado em 

Eletroeletrônica do IFMA, Campus Santa Inês, foi a manutenção do modelo de ensino por 

competências na estrutura curricular de apresentação dos componentes curriculares, em 

consonância com a descrição do Campo Sistemática de Avaliação, conforme podemos 

visualizar no recorte do desenho curricular a seguir: 
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Figura 4 – Disciplinas no Plano de Curso Técnico Integrado em Eletroeletrônica 

 
  Fonte: BRASIL, 2013, p.10;26. 

 
Segundo o Parecer CNE/CEB nº 16/99, registrado no plano de curso como documento 

norteador de sua elaboração, esta flexibilidade curricular deve trazer em sua raiz a 

interdisciplinaridade baseada no rompimento da segmentação das disciplinas para cumprir e se 

adequar à integração exigida no seu desempenho profissional. Isso contrasta com toda a 

concepção de formação politécnica presente nas diretrizes curriculares (Resolução CNE/CEB 

Nº 6/2012) (BRASIL, 2012a) em vigência após a revisão do plano do curso em 2013. Supõe-

se que manter, na apresentação do documento pedagógico, a visualização dos objetivos de cada 

conhecimento científico como competências a serem alcançadas, pode influenciar 

negativamente o ensino, com a reprodução de práticas interdisciplinares mercadológicas e 

individualistas a serem desenvolvidas e pactuadas entre docentes e discentes. Além disso, o 

termo "competência" carrega, de certa forma, uma carga semântica de recontextualização que 

atende aos interesses dos setores produtivos em detrimento do alcance social.  

Levando em consideração que o currículo escolar perpassa a ideia de matriz curricular 

apontada nos documentos, é necessário entender como a comunidade acadêmica compreende, 

organiza e vivencia esta prática interdisciplinar. Assim, para aprofundar esses olhares sobre o 

cotidiano da escola, nas próximas seções analisaremos questionários e entrevistas realizadas ao 

longo desta pesquisa. 
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5.2 A análise qualitativa que expressa os conhecimentos docente e discente sobre a 

abordagem interdisciplinar no currículo da EPT  

 
Para avançar além da formalidade curricular apresentada nos documentos normativos 

da instituição, e desenvolver o diálogo sobre a prática interdisciplinar na turma do segundo ano 

do Curso Técnico Integrado em Eletroeletrônica, aplicaram-se, no período de 14 a 26 de junho 

de 2020, questionários digitais, elaborado com perguntas abertas e fechadas para 22 discentes 

(Apêndice D) e 10 docentes (8 do núcleo comum e 2 do núcleo técnico) separadamente, via 

plataforma Google Forms (Apêndice E). 

As perguntas foram divididas em 3 partes: no primeiro bloco, o objetivo foi conhecer 

os participantes da pesquisa, como seus dados sociodemográficos; no segundo bloco, buscou-

se explorar suas observações e percepções das práticas interdisciplinares desenvolvidas durante 

o processo ensino-aprendizagem e; por fim, o terceiro bloco de perguntas, elaborado para 

definição do produto educacional a ser apresentado no tópico específico da apresentação dele, 

destinou-se a revelar os recursos tecnológicos/digitais de comunicação utilizados por docentes 

e discentes que facilitam a compreensão, planejamento e organização de práticas 

interdisciplinares.  

A análise dos dados foi categorizada em duas seções terciárias, apresentadas com o 

auxílio de gráficos que condensam as informações coletadas, organizam e facilitam a 

elucidação dos elementos científicos da pesquisa. 

 
5.2.1 Dados sociodemográficos e ocupacionais 

 
Os gráficos 1 e 2 mostram o sexo dos docentes e discentes que participaram da pesquisa. 

No caso de docentes a maioria, 70%, é do sexo feminino, quanto aos discentes, um pouco mais 

da metade, 54,5%, é do sexo masculino. 

 
Gráfico 1 – Sexo do(as) docentes 

 
                                            Fonte: Autoria própria, 2022.      
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Gráfico 2 – Sexo do(as) discentes   

   
                                                Fonte: Autoria própria, 2022.      
 
          No que tange à faixa etária dos(as) participantes da pesquisa, metade do corpo docente 

que ministra aula no Curso Técnico Integrado em Eletroeletrônica é de jovens entre 31 e 36 

anos, como demonstra o gráfico 3: 

 
Gráfico 3 – Faixa etária dos(as) docentes             

   
                                          Fonte: Autoria própria, 2022.      
 

Esses jovens docentes interagem com estudantes que, em sua maioria, encontram-se na 

faixa etária entre 16 e 18 anos, representados(as) no gráfico 4 com 81,8%. 

Gráfico 4 – Faixa etária dos(as) discentes 

 
.                                     Fonte: Autoria própria, 2022.      
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O processo ensino-aprendizagem tem como ponto de partida o conhecimento advindo 

das ciências, identificadas no planejamento pedagógico do curso como componentes 

curriculares dos núcleos comum e técnico. Sendo assim, aprofundou-se a análise nos dados 

ocupacionais dos professores para visualizar o perfil do caminho acadêmico e as experiências 

desenvolvidas em sua prática docente na instituição. Observa-se, no gráfico 5, que dos 10 

docentes respondentes do questionário, 90% são pós-graduados em nível de mestrado e 

doutorado, o que reforça a qualidade da formação desses docentes que atuam na EPT.   

Gráfico 5 – Titulação dos(as) docentes 

  
                                     Fonte: Autoria própria, 2022.      

 
No gráfico 6, observou-se que 70% dos docentes possuem cursos de licenciatura ou 

formação pedagógica complementar e o restante tem apenas a formação em bacharelado.   

Gráfico 6 – Docentes com Formação pedagógica 

   
                                      Fonte: Autoria própria, 2022.   
    

Na pesquisa, justifica-se o número de docentes com formação pedagógica, já que a 

maioria dos componentes curriculares oferecidos no período da pesquisa foi desenvolvido por 

professores do núcleo comum (8 docentes), sendo a maioria licenciados. Estes professores do 

núcleo comum ministram disciplinas do Ensino Médio, enquanto apenas 2 componentes 
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curriculares se referiam a professores do núcleo técnico, bacharéis, que atendem a base 

específica da formação profissional em Eletroeletrônica. Essa diferença reforça a importância 

do Ensino Médio Integrado (EMI) com base em uma formação humana integral que desenvolva 

uma práxis interdisciplinar que contemple a abordagem crítica desses conhecimentos com o 

mundo do trabalho. 

Em decorrência da oferta de diferentes modalidades de ensino, os docentes do IFMA 

Campus Santa Inês também atuam em outros cursos, do Ensino Básico Tecnológico ao Nível 

Superior, razão pela qual, no gráfico 7, podemos verificar que 4 desses docentes atuam somente 

no EMI, outros 4 docentes atuam no EMI e na Graduação e 2 docentes atuam em todos os níveis 

(EMI, Graduação e Pós-Graduação). 

Gráfico 7 – Forma de ensino em que atua o(a) docente 

 
                                  Fonte: Autoria própria, 2022.       
                                                                                   

Para realização de atividades interdisciplinares em uma concepção que promova a 

problematização e se encaminhe em direção à práxis, é necessário tempo para o planejamento 

e desenvolvimento das ações. Além disso, exige-se do docente um compromisso que perpassa 

aquele momento de sala de aula – observa-se no gráfico 8 a disponibilidade desses professores, 

sendo que 8 deles são efetivados na carreira EBTT com dedicação exclusiva.  
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Gráfico 8 – Função docente desempenhada na EPT      

  
                                 Fonte: Autoria própria, 2022.      

 
O gráfico 9 também mostra que 7 desses professores já atingiram tempo de experiência 

acima de 4 anos de atuação, o que fortalece a interação entre os componentes curriculares, o 

conhecimento do projeto pedagógico da instituição e os vínculos com a comunidade escolar. 

Gráfico 9 – Tempo de atuação docente na EPT 

  
                                      Fonte: Autoria própria, 2022.      

    
Neste primeiro momento é possível traçar um perfil dos participantes do estudo, tendo 

como parâmetros informações sociodemográficas cujas variáveis podem permitir entender o 

ambiente da pesquisa. Entretanto, é necessário ainda compreender como docentes e discentes 

visualizam e interpretam a prática interdisciplinar em pleno processo ensino-aprendizagem. 

Posto isso, o objetivo da próxima seção foi abordar a percepção docente e discente sobre as 

condições materiais que proporcionam o desenvolvimento de práticas interdisciplinares e, 

assim, revelar, pelo seu entendimento, como essas atividades são caracterizadas.  
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5.2.2 Práticas interdisciplinares e o processo ensino-aprendizagem 

 
Nesta seção terciária, buscam-se caminhos que apontem um direcionamento para o 

entendimento dos seguintes questionamentos: a comunidade acadêmica conhece o projeto 

político da instituição, no que diz respeito às práticas pedagógicas? Qual a percepção de 

docentes e discentes do EMI, do Curso Técnico em Eletroeletrônica do IFMA, Campus Santa 

Inês, sobre as ações desenvolvidas ao longo do processo ensino-aprendizagem? Quais 

atividades pedagógicas têm sido desenvolvidas pela comunidade acadêmica? Compreende-se 

que a análise desses dados pode permitir que se avance no sentido da exposição preliminar de 

situações e práticas desenvolvidas pela comunidade acadêmica que se conectem ou não à 

interdisciplinaridade desejada por esse estudo. 

O gráfico 10 mostra que, dos 10 docentes que atuam no EMI do Curso Técnico em 

Eletroeletrônica,  metade afirmou já ter lido o projeto político pedagógico da instituição e a 

outra metade diz desconhecer os princípios norteadores que constam no projeto pedagógico 

institucional.  

Gráfico 10 – Quantidade de docentes que leram o PPI da Instituição 

 
             Fonte: Autoria própria, 2022.      

 
Esse cenário, de certa forma, impede a construção de práticas interdisciplinares que 

perpassem a adequação à lógica produtivista e assumam os preceitos difundidos pelos teóricos 

do campo trabalho-educação como descrito nos pressupostos educacionais do PPI: 

As práticas pedagógicas no IFMA são percebidas, ainda que de forma espontânea, em 
alguns casos, como práticas cujas lógicas estão assentadas no mercado de trabalho; e 
em outros, como práticas que se preocupam com uma formação humana mais integral. 
Há também situações em que nestas práticas convergem ambas as posições.  
No entanto, entende-se que deve prevalecer o sentido estruturante da educação formal 
e de sua relação com o trabalho, na perspectiva do desenvolvimento humano crítico e 
emancipado (IFMA, 2019, p. 9). 

 
O conhecimento sobre as bases que fundamentam a EPT é importante para a formação 

da identidade dos docentes em consonância com o projeto político, que tem o trabalho como 
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princípio educativo. Nesse sentido, as premissas e suas referências teóricas fundamentam o PPI 

do IFMA e norteiam todos os seus pontos presenciais de atuação, assim, difundir aos docentes 

as finalidades pedagógicas de sua atividade é de fundamental importância.  

Como já relatado na seção que analisou a abordagem interdisciplinar nos documentos 

normativos, o plano de Curso Técnico em Eletroeletrônica do IFMA, Campus Santa Inês, foi 

revisado em 2013, ou seja, dois anos antes do início das discussões para elaboração do Projeto 

Pedagógico Institucional do IFMA, em 2015, o que demonstra em seu corpo teórico uma 

discreta articulação para a promoção da interdisciplinaridade sem ainda demonstrar ações 

concretas que materializem a conexão entre ensino, pesquisa e extensão, amplamente difundida 

no PPI. Visto que o  PPI deve fortalecer sua identidade nos projetos pedagógicos dos cursos, 

buscou-se saber se os docentes conheciam o que está expresso no plano do Curso Técnico em 

Eletroeletrônica, conforme gráficos 11 e 12 a seguir: 

Gráfico 11 – Quantidade de docentes que leram o Projeto de Curso 

 
                     Fonte: Autoria própria, 2022.      
 

Gráfico 12 – Quantidade de docentes que leram a Matriz Curricular do Projeto de Curso 

 
                   Fonte: Autoria própria, 2022.      
 

O que chama a atenção na comparação entre os gráficos 11 e 12 é que os docentes 

priorizaram o campo que destaca a matriz curricular do curso, sendo que apenas 60% deles 

realizaram a leitura integral do plano e 90% se direcionaram especificamente a esta matriz, o 

que demonstra uma preocupação pontual na relação direta com o seu componente curricular.  



98 
 

Levando em consideração a configuração da matriz curricular desse plano de curso, que 

preserva indícios do currículo por competências, pode-se elaborar a hipótese de que os docentes 

visualizam a proposta pedagógica do curso como uma atividade instrumental, que prioriza a 

efetividade do seu componente curricular de forma isolada.  

Para analisarmos se esta hipótese se confirma ou não, as perguntas discorrem sobre a 

ação pedagógica desenvolvida no chão da escola, e sobre como professores e alunos viabilizam 

as atividades propostas pelo currículo da instituição, conforme os gráficos que serão expostos 

até o final desta seção. 

O gráfico 13 reflete o resultado de uma pergunta sobre a forma de planejamento das 

atividades de ensino, apresentando alternativas de múltipla escolha com as seguintes respostas: 

sozinho; em discussão com todos os docentes; em discussão somente com docentes das 

disciplinas do núcleo comum; em discussão somente com docentes das disciplinas do núcleo 

técnico; em discussão com os discentes; e outros.  

Gráfico 13 – Planejamento das atividades de ensino dos docentes 

 
                      Fonte: Autoria própria, 2022.      
 

De todas as alternativas, apenas três foram citadas pelos docentes e prevaleceu que 

80% deles planejam suas atividades sozinhos, com pouca discussão coletiva. Essa postura pode 

inviabilizar a interdisciplinaridade entre os conhecimentos científicos, tecnológicos, culturais e 

humanísticos com o mundo do trabalho.  

O gráfico 14 demonstra que, na percepção dos discentes, o planejamento das aulas dos 

docentes é na maioria das vezes (59,1%) compartilhado com os alunos. Sendo assim, talvez 

inconscientemente, os professores deixem transparecer uma organização prévia das atividades 

com os alunos mesmo não citando a resposta “Em discussão com os discentes” da questão do 

gráfico 13.  
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Gráfico 14 – Percepção discente sobre a sua participação no planejamento das aulas dos docentes 

 
            Fonte: Autoria própria, 2022.      
  

Esse compartilhamento docente do planejamento de suas aulas aos discentes se 

reafirma no gráfico 15, quando destes 22 alunos, 14 deles responderam que os docentes 

conversam com a turma sobre o plano de ensino da disciplina e 8 responderam que somente às 

vezes ocorre esse protocolo.                                      

Gráfico 15 – Percepção discente sobre a apresentação do Plano de Ensino dos docentes 

 
                     Fonte: Autoria própria, 2022. 
      

Os diálogos entre docentes e discentes, no planejamento de suas atividades, reforça 

Ramos (2010), são primordiais quando estão diretamente relacionados à efetivação do currículo 

integrado; à investigação e problematização dos processos de trabalho; e principalmente ao 

atendimento do interesse dos trabalhadores que estão sendo formados. Mais adiante neste 

estudo, quando estivermos analisando as entrevistas realizadas com os próprios docentes e 

discentes, aí sim, poderemos ou não constatar esse propósito, no momento só nos resta as 

seguintes indagações: por que, na maioria das vezes os docentes planejam suas atividades 

sozinhos? Haveria alguma dificuldade na relação com os demais docentes que impedem essa 

interação? 
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Nos gráficos 16 e 17, seis docentes (60%) relataram que é recíproca a resistência para 

o desenvolvimento de atividades integradoras e quatro docentes (40%) não têm e não percebem 

resistência na realização de ações que buscam relacionar os conhecimentos. 

Gráfico 16 – Dificuldade dos docentes no desenvolvimento de atividades integradoras com os colegas 

 
        Fonte: Autoria própria, 2022.      
 

Gráfico 17 – Sentimento sobre a resistência docente no desenvolvimento de atividades integradoras 

 
          Fonte: Autor, 2021.   
                                                                                    

De acordo com o gráfico 18, dos 22 alunos dessa turma (45,5%) conseguem visualizar 

atividades integradoras entre os docentes, e nove alunos (40,9%) às vezes identificam essa 

parceria entre os docentes. Os dados permitem entender que, mesmo com a resistência dos 

docentes em dialogar com seus pares, tem-se, pela percepção discente, que essa integração 

ocorre ao decorrer do ano letivo. 
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Gráfico 18 – Percepção discente sobre a realização de atividades integradoras entre os docentes 

 
            Fonte: Autoria própria, 2022.      

 
E, no dia a dia de sala de aula, quais práticas pedagógicas são desenvolvidas por 

docentes e discentes no processo ensino-aprendizagem? O modo formal para alcançar a 

interdisciplinaridade, conforme Thiesen (2013), compreendida como formulação teórica e 

assumida enquanto atitude, será por meio de atividades que proporcionem a problematização 

dos conteúdos e busquem transpor o esfacelamento científico com a integração dos 

conhecimentos, os gráficos a seguir mostram as respostas de docentes e discentes sobre essa 

questão. 

No gráfico 19 os docentes poderiam marcar mais de uma opção para as respostas. 

Sobressaiu a indicação de as práticas pedagógicas mais desenvolvidas por eles em sala de aula 

são as aulas teóricas; trabalhos individuais e em grupo; seminários; projetos; e aulas práticas. 

Gráfico 19 – Resposta docente sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas por em sala de aula 

   
Fonte: Autoria própria, 2022.      
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O gráfico 20 demonstra que os discentes também visualizam os trabalhos individuais e 

em grupo; seminários; as aulas teóricas; e projetos como atividades mais realizadas por 

docentes para intermediar o processo de aprendizagem, mas também destacam a utilização de 

mapas conceituais e portfólios como canais para a absorção do conhecimento, contemplando a 

diversidade de ferramentas que os docentes utilizam em sua proposta de ensino.  

Gráfico 20 – Resposta discente sobre as práticas pedagógicas utilizadas pelos docentes em sala de aula

 
        Fonte: Autoria própria, 2022.  

     
Para explorar com mais detalhes essas práticas pedagógicas, perguntou-se aos docentes 

quais temas são mais abordados em suas práticas de ensino.  

O gráfico 21 mostra que a temática “Ciência e Tecnologia” está entre as mais citadas, 

tendo em vista a natureza da diversidade da formação docente do Ensino Médio Integrado à 

EPT. Também se destacam as seguintes temáticas: “Diversidade Cultural”; “Saúde”; 

“Educação Ambiental”; “Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes 

históricas e culturais brasileiras”; e “Vida Familiar e Social”. Tal diversidade converge com a 

leitura de Ciavatta (2008) de que a educação profissional e tecnológica permite uma formação 

humana na qual o trabalhador compreenda as relações sociais, tendo como forma de articulação 

desse conhecimento temas que articulem trabalho, ciência e cultura. 

Gráfico 21 – Temas mais abordados por docentes em sua prática de ensino 

 
                  Fonte: Autoria própria, 2022.   
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E, para além da sala de aula, o que docentes e discentes têm desenvolvido no intuito de 

fundamentar a proposta pedagógica da instituição?  

Os docentes da Educação Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT), na proposta política 

da instituição, devem atuar na relação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão como 

forma de concretizar a formação humana integral difundida no projeto pedagógico dos IFs. 

Como resposta às práticas desenvolvidas pelos docentes que ultrapassam as paredes da sala de 

aula, reuniu-se nos gráficos 22 e 23 as seguintes informações:   

Gráfico 22 – Resposta docente sobre as atividades que desenvolvem na instituição 

  
                    Fonte: Autoria própria, 2022.      

 
Gráfico 23 – Resposta discente sobre as atividades que participam na instituição 

 
                    Fonte: Autoria própria, 2022.      
                                                              

No gráfico 22, os docentes da turma do Curso Técnico Integrado em Eletroeletrônica do 

IFMA, Campus Santa Inês, colocam em destaque: os eventos das mais diferentes naturezas 

(técnico-científicos, sociais, culturais, artisticos, ambientais,desportivos). Tais atividades são, 

na maioria das vezes, registradas como projetos de extensão; orientação em projetos de pesquisa 

científica contemplados em editais de pesquisas de iniciação científica; projetos disciplinares 

e/ou interdisciplinares, de iniciativa dos docentes no processo ensino-aprendizagem; visitas 

técnicas; e preparação/acompanhamento para olimpíadas de conhecimentos.  



104 
 

No gráfico 23, as atividades que os discentes mais participam também são os eventos 

de natureza diversa. Esse resultado é compreendido como positivo visto a possibilidade que 

essas atividades de extensão têm para proporcionar ações interdisciplinares. As ações de 

pesquisa e extensão são importantes para consolidar o projeto político pedagógico da 

instituição.  

Os dados dos gráficos 24 e 25 a seguir mostram a evolução desses projetos registrados 

no IFMA Campus Santa Inês demonstrando que existe um progresso significativo de registros 

dos projetos de pesquisa e extensão no IFMA, Campus Santa Inês, no período de 2016 a 2021. 

Eles apontam também que, a partir do ano de 2018, observa-se uma tendência de queda no 

número de projetos concluídos. As hipóteses para essa queda podem estar relacionadas a 

diferentes fatores, dentre eles: diminuição no financiamento para execução das atividades; 

redução na contratação de servidores, em especial docentes; elevada carga horária de aulas dos 

professores; desmotivação dos docentes e discentes; os efeitos do ensino remoto ocasionado 

pela pandemia da COVID-19. 

Gráfico 24 – Projetos de pesquisa concluídos 

   
                              Fonte: DDPGI IFMA Campus Santa Inês, 202125.     

 
Gráfico 25 – Projetos de extensão concluídos 

    
                              Fonte: SUAP IFMA, 202127.                                                              

_______________  
 
25 Os dados sobre o quantitativo de projetos de pesquisa concluídos foram repassados pelo DPPGI – Departamento 
de Pesquisa e Pós-Graduação do IFMA Campus Santa Inês. 
27 Os dados sobre o quantitativo de projetos de extensão concluídos do IFMA Campus Santa Inês foram coletados 
do Sistema Unificado da Administração Pública (SUAP), plataforma que abrange a organização, registro e 
informações de processos administrativos. 
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A abordagem qualitativa desses dados, serão discutidos com mais profundidade na 

próxima seção com a análise de conteúdo das entrevistas realizadas com os docentes e 

discentes. 

 

5.3 A análise de conteúdo dos discursos docente e discente sobre a abordagem 

interdisciplinar no currículo da EPT 

 
Nesta seção analisar-se-a o discurso de docentes e discentes, utilizando da Análise de 

Conteúdo de Bardin (2016), a autora estabelece um método de análise que segue três fases 

principais: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. Sobre a primeira fase,  a pré-análise, consiste na preparação do material a partir 

da transcrição das entrevistas no programa Word, posteriormente organizadas  sequencialmente 

na ordem de realização das entrevistas e identificados da seguinte forma: P1, P2, ... a P9 

(docentes); A1, A2,... a A8 (discentes). Essa etapa foi acompanhada de uma leitura flutuante, 

que conforme Bardin (2016, p. 126), significa conhecer o texto “deixando-se invadir por 

impressões e orientações”, tal leitura permitiu que o roteiro de perguntas fosse indicativo para 

a categorização a ser estabelecida na fase de exploração do material. 

A categorização inicial foi previamente estabelecida de acordo com as perguntas 

realizadas nas entrevistas com docentes e discentes, o que conforme Bardin (2016), representa 

um agrupamento das características comuns dos elementos que compõem esses discursos. Tal 

etapa foi realizada com o auxílio do programa Nvivo, que executa análise de informação 

qualitativa facilitando a organização e categorização dos dados. Assim, foram definidas as 

seguintes rubricas de categorização: C1 – Atividades interdisciplinares, você participou?; C2 – 

Nível de importância e significado; C3 – Temáticas das atividades interdisciplinares: relação 

com o ensino médio integrado à EPT; C4 – Contextualização com a realidade social, econômica 

e cultural do discent; e C5 – Dificuldades enfrentadas na realização de atividades 

interdisciplinares; e C6 – Sentido e significado de trabalho ao discente do ensino médio 

integrado à EPT.  

As categorias estão organizadas no Apêndice F, sendo as falas distribuídas para cada 

categoria devidamente identificadas pelos códigos atribuídos para docentes e discentes. Essas 

falas foram organizadas levando em consideração como unidades de registro as palavras que 

melhor expressam o significado do discurso de cada entrevistado. Por isso, como unidade de 

contexto para compreensão das unidades de registro, na coluna notas do Apêndice F, 

demonstram-se os significados dos trechos dos discursos de cada entrevistado, resumido em 
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forma de temas. Em consonância com Bardin (2016), esses trechos podem significar relevância 

para o entendimento sobre a prática interdisciplinar desenvolvida.  

A etapa que representa o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, que 

será apresentada a seguir  neste capítulo, foi dividida em três seções terciárias: seção 5.3.1 – 

Envolvimento dos docentes e discentes em atividades interdisciplinares; Seção 5.3.2 – 

Dificuldades enfrentadas por docentes e discentes durante a prática interdisciplinar; e Seção 

5.3.3 – Abordagem de temas que contribuem para a formação humana integral. Essas  seções 

incluem  os discursos organizados nas seis categorias definidas ao longo do longo processo de 

leitura das entrevistas com a finalidade de constatar se as atividades desenvolvidas na ação 

pedagógica se aproximam de uma práxis interdisciplinar. 

 
5.3.1 Envolvimento dos docentes e discentes em atividades interdisciplinares 

 
A interdisciplinaridade que se busca analisar nesta pesquisa se aproxima dos 

fundamentos políticos pedagógicos que têm como gênese as discussões oriundas do campo 

trabalho e educação, e que refletem os pensamentos marxistas em uma práxis que rompe a mera 

contemplação para, assim, tornar-se fator de transformação. Em outras palavras, reflete o 

sentido atribuído por Vázquez (2011, p. 154, grifos do autor) quando diz que “toda práxis é 

atividade, mas nem toda atividade é práxis” e assim:  

Rejeita-se a teoria que, isolada da práxis, como simples interpretação, está a serviço 
da aceitação do mundo. Reconhece e eleva até o mais alto nível aquela que, vinculada 
à práxis, está a serviço da transformação (VÁZQUEZ, 2011, p. 154, grifos do autor). 
 

Conforme Severino (2002), o projeto educacional que tem mais chance de alcançar essa 

prática de interdisciplinaridade no currículo integrado é aquele centrado em uma 

intencionalidade, com objetivos bem definidos a serem alcançados pelos discentes. Entretanto, 

para que se alcance a tão esperada práxis interdisciplinar, essa intencionalidade deve guiar-se 

pela ação estabelecida por um projeto universal de sociedade, contrapondo-se aos interesses 

particulares que surgem no caminho. 

Como, então, docentes e discentes do Ensino Médio Integrado em Eletroeletrônica do 

IFMA, Campus Santa Inês, visualizam as atividades interdisciplinares desenvolvidas por eles? 

Existe uma relação dessas atividades com o projeto universal estabelecido na proposta político- 

pedagógica da instituição? Em que rumo caminha a intencionalidade dessas atividades?  

Eu acho que as principais atividades se encontram na própria instituição, todas as 
extensões que eu participei envolveu a interdisciplinaridade, seja o Dia da Água, o 
Dia do Meio Ambiente todas as disciplinas afins conseguem se conectar. [...] P5 
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[...]. Eu com o componente curricular de Geografia, ensinando Geografia, não posso 
isolar a Geografia de todas as outras disciplinas, de todos os outros componentes, 
então por isso que eu acho importante essa reunião entre todos os componentes 
curriculares e posso citar um exemplo, justamente dos projetos de extensão que eu já 
participei, que tanto serve de aprendizado para mim como professora quanto para os 
meus alunos. [...] P7 
 
Em geral toda a programação que existe, de algum evento como a Consciência Negra, 
Dia da Água, todos esses eventos, em geral, eu faço parte de maneira interdisciplinar, 
porque esses eventos são constituídos a partir de um projeto de extensão onde vários 
professores participam [...] P9 
 
[...] projetos de atividades artísticas, projeto da escola como o NEABI, que foi para 
além da disciplina de história que a gente conhece, tratando as questões 
afrodescendentes indígenas, e também outros eventos como o RPG, de estratégia. [...] 
teve um projeto de sustentabilidade e energia, que ele abordava sobre sustentabilidade 
e energia, achei isso bem interessante porque, no campus, tem várias campanhas, 
vários projetos para não ser aquele ensino monótono, eu achei incrível essa didática. 
[...] A1 
 
No IFMA só o projeto dos Karts elétricos, do Baja, do projeto de eficiência energética, 
e teve também aquelas apresentações, seminários, no pátio da escola. Atividades de 
Química referente ao Dia da Água e aí misturou um pouco de Biologia também, uma 
atividade de Biologia sobre os animais que teve um pouco de Biologia, Química, um 
pouco de cada área, teve também a Feira de Ciências da segunda Mostra de 
Mecatrônica que houve um pouco de robótica, um pouco de física, um pouco de 
matemática, e os projetos dos Karts Elétricos, envolve o lado da física, da 
mecatrônica, uma área bem para a engenharia. A3 
 

A referência direta dos(as) entrevistados(as) P5, P7, P9, A1 e A3 aos projetos de 

extensão em que participam como a forma de desenvolver atividades interdisciplinares 

demonstra uma visão alinhada com os princípios norteadores definidos no projeto pedagógico 

da instituição, em que a extensão é tida como forma de articulação do conhecimento produzido 

na escola com a realidade material da sociedade. 

Os Institutos Federais são norteados pelo princípio da indissociabilidade entre o 
ensino, a pesquisa e a extensão. É através da extensão que se garante a socialização e 
integração de saberes com a comunidade de forma articulada entre o conhecimento e 
a práxis, objetivando o desenvolvimento local e regional, regido pelo diálogo entre 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFMA, 2019, p. 36, grifos do autor). 
 

As falas apontam uma participação coletiva de diferentes componentes curriculares no 

desenvolvimento de práticas interdisciplinares, por isso não se pode afirmar que só essa 

condição é necessária para considerar tais ações na perspectiva de uma práxis. Contudo, com 

Severino (2002) compreendemos que o conhecimento, mesmo que ocorra pela ação dispersa 

dos indivíduos, só terá sentido quando ocorrer em uma perspectiva de totalidade. Esse 

posicionamento defende que o saber só será autenticamente humano, quando se der 

interdisciplinarmente, e pode ser confirmado quando os/as entrevistados(as) P4, P7, P9 e A7 

expressam suas opiniões sobre a sua participação em atividades interdisciplinares: 

Olha, a que causou mais impacto, eu acho que foi esse trabalho com os karts, que 
culminou também na Mostra de Eletromecatrônica, [...] que eu acho que foi uma 
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atividade que causou um impacto muito grande, principalmente nos alunos, eles 
puderam ver ali que dava para associar as disciplinas diferentes que eles estavam 
estudando, tanto elétrica, mecânica, a parte administrativa também, então eu acho que 
essa foi a atividade que teve o maior impacto para os alunos. [...] P4 
 
Certo assim o projeto de extensão em si ele já tem uma representação muito grande 
para a nossa formação, [...] Você pode trabalhar vários conteúdos, você não se prende 
a um só, então eu acho que o mais significativo é isso, a facilidade que vai 
proporcionar aos alunos em termos de aprendizado, a aprendizagem ela se torna mais 
simples porque você tem ali várias visões, vários componentes curriculares 
trabalhando em uma temática e os alunos conseguem de alguma forma ser mais 
estimulados nesse sentido. P7 
 
 Para mim a atividade mais significativa foi essa com o PROEJA, por quê? Porque 
nossos alunos do PROEJA, são alunos que têm mais dificuldade em entender o 
conteúdo das disciplinas, eles têm uma autoestima muito baixa e eles colocam sobre 
eles muitos pesos, então na hora que eles perceberam que o trabalho deles estava 
ficando bom e ao verem eu e a professora de português trabalhando juntas na correção 
do cordel, na produção, nas ideias, discutindo toda a semana com eles durante todo o 
semestre, a participação do professor de Administração mostrando para eles como é 
que se fazia o planejamento, na medida que todos os professores participaram e que 
eles foram produzindo [...] na medida que tudo isso aconteceu foi muito importante 
para a própria autoestima da turma e eu senti que a turma aproveitou mais o conteúdo 
do que quando a gente fica restrito a uma única disciplina. P9 
 
[...], parte do educador tentar passar outra visão para a gente conseguir enxergar de 
outro ângulo e assim conseguir entender através do conceito e da prática, isso ele faz 
relacionando com coisas que podem acontecer no nosso cotidiano ou até mesmo 
fenômenos, assim eu vi um simpósio de física que relacionava várias palestras, a gente 
observou como funcionava as galáxias através de uma tenda com várias 
demonstrações. A7 
 

A interdisciplinaridade tem o objetivo de mediar a comunicação entre diferentes campos 

ou disciplinas com o mundo do senso comum, permitindo a compreensão da ação de cada 

componente curricular em níveis de cooperação bem mais críticos entre as ciências. Esse 

princípio determina para cada disciplina o estabelecimento dos limites que ela pode alcançar, 

possibilitando que se busque novas alternativas para atingir a intencionalidade proposta pelo 

projeto universal de sociedade que se fundamenta na práxis (ETGES, 2002). 

Reconhecendo os limites que as ciências podem alcançar, nota-se que os(as) 

entrevistados(as) P1, P4, P8 e P9 apontam, dentro de suas áreas de conhecimento, atividades 

interdisciplinares que exploram a potencialidade de outras disciplinas, conforme os relatos a 

seguir: 

Então, eu entendo como as atividades interdisciplinares, as atividades que são 
extraclasse ali, é claro que ali dentro do conteúdo de cada disciplina a gente pode fazer 
um link com algum conhecimento exterior, até mesmo com o conhecimento do curso, 
[...] Mas, de projetos extraclasse, eu me lembro de um projeto que eu desenvolvi 
juntamente com o professor de biologia,[...] A gente falou sobre biofísica [...], mas 
voltado especificamente, para o curso de Eletroeletrônica, eu só tenho esse trabalho 
aí, que foi um trabalho mais interdisciplinar, juntando com uma outra disciplina. P1 
 
A gente faz visita técnica, e atividades assim que às vezes não são cadastradas, mas 
que a gente acaba fazendo, por exemplo, a atividade de desenvolvimento dos Karts e 
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também teve uma atividade na área de Robótica, que fizemos no laboratório que 
acabou que não foi registrado, mas é uma atividade que costumo fazer também. P4 
 
Em termos de interdisciplinaridade, lá no ano de 2016, 2017, tínhamos alguns 
trabalhos voltados para área de robótica, onde a gente tentava expandir um pouco mais 
isso, e, o que eu vejo como interdisciplinar nessa atividade específica é porque dentro 
desses trabalhos eu tentava fazer com que os alunos aplicassem os conhecimentos de 
várias disciplinas. [...] P8 
 
Além disso, eu tenho atividades dentro da minha própria sala de aula que também 
foram interdisciplinares, [...] então, além dos projetos mais amplos, dentro da minha 
disciplina eu também, sempre que posso, tento fazer atividades interdisciplinares. P9 
 

Nesse sentido, segundo Etges (2002, p.78), os educandos que exploram a potencialidade 

de outras ciências e transpõem esses saberes vão conseguindo “produzir transformações 

efetivas no mundo cotidiano”. Assim o fez o(a) entrevistado(a) P8 ao expandir o conhecimento 

de sua disciplina na perspectiva de aprofundar os estudos de robótica para implementar 

inovações a serem exploradas pela sociedade no campo da saúde física. Da mesma forma agiu 

o(a) entrevistado(a) A4 ao contribuir espontaneamente na solução de um problema ambiental 

que se passa nos centros urbanos:  

 Eu diria que a mais significativa foi o desenvolvimento do protótipo com a professora 
de Educação Física, porque foi um projeto que chegou mais além, [...] Por exemplo, 
a robótica é um negócio muito interessante, tem certa interdisciplinaridade, mas ainda 
fica uma coisa como se fosse um nicho já muito explorado, e esse outro lado não, além 
de ter um caráter mais interdisciplinar que rompe as barreiras da eletrônica, também 
fez com que a gente encontrasse um campo de atuação que ainda tem muita coisa a 
ser explorada, [...] P8 
 
[...] Teve também uma atividade interdisciplinar de plantio de árvores que a professora 
de química fez conosco, que ela levou a gente para o laboratório e nos mostrou como 
que era feito e a gente plantou algumas árvores, [...] Hoje em dia eu tenho 
praticamente um jardim aqui em casa, que eu planto pé de coco, planto algumas outras 
árvores, isso só não é só bom para mim, como é bom para o planeta também. A4 
 

A partir da interdisciplinaridade como uma totalidade histórica, Bianchetti e Jantsch 

(2002) lembram que, em boa parte das experiências, seja no ensino ou na extensão, o que se 

observa não é uma práxis interdisciplinar, mas apenas uma multidisciplinaridade. Porém, 

quando se aprofundam os espaços de iniciação científica, a pesquisa não só torna possível essa 

interdisciplinaridade, mas também se impõe. Isso pode ser observado quando os(as) 

entrevistados(a) P2, P6 e P8 relatam sobre as suas participações no desenvolvimento das 

pesquisas:  

[...], os nossos alunos acreditam que algumas manifestações culturais nossas, elas são 
vistas de forma pejorativa, por exemplo o tambor de crioula, que é uma dança nossa 
maranhense que na hora que você pergunta pro aluno alguns dizem, associam com a 
macumba, coisas que inferiorizam, depreciam, então a ideia quando a gente fez, a 
parceria com o NEABI, casou e estava trabalhando conteúdo danças no período que 
era de Consciência Negra, no período de novembro, então vamos fechar isso no 
festival. P2 
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[...] eu gostei demais da atividade do Festival de Artes, de música, do festival África 
Brasil, porque a gente vê os alunos envolvidos, produzindo peças, produzindo 
pesquisa, produzindo coreografias e fazendo o diálogo a gente vê os alunos bem 
entusiasmados, ali na sua produção de conhecimento e conseguindo fazer esse 
diálogo, um diálogo maduro, diálogo bonito, essa me marcou bastante. [...] P6 
 
[...] eu tive também a oportunidade de trabalhar em dois projetos de pesquisa, a 
interdisciplinaridade expandia um pouco mais os muros do próprio curso, [...] a 
experiência da pesquisa em si, a pessoa tá ali pesquisando, está resolvendo um desafio, 
porque o projeto exige, “olha a gente precisa desenvolver isso”, “então vai atrás, 
procure”, “que metodologias a gente pode aplicar?” [...] P8 
 

Para responder à necessidade de explicar as partes arrancadas do contexto real, a 

interdisciplinaridade se apresenta como problema no plano concreto. Como ser social, os 

indivíduos produzem suas ideias e concepções em um processo histórico das relações de 

produção que os dividem em classes sociais, onde imperam as relações de exclusão e alienação, 

assim, a produção de conhecimento faz parte dessa luta que se estabeleceu na correlação de 

forças entre as classes dominantes dos processos de produção e as classes em que a força de 

trabalho se torna exploração (FRIGOTTO, 2002). 

Essa compreensão político-pedagógica se fará presente com a contribuição das áreas das 

Ciências Humanas e Sociais na Educação Profissional e Tecnológica, mostrando a importância 

do sentido ontológico, que deve seguir a formação humana, e auxiliando no desvelamento de 

práticas pedagógicas interdisciplinares que se engendram para o egoísmo e a individualidade 

presentes nas relações sociais de produção: 

[...] A gente sabe que o mundo capitalista não é fácil, a gente sabe que o mundo do 
trabalho não é fácil, a gente sabe hoje que estamos numa perspectiva de destruição do 
sistema educacional, especialmente da área de Humanas, Sociologia, Filosofia, 
História, que ensinam os alunos a pensar, a questionar, a entender a sociedade, mas 
querem apenas que esse aluno se torne um funcionário, que saiba assinar o nome e 
fazer contas, justamente para que você tenha pessoas no mundo de trabalho submissas, 
que não questionem e que aceitem tudo. Enfim eu não tenho uma visão romantizada 
de jeito nenhum do mundo do trabalho, acho o mundo do trabalho desleal, e que os 
alunos precisam estar tentando sempre ter uma melhor formação para conseguir o 
melhor nesse mundo, que é meritocrático só para alguns, para outros não existe essa 
meritocracia e que eles precisam serem pessoas leais, inteligentes e questionadoras. 
Pessoas que eu acho que o mundo do trabalho realmente precisa, dizer só: ‘Sim 
senhor, não senhor’ não é o suficiente, apesar de ser isso que o novo sistema 
educacional quer impor à goela abaixo dos nossos alunos nessa nova reforma do 
ensino médio. [...] P6 
 
[...] então a ideia de que eu passo para eles de trabalho é uma ideia mais geral 
inicialmente, depois a gente vem para o mundo capitalista e aí a gente vai pensar no 
trabalho produtivo e nas desigualdades que esse trabalho produtivo acaba gerando. 
Então a partir daí a gente vai pensar, por exemplo, nas questões de gênero, nas 
questões étnicas, nas questões de classe. A maneira como a gente ensina o trabalho 
não é simplesmente mostrando para eles que eles precisam ser operários que vão 
reproduzir as normas, mas criticando todo esse padrão chamando atenção, a partir de 
Foucault, que os nossos corpos são docilizados para o trabalho, que nós somos 
adestrados para o trabalho, e que a gente precisa pensar nesse trabalho para além 
dessas questões, pensar qualitativamente a nossa vida. P9 
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Os(as) entrevistados(as) P6 e P9 retratam em suas falas o sentido histórico associado ao 

modo de produção como prática econômica, muitas das vezes camuflado no desenvolvimento 

da prática interdisciplinar desenvolvida pelos docentes. Essa prática tem reflexo na formação 

humana que ocorre no ensino médio integrado se não for bem abordada e compreendida pelos 

agentes que constroem o conhecimento.  

Assim a vida individual, a vida em sociedade, o trabalho, as formas culturais, as 
vivencias subjetivas podem estar levando não a uma forma mais adequada de 
existência, de perspectiva humana, mas antes a formas de despersonalização 
individual e coletiva, ao império da alienação. Sempre é bom não perdermos de vista 
que o trabalho pode degradar o homem, a vida social pode oprimi-lo e a cultura pode 
aliená-lo, ideologizando-o (ETGES, 2002, p. 168). 
 

O processo interdisciplinar desenvolvido no chão da escola pode, também, separar a 

teoria da prática como forma de adequação e manutenção da divisão social, atuando na 

manutenção das desigualdades. Os(as) entrevistados(as) A3, A6 e P8 mostram bem essa linha 

tênue que vai se delineando com os objetivos propostos nas ações desempenhadas pelas 

propostas pedagógicas: 

 
[...] O projeto da equipe Zeus Kart abriu a minha mente, isso aqui é bacana, é 
engenharia, mecatrônica, área que eu gosto, o conhecimento que eu vejo em sala de 
aula, estou aplicando aqui e estou resolvendo o problema. O projeto da equipe Zeus 
Kart tem mais significado por causa disso, abriu minha mente para poder procurar 
uma faculdade que envolva a área que eu gosto, abriu meus olhos, [...] A3 
 

O(a) entrevistado(a) A3, ao descrever o significado que essa atividade proporcionou 

para a sua vida, consegue expressar uma visão de totalidade na aplicação dos conteúdos 

desenvolvidos no curso, ou seja, de forma específica o aluno compreende o desenvolvimento 

de construção dos karts e estabelece uma conexão com o que essa atividade pode proporcionar 

para o seu futuro.  A prática ali desenvolvida fez com que ele/ela ressignificasse a teoria 

ministrada ao decorrer do curso, despertando o interesse do(a) entrevistado(a) em continuar os 

estudos no plano do nível superior da área que ele tem mais afinidade.  

No entanto, o discurso dos(as) entrevistados(as) P8 e A6 descreve a prática 

interdisciplinar numa ordem alinhada com um processo de preparação especialista, de modo 

fragmentário, e, diferentemente da fala anterior, demonstram o processo pedagógico 

interdisciplinar fora do contexto de produção do conhecimento e mais centrado na sua 

instrumentação para o mercado de trabalho, limitando a compreensão abrangente do fenômeno 

e do objeto de pesquisa.  

[...] eu tento simular situações, como se estivesse numa empresa, e tem um tempo para 
fazer o problema, o teu chefe vai estar ali te passando uma demanda, consertar um 
equipamento, e tem um prazo para isso e tudo mais. [...] P8 
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[...] Bem, ele é dividido como se fosse uma empresa mesmo, então cada pessoa tem a 
sua função, como ele é dividido assim a gente acaba tendo uma função específica para 
resolver as coisas, mas ao mesmo tempo, a gente sabe o que todo mundo está fazendo. 
Então ele tem seu lado que funciona como se fosse uma empresa mesmo, ele meio 
que prepara a gente para o mercado de trabalho. A6 
 

É objetivo do Curso Técnico Integrado em Eletroeletrônica destinar uma formação 

profissional que assegure conhecimento técnico e científico para a execução de suas atividades, 

de tal forma que os saberes adquiridos se transformem, como assegura  Frigotto (2002, p. 41), 

em “reflexão teórico-crítica e ação prática na produção de alternativas ao modo alienante e 

excludente de produção da vida humano-social” e não efetivamente se reproduzam práticas 

pedagógicas que reafirmam  a dependência à uma preparação meramente instrumental. 

 
5.3.2 Dificuldades enfrentadas por docentes e discentes durante a prática interdisciplinar 

 
O reflexo da presença dessa divisão social do trabalho nos estabelecimentos de ensino, 

que se amplifica em nosso caso, por se tratar de escola formadora de alunos da educação 

profissional, nos impõe a necessidade de práticas pedagógicas que superem essa estrutura. 

Nesse sentido, Frigotto (2002, p. 37) alerta: 

Necessitamos, então, perceber que a superação mais profunda dos limites que 
encontramos na produção do conhecimento e nos processos pedagógicos de sua 
socialização somente se dará de forma mais efetiva na medida que forem sendo 
rompidas as relações sociais que fornecem a base material destes limites. Superação 
da divisão entre trabalho manual e intelectual e dos mais diversos processos e 
mecanismos de exclusão, que no horizonte histórico significa lutar pela superação da 
sociedade de classe. 
 

As atividades interdisciplinares pautadas numa prática humana exigem o rompimento 

de uma estrutura curricular hierárquica, fragmentária e conservadora composta por uma 

infinidade de disciplinas organizadas individualmente sem espaços e tempos apropriados para 

a sua articulação, conforme relatam os(as) entrevistados(as) P1, P2, P6, A1 e A5: 

[...] O tempo para a gente poder se reunir enquanto professores, que estão ali 
orientando os alunos, com os alunos, porque eles já têm uma carga horária bem 
elevada. O tempo que os alunos tiveram para poder dedicar esse trabalho a mais, fazer 
a pesquisa, produzir material, eles produziram muito material, [...] 
[...] E o espaço, é justamente esse espaço para esses momentos, para ter esse encontro, 
essa discussão. P1 
 
[...] a gente entra numa outra burocracia da escola, querer limitar o espaço de transição 
deles porque eles não estavam fardados. [...] Então aí já foi, uma autoridade grande 
também né, ou seja, limitou os nossos espaços porque eles não estavam fardados, mas 
a atividade era da escola. Então aí eu dei 2 exemplos da própria instituição, de pessoas 
dentro da instituição, hierarquicamente superiores e que quiseram impor situações 
burocráticas. [...] P2 
 
[...] a questão da disponibilidade de professores que pudessem somar com o projeto 
devido à questão de tempo, devido a questão de carga horária, nesse sentido foi 
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também bem difícil. Em relação aos horários em que nós teríamos para executar cada 
etapa, [...] P6 
 
[...] eu tive um pouco de dificuldade para me adaptar a modalidade, porque além das 
matérias do ensino médio, tinha as de base técnica, então nos primeiros meses eu tive 
um pouco de dificuldade com questão de notas, mas depois eu consegui ir conciliando 
tudo, os horários, as matérias, e a metodologia dos professores também, [...] A1 
 
Eu não conseguia conciliar o meu estudo com a atividade interdisciplinar, pois não 
estava acostumado com tanta coisa, ainda tinha uns contraturnos, e estava 
sobrecarregado, ou conseguia fazer um, ou focava no outro. A5 
 

O tempo insuficiente para as práticas interdisciplinares, exposto nas falas dos(as) 

professores(as) e alunos(as), demonstram exatamente um discurso prático, de rotina, que 

reproduzem os anseios das classes detentoras do capital, segundo os quais deve-se adequar e 

forjar mão de obra acrítica para o mercado de trabalho. Esse mecanicismo rígido, que se 

materializa no planejamento curricular, impede também uma preparação dialética e crítica 

dessas atividades, conforme relatado por P2, que se fortalece quando as instâncias 

administrativas superiores impõem a sua autoridade delimitando os espaços de atuação para a 

realização destas atividades. Essa percepção está de acordo com a de Severino (2002, p. 169): 

Além disso, as ações docentes, as atividades técnicas e as intervenções 
administrativas, desenvolvidas no interior da escola pelos diversos profissionais da 
área, não conseguem convergir e se articular em função da unicidade do fim. A 
impressão que se tem é que cada umas delas adquire um certo grau de autonomia, 
cada um trilha seu próprio caminho. Merece destaque, nesse âmbito, a hipertrofia do 
administrativo sobre o pedagógico, com o estranho desenvolvimento de uma postura 
autoritária e autocrática no exercício do poder. Nossa experiencia cotidiana das 
relações no interior da escola, comprova, mais uma vez, que à divisão técnica do 
trabalho se sobrepõe uma divisão social, fundada na distribuição desigual do poder. 

 
Ainda de acordo Severino (2002), essa falta de articulação na escola está relacionada 

principalmente com a ausência de planejamento para um projeto educacional centrado na 

intencionalidade de alcançar objetivos que contemplem todos os sujeitos envolvidos, superando 

essa fragmentação da prática com propostas direcionadas à uma práxis interdisciplinar baseada 

em valores previamente assumidos. Nota-se, porém, que até mesmo entre os(as) professores(as) 

entrevistados(as) existem dificuldades de interação para se buscar essa intencionalidade no 

projeto educacional, conforme retratam P3, P5 e P8: 

[...] a dificuldade que a gente tem ainda são com os docentes que não se engajam 
totalmente com as atividades interdisciplinares, ainda tem muito essa questão de ficar 
somente na disciplina dele, só dar aquela aula dele, aquele conteúdo, então acho que 
essa que é a dificuldade que ainda tenho, de não ter mais participação dos professores 
junto a essas atividades. P3 
 
[...] E às vezes eu já me chateei algumas vezes nesses eventos pela falta de apoio dos 
outros, dos outros professores, falta de colaboração. P5 
 
[...] Agora pensando de modo geral, eu te diria que a maior dificuldade que eu citaria 
em todos os projetos, é a parceria entre os professores, é uma dificuldade porque, por 
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exemplo, “por que que eu enveredei nesse projeto com a professora de Educação 
Física? Porque antes de fazer o projeto a gente já tinha uma amizade muito grande, a 
gente acaba conversando mais, e vai trocando experiências sobre sala de aula, sobre 
o projeto, então foi assim que surgiu a ideia, a mesma coisa com o projeto de pesquisa 
com o professor do curso de Edificações, pois era meu amigo, a gente conversava 
bastante, e daí surgiu a ideia. P8 

 
A falta de colaboração, participação, apoio, engajamento e dificuldade em estabelecer 

parcerias para a realização das atividades interdisciplinares é indício do que Etges (2002) não 

contemplaria como proposição para a interdisciplinaridade, pois parece não se ter como base a 

própria produção do saber, mas uma forma de juntar elementos das ciências com o objetivo de 

se chegar a uma espécie de denominador comum.  

Esse processo de parceria e engajamento, que muitas vezes é exposto pela comunidade 

acadêmica, tem mais aproximação com as características impostas pelo processo de adequação, 

estabelecida pela divisão social do capital normalizado, devido à necessidade da realização de 

atividades interdisciplinares no cotidiano dos professores. Constata-se tal fato nas falas dos(as) 

professores(as) P3 e P8, nas quais observa-se que, por mais que o envolvimento seja uma via 

de mão única, ela deve partir sempre da construção do saber, do próprio projeto, que conduzirá 

o processo interdisciplinar e as equipes de trabalho. De certa forma, isso difere dos discursos 

que demonstram certa individualidade, hierarquização e a necessidade de maior aproximação 

afetiva entre esses(as) professores(as).  

A percepção do comportamento discente quanto ao trabalho coletivo também foi 

relatada pelos(as) entrevistados(as) P6 e A3, sendo que a parceria entre os estudantes assume 

um elemento novo na discussão que é a dificuldade natural do relacionamento em sociedade:  

[...] E o trabalho em equipe é difícil para esses alunos é incrível isso. P6 
 
Acho que o maior problema foi questão de me comunicar com a equipe, às vezes era 
ruim, era complicado, porque eu sempre fui um cara que sempre gostei de trabalhar 
sozinho e trabalhar em equipe, uma coisa que eu nunca gostei, só que o projeto exigia 
isso, não só o projeto, como as outras áreas, os outros trabalhos que foram 
apresentados. [...] A3 

 
Entretanto, o trabalho coletivo, cujo estímulo é essencial na etapa do ensino médio, tem 

que ter como fundamento uma práxis interdisciplinar centrada em ações que se direcionam à 

emancipação da classe trabalhadora. Conforme relatam as falas desses entrevistados(as), a 

dificuldade e a exigência desse trabalho em equipe nos projetos, nas áreas e nos outros 

trabalhos, não podem estar direcionadas especificamente e primordialmente às exigências 

tecnicistas do mercado de trabalho, pois esse comportamento individualiza e fortalece a 

concorrência entre os próprios membros da equipe.    

As confusões nesse campo parecem estar relacionadas exatamente à dificuldade de 
discernimento entre o sentido da interdisciplinaridade como movimento constituinte 
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do ato de conhecer enquanto condição da vida social, portanto, próprio da relação 
material que os homens constroem ao produzirem historicamente sua existência 
individual e coletiva, e o sentido da interdisciplinaridade como formas de organização 
da vida social, científica e da educação. Em ambas as situações o conhecimento é 
mediador, com a diferença que na primeira ele é condição interna, portanto, 
inextricável ao ato que lhe constitui, e na segunda ele assume a forma de um produto 
que pode ser reproduzido e/ou recontextualizado pelo caráter de sua exterioridade 
(THIESEN, 2013, p. 599). 

 
A interdisciplinaridade que se busca alcançar não é fácil, e as dificuldades realmente 

perpassam a vontade de se formar um sujeito coletivo, mas deve estar em consonância com um 

projeto de sociedade que valorize a ação humana como processo de transformação social – isso 

é fundamental. Esse processo é complexo uma vez que, para se atingir esse nível de 

entrosamento da comunidade acadêmica em torno desse projeto, é necessário garantir também 

recursos materiais que contemplem a amplitude e grandeza desses objetivos, e que foram muito 

bem relatados pelos(as) entrevistados(as) P2, P4, P5, P7 e P9:  

[...] A questão orçamentaria, começa daí, e aí às vezes fica na burocracia e pela 
burocracia, bem, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem como trazer os 
convidados lá de São Luís no microônibus da escola. [...] P2 
 
[...] e talvez uma questão estrutural, física, que de suporte para o trabalho, às vezes 
falta um computador, às vezes falta um equipamento, uma peça aqui que o Campus 
não tem condição de disponibilizar. P4 
 
[...] Também para fazer essas atividades sempre gasto muito do meu bolso, é que eu 
não tenho paciência para esperar o retorno financeiro, não tenho essa paciência, 
geralmente banner eu que faço, se não der pra fazer na escola eu faço fora, eu não 
tenho muita paciência de esperar esse retorno financeiro do próprio Instituto. [...] P5 
 
[...] Tivemos também um pouco de dificuldades para a execução de algumas 
atividades por falta de recursos financeiros, [...] então tivemos dificuldade na 
impressão desses materiais, enfim, acabou que muita coisa foi feita pelo nosso próprio 
bolso mesmo. Mas enfim, não tem nenhum problema, porque a gente queria que esse 
projeto tivesse resultado, mas essa parte de recurso financeiro foi um pouco delicado, 
[...] P7 
 
A maior dificuldade para nós hoje é a financeira, por exemplo, [...] eu comprei as 
cartolinas com meu próprio dinheiro e levei para a sala de aula, comprei um jogo de 
canetinhas coloridas e levei para a sala de aula, então o tempo todo a gente trabalha 
no limite financeiro. E, ao final de tudo quando a gente conseguiu inscrevê-los no 
ENART, que os trabalhos deles foram escolhidos, eles não puderam ir por questões 
financeiras porque as diárias não saíram. [...] P9 
 

Não deixa de ser frustrante observar que oportunidades de práticas interdisciplinares se 

perdem na falta de investimentos financeiros que podem dar suporte para a sua implementação, 

divulgação, realização e até sua posterior exposição, conforme relato do(a) entrevistado(a) P9. 

Nesse relato em específico e no de outros entrevistados, narram-se situações em que a atividade 

foi financiada com recursos próprios. De modo geral, as práticas interdisciplinares acabam não 

conseguindo ser difundidas para a sociedade pela falta de apoio financeiro institucional, reflexo 

também dos baixos investimentos aplicados na educação.  
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O baixo investimento público na educação, assim como os impactos da pandemia do 

COVID 19, foram razões apontadas nesta pesquisa quando se identificou que o Campus Santa 

Inês, a partir de 2018, tem demonstrado queda na quantidade de ações referentes a projetos de 

pesquisa e extensão concluídos. Além, claro, dos impactos proporcionados pela pandemia, 

essas ações têm interligação também com a redução no orçamento (Gráfico 26) e diminuição 

da nomeação de docentes concursados (Gráfico 27), conforme expresso a seguir. 

 O gráfico 26 mostra uma tendência de queda no orçamento relativo ao investimento 

estatal no financiamento da educação pública no IFMA Campus Santa Inês. Quando se 

estratificam esses valores, fica mais evidente o absurdo que tem ocorrido nesse período, pois, 

comparando os 4.434.259,00 reais que foram contemplados em 2016 aos 2.129.960,70 reais 

destinados em 2020, observa-se uma redução significativa de 65% no orçamento. Isso torna 

impossível qualquer ação de financiamento para ampliação e direcionamento de atividades 

interdisciplinares, visto que essa redução só viabiliza o funcionamento da instituição e a 

assistência estudantil.  

Gráfico 26 – Dados orçamentários (2016-2020) 

 
                          Fonte: DAP - IFMA Campus Santa Inês, 202130.        

 
O gráfico 27, que está relacionado com a reposição de vagas para ampliação e melhor 

distribuição docente nas Instituições Federais de Educação Profissional, mostra que no período 

de dezembro de 2015 a outubro de 2016, em um espaço de 8 meses, entraram em exercício 23 

novos servidores, porém nos 3 anos subsequentes, 2017 a 2020, apenas 12 servidores foram 

contemplados com essas nomeações. Esta diferença que “coincidentemente” ocorre a partir do 

ano de 2017, em uma mudança de um governo progressista para um governo neoliberal de 

extrema direita, corrobora com a preocupação dos(as) entrevistados(as) no que tange ao 

planejamento das ações interdisciplinares, já que esses(as) professores(as) estão tendo que 

_______________  
 
30 Os dados sobre o orçamento anual do período de 2016 a 2020 foram repassados pela DAP – Departamento de 
Administração e Planejamento do IFMA Campus Santa Inês. 
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cobrir prioritariamente a plenitude de suas horas de trabalho com atividades de ensino, muitas 

das vezes suprindo essa falta de docentes. Dessa forma, aumenta-se a carga horária das 

atividades de ensino, não sobrando espaço para reflexão e participação em ações de pesquisa e 

extensão, que são dentro do projeto político pedagógico da instituição, grandes 

potencializadoras de ações para a realização de uma práxis interdisciplinar.  

Gráfico 27 – Docentes nomeados (2016-2020) 
 

                                 Fonte: SUAP IFMA, 2021. 
 

As dificuldades enfrentadas não se limitam somente ao déficit de tempo, espaço, 

participação, financiamento, mas também à deficiência cultural e à falta de conhecimento 

sistematizado diferente do senso comum, ou seja, as limitações que são retratadas pelos(as) 

entrevistados(as) como decorrentes da experiência discente, conforme abordado por P2, A2 e 

A7: 

[...] O segundo aspecto que eu vejo é o desconhecimento dos alunos, e aí me chocou, 
quando assim, a gente está falando de Maranhão, aquela velha história que eu comecei 
no início, Maranhão um Estado negro, que as pessoas, os alunos, adolescentes, as 
crianças, elas não conhecem a sua cultura, então eu vejo que muito a educação tem 
que fazer, tem a fazer, professores tem muito trabalho todo dia porque todo dia a gente 
educa. [...] P2 
 
Olha, durante a atividade do projeto do Zeus kart, eu participava do projeto, e tinha 
muita dificuldade de mexer nos programas, que era o principal da minha área, eu tinha 
muita dificuldade pois não sabia mexer no computador, e também não sabia fazer os 
cálculos que era o principal no projeto, e como a minha parte era de design, pelo 
computador, eu não conseguia mexer nos programa que eram muito avançados para 
mim, e isso foi uma dificuldade. A2 
 
Encontrei muitas, eu nunca entendi muito de física e eu gostei mais dessa atividade 
por abordar essa questão astronômica, então quando chegava na parte da física eu 
tinha muita dificuldade, por isso meu interesse de querer participar. A7 

 
Nesse sentido, deflagra-se a herança da educação mercadológica, transmitida a esses 

alunos por meio do currículo de competências ao longo de sua vida escolar, que privilegia uma 

abordagem transmissora de conteúdo para a preparação tecnicista de formação desse 
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profissional multitarefa. Essa forma de ensino se choca com a realidade encontrada no processo 

ensino-aprendizagem desenvolvido nos Institutos Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica: 

Contrariamente, a abordagem empirista e mecanicista, para a qual a 
interdisciplinaridade não é uma necessidade nem um problema, sustentou os 
currículos tecnicistas centrados na fragmentação disciplinar e na abordagem 
transmissiva de conteúdos. As disciplinas escolares sendo consideradas como acervos 
de conteúdos de ensino, isoladas entre si e desprendidas da realidade concreta da qual 
esses conceitos se originaram, não permitem compreender o real. Sob essa concepção 
epistemológica, qualquer tentativa metodológica de se realizar a interdisciplinaridade 
não passará de estratégias para relacionar mecanicamente fatos e conceitos (RAMOS, 
2010, p. 116) 
 

Essa percepção por parte dos(as) entrevistados(as) revela a dificuldade de assumir o 

compromisso com a interdisciplinaridade, concebida em um currículo integrado visando a 

necessidade de compreender, por meio das disciplinas escolares, as particularidades dos 

fenômenos relacionados que explicam os conhecimentos construídos conceitualmente e 

historicamente. O desafio, então, é exatamente apropriar-se do conhecimento sistematizado 

para potencializá-lo na aplicação dos processos inerentes à sua realidade, ou seja, é assumir a 

responsabilidade de dar sentido aos conhecimentos que de alguma forma não foram aprendidos 

ao longo da vida escolar desse estudante (RAMOS, 2010).  

A construção de uma interdisciplinaridade que assuma como premissa a relação 

totalizante dos conceitos se dá na superação de diversas dificuldades, tais como: a realização 

de operações matemáticas; o pouco entendimento dos conceitos e fórmulas da física; e no não 

reconhecimento de sua identidade racial. A possibilidade de integração curricular ocorrerá 

sempre que o conhecimento for problematizado e que os saberes científicos forem recriados, 

sendo que essa abordagem pode ocorrer através de uma matriz pedagógica crítica com um 

tratamento mais reflexivo desses saberes, e por uma matriz pedagógica baseada na perspectiva 

teórica pós-crítica, conhecida como estudos culturais, conforme Thiesen (2013, p. 604):  

[...]. Teóricos filiados a essa matriz vêm defendendo certo deslocamento do 
conhecimento escolar de sua perspectiva essencialmente científica e universalizante, 
buscando dar centralidade a outros tipos de saberes, tais como os comunitários, os do 
cotidiano, os da arte e das demais formas de linguagem. Além disso, vêm trazendo 
para o campo do currículo um forte debate sobre questões de diferença, identidade, 
gênero, etnia, raça, multiculturalidade. [...]  

 
Essa abordagem no Curso Técnico em Eletroeletrônica foi relatada pelo entrevistado 

A4, que se defrontou com a perspectivas de construção desse conhecimento a partir do diálogo 

sobre machismo, o que, de forma subjetiva, o fez internalizar o acontecimento reconhecendo 

que a atividade interdisciplinar, produto da discussão da temática, despertou em si o 

reconhecimento de atitudes machistas comuns em sua vida: 
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Acho que a maior dificuldade de todas foi aceitar, porque uma pessoa que é totalmente 
machista igual eu era, chegar num ambiente onde todo mundo é contra, onde todo 
mundo vai contra a tua opinião e todo mundo ti condena por você ter aquela opinião. 
Para mim era uma coisa normal, mas o normal para eles era totalmente diferente, isso 
gerou um conflito, não para eles, mas para mim, entendeu? [...] Aí depois de um 
tempo, que eu fui observando que aquilo realmente acontecia, que não era só do meu 
jeito e pronto, e se eu quisesse me dar bem com as pessoas eu tinha que identificar e 
respeitar elas, eu fui aprendendo com o tempo, hoje em dia eu tenho uma opinião 
muito diferente do que eu tinha há 2 anos atrás. [...] A4 
 

A teoria pós-crítica, pós-estruturalista, conforme afirma Thiesen (2013), não discute de 

forma satisfatória a relação histórica que medeia a experiência material e a razão. Entretanto, 

essa relação é discutida no currículo integrado visto que a formação docente, que é heterogênea, 

navega em diferentes concepções pedagógicas, por isso o importante nesse contexto é encontrar 

um caminho que a interdisciplinaridade ultrapasse o caráter instrumental do acontecimento, da 

subjetividade, para avançar na problematização social, econômica, política e de poder desses 

diferentes discursos. 

O currículo no ensino médio integrado deve ser capaz de despertar no aluno o interesse 

em desvelar o conhecimento com práticas interdisciplinares que construam caminhos por meio 

de projetos e que, de forma ampla, problematizem o conhecimento sistematizado de cada 

disciplina. Essa preocupação foi externada pelo(a) entrevistado(a) A8 no trecho a seguir: 

As atividades interdisciplinares que tinham na escola, eu não me interessava muito, 
eu queria que tivesse outras atividades que eu gostasse, que eu me identificasse para 
eu poder entrar, porque eu sempre quis participar de outras atividades da escola, mas 
as que tinham eu não me identificava muito, então eu ficava meio frustrada, eu tinha 
vontade de participar, mas não eram algo que eu me encaixava. [...] Para mim, acho 
que qualquer coisa que fosse relacionada com línguas, e outras coisas que não fossem 
relacionadas tanto com a matéria de exatas, porque eu vi assim que no curso tinha 
muitas coisas para fazer cálculos, tinha parte também do pessoal que desenhava, mas 
eu não sei desenhar, e tinha as partes dos cálculos, então eu queria que tivesse outra 
atividade que não envolvesse muito essas coisas de cálculo, de exatas. A8 

 
A predominância no currículo formal do Curso Técnico em Eletroeletrônica com 

disciplinas da base técnica, em que se aprofundam os cálculos, não pode, baseado na proposta 

pedagógica que a instituição adota, ser balizadora para prevalecer o domínio de uma só ciência. 

Tal situação dificultou, no caso desse(a) aluno(a), o interesse na participação das atividades 

interdisciplinares desenvolvidas. Abre-se, assim, um campo de reflexão sobre o espaço 

destinado às Ciências Sociais, Humanas e Linguagens para a formação humana integral que se 

deseja no currículo integrado rumo à uma educação politécnica, em todas as suas dimensões, 

sejam intelectuais, políticas, técnicas, estéticas. Aprofundar a discussão com as temáticas 

abordadas por essas atividades interdisciplinares podem nos situar nesse processo de 

investigação, o que será discutido na próxima seção. 
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5.3.3 Abordagem de temas que contribuem para a formação humana integral 

 
O caminho traçado para aprofundar a discussão a respeito do espaço compartilhado 

pelas ciências nas atividades interdisciplinares desenvolvidas por docentes e discentes do curso 

técnico integrado investigado partiu da premissa elaborada por Ciavatta (2008) de que a 

formação humana a ser garantida ao jovem e futuro profissional tem que expor uma leitura do 

mundo do trabalho que revele as relações sociais ocultas aos fenômenos. Isso seria possível por 

meio da articulação entre as disciplinas no currículo integrado de tal forma que problematizem 

temas que interliguem trabalho, sociedade, arte, lazer etc.  

 A fim de desenvolver, nesta investigação, a contribuição desses temas para a formação 

humana integral, foram elaboradas as seguintes questões:  quais temas foram abordados, em 

alguma dessas atividades que você citou, que contribuíram para a formação dos(as) alunos(as) 

desse curso técnico integrado? De que forma esses conteúdos foram abordados ou 

contextualizados com a realidade social, econômica e cultural desses(as) alunos(as)? Como 

complemento, que não é exclusividade só desta seção, pergunta-se também: qual o sentido e 

significado repassado pela escola sobre o trabalho para os(as) alunos(as) desse curso técnico 

integrado? O objetivo era essencialmente adentrar na base de sustentação dessas atividades 

interdisciplinares, então direcionaram-se as perguntas tanto para os docentes quanto para os 

discentes, de forma a se discutir o ponto de vista, tanto de quem orienta e ensina quanto daquele 

que aprende. 

[...] foi uma descrição que os alunos fizeram sobre os tipos de voo das aves e a 
semelhança desse estilo de voo com a questão do desenvolvimento mesmo 
aeroespacial, de aviões, de aeronaves, e como esse desenvolvimento das aeronaves, 
como se baseiam ou pelo menos têm a mesma teoria que a gente utiliza para poder 
descrever o movimento das aeronaves e que também é usado para descrever o 
movimento das aves. [...] P1                                                                                                                                                                                                                                   
 
Quando a gente fala de ciência, de física, de biologia, a gente já sabe que os conteúdos 
ali trabalhados, eles já estão próximos da realidade do aluno porque eles tratam da 
própria vida, do próprio meio em que eles estão inseridos. Agora quanto a sua 
realidade social, socioeconômica, isso eu não me lembro de os alunos terem 
trabalhado essa parte, [...] talvez porque a gente não despertou para isso também, 
tenho certeza se tivéssemos levantado essa discussão, eles com certeza teriam feito 
dessa forma, trazendo os aspectos sociais e o impacto disso na sociedade. [...] P1 
 

O(a) entrevistado(a) P1 articula os princípios físicos do conhecimento empregado na 

construção aeronáutica e desenvolvimento aeroespacial com o comportamento biológico dos 

animais, demonstrando que os(as) alunos(as) aplicaram tais conhecimentos teóricos e 

relacionaram com a aplicação prática oriunda do avanço tecnológico no setor de transportes. 

Essa relação entre as ciências, conforme o próprio relato, tem proximidade com a realidade do 

aluno, pois tais disciplinas têm como ênfase o conhecimento da própria vida – e a vida está em 
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toda parte, o que obriga uma análise ampla dos impactos sociais, econômicos e políticos da 

aplicação desse conhecimento na sociedade, questão para a qual o entrevistado disse não ter 

despertado.  

Observa-se a surpresa do(a) professor(a) com o trabalho apresentado pelos(as) 

alunos(as), visto a facilidade com a qual eles conseguiram desenvolver o conhecimento para 

além das práticas da educação profissional, e a possibilidade de mais contribuições caso os 

alunos fossem estimulados a problematizar a temática. Conforme Ramos (2010), a integração 

construída ao longo da formação entre conhecimentos gerais e específicos deve ser contínua e 

tem a problematização dos fenômenos como um dos movimentos no desenho curricular do 

currículo integrado.  

Problematizar fenômenos – fatos e situações significativas e relevantes para 
compreendermos o mundo em que vivemos, bem como processos tecnológicos da 
área profissional para qual se pretende formar –, como objetos de conhecimento, 
buscando compreendê-los em múltiplas perspectivas: tecnológica, econômica, 
histórica, ambiental, social, cultural, etc. (RAMOS, 2010, p. 122). 
 

Os(as) alunos(as), ao responderem os questionamentos, não conseguem estabelecer tão 

fácil esse entendimento, e o que se verifica nas respostas é a familiarização direta com as 

disciplinas de base técnica do curso e a adequação aos comportamentos do processo de trabalho.   

A gente estudou muito a área de física, então toda a área de física que víamos na sala 
de aula, nós aplicamos no projeto, a área de eletrônica, instalações elétricas, análise 
de circuito que aplicamos também, então a gente começou a aplicar um pouco da área 
técnica na área prática. Acho que também tem a questão de moral, pois éramos uma 
equipe, tinha que ter responsabilidade de acordo com a equipe, você tinha que ter 
respeito, tinha que cumprir horário, eu acho que esse projeto passou por essas 2 áreas, 
tanto na área de matérias, quanto na área de educação humana, você ter o respeito pela 
equipe, você cumprir horários pela equipe e agregar outros valores, acho que essa 
equipe foi fundamental para a conclusão do curso. A3 
 
Eu diria que tudo que a gente vai aprendendo de alguma forma vai influenciar na 
realidade que a gente está vivendo, mas eu não consigo é explicar realmente o que 
está relacionado, eu acho muito difícil.  Eu vi um pouco de mecânica, como funciona 
a transmissão, eu aprendi mais na matéria do curso mesmo, que é eletrônica. Vi 
também trabalho em equipe, trabalhar com pessoas diferentes. Eu era assistente de 
powertrain que tinha um gerente que cuida da parte do motor do carro, da transmissão, 
para cuidar da marcha, da velocidade do carro, essas coisas, e eu era assistente. estava 
lá mais aprendendo como fazer e ajudando no que dava. Essas atividades me ajudaram 
a outros aspectos dentro da escola, mas eu não consigo ver assim fora da escola 
alguma coisa. Dentro da escola eu melhorei o meu trabalho em equipe e ajudar as 
outras pessoas. A6 
 

A resposta dos(as) alunos(as) A3 e A6, curiosamente, menciona essa adequação à 

finalidade produtiva do curso com a relação entre os conhecimentos técnicos e os 

conhecimentos das áreas humanas, revelando o perfil que o mercado de trabalho molda para 

esse profissional: moralidade, pontualidade e trabalho em equipe. Essas características também 

foram confirmadas pelo(a) professor(a) P4: 
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Olha eles puderam trabalhar, a questão de instalação elétrica, porque eles trabalharam 
muito com a instalação elétrica dos karts, eles viram a questão mecânica, eles puderam 
associar os conhecimentos, ver que um conhecimento juntava com o outro. Eles 
puderam ver a questão da administração que tinha todo um esquema ali gerencial na 
equipe, eles puderam fazer o próprio trabalho em equipe, a questão da cooperação 
entre os alunos, eu acho que essa questão deles entenderem que o trabalho em equipe 
foi essencial para o desenvolvimento dessa atividade, foi extremamente importante 
para o aluno que vai se formar, e vai lá para o mercado de trabalho, porque você chega 
no mercado de trabalho você tem que fazer atividades que precisam dessa cooperação, 
do trabalho em equipe, [...] P4 
 

A realidade do mercado de trabalho na sociedade exige que o profissional esteja 

preparado para o desenvolvimento de sua atividade seguindo os parâmetros estabelecidos por 

essa cultura. Indagamos, no entanto, sobre as atividades interdisciplinares desenvolvidas - elas 

devem partir dos objetivos traçados pelo mercado? Para essa resposta, como complemento, 

questionou-se sobre o sentido e significado do trabalho repassado aos alunos para que 

pudéssemos acompanhar qual a trajetória que essas atividades interdisciplinares estão 

realmente sendo direcionadas. Assim sendo, os(as) entrevistados(as) P1 e A3 afirmaram: 

O que já conversei com eles a respeito deles enquanto profissional, é justamente no 
sentido de eles se apresentarem como profissional dedicado, que siga as regras da 
instituição [...] esse perfil de profissional que é buscado pelo mercado de trabalho. Um 
profissional que se adapta ali à realidade. e às regras, que ele consegue alcançar o que 
é pedido pelas empresas. [...] Apesar de ser um profissional que deve seguir as normas 
da empresa, mas que essa sua reflexão crítica sobre o que está acontecendo no mundo, 
e nesse local em específico, que ela possa ser feita e exposta as suas opiniões e suas 
conclusões sobre aquele cenário. P1 
 
Primeiro que não é fácil, desde cedo a gente vê na escola que as pessoas tratam a gente 
como se já tivéssemos preparados para o mercado de trabalho, então tudo é voltado 
para essa área de mercado de trabalho, tem que trabalhar, responsabilidades, você tem 
que atuar assim e assim, então acho que a escola sempre prepara a gente já para isso. 
É um processo que a escola vai ensinando a gente, nós entramos na escola sem ter 
uma coisa na cabeça, sem saber o que vai fazer no futuro, sem ter um pouco de 
responsabilidade, um pouco de caráter e a escola acaba vai te falando, “olha garoto ou 
você segue assim, ou então você vai se ferrar bastante na frente, não vai conseguir um 
bom emprego, uma faculdade legal”. Então acho que a escola já te prepara para o 
mundo lá fora, para a realidade que vai ser lá fora. A3   
 

Essa tendência que os(as) educadores(as) e alunos(as) reproduzem, muitas das vezes 

sem compreender dentro do processo ensino aprendizagem como que isso se estabelece. Segue 

exatamente o que denota Ciavatta (2016, p. 44): 

O que se observa é que, à medida que a escola adquire a finalidade de preparar para 
as exigências da produção capitalista, ela assume, também, as exigências da ordem 
social desenvolvida nos processos de trabalho, tais como disciplina, exatidão, 
cumprimento estrito dos deveres, pontualidade, contenção corporal e afetiva, 
submissão física, técnica e moral. Os objetivos não têm sido a formação humana, mas 
o aumento da produtividade da mão de obra, a redução dos custos da produção e o 
aumento a lucratividade dos negócios. 
 

Mesmo que essa educação prepare para as exigências da produção capitalista, o 

currículo integrado concebe a oportunidade de construir temáticas problematizadoras que 
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contemplem essa práxis humana. O(a) entrevistado(a) P9 aborda esse objetivo quando responde 

sobre o sentido e significado do trabalho atribuído a esse aluno do ensino médio integrado: 

 
[...] a gente não está falando pura e simplesmente de um trabalho produtivo que vai 
gerar lucro, mas a gente está falando num sentido mesmo bem marxista do trabalho 
como uma mediação entre o homem e a natureza, entre a cultura e a natureza. Então 
o trabalho é essa mediação humana entre a cultura e a natureza e aí a gente vai discutir 
o trabalho a partir de uma produção da própria humanidade, do ser, num sentido muito 
mais amplo do que simplesmente trabalhar e ganhar dinheiro. [...] P9 
 

Essa contribuição histórico-social da realidade reforçaria o caminho ideal às propostas 

interdisciplinares desenvolvidas no currículo do curso, mas isso se perde nas situações 

investigadas pois, como já relatado anteriormente, cria-se uma barreira entre os agentes, como 

se cada um trilhasse o seu próprio propósito, impondo-se sobre o que realmente faria sentido: 

a interdisciplinaridade que atenda um projeto em direção à emancipação social.  

Essa barreira imposta pela dificuldade de integração entre as ciências associada com um 

projeto hegemônico que recontextualiza os princípios de uma formação humana nas normas e 

documentos pedagógicos oficiais, com certeza, não favorece os anseios da classe trabalhadora 

à qual essa educação profissional é oferecida. Por isso, a importância de atividades 

interdisciplinares no currículo integrado que estabeleçam um contrapeso que movimente a 

balança para a produção do conhecimento do próprio homem: 

[...] os alunos ao fazer uma pesquisa que envolva cultura, dança, arte, a história 
africana, ele consegue perceber de onde que nós realmente viemos, até porque a 
maioria dos alunos são negros, né. Alguns não conseguem se reconhecer não se 
entendem quanto negros ainda, então a partir desse tipo de pesquisa eles podem se 
entender, eles podem entender a sua ancestralidade, que é muito importante para a 
nossa formação cultural, e outra coisa, a gente pode perceber como que a questão da 
nossa realidade social, econômica ela está ligada sim com esse processo da relação 
África- Brasil, especialmente na relação do processo de escravização, do processo de 
abolição, quando os alunos entendem isso, quando eles percebem isso, eles 
conseguem perceber que a pobreza, que nosso entorno, não é uma construção de agora 
mas é uma construção histórica. Tudo é uma construção histórica acredito que eles 
conseguiram talvez vislumbrar isso. P6 
 

A discussão exposta pelo(a) entrevistado(a) P6 busca, por meio da ancestralidade, a 

afirmação dos(as) alunos(as) pelo reconhecimento dessa construção histórica, e a rememoração 

do processo de escravização, mesmo após abolida, trouxe consequências percebidas na 

desigualdade social e econômica presentes na própria atribuição e distribuição nos cargos 

oferecidos no mercado profissional a qual o aluno está sendo formado. Sobre o assunto, Ciavatta 

(2016, p. 44) reforça: 

A educação profissional tem sido utilizada como uma estratégia de hegemonia política 
na educação, persuadindo os próprios trabalhadores e seus filhos de que esta formação 
para o trabalho é melhor do que a rua. E aqueles que não tiveram a escola regular no 
tempo previsto, convencem-se de que seria melhor uma educação profissional 
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abreviada, funcional a uma atividade laboral, para lhes dar condições de 
inserção/reinserção no mercado de trabalho. 
 

Verifica-se também que as atividades interdisciplinares no ensino médio integrado são 

capazes de aprofundar esses conhecimentos para além de uma educação abreviada. Notamos 

esse posicionamento nas contribuições dos(as) entrevistados(as) P7 e P8, relacionadas à 

capacidade de despertar em um futuro profissional a importância da preservação do meio 

ambiente, em especial dos biomas da Amazônia, com uma abordagem que problematize os 

impactos e compartilhe as contribuições que esses profissionais estão gerando durante a 

realização de sua atividade: 

[...] Então, esses alunos receberam micro aulas sobre a temática ambiental na 
Amazônia, sobre a floresta amazônica, biodiversidade, sobre tipos de fauna, flora, 
enfim, eles tiveram várias micro aulas sobre o que é o impacto ambiental, sobre quais 
são os impactos que estão acontecendo na Amazônia, [...] então toda essa questão da 
política, o contexto socioeconômico, a crise, [...], porque nós precisamos que os 
nossos alunos tenham um senso mais crítico sobre tudo, e aí nós contextualizamos a 
questão da Amazônia. [...] Para os alunos do curso de Eletroeletrônica, trabalhamos 
sobre essa questão de manutenção, equipamentos, eletrônicos, o que que tem sido feito 
na Amazônia nesse sentido? O que tem prejudicado a fauna, flora, enfim a as pessoas, 
a vida humana, então o que que pode ser feito que de alguma forma não prejudicaria 
a biodiversidade e todo o equilíbrio da Amazônia, ou seja, em cada curso técnico vai 
sendo feito, digamos, um alinhamento de acordo com a temática ambiental voltada 
para Amazônia. P7 
 
[...] Os alunos trouxeram uma visão completamente diferente, trouxeram um 
interruptor feito de alumínio de latinha de refrigerante para fazer contato, para fazer 
conexão aproveitaram uns cabos, eu entendi que apesar de serem alunos do próprio 
curso, saberem da existência daqueles componentes, eles se preocuparam com a 
questão de com coisas simples iriam reciclar alguma coisa, estariam economizando, 
ajudando o meio ambiente, eu enxergo nisso que a partir do momento que você faz o 
processo ser mais simples, mais barato, você consegue expandir isso para outros 
horizontes, para outras escolas, para outras pessoas. [...] P8 
 

O percurso que esses temas devem ser trabalhados no Ensino Médio Integrado à EPT 

deve associar conhecimentos, gerais e específicos, em uma proposta pedagógica que tem a 

interdisciplinaridade como fator de articulação, para a formação integral do sujeito. Moura 

(2007) destaca que é necessária uma mudança de atitude no fazer pedagógico quando o 

indivíduo passa a analisar um objeto a partir do conhecimento das diferentes disciplinas, sem 

desconsiderar a autonomia de cada uma delas. Reforça-se, assim, a interdisciplinaridade como 

uma prática coletiva e viva, que, para sua realização, depende das condições materiais, do 

compromisso da comunidade acadêmica, e da intencionalidade de uma proposta que atenda os 

interesses dos filhos da classe trabalhadora. 
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6 PRODUTO EDUCACIONAL  

 
O produto educacional, assim como a produção de conhecimento, são os objetivos 

planejados pelo Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

em Rede Nacional (ProfEPT) que se concretizam por meio da realização de pesquisas que 

associam o conhecimento sistematizado com os saberes produzidos no mundo do trabalho 

(INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2018).  

O pesquisador que participa do Mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica tem a obrigatoriedade, conforme estabelece o regulamento do programa, de 

desenvolver um produto educacional com as seguintes características: 

O produto educacional deve ser planejado, desenvolvido e aplicado em contexto, 
momento no qual deverá ser avaliado e analisado pelo mestrando. Todos os produtos 
devem estar focados na melhoria dos processos de ensino no contexto da Educação 
Profissional e Tecnológica, seja em seus ambientes formais e não formais. Os 
produtos não devem focar no Ensino Superior e nem ter sua aplicação voltadas a ele.  
Pela identidade do curso, considera-se bastante relevante que sejam produzidos um 
grande número de trabalhos com o foco no Currículo Integrado e no Ensino Médio 
Integrado, como a força e identidade da rede, por ambas as linhas de pesquisa, 
pensando em práticas em EPT ou organização dos espaços em EPT (INSTITUTO 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2018).   

 
O produto educacional desenvolvido no processo de intervenção pedagógica realizada 

com docentes e discentes do Ensino Médio Integrado em Eletroeletrônica no IFMA, Campus 

Santa Inês, cumpre os requisitos estabelecidos buscando, por meio da problematização da 

prática interdisciplinar, a possibilidade da efetivação do currículo integrado. A investigação 

científica proporcionou, dessa forma, a elaboração de um e-caderno pedagógico intitulado: 

“Práxis Interdisciplinar na Educação Profissional e Tecnológica” em formato e-book, todo esse 

processo foi realizado conforme a seção a ser apresentada a seguir. 

  
6.1 Processo de elaboração do Produto Educacional 

 
O processo de elaboração do produto educacional durou cerca de três meses e foi o 

momento mais desafiador da pesquisa em virtude das atividades terem sido todas realizadas 

remotamente e os diálogos mediados por mensagens no aplicativo WhatsApp, conforme os 

passos detalhados a seguir. 

A roda de conversa foi a primeira atividade da pesquisa-ação e o primeiro contato com 

docentes e discentes visando apresentar o campo teórico trabalho-educação e sua relação com 

a interdisciplinaridade que fundamenta o projeto pedagógico do Ensino Médio Integrado à EPT.  

A realização desses diálogos (Figuras 5), ocorreu de forma on-line, via Google Meet, em dois 

momentos: um somente com os docentes e outro somente com os discentes. Essa decisão foi 
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tomada porque seria necessário adequar o discurso sobre as bases teóricas para cada público e, 

também, porque seria somente a partir do desenvolvimento da discussão e problematização 

entre os docentes que seriam gerados conteúdos para que os discentes construíssem propostas 

de atividades interdisciplinares na perspectiva de uma possível práxis. 

Figura 5 – Imagens da roda de conversa realizada via Google Meet 

 
Fonte: Autoria própria, 2022. 

 
Nas rodas de conversa (Figura 6) também foram apresentadas, preliminarmente, a 

percepção dos docentes e discentes a respeito das práticas interdisciplinares que eles se 

referiram ao responderem aos questionários e às entrevistas. Esse momento foi importante para 

o  compartilhamento sistemático dos dados da pesquisa aos participantes.  

Figura 6 – Slides das bases conceituais da EPT apresentados na roda de conversa 

 
Fonte: Autoria própria, 2022. 
 

O objetivo era promover a discussão sobre as atividades interdisciplinares 

desenvolvidas pela comunidade acadêmica e a sua relação com os fundamentos que norteiam a 

interdisciplinaridade proposta no Projeto Político-pedagógico da Instituição, conforme figura 

7: 
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Figura 7 – Slides das respostas dos formulários da pesquisa na roda de conversa 

 
Fonte: Autoria própria, 2022. 
 

Em seguida, foram realizados brainstormings31 como forma de criar, de maneira 

interativa, um ambiente de problematização do currículo integrado, em que os docentes 

apresentassem temáticas e conteúdos que pudessem municiar e motivar a participação discente 

em direção à possibilidade de alcançar a práxis interdisciplinar. No caso dos discentes, uma vez 

que tinham conhecimento da problematização desenvolvida pelos docentes, eles apresentaram 

propostas de práticas interdisciplinares que articularam conhecimentos gerais e específicos da 

EPT com o projeto político de transformação social.  

Para facilitar a interatividade com os participantes da pesquisa, foram disponibilizados, 

via WhatsApp, os links do ambiente de colaboração interativo da ferramenta virtual Nearpod. 

Essa plataforma on-line foi escolhida por proporcionar momentos de problematização do 

conhecimento, a possibilidade de compartilhamento de materiais e uma interface gráfica que 

possibilita mais informações de acesso e registro das atividades realizadas, conforme mostra a 

figura 8:  

 

 

 

 

_______________  
 
31Trata-se de uma técnica de ideação que possui o objetivo de gerar um volume considerável de novas ideias. A 
tempestade de idéias, termo em português, permite por meio de reunião o compartilhamento de idéias e soluções. 
O conceito da técnica foi proposto pelo norte-americano Alex Faickney Osborn. 
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Figura 8 – Imagens de atividades desenvolvidas no ambiente virtual Nearpod 

 
Fonte: Autoria própria, 2022. 
 

As rodas de conversa e as atividades de colaboração interativa resultaram na obtenção 

de dados importantes para a fundamentação dos conteúdos que pudessem compor o e-caderno 

pedagógico, sendo então necessário analisar e organizar tanto as informações dos questionários 

e entrevistas aplicadas à docentes e discentes, assim como o compartilhamento de temáticas, 

conteúdos e propostas discutidas pelos participantes ao longo do estudo. A partir dessa análise 

foi possível produzir um material teórico, que será apresentado na seção a seguir, que propôs 

integrar no currículo do Curso Técnico Integrado em Eletroeletrônica do IFMA, Campus Santa 

Inês, os aspectos da interdisciplinaridade relativos a um projeto universal de sociedade que 

concretize a formação humana para além de projetos individualistas.  

  
6.2 E-caderno pedagógico: “práxis interdisciplinar na Educação Profissional e 

Tecnológica” 

 
O e-caderno pedagógico intitulado “Práxis Interdisciplinar na Educação Profissional e 

Tecnológica” é um e-book com o objetivo de promover o conhecimento sobre a práxis 

interdisciplinar por meio da experiência realizada com docentes e discentes do Ensino Médio 

 
Slides com perguntas e mural de respostas 

   
Slides de apresentação aos discentes das temáticas problematizadas pelos docentes 
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Integrado em Eletroeletrônica do IFMA, Campus Santa Inês, o que de forma alguma restringe 

a ampliação dos resultados para o ambiente como um todo, visto que esses docentes e discentes 

interagem com a escola em todos as formas de ensino e com a comunidade externa, em 

diferentes níveis sociais.  Trata-se de uma integração capaz de problematizar o conhecimento e 

construir projetos socioeducacionais que ultrapassem as amarras burocráticas, formais e 

mecânicas que engessam as ações do fazer pedagógico. 

O e-caderno pedagógico foi dividido em três partes que expressam os caminhos pelos 

quais atividades realizadas no chão da escola devem trilhar para promover o encontro dialético 

da comunidade escolar em direção à práxis interdisciplinar na EPT:  

Parte 1: APROXIMANDO O FOCO - momento de apresentar aos leitores o caráter 

epistemológico e metodológico da interdisciplinaridade, bem como sua relação com as bases 

conceituais que fundamentam o currículo da Educação Profissional e Tecnológica. Essa seção 

ampliará os olhares sobre a noção mais ampla de interdisciplinaridade, interação e integração a 

serem aplicadas nas atividades interdisciplinares que contemplem a práxis pedagógica da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica (Figura 9). 

Figura 9 – Imagens da parte 1 do e-caderno pedagógico 

            
Fonte: Autoria própria, 2022. 

 
Parte 2: ENTRANDO NO ESPAÇO - ambiente proposto aos leitores para a introdução 

da abordagem teórica trabalho-educação, em que também se apresenta a interdisciplinaridade 

como ferramenta para a integração curricular e proposta de concretização da formação humana 

integral para além de projetos narcisistas e individualistas. As discussões teóricas se concentram 

                 
               Capa do produto educacional                                                 Título da seção da parte 1 
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no conceito de formação humana integral; na indissociabilidade entre trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura; e na interdisciplinaridade, aqui compreendida como compromisso com a 

formação ampla dos trabalhadores e com o projeto ético-político de transformação social 

(Figura 10). 

Figura 10 – Imagens da parte 2 do e-caderno pedagógico 

 
Fonte: Autoria própria, 2022. 

 
Parte 3: SEMEANDO E COLHENDO - esse espaço foi destinado para conhecer o 

terreno, plantar e colher o resultado do diálogo problematizador com docentes e discentes do 

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Tecnológica (EPT). É também o espaço em 

que se apontam caminhos para o desenvolvimento de ações interdisciplinares que vislumbrem 

a relação entre o conteúdo de cada ciência e a visão de mundo da comunidade envolvida. 

Nessa seção, o momento inicial foi contextualizar o ambiente em que foram investigadas 

as atividades interdisciplinares no Ensino Médio Integrado à EPT: local, sujeitos, métodos, 

dificuldades enfrentadas, formas de comunicação. São fatores que contribuem para o 

desenvolvimento de uma possível práxis interdisciplinar, e são essenciais para definição de uma 

interdisciplinaridade em que a intencionalidade é guiada pela ação estabelecida por um projeto 

universal da comunidade, oposta aos interesses particulares que surgem no caminho. Essa 

seção, como apresentada nas imagens da figura 11, foi intitulada Interdisciplinaridade: diálogo 

problematizador no Ensino Médio Integrado à EPT, uma práxis possível. 

 

 
                  Título da seção da parte 2                                                       Conceito de Práxis 
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Figura 11 – Imagens da parte 3 do e-caderno pedagógico 

 
Fonte: Autoria própria, 2022. 

 
No momento final dessa etapa, com o intuito de auxiliar o planejamento pedagógico a 

ser desenvolvido nesse ambiente do Ensino Médio Integrado à EPT, foi apresentado o diálogo 

problematizador realizado com docentes e discentes do curso técnico integrado em 

eletroeletrônica do IFMA, Campus Santa Inês. Para organizar melhor essa experiência, que 

pode e deve ser amplamente discutida no ambiente educacional, foram utilizadas as estruturas 

de Sequências Didáticas (SD) como ferramenta metodológica, visando organizar o processo de 

problematização entre os sujeitos sem a intenção de se estabelecer um guia fechado, visto que 

cada contexto tem sua própria dinâmica. Essa seção foi intitulada: Práxis pedagógica 

interdisciplinar no currículo da EPT: a discussão de temáticas problematizadoras. Nela, temos 

o diálogo problematizador com os docentes, apresentado em Sequências Didáticas no e-caderno 

pedagógico obedecendo primeiramente a seguinte ordem: escolha dos temas; escolha dos 

subtemas (Figura 12).  

 

 

 

 

 

      
                   Título da seção da parte 3                                           Subseção sobre o ambiente escolar 
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Figura 12 – Imagens da parte 3: seção sobre discussão de temáticas problematizadoras 

        
        Fonte: Autoria própria, 2022. 

 
Esse processo de discussão gerou uma grande quantidade de subtemas, dos quais,  para 

serem apresentados, em forma de sequências didáticas, foi necessário escolher apenas três, de 

maneira que fosse possível a redução do conteúdo e a facilidade de integração entre os 

componentes curriculares. Dentro desse contorno, temos a seguinte configuração: SD 1 - 

Empreendedorismo e precarização do trabalho: entre direitos, tecnologias e indicadores sociais; 

SD 2 - O dia em que a Terra parou: impactos econômicos e socioambientais da Covid-19; e SD 

3 - Lugar de mulher é onde ela quiser: discussões interdisciplinares sobre gênero, raça e classe 

social na escola (Figura 13). 

Figura 13 – Imagens da parte 3: sequências didáticas dos subtemas escolhidos 

 
Fonte: Autoria própria, 2022. 

 
           Subseção sobre escolha dos temas                       Subseção sobre escolha dos subtemas 

                        

   
   Título da SD-1                                  Título da SD-2                                 Título da SD-3 
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Esses diálogos proporcionaram aos alunos, de posse do material compartilhado nas 

subtemáticas problematizada pelos docentes, a possibilidade de construção de propostas 

interdisciplinares com consistência teórico-crítica em encontros dialéticos desenvolvidos no 

ambiente escolar por meio do ensino, da pesquisa e da extensão (Figura 14). 

Figura 14 – Imagens da parte 3: propostas dos educandos 

 
Fonte: Autoria própria, 2022. 
 

6.2.1 Avaliação do produto educacional pelos participantes da pesquisa-ação 

 
Foi encaminhada para os participantes uma versão preliminar do produto educacional 

para avaliação e sugestões de aprimoramento do material. Foi disponibilizado via e-mail e 

WhatsApp um formulário32 eletrônico Google Forms com seis perguntas destinadas a conhecer 

a opinião e satisfação dos sujeitos da pesquisa sobre o e-caderno pedagógico (Apêndice G).  

As perguntas foram construídas segundo a escala Likert (Figura 15), tendo como 

opções de resposta uma escala de cinco pontos cujos  extremos indicavam “discordo 

totalmente” e “concordo totalmente”; a escala central apontava a neutralidade. Para 

_______________  
 
32 As perguntas do formulário eletrônico foram elaboradas tendo como parâmetro o formulário de avaliação do 
produto educacional apresentado na dissertação de FERREIRA (2020) intitulada Escola é lugar de direitos 
humanos: estratégias para a formação docente na Educação Profissional e Tecnológica, realizada no IFMA, 
referente ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT). 
 

 
   Subseção - proposta dos educandos                     Sequencia didática - proposta dos educandos 
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complementar, foi disponibilizada uma pergunta aberta para elogios, sugestões, críticas e/ou 

outras opiniões. 

Figura 15 – Opções de respostas na escala Likert 

 
    Fonte: Autoria própria, 2022. 
 

O formulário ficou acessível para o público alvo no período de 06 a 18 de janeiro de 

2022, com a finalidade de identificar as seguintes opiniões sobre o produto educacional: se o e-

caderno pedagógico apresenta linguagem clara e adequada ao público-alvo; se o design do 

material facilita leitura e a torna mais acessível; se o produto educacional contém informações 

relevantes e que ampliam o conhecimento acerca da temática interdisciplinaridade se as 

informações fornecidas pelo material são/serão úteis para a práxis pedagógica interdisciplinar; 

se as sequências didáticas do e-caderno pedagógico contribuirão para a problematização de 

atividades interdisciplinares na EPT; e se recomendaria esse material para outras pessoas.  

O gráfico 28 mostra que dos 33 docentes e discentes que responderam ao questionário, 

um total de 93,9% concordam positivamente que o e-caderno pedagógico apresenta linguagem 

clara e adequada ao público-alvo, demonstrando que o produto educacional é capaz de 

transmitir aos seus leitores os passos importantes para o pleno desenvolvimento de uma práxis 

interdisciplinar. 

Gráfico 28. Opinião sobre a linguagem do e-caderno pedagógico 

 
                           Fonte: Autoria própria, 2022. 

 
Quanto ao design (Gráfico 29),  97% dos respondentes concordam que o produto facilita 

a leitura e assim se torna uma ferramenta acessível ao público, essa percepção corrobora com o 

objetivo proposto na diagramação do e-caderno pedagógico que era exatamente de chamar a 

atenção do leitor sem que se tornasse cansativa e monótona essa experiência. 
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Gráfico 29 – Opinião sobre o design do e-caderno pedagógico 

 
                                 Fonte: Autoria própria, 2022. 
 

Nas duas próximas perguntas, gráficos 30 e 31, as opiniões convergem de forma positiva 

visto que 90,9% dos entrevistados consideram as informações relevantes para a ampliação do 

conhecimento e úteis para a práxis interdisciplinar desenvolvida na EPT. Esse produto 

educacional em seu processo de construção buscou revelar os caminhos que a 

interdisciplinaridade percorre no desenvolvimento das atividades, e assim despertar nos 

docentes e discentes a necessidade de discussão do conhecimento em prol da sociedade.  

Gráfico 30 – A relevância das informações 

 
                                            Fonte: Autoria própria, 2022. 
 

Gráfico 31 – A utilidade das informações 

 
                                       Fonte: Autoria própria, 2022. 
 

O Gráfico 32 demonstra que a maioria dos respondentes (87,9%) compreenderam o 

objetivo das sequências didáticas desenvolvidas a partir da discussão consciente, realizada entre 
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docentes e discentes do Ensino Médio Integrado à EPT. O resultado evidencia que, além de 

fonte de informação sobre a o sentido da interdisciplinaridade, o e-caderno pedagógico 

apresenta à comunidade acadêmica e a sociedade um movimento real para a problematização 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Gráfico 32 – Opinião sobre a contribuição das sequências didáticas 

 
                         Fonte: Autoria própria, 2022. 

 
O e-caderno pedagógico, conforme respostas no Gráfico 33, é um material que, além da 

aplicação no currículo do curso técnico integrado pesquisado, tem lastro para ser difundido em 

outros cursos e modalidade de ensino. O retorno positivo dos participantes da pesquisa é 

encorajador para a divulgação do produto educacional. 

Gráfico 33 – Recomendação do e-caderno pedagógico 

 
                                       Fonte: Autoria própria, 2022. 

 
Os docentes e os discentes também tiveram um espaço para expor seus elogios, 

sugestões, críticas e/ou outras opiniões sobre o e-caderno pedagógico, as transcrições a seguir 

representam algumas das manifestações dos respondentes: 

Material muito interessante, de fácil leitura, com a possibilidade de aplicabilidade. 
 
Ótima leitura, muito colorido e repleto de figura, o que contribui para uma melhor 
fixação dos conteúdos do livro. Além disso, possui uma linguagem clara e 
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autoexplicativa, fazendo com que qualquer indivíduo que o leia entenda o conteúdo 
deste material em sua totalidade. 
 
Como foi gratificante participar de alguma forma desse debate. Obrigada pelo convite 
Professor Genilton. Parabéns pelo produto final. Simplesmente ficou excelente. Super 
fácil de compreender os conceitos e as aplicabilidades. Foi um aprendizado e tanto 
para mim. Sucesso cada vez mais em sua jornada. 
 
Material muito bem elaborado. O autor preocupou-se em contextualizar as pessoas 
com diversos conceitos importantes e necessários à compreensão e utilização da 
temática abordada. 
 
Interessantíssimo, amplo e bem explicado. Sem dúvidas em relação ao público-alvo. 
Parabéns! 
 
Achei tudo bem detalhado, com ótimas explicações (ao ponto de não deixar muitas 
dúvidas), tem umas ideias muito boas. 
 
Em minha opinião em Dificuldades (Falta de conhecimento), eu acho que uma das 
maiores dificuldades é o peso de várias matérias, que acaba tendo a serem feitas várias 
atividades e trabalhos, e isso as vezes acaba desgastando com os alunos. 
 
Material interessante, sucinto, de fácil leitura e possível de ser aplicado. 
 
Meus parabéns pelo trabalho, conteúdo do caderno bem explicado e simples de 
entender. 
 
Achei o material bastante didático, intuitivo e de fácil interpretação. 
 
Muito bom, bem completo, ótimo design 
 
Muito bom o projeto e a iniciativa para que prática do saber seja realmente em uma 
linguagem interdisciplinar. 

 
Com o retorno positivo da avaliação evidencia-se que o e-caderno pedagógico “Práxis 

Interdisciplinar na Educação Profissional e Tecnológica” cumpre o seu papel de construir o 

conhecimento em uma perspectiva interdisciplinar por intermédio da problematização do 

currículo. O Produto Educacional contribuirá assim para a interação dos jovens com práticas 

interdisciplinares que desenvolvam o conhecimento em toda a sua totalidade, estabelecendo a 

conexão com a sua realidade, permitindo ao discente o acesso a uma educação crítica que 

promova o trabalho, ciência, tecnologia e cultura com vistas à emancipação do sujeito e 

transformação social. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT), atendendo a necessidade de desenvolver trabalhos que aperfeiçoem a prática 

profissional nas instituições de Educação Profissional e Tecnológica, integrando Trabalho, 

Ciência, Tecnologia e Cultura, possibilitou que esta pesquisa científica refletisse sobre os 

princípios que orientam o desenvolvimento das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.  

As inquietações do pesquisador, também docente do IFMA Campus Santa Inês, 

alinharam-se aos anseios do programa de tal forma que essas intenções se converteram em um 

objetivo – no caso desta investigação científica, refere-se à análise da prática docente a fim de 

constatar se existe ou não a práxis interdisciplinar descrita no currículo. 

Nessa caminhada, em que a interdisciplinaridade é categoria, o primeiro desafio foi 

exatamente revisar as recentes pesquisas desenvolvidas no âmbito dos Programas de Pós-

Graduação Stricto-Sensu, explorando os olhares de diferentes concepções sobre a temática, 

confrontando essas experiências com as bases conceituais de teóricos do campo trabalho-

educação que fundamentam os princípios políticos pedagógicos da EPT. Como a 

interdisciplinaridade é um campo em construção constante, esse passo possibilitou delimitar os 

espaços em que os estudos sobre interdisciplinaridade têm sido debatidos, entre eles: a relação 

com o currículo integrado; a formação de professores; e o processo ensino aprendizagem com 

a contextualização de conteúdos e atividades.  

 Para fortalecer as ações interdisciplinares que assumem o trabalho como princípio 

educativo e não como ferramenta instrumental para o mercado de trabalho, contemplou-se além 

dessa revisão de literatura uma ampla discussão sobre as dimensões ontológicas e históricas 

que permeiam os fundamentos políticos da EPT, e que se materializam na modalidade do 

Ensino Médio Integrado em direção à formação omnilateral do sujeito.  

A investigação com docentes e discentes do Curso Técnico Integrado em 

Eletroeletrônica do IFMA, Campus Santa Inês, se concentrou inicialmente na análise da 

abordagem interdisciplinar de acordo com documentos normativos da instituição. Nessa etapa 

da pesquisa, verificou-se o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), produzido a partir do ano de 

2015, em que a interdisciplinaridade é tratada como campo teórico e ferramenta metodológica 

para a efetivação como práxis a partir de uma premissa fundamental: a relação indissociável 

entre Ensino, Pesquisa e Extensão.  
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Entretanto, no Projeto Pedagógico do Curso revisado em 2013, período bem anterior às 

discussões coletivas que construíram o PPI, não foi possível visualizar informações que 

materializem ações curriculares ou extracurriculares articulando ensino, pesquisa e extensão ao 

longo da formação profissional. Da mesma forma, também foi verificada a visualização dos 

objetivos de cada disciplina no projeto do curso como competências a serem alcançadas, o que 

pode ter impacto negativo no ensino. Acredita-se que manter essa configuração permite a 

pactuação entre docentes e discentes de práticas interdisciplinares mercadológicas e 

individualistas, que contrastam com as atuais orientações propostas pela Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica por meio do documento “Diretrizes Indutoras 

para a oferta de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio na Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica”.  

Como o currículo se constrói para além dos documentos normativos, foi também 

necessário fazer um levantamento de como a comunidade acadêmica organiza, planeja e 

executa essas atividades interdisciplinares. Essa análise apontou que boa parte dos docentes não 

têm um conhecimento aprofundado da proposta político-pedagógica da instituição, se 

preocupando mais com a leitura da organização das disciplinas no projeto pedagógico do curso.  

Uma vez que o projeto pedagógico do curso pesquisado preserva sinais do currículo por 

competências, negligenciar o conhecimento da proposta política da instituição pode nortear 

ações que priorizem a efetividade do componente curricular de forma isolada. Essa 

circunstância tende a se agravar, pois a pesquisa mostra que a maioria dos docentes planeja suas 

atividades sozinhos, sem participação coletiva, reduzindo assim a possibilidade de realização 

de atividades interdisciplinares que problematizam os processos de trabalho e atendam os 

interesses dos educandos, ou seja, os interesses da classe trabalhadora. No entanto observou-se 

que as práticas pedagógicas mais aplicadas pelos docentes em sala de aula são os trabalhos 

individuais e em grupo; seminários; projetos, tais atividades permitem, de certa forma, um 

ambiente de problematização dos conteúdos criando possibilidades para uma práxis 

interdisciplinar.  

Para além das práticas de ensino, a pesquisa sinaliza que as atividades de extensão têm 

papel de destaque tanto na resposta de docentes e discentes, quanto nos dados quantitativos 

registrados na instituição. Nesse sentido, a interdisciplinaridade defendida neste estudo tem 

como premissa a formação ampla dos trabalhadores e o projeto ético-político de transformação 

social, por isso, é de grande relevância a ênfase em projetos de extensão que articulem o 

conhecimento produzido na escola com a realidade material da sociedade. Sendo assim, o que 
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as falas provenientes da análise de conteúdo das entrevistas realizadas com os docentes e 

discentes puderam expressar sobre as atividades interdisciplinares?  

Elas retrataram exatamente, em sua forma mais literal, o sentido que Vázquez (2011, p. 

221) atribuiu à práxis, “toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis”.  

Primeiramente apontaram uma participação coletiva de diferentes componentes 

curriculares no arranjo das atividades interdisciplinares, o que por si só não é ação que 

fundamente essas atividades na perspectiva de uma práxis interdisciplinar. Além disso, 

relataram experiências de exploração da totalidade do conhecimento por intermédio de níveis 

de colaboração bem mais críticos entre as ciências. Como exemplo, destacam-se dois casos: o 

docente que relatou o aprofundamento dos estudos da robótica na implementação de inovações 

no campo da saúde física; e o do discente, que contribuiu voluntariamente na solução de um 

problema ambiental que se passa nos centros urbanos após participar de uma atividade de 

química sobre plantio de árvores. 

Sabemos que os discursos também apresentaram visões diferentes para uma mesma 

atividade, o que demonstra o quanto flutua-se em alguns momentos com ações que fortalecem 

o trabalho como princípio educativo, e ações que estão mais centradas na instrumentação para 

o mercado de trabalho. Essas visões poderiam caminhar no sentido de interdisciplinaridade, 

entendida a partir da intencionalidade de alcançar um projeto universal de sociedade se 

pudessem contar com o conhecimento apresentado pelos docentes das áreas das ciências 

humanas e sociais, que validaram em seus discursos a importância do sentido ontológico do 

trabalho para a formação humana descortinando, em palavras, o egoísmo e a individualidade 

que se afloram quando os conhecimentos dos modos de produção são apenas associados como 

prática econômica. 

Os docentes e discentes, além de falarem sobre o envolvimento deles com as atividades 

interdisciplinares, também relataram as dificuldades enfrentadas no chão da escola para a 

realização dessas atividades, destacando-se a falta de tempo e espaço físico para planejamento 

e preparação; a carência de recursos financeiros públicos para a execução das atividades; a 

lentidão na resposta dos trâmites burocráticos; à deficiência cultural e à falta de conhecimento 

sistematizado diferente do senso comum; e a dificuldade de engajamento dos docentes e da 

comunidade acadêmica na participação nas atividades interdisciplinares. Conforme Severino 

(2002) boa parte dessas dificuldades está relacionada à uma lacuna no planejamento de um 

projeto educacional centrado na intencionalidade de alcançar objetivos previamente assumidos 

que contemplem todos os sujeitos envolvidos, o que, de fato, podemos constatar ao analisarmos 
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os discursos que apontam a deficiência do Estado ou a ausência da parceria da gestão ou dos 

próprios docentes e discentes nos mais diferentes obstáculos apresentados.   

Ultrapassando todo esse processo de viabilização das ações interdisciplinares, quais 

finalidades as temáticas interdisciplinares abordadas têm alcançado? Sobre essa questão, 

partimos do pressuposto apontado por Ramos (2010) de que a interdisciplinaridade deve 

problematizar fenômenos que busquem a compreensão do mundo do trabalho e seus processos 

formativos em suas múltiplas perspectivas: tecnológica, econômica, histórica, ambiental, 

social, cultural. Ou seja, por mais que a educação prepare para as exigências do mercado de 

trabalho, a práxis humana pode ser contemplada com temáticas problematizadoras construídas 

no currículo integrado. 

Quando determinada atividade apresenta os princípios físicos do conhecimento 

empregado na construção aeronáutica e desenvolvimento aeroespacial com o comportamento 

biológico dos animais, como relatado por um dos(as) entrevistados(as), a intenção permite uma 

análise ampla dos impactos sociais, econômicos, estéticos, políticos da aplicação desse 

conhecimento na sociedade. Todavia, quando a fala não consegue estabelecer uma conexão 

com essas dimensões, e se aproxima cada vez mais dos perfis do profissional que o mercado de 

trabalho exige, cria-se um impedimento à interdisciplinaridade que atenda um projeto de 

emancipação social.  

Esses dois caminhos foram encontrados na pesquisa, o que significa que o projeto 

hegemônico que tem recontextualizado o sentido de currículo integrado; interdisciplinaridade; 

contextualização; emancipação, não tem favorecido a formação humana e os anseios da classe 

trabalhadora, e estabelece um espaço para uma análise crítica e informativa sobre a importância 

de atividades interdisciplinares que produzam o conhecimento do próprio homem. Essas 

considerações  permitem chegar à conclusão de que as atividades interdisciplinares pesquisadas 

no Cursos Técnico Integrado em Eletroeletrônica do IFMA, Campus Santa Inês, não têm sido 

guiadas em direção à práxis interdisciplinar descrita no currículo da EPT. 

Para que esses caminhos sejam redirecionados foi criado um e-caderno pedagógico, 

produto educacional em formato e-book, intitulado “Práxis Interdisciplinar na Educação 

Profissional e Tecnológica que, por meio da problematização da prática interdisciplinar, 

possibilitou uma janela de efetivação do currículo integrado no Curso Técnico em 

Eletroeletrônica com a intenção de contribuir na articulação do conhecimento em toda a sua 

totalidade, destacando a interdisciplinaridade como prática coletiva e em pleno movimento para 

atender os anseios da classe trabalhadora.  
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O e-caderno pedagógico, mesmo que desenvolvido a partir da realidade da pesquisa em 

um curso técnico específico, de forma alguma restringe a aplicação em outros cursos, formas 

de ensino e com a comunidade externa em diferentes níveis sociais. Espera-se que o estudo 

desta pesquisa e o produto educacional construído a partir desta interação possa abrir os 

caminhos para a realização de uma práxis transformadora e que concretize a proposta política 

da Educação Profissional e Tecnológica baseada nos princípios da formação humana integral. 
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APÊNDICE A –  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS 

DOCENTES 

  
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
Coordenação Local do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica- ProfEPT 

Avenida Getúlio Vargas, Nº 04, Monte Castelo, São Luís – MA. CEP: 65030-005 
Email: profeptifma@ifma.edu. 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

Prezado (a) participante, 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: “A PRÁXIS 

PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR NO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA”, sob a 

responsabilidade do pesquisador Genilton Luis Freitas Marques, mestrando do Programa de 

Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica – PROFEPT, com orientação do 

Professor Doutor Francisco Adelton Alves Ribeiro. 

A pesquisa tem como objetivo construir um canal de comunicação online para o 

ambiente escolar que permita a possibilidade de conceber práticas interdisciplinares no 

currículo do Ensino Médio Integrado à EPT. Para isso sua participação é muito importante nessa 

investigação. 

Essa participação consiste em responder um questionário e será realizada no IFMA, 

Campus Santa Inês, no intervalo do período das aulas ou o questionário será enviado em link 

para preenchimento online, como o discente preferir. O tempo de duração para responder o 

questionário é de aproximadamente trinta minutos. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória e você tem livre escolha 

quanto sua participação na pesquisa, podendo retirar sua autorização a qualquer momento sem 

precisar dar justificativas e sem nenhum prejuízo. Você também é livre para deixar de responder 

alguma pergunta do questionário caso assim desejar. Você não terá nenhuma despesa e não será 

remunerado (a) para participar. 

Os riscos que podem vir a ocorrer estão relacionados ao desconforto em responder 

alguma pergunta ou desinteresse ou aborrecimento após receber o questionário. Para isso fica 

assegurado a liberdade de escolha na participação e nas respostas e o sigilo das informações 

pessoais ou que possam culminar na identificação dos participantes da pesquisa, não tendo sua 

identidade exposta em nenhum momento, sendo as respostas usadas exclusivamente para essa 
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pesquisa e de posse somente do pesquisador, garantindo assim a confiabilidade e a privacidade 

de suas informações. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar 

do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito 

através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

Os resultados deste questionário serão divulgados e farão parte da dissertação de 

mestrado e de um site online que será produzido pelo pesquisador e que ficará disponível no 

ambiente virtual na internet para acesso, assegurando sempre o sigilo das informações pessoais 

ou que possam identificar o (a) discente.  

Caso ocorra algum dano decorrente de sua participação no estudo, você será 

devidamente indenizado (a), conforme determina a lei. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é emitido em duas vias assinadas 

por mim e por você, ficando uma via com cada um de nós. 

Para obtenção de qualquer tipo de informação sobre os seus dados, esclarecimentos, 

ou críticas, em qualquer fase do estudo, você poderá entrar em contato com o pesquisador 

Genilton Luis Freitas Marques no endereço: Rua Acre, nº 04, Vila Roseana Sarney, Pindaré 

Mirim–MA. E-mail: genilton.marques@ifma.edu.br ou genilton_marques@hotmail.com, Tel: 

(98) 98114-5560. 

Por favor, rubricar a primeira página e assinar a última. 

 
_________________________________________________________ 

Professor Doutor Francisco Adelton Alves Ribeiro 
Orientador da Pesquisa. 

 

____________________________________________________________ 
Genilton Luis Freitas Marques 

Pesquisador Responsável. 
 

 
Santa Inês/MA, _____, de _______________________, de 2020. 

 
 

Eu, __________________________________________________________, declaro 

que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar.  

 
___________________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante da pesquisa 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS 

RESPONSÁVEIS 

 
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
Coordenação Local do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica- ProfEPT 

Avenida Getúlio Vargas, Nº 04, Monte Castelo, São Luís – MA. CEP: 65030-005 
Email: profeptifma@ifma.edu. 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS 
RESPONSÁVEIS 

 

Prezado (a) responsável, 

O menor de idade pelo qual o (a) Sr. (a) é responsável, está sendo convidado (a) a 

participar da pesquisa: “A PRÁXIS PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR NO 

CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA”, sob a responsabilidade do pesquisador Genilton Luis Freitas Marques, 

mestrando do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica – 

PROFEPT, com orientação do Professor Doutor Francisco Adelton Alves Ribeiro. 

A pesquisa tem como objetivo construir um canal de comunicação online para o 

ambiente escolar que permita a possibilidade de conceber práticas interdisciplinares no 

currículo do Ensino Médio Integrado à EPT. Por isso a participação dele (a) é muito importante 

nessa investigação. 

Essa participação consiste em responder um questionário e será realizada no IFMA, 

Campus Santa Inês, no intervalo do período das aulas ou o questionário será enviado em link 

para preenchimento online, como o discente preferir. O tempo de duração para responder o 

questionário é de aproximadamente trinta minutos. 

A participação do (a) discente pelo qual é responsável é voluntária, isto é, ela não é 

obrigatória, e o (a) Sr. (a) e ele/ela têm livre escolha quanto a participação na pesquisa, podendo 

retirar a autorização a qualquer momento sem precisar dar justificativas e sem nenhum prejuízo. 

O (a) discente também é livre para deixar de responder alguma pergunta do questionário caso 

assim desejar. O (a) Sr. (a) e o (a) discente não terão nenhuma despesa e não serão remunerados 

(as). 

Os riscos que podem vir a ocorrer estão relacionados ao desconforto do (a) discente 

em responder alguma pergunta ou desinteresse ou aborrecimento após receber o questionário. 

Para isso fica assegurada a liberdade de escolha que ele/ela tem na participação da pesquisa e 

em responder as questões, e o sigilo das informações pessoais ou que possam culminar na 
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identificação dos participantes da pesquisa, não tendo a identidade exposta em nenhum 

momento, sendo as respostas usadas exclusivamente para essa pesquisa e de posse somente do 

pesquisador, garantindo assim a confiabilidade e a privacidade das informações dele (a). 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, O (a) Sr. (a) e o (a) 

discente pelo qual é responsável poderão solicitar do pesquisador informações sobre a 

participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato 

explicitados neste Termo. 

Os resultados deste questionário serão divulgados e farão parte da dissertação de 

mestrado e de um site online que será produzido pelo pesquisador e que ficará disponível no 

ambiente virtual na internet para acesso, assegurando sempre o sigilo das informações pessoais 

ou que possam identificar o (a) discente.  

Caso ocorra algum dano decorrente da participação do (a) discente no estudo, ele 

será devidamente indenizado (a), conforme determina a lei. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é emitido em duas vias assinadas 

por mim e por você, ficando uma via com cada um de nós. 

Para obtenção de qualquer tipo de informação sobre os seus dados, esclarecimentos, 

ou críticas, em qualquer fase do estudo, você poderá entrar em contato com o pesquisador 

Genilton Luis Freitas Marques no endereço: Rua Acre, nº 04, Vila Roseana Sarney, Pindaré 

Mirim–MA. E-mail: genilton.marques@ifma.edu.br ou genilton_marques@hotmail.com, Tel: 

(98) 98114-5560. 

Por favor, rubricar a primeira página e assinar a última. 

 
_________________________________________________________ 

Professor Doutor Francisco Adelton Alves Ribeiro 
Orientador da Pesquisa. 

 
 

____________________________________________________________ 
Genilton Luis Freitas Marques 

Pesquisador Responsável. 
 

 
Santa Inês/MA, _____, de _______________________, de 2020. 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Assinatura do (a) responsável pelo participante da pesquisa. 
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APÊNDICE C – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

Coordenação Local do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica- ProfEPT 
Avenida Getúlio Vargas, Nº 04, Monte Castelo, São Luís – MA. CEP: 65030-005 

Email: profeptifma@ifma.edu. 
 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

Prezado (a) participante, 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: “A PRÁXIS 

PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR NO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA”, sob a 

responsabilidade do pesquisador Genilton Luis Freitas Marques, mestrando do Programa de 

Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica – PROFEPT, com orientação do 

Professor Doutor Francisco Adelton Alves Ribeiro. 

Seu/sua responsável autorizou a sua participação. 

A pesquisa tem como objetivo construir um canal de comunicação online para o 

ambiente escolar que permita a possibilidade de conceber práticas interdisciplinares no 

currículo do Ensino Médio Integrado à EPT. Para isso sua participação é muito importante nessa 

investigação. 

Essa participação consiste em responder um questionário e será realizada no IFMA, 

Campus Santa Inês, no intervalo do período das aulas ou o questionário será enviado em link 

para preenchimento online, como o discente preferir. O tempo de duração para responder o 

questionário é de aproximadamente trinta minutos. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória e você tem livre escolha 

quanto sua participação na pesquisa, podendo retirar sua autorização a qualquer momento sem 

precisar dar justificativas e sem nenhum prejuízo. Você também é livre para deixar de responder 

alguma pergunta do questionário caso assim desejar. Você não terá nenhuma despesa e não será 

remunerado (a) para participar. 

Os riscos que podem vir a ocorrer estão relacionados ao desconforto em responder 

alguma pergunta ou desinteresse ou aborrecimento após receber o questionário. Para isso fica 

assegurado a liberdade de escolha na participação e nas respostas e o sigilo das informações 

pessoais ou que possam culminar na identificação dos participantes da pesquisa, não tendo sua 

identidade exposta em nenhum momento, sendo as respostas usadas exclusivamente para essa 
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pesquisa e de posse somente da pesquisadora, garantindo assim a confiabilidade e a privacidade 

de suas informações. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar 

do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito 

através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

Os resultados deste questionário serão divulgados e farão parte da dissertação de 

mestrado e de um site online que será produzido pelo pesquisador e que ficará disponível no 

ambiente virtual na internet para acesso, assegurando sempre o sigilo das informações pessoais 

ou que possam identificar o (a) discente.  

Caso ocorra algum dano decorrente de sua participação no estudo, você será 

devidamente indenizado (a), conforme determina a lei. 

Este Termo de Assentimento Livre e Esclarecido é emitido em duas vias assinadas 

por mim e por você, ficando uma via com cada um de nós. 

Para obtenção de qualquer tipo de informação sobre os seus dados, esclarecimentos, 

ou críticas, em qualquer fase do estudo, você poderá entrar em contato com o pesquisador 

Genilton Luis Freitas Marques no endereço: Rua Acre, nº 04, Vila Roseana Sarney, Pindaré 

Mirim–MA. E-mail: genilton.marques@ifma.edu.br ou genilton_marques@hotmail.com, Tel: 

(98) 98114-5560. 

Por favor, rubricar a primeira página e assinar a última. 

   
_________________________________________________________ 

Professor Doutor Francisco Adelton Alves Ribeiro 
Orientador da Pesquisa. 

 
___________________________________________________ 

Genilton Luis Freitas Marques 
Pesquisador Responsável. 

 
Santa Inês/MA, ______, de _______________________, de 2020. 

 
 
  

Eu, __________________________________________________________, declaro 

que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar.  

 
___________________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante da pesquisa 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DISCENTE 

 
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
Coordenação Local do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica- ProfEPT 

Avenida Getúlio Vargas, Nº 04, Monte Castelo, São Luís – MA. CEP: 65030-005 
Email: profeptifma@ifma.edu. 

 

 

Prezado (a) discente (a),  

Você está sendo convidado (a) a responder este questionário para a coleta de dados 

da pesquisa intitulada “A PRÁXIS PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR NO 

CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA”, sob responsabilidade do pesquisador Genilton Luis Freitas Marques, 

mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Monte Castelo, sob 

orientação do professor Dr. FRANCISCO ADELTON ALVES RIBEIRO. 

Este questionário é anônimo, ou seja, sua identidade será mantida em sigilo. Você 

pode deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem justificativas. Você é livre para 

recusar-se a responder a qualquer pergunta, caso assim prefira. 

Agradecemos a sua colaboração. 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

1)  Gênero? 
(    )  masculino         
(    )  feminino 
(    )  outro (por favor especifique) 
(    )  prefiro não dizer 
 
2) Faixa Etária? 
(    ) entre 14 e 16      
(    ) entre 16 e 18     
(    ) maior que 18 anos 
 
3) Você já leu o projeto pedagógico do Ensino Médio Integrado do Curso Técnico que você 
cursa? 
(    ) Sim                                                  (    ) Não   
 
4) Você já leu a matriz curricular do Ensino Médio Integrado do Curso Técnico que você 
cursa? 
(    ) Sim                                                  (    ) Não 
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5) Você sabe qual a diferença do Ensino Médio Integrado para o Ensino Médio Regular? 
(    ) Sim                                                  (    ) Não 

 
6) Você acha que precisa de algum conhecimento diferenciado após a conclusão no Ensino 
Médio Integrado do Curso Técnico que você cursa?  
(    ) Sim                                                  (    ) Não 
Qual(is)? Porquê? ____________ 

 
7) Os professores conversam com a turma para planejar suas aulas? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Às vezes   

 
8) Os professores conversam com a turma para mostrar o plano de ensino de suas aulas? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Às vezes    

 
9) Os professores realizam atividades integradoras com os outros docentes durante o período 
letivo?  
(    ) Sim    
(    ) Não   
(    ) Às vezes    

 
10) Você já presenciou a presença de dois professores ministrando aula juntos na sua sala?  
(    ) Sim    
(    ) Não   
(    ) Às vezes    
 
11) Com que frequência você já observou durante as aulas de diferentes disciplinas ser abordado 
o mesmo tema? 
(    ) Nunca 
(    ) Raramente 
(    ) Ás vezes 
(    ) Sempre 

 
12) Quais práticas pedagógicas são utilizadas pelos docentes? *Pode marcar mais de um. 
(   ) trabalhos individuais e em grupo 
(   ) seminários 
(   ) projetos 
(   ) aulas teóricas  
(   ) aulas práticas 
(   ) gamificação 
(   ) visita técnica 
(   ) mapas conceituais 
(   ) produção de material  
(   ) pesquisa online 
(   ) Outras ( Quais ) _________________ 
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13) Você utiliza algum recurso midiático ( DVD, jornais, revistas, redes sociais, televisão, 
vídeos, pesquisa na internet) durante o processo de aprendizagem? 
(    ) não utilizo 
(    ) sempre utilizo 
(    ) às vezes utilizo 
 
14)  O que você mais utiliza na internet para auxiliar o seu processo de aprendizagem? 
(    ) Sites/blogs    
(    ) e-mail 
(    ) Facebook 
(    ) WhatsApp  
(    ) Instagran   
(    ) Outros ( Quais?) _________ 

 
15) Você utiliza um canal online de comunicação e colaboração com os professores? 

(     ) Não utilizo 
(     ) Isto não é possível. 
(     ) Só faço isso em raras ocasiões. 
(     ) Utilizo apenas para me comunicar com eles. 
(     ) Utilizo para comunicação e construção de práticas pedagógicas e projetos 
interdisciplinares. 
  
16) Você compartilha informações com os professores e demais alunos no ambiente virtual? 
*Pode marcar mais de um. 
(     ) Não compartilho 
(     ) Raramente. 
(     ) Troco idéias e materiais via e-mail. 
(     ) Troco idéias e materiais via ambiente virtual disponibilizado pela instituição.  
(     ) Troco idéias e materiais via ambiente virtual externo como: whatsap, facebook, 
instagram, sites, blogs. 

 

17) O que você entende por trabalho?  

 

 

18)  Qual a sua opinião sobre a formação profissional e o mercado de trabalho atual? 

 

 

19) Você acha que o Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico que está cursando lhe prepara 
para o mundo do trabalho? Porque? 
 

 

20) Você tem dificuldades de relacionar o conteúdo das disciplinas do currículo do Ensino 
Médio Integrado do Curso Técnico que você cursa? Porque? 
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21) O que significa para você o termo interdisciplinaridade?  
 
 
22) Você pode falar um pouco sobre alguma atividade interdisciplinar desenvolvida no curso 
que você participou ou participa?  
 
 
23) Você pode falar sobre algum momento de atividade de ensino que foi possível 
contextualizar o conteúdo repassado com a sua realidade social, econômica e cultural? 
 
 
24) Como você observa a contribuição das disciplinas repassadas pelos docentes para a sua 
formação no Ensino Médio Integrado que você cursa? 
 
 

25) Como você observa a contribuição dos demais discentes para a sua formação no Ensino 
Médio Integrado que você cursa?  
 
 
 
26) Na sua opinião quais seriam os temas à serem abordados pelos docentes que contribuiriam 
para a sua formação no Ensino Médio Integrado? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 
 

APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DOCENTE 

 
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
Coordenação Local do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica- ProfEPT 

Avenida Getúlio Vargas, Nº 04, Monte Castelo, São Luís – MA. CEP: 65030-005 
Email: profeptifma@ifma.edu. 

 

Prezado (a) docente (a),  

Você está sendo convidado (a) a responder este questionário para a coleta de dados 

da pesquisa intitulada “A PRÁXIS PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR NO 

CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA”, sob responsabilidade do pesquisador Genilton Luis Freitas Marques, 

mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Monte Castelo, sob 

orientação do professor Dr. FRANCISCO ADELTON ALVES RIBEIRO. 

Este questionário é anônimo, ou seja, sua identidade será mantida em sigilo. Você 

pode deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem justificativas. Você é livre para 

recusar-se a responder a qualquer pergunta, caso assim prefira. 

Agradecemos a sua colaboração. 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

1)  Gênero? 
(    )  masculino         
(    )  feminino 
(    )  outro (por favor especifique) 
(    )  prefiro não dizer 
 
2) Faixa Etária? 
(    ) entre 25 e 30      
(    ) entre 31 e 36     
(    ) entre 37 e 42    
(    ) entre 43 e 48         
(    ) entre 44 e 49 
(    ) maior que 50 anos 
 
3)  Qual tipo de componente curricular ministra? 
(    ) propedêutico                        (    ) técnico 
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4)  Qual forma de ensino você atua? 
(     ) Ensino Médio Integrado(EMI) 
(     ) Graduação 
(     ) Pós graduação 
(     ) Graduação e Pós-Graduação 
(     ) EMI e Graduação 
(     ) EMI e Pós-Graduação 
(     ) EMI, Graduação e Pós-Graduação 
 
5)  Qual a sua última titulação? 
(     ) Graduação 
(     ) Especialização 
(     ) Mestrado 
(     ) Doutorado 
(     ) Pós-Doutorado 
 
6)  Há quanto tempo atua na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 
(    ) menos de 1 ano      
(    ) 2 – 4 anos     
(    ) 4 – 6 anos    
(    ) 7 – 9 anos           
(    ) mais de 10 anos 
 
7)   Possui formação pedagógica?  
(    ) Sim, possuo licenciatura. 
(    ) Sim, possuo formação pedagógica complementar. 
(    ) Não possuo.    
 
8)  Você já leu o Projeto Político Pedagógico da instituição? 
(    ) Sim                                   (    )  Não   
 
 
09) Você já leu o projeto pedagógico do Ensino Médio Integrado do Curso Técnico em que 
atua? 
(    ) Sim                                   (    ) Não   
 
10) Você já leu a matriz curricular do Ensino Médio Integrado do Curso Técnico em que 
atua? 
(    ) Sim                                           (    ) Não 
 
11) Você sabe qual a diferença do Ensino Médio Integrado para o Ensino Médio Regular? 
(    ) Sim                                            (    ) Não 

 
12) Você trabalhou em outras atividades relacionadas a sua área de formação, além de ser 
professor?  
(     ) Sim                                   (     ) Não 
Qual atividade? __________ 
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13) Você utiliza a experiência adquirida fora de sala de aula na sua prática de ensino?  
(     ) às vezes 
(     ) nunca 
(     ) sempre 
(     ) raramente 

 
14) Você sabe me dizer se o estudante precisa de algum conhecimento diferenciado ao 
formar-se no Ensino Médio Integrado à EPT?  
(     ) Sim                                                                      (     ) Não 
Quais? Porque? ___________ 

 
15) Como são planejadas as suas atividades de ensino? 
(    ) Sozinho. 
(    ) Em discussão com todos os docentes. 
(    ) Em discussão somente com docentes de disciplinas propedêuticas. 
(    ) Em discussão somente com docentes de disciplinas técnicas. 
(    ) Em discussão com os discentes. 
(    ) Outros. De que forma? ________________    

 
16) Você tem dificuldades em interagir com os colegas docentes para desenvolver atividades 
integradoras? 
(    ) Sim    
(    ) Não   
(    ) Às vezes    

 
17) Você sente que os colegas docentes são resistentes para desenvolver atividades 
integradoras? 
(    ) Sim    
(    ) Não   
(    ) Às vezes    

 
18) Quais práticas pedagógicas você utiliza em sala de aula a fim de contribuir com a 
formação integrada entre Ensino Médio e Educação Profissional? *Pode marcar mais de um. 
(    ) trabalhos individuais e em grupo 
(    ) seminários 
(    ) projetos 
(    ) aulas teóricas  
(    ) aulas práticas 
(    ) gamificação 
(    ) visita técnica 
(    ) mapas conceituais 
(    ) produção de material  
(    ) pesquisa online 
(    ) Outras ( Quais ) _________________ 
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19) Você utiliza algum recurso midiático ( DVD, jornais, revistas, redes sociais, televisão, 
vídeos, pesquisa na internet) em seu planejamento/prática de ensino? 
(    ) não utilizo 
(    ) sempre utilizo 
(    ) às vezes utilizo 
 
20)  O que você mais utiliza na internet para desenvolver sua atividade docente? 
(    ) Sites/blogs    
(    ) e-mail 
(    ) Facebook 
(    ) WhatsApp  
(    ) Instagran   
(    ) Outros 

 
21) Você utiliza um canal online de comunicação e colaboração com os colegas docentes? 
(     ) Não utilizo 
(     ) Isto não é possível no meu ambiente de trabalho. 
(     ) Só faço isso em raras ocasiões. 
(     ) Utilizo apenas para me comunicar. 
(     ) Utilizo para comunicação e construção de práticas pedagógicas e projetos 
interdisciplinares. 

  
22) Você compartilha informações com docentes e discentes no ambiente virtual? *Pode 
marcar mais de um. 
(   ) Não compartilho 
(    ) Raramente. 
(    ) Troco idéias e materiais via e-mail. 
(    ) Troco idéias e materiais via ambiente virtual disponibilizado pela instituição.  
(    )  Troco idéias e materiais via ambiente virtual externo como whatsap, facebook, 
instagram, sites, blogs. 
 
23) Qual o significado de uma educação unitária, politécnica e tecnológica? 

 

 

24) Qual sentido e significado você repassa aos seus discentes sobre o trabalho? 

 

 

25)  Qual a sua opinião sobre a formação profissional e o mercado de trabalho atual? 

 

 

26) O discente formado no Ensino Médio Integrado do Curso Técnico em que leciona está 
preparado para o mundo do trabalho? Porquê? 

 

 

27) De que forma você contribui para a formação integral do seu discente? 
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28) Você acha importante conhecer os componentes curriculares do Ensino Médio Integrado 
do Curso Técnico que você leciona? Porque? 

 
 
 

29) O que significa para você o termo interdisciplinaridade e qual a importância da 
interdisciplinaridade para o currículo do Ensino Médio Integrado à EPT? 

 

 

30) Você pode falar sobre alguma atividade interdisciplinar que participou ou participa?  
 
 
 

31) Você pode falar sobre algum momento de atividade de ensino que foi possível 
contextualizar o conteúdo com a realidade social, econômica e cultural do seu discente? 

 
 
 

32) Como você observa a contribuição da(s) disciplina(s) que você leciona para a formação 
do discente no Ensino Médio Integrado à EPT? 

 
 
 

33) Como você observa a contribuição dos demais docentes para a formação do discente no 
Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico que você leciona? 

 

 

34) Na sua opinião quais seriam os temas à serem abordados pelos professores que 
contribuiriam para a formação do discente no Ensino Médio Integrado à EPT? 
 
 
 
35) É possível a interdisciplinaridade curricular como proposta de autonomia e emancipação 
do sujeito? 
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APÊNDICE F – ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

 
Entrevistados 

P1-P9 
(Docentes) 

A1-A9 
(Discentes) 

C1 – Atividades interdisciplinares, você participou? Notas 

P1 

Então, eu entendo como as atividades interdisciplinares, as 
atividades que são extraclasse ali, é claro que ali dentro do conteúdo de 

cada disciplina a gente pode fazer um link com algum conhecimento 
exterior, até mesmo com o conhecimento do curso, [...] 

Atividades que são 
extraclasse. 

Mas, de projetos extraclasse, eu me lembro de um projeto que 
eu desenvolvi juntamente com o professor de biologia, [...] A gente 

falou sobre biofísica [...] Mas tirando esse projeto específico, eu tenho 
projetos em alguns outros cursos onde a gente trabalha competência de 
algumas disciplinas [...] mas voltado especificamente, para o curso de 
Eletroeletrônica, eu só tenho esse trabalho aí, que foi um trabalho mais 

interdisciplinar, juntando com uma outra disciplina. 

Junção com outra 
disciplina. 

Além desses trabalhos aí, acredito que os eventos que 
envolvem toda a escola nos quais eu estava inserido, são os eventos de 

gincanas, e ali se trabalhava também alguns conteúdos bem 
interdisciplinares, [...] 

Eventos que 
envolvem toda a 

escola. 

[...] eu poderia citar aqui os Eventos de Física nos quais eu 
organizei, aí os alunos do curso técnico participaram, mas não tinham o 
caráter tão interdisciplinar, porque a gente estava abordando uma área 
específica de uma disciplina, claro que ela tem diversas áreas e a gente 
sempre deixou isso claro nos nossos eventos, várias e várias áreas da 

física. Mas se for pegar por disciplina, é somente uma disciplina, talvez 
não caracterizaria como interdisciplinar. 

Única disciplina não 
caracterizaria como 

atividade 
interdisciplinar. 

P2 

Olha eu já fiz, já participei da construção do festival de dança, 
dois festivais onde teve lá a professora de história, português e artes. Já 

participamos de uma atividade chamada intitulada Eletrofitness, que 
era com um professor de engenharia elétrica, [...] 

festivais de dança 
multidisciplinar; 

atividade 
desenvolvida entre 

disciplinas do núcleo 
comum e técnico. 

[...] Também já participamos de gincana, e aí envolve vários 
professores, e também me lembro dá gente ter participado em 

comemoração aos eventos promovidos pelo NEABI, inclusive um 
festival de dança, esse último de 2019, foi fechando a semana de 

Consciência Negra[...][...], a educação física foi convidada também 
para desenvolver junto com o NEABI a proposta dos jogos indígenas. 

[...] 

Eventos que 
envolvem toda a 

comunidade gincana; 
atividades de núcleos 

de estudos. 

P3 

Nós temos várias atividades interdisciplinares, tem a Semana 
do Meio Ambiente né, que é a semana que ela tem uma 

interdisciplinaridade muito melhor, porque pega professores tanto da 
área técnica como da área do núcleo comum, [...] Tem também a 

questão do Dia Internacional da Água, o Dia da Árvore e também as 
outras atividades elas são interdisciplinares, mas, mais técnicas né, que 
é a mostra de edificações, apesar de eu participar, de ser somente de um 

núcleo, mas ele abre para as outras áreas também participar. Nessa 
época tem a Mostra de Eletromecatrônica, que já acontece também a 
outra atividade de sustentabilidade e energia também, que também 

pega uma área técnica, então essas são as atividades interdisciplinares 
que eu participo. [...] 

Eventos que 
abrangem atividades 
interdisciplinares que 

são divididos por 
áreas (comuns e 

técnicas). 
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P4 

A gente já participou da Mostra de Eletromecatrônica que teve 
em 2019, [...] A gente faz visita técnica, e atividades assim que às 

vezes não são cadastradas, mas que a gente acaba fazendo, por 
exemplo, a atividade de desenvolvimento dos Karts e também teve uma 
atividade na área de Robótica, que fizemos no laboratório que acabou 

que não foi registrado, mas é uma atividade que costumo fazer também. 

Participação em 
eventos e atividades 

não cadastradas. 

P5 

Eu acho que as principais atividades se encontram na própria 
instituição, todas as extensões que eu participei envolveu a 

interdisciplinaridade, seja o Dia da Água, o Dia do Meio Ambiente 
todas as disciplinas afins conseguem se conectar. [...] 

Participação em 
atividades de projetos 

de extensão. 

P6 

já participei de algumas atividades interessantes, por exemplo, 
a Mostra de Edificações, [...] organizamos uma amostra em que a gente 
relacionava o curso de Edificações com a História,  solicitamos que os 

alunos pesquisassem as principais construções históricas, como as 
sociedades egípcias, astecas, gregas, romanas, para que eles 

pesquisassem, é claro, o contexto histórico e os materiais utilizados por 
essa população que ainda não conhecia, por exemplo, argamassa, ainda 

não conhecia cimento, [...] 

Abordagem histórica 
dos conteúdos da área 

profissional. 

[...]. Além disso nós participamos do Festival de Artes, ligado 
ao NEABI, Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indiodescentes, que 

nós fizemos a relação entre a Arte e a História do continente africano, 
África Brasil, relacionando literatura, história, música, as artes em 

geral. Fora também os outros eventos do próprio NEABI que acabam, 
de uma forma ou de outra, dialogando com a Sociologia, com a 

Filosofia, com as Artes, especialmente. 

Participação em 
eventos de extensão 

promovidos por 
núcleos de estudo. 

P7 

[...]. Eu com o componente curricular de Geografia, ensinando 
Geografia, não posso isolar a Geografia de todas as outras disciplinas, 
de todos os outros componentes, então por isso que eu acho importante 
essa reunião entre todos os componentes curriculares e posso citar um 
exemplo, justamente dos projetos de extensão que eu já participei, que 
tanto serve de aprendizado para mim como professora quanto para os 

meus alunos. [...] 

Participação em 
atividades de projetos 

de extensão. 

P8 

Em termos de interdisciplinaridade, lá no ano de 2016, 2017, 
tínhamos alguns trabalhos voltados para área de robótica, onde a gente 

tentava expandir um pouco mais isso, e, o que eu vejo como 
interdisciplinar nessa atividade específica é porque dentro desses 

trabalhos eu tentava fazer com que os alunos aplicassem os 
conhecimentos de várias disciplinas. [...] 

Conhecimento de 
várias disciplinas. 

[...] eu tive também a oportunidade de trabalhar em dois 
projetos de pesquisa, a interdisciplinaridade expandia um pouco mais 

os muros do próprio curso, [...] 

Atividades em 
projetos de pesquisa. 

[...] trabalhamos o desenvolvimento de protótipos para a área 
de educação física, então, a gente fez a interdisciplinaridade de 

eletrônica com educação física, [...] 

Junção com outra 
disciplina. 

[...] E, ainda dentro dessa parceria com a professora de 
Educação Física, a gente também criou, na parte de ensino, uma tarefa 
que foi a Eletro Fitness, um evento que a gente fez numa tarde, uma 

espécie de gincana, em que novamente unimos Eletrônica e Educação 
Física, e agora mesclamos Eletrônica de Potência e Educação Física. 

Evento; gincana; 
ensino. 

[...] o evento da I Mostra de Eletromecatrônica, em parceria 
com o professor de Mecânica, os alunos também expandiram bastante 

os horizontes, juntando disciplinas da área de elétrica com a mecânica e 
tudo mais [...] 

Evento; Projeto de 
extensão. 
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[...] teve a Mostra Itinerante para exibir aos alunos de outras 
escolas como que era o trabalho do IFMA, então, querendo ou não, o 

aluno sempre estava ali preparando alguma coisa para mostrar, fugindo 
um pouco só daquela coisa específica, e assim desenvolver uma certa 

interdisciplinaridade com outras matérias. 

Extensão; fugir do 
ensino disciplinar; 

parceria entre 
disciplinas. 

P9 

Em geral toda a programação que existe, de algum evento 
como a Consciência Negra, Dia da Água, todos esses eventos, em 

geral, eu faço parte de maneira interdisciplinar, porque esses eventos 
são constituídos a partir de um projeto de extensão onde vários 

professores participam [...] 

Projeto de extensão; 
participação de vários 

professores. 

Além disso, eu tenho atividades dentro da minha própria sala 
de aula que também foram interdisciplinares, [...] então, além dos 

projetos mais amplos, dentro da minha disciplina eu também sempre 
que posso tento fazer atividades interdisciplinares. 

Atividades de ensino 
interdisciplinares. 

A1 

[...] Ah tem, tem as atividades no laboratório, atividades 
práticas que os professores trazem materiais que são, de acordo com 

nosso curso, [...] 
Atividades práticas. 

[...] projetos de atividades artísticas, projeto da escola como o 
NEABI, que foi para além da disciplina de história que a gente 

conhece, tratando as questões afrodescendentes indígenas, e também 
outros eventos como o RPG, de estratégia. [...] teve um projeto de 

sustentabilidade e energia, que ele abordava sobre sustentabilidade e 
energia, achei isso bem interessante porque, no campus, tem várias 

campanhas, vários projetos para não ser aquele ensino monótono, eu 
achei incrível essa didática. [...] 

Projetos de extensão; 
núcleos de estudo; 

gamificação; 
campanhas; didática. 

A2 

[...] o projeto Em Frente, tinha curso de oratória e falava sobre 
drogas lícitas e ilícitas e envolvia química. Eu participei de poucas 

atividades, mas já fui para um projeto de teatro onde, lá em São Luís, 
trabalhamos dança, música e artes, o projeto do Zeus Kart e um projeto 

de desenho, [...] 

Projetos artísticos; 
projetos integradores. 

A3 

No IFMA só o projeto dos Karts elétricos, do Baja, do projeto 
de eficiência energética, e teve também aquelas apresentações, 

seminários, no pátio da escola. Atividades de Química referente ao Dia 
da Água e aí misturou um pouco de Biologia também, uma atividade 

de Biologia sobre os animais que teve um pouco de Biologia, Química, 
um pouco de cada área, teve também a Feira de Ciências da segunda 

Mostra de Mecatrônica que houve um pouco de robótica, um pouco de 
física, um pouco de matemática, e os projetos dos Karts Elétricos, 

envolve o lado da física, da mecatrônica, uma área bem para a 
engenharia. 

Projetos 
integradores; 

seminários; mostra. 

A4 

[...] teve várias palestras sobre o direito da mulher, acredito 
que tenham sido mais de dez, tiveram também atividades sobre 

sexualidade, também palestras sobre a Amazônia, sobre assuntos que 
são bastante necessários e são inúmeras palestras onde a gente busca 

mais o conhecimento e quem presta atenção, consegue esse 
conhecimento. [...] 

Palestras temáticas. 

[...] Teve também uma atividade interdisciplinar de plantio de 
árvores que a professora de química fez conosco, que ela levou a gente 
para o laboratório e nos mostrou como que era feito e a gente plantou 
algumas árvores, [...] Hoje em dia eu tenho praticamente um jardim 

aqui em casa, que eu planto pé de coco, planto algumas outras árvores, 
isso só não é só bom para mim, como é bom para o planeta também. 

Atividade prática; 
reprodução. 
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A5 
Foi a atividade dos Karts com o evento, atividades do NEABI 

como a Semana da Consciência Negra, não estou me lembrando das 
próximas. 

Eventos. 

A6 
Deixa eu ver, interdisciplinar eu já participei de algumas feiras 

do meio ambiente que teve, também já participei do projeto dos Karts, 
só que agora não estava participando muita por causa da pandemia. 

Feiras; projeto 
integrador; pandemia. 

A7 

Eu não cheguei a participar de nenhuma eu acho. [...] Quando 
o assunto é passado para a gente e a gente não entende, nós tentamos 

dar um significado a ele só que fica uma coisa muito vaga, [...] 

Falta de participação; 
Falta de 

compreensão. 

[...], parte do educador tentar passar outra visão para a gente 
conseguir enxergar de outro ângulo e assim conseguir entender através 

do conceito e da prática, isso ele faz relacionando com coisas que 
podem acontecer no nosso cotidiano ou até mesmo fenômenos, assim 
eu vi um simpósio de física que relacionava várias palestras, a gente 

observou como funcionava as galáxias através de uma tenda com várias 
demonstrações. 

Contextualização; 
fenômenos; simpósio; 

palestras; 
demonstrações. 

A8 

Assim eu nunca participei de nenhuma atividade, mas que eu 
observo que aconteceram na escola, tem a dos Karts, as atividades do 
NEABI, teve uma que era sobre o universo, essa daí eu participei um 
pouco olhando, acho que era um simpósio de física, que tinha alguns 

projetos para a gente observar as estrelas e coisas assim. 

Falta de participação; 
eventos; núcleos de 
estudo; simpósio. 

 
Entrevistados 

P1-P9 
(Docentes) 

A1-A8 
(Discentes) 

C2 – Nível de importância e significado Notas 

P1 

A mais significativa, com certeza foi a que eu fiz com o 
professor de biologia, a de biofísica, que a gente conseguiu realmente 

unir bem os conteúdos das duas disciplinas [...] 

Biofísica; junção de 
disciplinas. 

[...], porque fora dos conteúdos trabalhados em sala de aula 
eles conseguiram um aprofundamento muito maior, conseguiram trazer 
informações bem específicas de cada conteúdo e sempre fazendo esse 

link entre as duas áreas, a presença do conhecimento, ele foi produzido,  
claro que norteado pelos professores, a busca do conhecimento foi 

totalmente por parte dos alunos, e com isso conseguiram desenvolver 
uma belo trabalho, por um certo aprofundamento, mas que trouxe 

informações bem relevantes e fora daquelas que trabalho normalmente. 

Conhecimento 
produzido pelos 

alunos; orientação 
de professores; 

aprofundamento 
dos conteúdos. 

P2 

A das danças né, a última da Semana de Consciência Negra, 
ela foi bem significante, primeiro porque a ideia era trabalhar junto 

com a dança, a gente estava trabalhando o conteúdo dança, que é um 
conteúdo, eu não vou dizer que ele tem preconceito, mas as pessoas 

dos alunos eles têm muita dificuldade em trabalhar esse conteúdo [...] 

Semana da 
Consciência Negra; 
dança; preconceito. 

[...] , os nossos alunos acreditam que algumas manifestações 
culturais nossas, elas são vistas de forma pejorativa, por exemplo o 

tambor de crioula, que é uma dança nossa maranhense que na hora que 
você pergunta pro aluno alguns dizem, associam com a macumba, 

coisas que inferiorizam, depreciam, então a ideia quando a gente fez, a 
parceria com o NEABI, casou e estava trabalhando conteúdo danças no 
período que era de Consciência Negra, no período de novembro, então 

vamos fechar isso no festival. 

Tambor de crioula; 
visão pejorativa; 

depreciativas. 
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[...] Essa questão, das questões negras, ela está ainda, tem 
muita coisa para descontextualizar, para desconstruir, para orientar, 
para mostrar porque é bem complicado como as pessoas encaram 

determinadas coisas relacionadas a essa temática. [...] 

Descontextualizar; 
descontruir; 

orientar. 

[...] Então fazer as coisas sozinho é complicado, mas quando 
você faz a inter-relação com outras disciplinas, cada professor dentro 

da sua disciplina dá um olhar e aí você fez um conjunto, porque as 
coisas elas podem estar sozinhas, mas na verdade elas são todas juntas, 
elas só estão separadas para facilitar a assimilação do conhecimento, 

mas no fundo, no fundo, tudo está junto. 

Inter relação entre 
disciplinas; união 
de conhecimentos. 

P3 

[...] eu acho que a Semana do Meio Ambiente, ela é mais que 
significativa porque a gente tenta passar para os alunos essa 

consciência ambiental, e que todo o tempo a gente tem que estar 
colocando essa questão ambiental nos alunos para eles levarem isso 

para suas casas. [...] 

Semana do Meio 
Ambiente 

consciência 
ambiental. 

[...] Então acho que a Semana do Meio Ambiente ela vem 
trazer essa consciência do ambiente em si e também do próprio 

ambiente humano, porque nós somos ambiente, então nós temos que 
nos cuidar para cuidar também do meio ambiente, [...] 

Cuidados com o 
meio ambiente. 

[...] Nós vimos que essa parte da Semana do Meio Ambiente é 
para conscientizar também os alunos nessa questão da alimentação e 

hoje eles querem comer muitas coisas industrializadas e acabam 
deixando as coisas naturais de lado, então acho que a gente tenta passar 

que na Semana do Meio Ambiente, melhorar um pouco o nosso 
convívio com os alunos. 

Maior consumo de 
produtos 

industrializados; 
menos consumo de 
produtos naturais. 

P4 Olha, a que causou mais impacto, eu acho que foi esse 
trabalho com os karts, que culminou também na Mostra de 

Eletromecatrônica, [...] que eu acho que foi uma atividade que causou 
um impacto muito grande, principalmente nos alunos, eles puderam ver 

ali que dava para associar as disciplinas diferentes que eles estavam 
estudando, tanto elétrica, mecânica, a parte administrativa também, 

então eu acho que essa foi a atividade que teve o maior impacto para os 
alunos. [...] 

Impacto; associar 
disciplinas 
técnicas. 

P5 
É a Semana do Meio Ambiente, é mais intensa, mais robusta, 

tem um programa mais elaborado. 
Semana do Meio 

Ambiente. 

P6 

[...] eu gostei demais da atividade do Festival de Artes, de 
música, do festival África Brasil, porque a gente vê os alunos 

envolvidos, produzindo peças, produzindo pesquisa, produzindo 
coreografias e fazendo o diálogo a gente vê os alunos bem 

entusiasmados, ali na sua produção de conhecimento e conseguindo 
fazer esse diálogo, um diálogo maduro, diálogo bonito, essa me 

marcou bastante. [...] 

Festival de artes e 
música; produção 

de peças, pesquisa, 
coreografias; 
produção de 

conhecimento. 

P7 

Certo assim o projeto de extensão em si ele já tem uma 
representação muito grande para a nossa formação, [...] Você pode 

trabalhar vários conteúdos, você não se prende a um só, então eu acho 
que o mais significativo é isso, a facilidade que vai proporcionar aos 
alunos em termos de aprendizado, a aprendizagem ela se torna mais 

simples porque você tem ali várias visões, vários componentes 
curriculares trabalhando em uma temática e os alunos conseguem de 

alguma forma ser mais estimulados nesse sentido. 

Projetos de 
extensão; trabalhar 
vários conteúdos; 
mesma temática 
trabalhada por 

vários componentes 
curriculares; 

[...] Nesses projetos a gente pode trabalhar várias dinâmicas, 
trabalhar várias atividades em grupo onde esses alunos vão ter uma 
interação que talvez, apenas em sala de aula, seja um pouco mais 
limitado. E também a interação com outras turmas, eu acho que o 

atividades em 
grupo; interação 

com outras turmas; 
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conhecimento e a dinâmica ficam mais rica, assim como a interação 
com outros professores. 

Interação entre 
professores. 

P8 

Eu diria que a mais significativa foi o desenvolvimento do 
protótipo com a professora de Educação Física, porque foi um projeto 

que chegou mais além, [...] acho que o maior ganho foi os alunos terem 
feito essa agregação, como encaixar as duas coisas, Eletrônica e 

Educação Física e o campo que vimos de possibilidades. Por exemplo, 
a robótica é um negócio muito interessante, tem certa 

interdisciplinaridade, mas ainda fica uma coisa como se fosse um nicho 
já muito explorado, e esse outro lado não, além de ter um caráter mais 
interdisciplinar que rompe as barreiras da eletrônica, também fez com 

que a gente encontrasse um campo de atuação que ainda tem muita 
coisa a ser explorada, [...] 

Desenvolvimento 
de pesquisa; 

parceria entre 
professores; 

robótica; atividade 
que rompeu o 

caráter disciplinar 
de eletrônica. 

P9 

Para mim a atividade mais significativa foi essa com o 
PROEJA, por quê? Porque nossos alunos do PROEJA, são alunos que 
têm mais dificuldade em entender o conteúdo das disciplinas, eles têm 
uma autoestima muito baixa e eles colocam sobre eles muitos pesos, 

então na hora que eles perceberam que o trabalho deles estava ficando 
bom e ao verem eu e a professora de português trabalhando juntas na 
correção do cordel, na produção, nas ideias, discutindo toda a semana 

com eles durante todo o semestre, a participação do professor de 
Administração mostrando para eles como é que se fazia o 

planejamento, na medida que todos os professores participaram e que 
eles foram produzindo [...] na medida que tudo isso aconteceu foi 

muito importante para a própria autoestima da turma e eu senti que a 
turma aproveitou mais o conteúdo do que quando a gente fica restrito a 

uma única disciplina. 

PROEJA; 
dificuldade de 
compreensão; 

envolvimento dos 
professores; 
autoestima. 

 

A2 

Na atividade do Projeto Em Frente, a gente começou, com o 
professor dando a aula de como se portar diante de uma plateia, como 
conversar com o receptor que vai receber aquele discurso, como pode 
desenvolver uma conversa, que também pode ajudar no seu currículo, 

né, e além do ambiente escolar também pode servir para a sua vida 
pessoal. 

Projeto Em frente 
comunicação. 

 

 

A3 

[...] O projeto da equipe Zeus Kart abriu a minha mente, isso 
aqui é bacana, é engenharia, mecatrônica, área que eu gosto, o 

conhecimento que eu vejo em sala de aula, tô aplicando aqui e estou 
resolvendo o problema. O projeto da equipe Zeus Kart tem mais 

significado por causa disso, abriu minha mente para poder procurar 
uma faculdade que envolva a área que eu gosto, abriu meus olhos, [...] 

Projeto da equipe 
Zeus Kart; 
engenharia; 

mecatrônica; 
aplicação do 
conteúdo na 

solução de um 
problema; 
faculdade. 

A5 

A atividade que me chamou a atenção no projeto dos Karts foi 
participar de novas áreas, pois o curso que eu faço é Eletroeletrônica, 
eu queria ver também um pouco da parte da mecânica, mas não em 

conceito, mas na prática. Já a do NEABI a parte importante foram os 
projetos que eles fazem dizendo que o negro também tem história, que 

o índio também tem história, que as outras etnias também existem. 

Projetos dos Karts; 
menos conceito e 

mais prática; 
NEABI; história de 

índios e negros. 

A6 

[...] Bem, ele é dividido como se fosse uma empresa mesmo, 
então cada pessoa tem a sua função, como ele é dividido assim a gente 

acaba tendo uma função específica para resolver as coisas, mas ao 
mesmo tempo, a gente sabe o que todo mundo está fazendo. Então ele 

tem seu lado que funciona como se fosse uma empresa mesmo, ele 
meio que prepara a gente para o mercado de trabalho. 

Projeto dos Karts; 
preparação para o 

mercado de 
trabalho. 
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A7 A atividade do simpósio de física. Simpósio de Física. 

A8 Foi sobre a atividade do universo no simpósio de física. Simpósio de Física. 

 
Entrevistados 

P1-P9 
(Docentes) 

A1-A8 
(Discentes) 

C3 – Temáticas das atividades interdisciplinares: 
relação com o ensino médio integrado à EPT 

Notas 

P1 

[...] foi uma descrição que os alunos fizeram sobre os tipos de 
voo das aves e a semelhança desse estilo de voo com a questão do 

desenvolvimento mesmo aeroespacial, de aviões, de aeronaves, e como 
esse desenvolvimento das aeronaves, como se baseiam ou pelo menos 

têm a mesma teoria que a gente utiliza para poder descrever o 
movimento das aeronaves e que também é usado para descrever o 

movimento das aves. [...] 

Desenvolvimento 
aeroespacial; 

movimento das aves. 

P2 

[...] Os temas que nós abordamos lá, primeiro era a questão da 
cultura corporal, a dança enquanto elemento da cultura corporal, alguns 

torceram a boca porque, “Ah, mas eu não sei dançar, eu não gosto de 
dançar”, “Ah, eu tenho preconceito com dança”, não assim 

declaradamente, mas existe este tabu. Segundo, outro tema que foi 
abordado, já que a gente estava falando do festival de dança e artes 
relacionado à cultura negra, era essa questão cultural maranhense. 

Então dança, expressões artísticas e corporais relacionadas ao Estado, 
que tem uma população negra, grande, numerosa, [...] 

Cultura corporal; 
dança; cultura 
maranhense. 

P3 

[...] então a gente vê muito a questão dos aparelhos 
Eletroeletrônicos sendo jogado no meio ambiente e sem descarte 

nenhum, então não tem nenhum tipo de empresa na nossa cidade, em 
Santa Inês, que faça essa coleta desse material, até que os próprios 
alunos possam utilizar esse material para fabricar outros materiais 

melhores e mais resistentes, menos poluentes, então eu consigo passar 
essa questão do meio ambiente para eles. 

Reutilização de 
baterias; impactos 

ambientais; 
consumismo; meio 

ambiente. 

P4 

Olha eles puderam trabalhar, a questão de instalação elétrica, 
porque eles trabalharam muito com a instalação elétrica dos karts, eles 
viram a questão mecânica, eles puderam associar os conhecimentos, 
ver que um conhecimento juntava com o outro. Eles puderam ver a 

questão da administração que tinha todo um esquema ali gerencial na 
equipe, eles puderam fazer o próprio trabalho em equipe, a questão da 

cooperação entre os alunos, eu acho que essa questão deles entenderem 
que o trabalho em equipe foi essencial para o desenvolvimento dessa 

atividade, foi extremamente importante para o aluno que vai se formar, 
e vai lá para o mercado de trabalho, porque você chega no mercado de 
trabalho você tem que fazer atividades que precisam dessa cooperação, 

do trabalho em equipe, [...] 

Instalações elétricas; 
máquinas elétricas; 

conhecimentos sobre 
mecânica; 

administração; 
trabalho em equipe. 

P5 

Dentro da Semana do Meio Ambiente sempre o foco com eles 
para ressaltar a importância dos produtos naturais e a preservação 

deles, tanto que dá para usufruir deles sem degradar, por exemplo, o 
uso de Plantas medicinais foi um dos últimos que a gente fez, 

alimentos remédios como eu posso usar isso ao meu favor, quais são os 
alimentos que são benéficos para a saúde, eu sempre costumo focar 

nisso. [...] 

Importância e 
preservação dos 

produtos naturais; 
plantas medicinais; 

óleos essenciais; 
reposição. 

P6 

[...] aponto o fato deles terem pesquisado sobre a cultura 
africana, [...]. Vejo aí, a ampliação de um horizonte, saindo daquele 
senso comum de pensar que o continente africano é um continente 

reduzido ou que é um continente único, é uma ampliação mesmo de 
mudança na perspectiva cultural.  Uma visão etnocêntrica que 

Consciência crítica; 
cultura e dança 

africana; diversidade 
cultural. 
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consegue ampliar as perspectivas do pensamento, entendimento da 
diversidade cultural, o entendimento que nós não somos o único e o 

principal modelo que existe no mundo. Que nós somos um modelo, o 
modelo que eles têm mais acesso mas que é apenas um diante de tudo o 

que o mundo tem para oferecer, especialmente sobre o continente 
africano, que ainda em pleno século 21 é tratado de maneira caricata, 

ainda é tratado de maneira preconceituosa, enfim, os alunos terem esse 
estudo dessa relação África Brasil é importantíssimo e amplia não 
apenas para o mundo profissional mas para a vida desses alunos de 

modo geral. 

P7 

[...] Então, esses alunos receberam micro aulas sobre a 
temática ambiental na Amazônia, sobre a floresta amazônica, 

biodiversidade, sobre tipos de fauna, flora, enfim, eles tiveram várias 
micro aulas sobre o que é o impacto ambiental, sobre quais são os 
impactos que estão acontecendo na Amazônia, [...] então toda essa 

questão da política, o contexto socioeconômico, a crise, [...], porque 
nós precisamos que os nossos alunos tenham um senso mais crítico 
sobre tudo, e aí nós contextualizamos a questão da Amazônia. [...] 

Amazônia; impactos 
ambientais; 

biodiversidade fauna; 
contexto 

socioeconômico. 

[...], trabalhei toda essa parte mais mesmo ambiental, 
biodiversidade, flora, impactos, definindo o que que é impacto, 

trabalhamos também várias empresas sustentáveis que existem na 
Amazônia e em outros lugares, para que os alunos pudessem pensar 

também essa questão econômica, mas que essa economia ela pode sim 
ser sustentável, trabalhamos o conceito de sustentabilidade. Agora, a 
disciplina de letras espanhol já trabalhou a escrita dessas redações, 

como é que poderia ser feita uma redação, ortografia, coerência, 
coesão, todos os instrumentos para que se tenha uma boa redação. 

Biodiversidade flora; 
impactos ambientais; 

sustentabilidade 
redação; recuperação 
de áreas degradadas. 

P8 

[...] Se não tiver a pesquisa o aluno vai se formar normal, mas 
se tem, dá um diferencial muito grande, e estabelece o contato com o 

mundo da pesquisa, que foi muito importante, tanto para os alunos que 
estavam participando quanto para os colegas que podiam ver, “poxa eu 

tenho um colega que está fazendo pesquisa, está participando desse 
projeto”, [...] 

Contato com o 
mundo da pesquisa. 

[...] a experiência da pesquisa em si, a pessoa tá ali 
pesquisando, está resolvendo um desafio, porque o projeto exige, “olha 

a gente precisa desenvolver isso”, “então vai atrás, procure”, “que 
metodologias a gente pode aplicar?” [...] 

Experiência da 
pesquisa. 

[...] Posso colocar também questões de relações interpessoais 
porque, querendo ou não, era uma equipe trabalhando e eles tinham 

que saber interagir entre si, como conduzir as coisas, trabalhar com os 
prazos, documentos. [...] 

Relações 
interpessoais. 

 

P9 

O tema central era economia de energia, desperdício e 
economia de energia, [...] a gente decidiu que ia abordar esse tema a 

partir da feitura de cordéis, [...] Então, a gente foi trabalhando a partir 
do tema da disciplina Sociologia III que era globalização, com a 

globalização escolhemos o meio ambiente saudável e a partir do meio 
ambiente saudável a gente escolheu a economia de energia. Cada 
professor na sua disciplina ia trabalhando essa temática a partir da 

prerrogativa da sua disciplina, para que ao final chegássemos com um 
cordel que tivesse conteúdo de todas as disciplinas [...] 

Globalização; meio 
ambiente saudável; 

economia de energia. 

A2 
Eu exercendo essa área, seria trabalhar a minha capacidade da 

voz, de ter um melhor currículo, me apresentar melhor na minha área 
de trabalho. [...] 

Capacidade de voz; 
comunicação. 
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A3 

A gente estudou muito a área de física, então toda a área de 
física que víamos na sala de aula, nós aplicamos no projeto, a área de 

eletrônica, instalações elétricas, análise de circuito que aplicamos 
também, então a gente começou a aplicar um pouco da área técnica na 
área prática. Acho que também tem a questão de moral, pois éramos 
uma equipe, tinha que ter responsabilidade de acordo com a equipe, 

você tinha que ter respeito, tinha que cumprir horário, eu acho que esse 
projeto passou por essas 2 áreas, tanto na área de matérias, quanto na 

área de educação humana, você ter o respeito pela equipe, você 
cumprir horários pela equipe e agregar outros valores, acho que essa 

equipe foi fundamental para a conclusão do curso. 

Área técnica; moral; 
respeito. 

 

A4 

Nós tivemos uma palestra, se eu não me engano, foi sobre 
educação sexual, era dia dos LGBT, sobre as comunidades, e aquilo me 
abriu os olhos, porque eu sou um cara que eu fui criado com dois tios, 
não tive nem pai nem mãe durante a minha infância e quando a gente é 

criado num ambiente que tem muito homens, acaba se tornando 
machista. Eu cheguei no IFMA totalmente despreparado para um 

ambiente que eu ia ter lá, eu fui conhecendo, fui tendo amigos que me 
explicaram, e essa foi minha formação, que me fez uma pessoa melhor, 
que sabe reconhecer e sabe respeitar os outros, e aquela atividade meio 

que despertou em mim a curiosidade de descobrir mais sobre aquele 
assunto [...] 

Comunidade LGBT; 
respeito às 

diversidades. 

A5 

A parte do AutoCAD, a parte teórica do sistema elétrico do 
Kart, a parte da direção que eu também passei 3 meses com ela. É o 

que eu me lembro, que eu mais me destaquei foram essas, que eu 
consigo lembrar e apliquei no meu curso. Teve também uma parte de 

que eu era muito tímido com o lance de estar fazendo trabalho em 
grupo, ali eu consegui me desenrolar mais no ano que eu estive lá. 

Conhecimento 
técnico; timidez; 

trabalho em grupo. 

A6 

Além de umas coisas assim básicas, tipo organização, cumprir 
metas, essas coisas, teve assim de disciplinar algumas dissertações que 
eu tive que fazer, apresentações na área mesmo de elétrica, mecânica, 

que era pra montar o Kart. 

Organização; 
cumprimento de 

metas. 

A7 

Não teve só coisas relacionadas com a física, teve uma parte 
que eu gostei bastante, que me ajudou, foi quando teve uma professora 
que foi falar sobre a linguagem técnica, ela deu um minicurso para a 

gente, foi uma coisa que contribuiu, tivemos também assuntos 
relacionados com o que estávamos estudando e isso também 

contribuiu. 

Linguagem técnica. 

A8 

Teve muitos assuntos né, só que eu não sou muito interessada 
com essas partes da física, aquela parte dos cálculos, eu gosto mais de 
ver a prática, eu acho que o tema interessante foi esse do Universo, eu 

sempre achei interessante as estrelas, essas coisas assim. Na parte 
externa eles mostraram umas rochas, pedras, meteoritos, tinha 
telescópio, faz um tempinho, acho que foi meu primeiro ano. 

Universo. 

 
Entrevistados 

P1-P9 
(Docentes) 

A1-A8 
(Discentes) 

 
C4 – Contextualização com a realidade social, 

econômica e cultural do discente 
 

Notas 

P1 

Quando a gente fala de ciência, de física, de biologia, a gente já sabe 
que os conteúdos ali trabalhados, eles já estão próximos da realidade 
do aluno porque eles tratam da própria vida, do próprio meio em que 

eles estão inseridos. Agora quanto a sua realidade social, 
socioeconômica, isso eu não me lembro de os alunos terem trabalhado 
essa parte, [...] talvez porque a gente não despertou para isso também, 

 

Não identificação de 
abordagem 

contextualizada com 
a realidade 
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tenho certeza se tivéssemos levantado essa discussão, eles com certeza 
teriam feito dessa forma, trazendo os aspectos sociais e o impacto disso 

na sociedade. [...] 

socioeconômica do 
aluno. 

 

 

 

 

P2 

[...]então a primeira coisa a questão cultural foi mostrar para eles, quem 
eles são, que eles se reconhecessem, vocês estão no estado que tem 
uma população negra muito forte, que tem uma cultura muito forte, 

então, primeira questão foi mostrar que eles estão aqui, que eles estão 
mergulhados nisso. Segundo, pegamos o foco maior na questão 

cultural né, e o contexto social, eu poderia dizer que é contextualizado 
no Estado, que é um Estado rico, que é um Estado grande, que é um 
Estado que tem a questão em termos de níveis educacionais não tão 

bom, está melhorando, ainda bem que está melhorando, mas isso 
também faz parte de toda essa história que vem arraigada lá atrás, né, a 

história dos negros. [...] 

Valorização da 
cultura do seu estado; 
cultura do seu povo. 

[...] Por que que é assim? Por que que vocês entortam a boca, se vocês 
estão no Estado? E quem são os ancestrais de vocês? Quem são os avós 

de vocês? Vocês se reconhecem negros? Então trazer essas questões, 
cultural e social, foi importante, ou seja, mostrar para eles, para eles se 
identificarem, eu acho que começa daí, você tem que se identificar para 

entender o que que está acontecendo e se essas coisas fazem sentido 
para você. [...] 

Identificação cultural. 

[...] E, é na escola que eles vão ter acesso a determinados assuntos, 
conteúdos e contextos que o mundo aqui fora do trabalho não vai 

possibilitar isso, só vai cobrar. Então situá-los quem são, onde eles 
estão, o que eles querem, quais as dificuldades que eles enfrentam, que 

vão enfrentar, quem eles são, eu acho que isso deixa eles mais 
fortalecidos para enfrentar o mercado de trabalho que vai vir lá na 

frente, que espera por eles. [...] 

Acesso ao 
conhecimento; 

reconhecimento de 
sua realidade. 

[...] Então eu acho que atividades como essa principalmente de 
valorização, de fazê-los identificar, reconhecer e valorizar sua cultura, 

e dar importância para o estudo, eu acho que isso tem grandes 
oportunidades para ele lá na frente contribuir muito com a questão 

econômica para ele mesmo, para a família dele, para o Estado enfim, as 
coisas elas estão interligadas, entendeu? [...] 

Atividades de 
valorização de sua 

cultura. 

P3 

Assim, sempre quando é na semana do meio ambiente sempre eu 
coloco um curso para falar de algo relacionado a eles próprios, então 
assim, na questão do curso de Eletroeletrônica falar sobre descarte de 
material eletrônico, ver materiais reutilizáveis, o descarte onde é que 
poderia ser melhor, trabalhar com produtos menos agressivos para a 

natureza. [...] 

Contextualizando 
com o meio ambiente 

reutilização de 
materiais. 

P4 

Rapaz, eu acho que foi muito envolvendo a questão financeira, talvez 
porque eles conseguiram ver que eles montaram um projeto, existia 

uma necessidade e que para montar esse Kart eles tinham que ter peças, 
[...] e tudo isso custa muito dinheiro e aí eles puderam ver que não 
tinha condições, [...], e aí foram atrás de alternativas. Os meninos 

foram atrás no ferro velho, [...] Ele pega ali a região que vai no entorno 
da escola, a comunidade, ele consegue visualizar aquilo e ele sente 

também esse problema, né, [...], seja por meio de pegar uma peça que 
estava lá jogada no ferro velho para tentar reaproveitar e aí eles 

puderam ver um pouquinho dessa questão. 

Contato com a 
comunidade externa. 

P5 
[...] Então quando eu proponho a ideia, eu sempre penso, vamos 

pesquisar sobre plantas locais, sobre plantas que a gente usa, quais são 
as mães que gostam de plantar um chá de mastruz, a folha da laranja, o 

Regionalização. 
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açaí é bom pra saúde? Por que que o açaí é bom? Eu sempre busco 
regionalizar isso coisas que realmente eles têm acesso. 

P6 

[...] os alunos ao fazer uma pesquisa que envolva cultura, dança, arte, a 
história africana, ele consegue perceber de onde que nós realmente 
viemos, até porque a maioria dos alunos são negros, né. Alguns não 

conseguem se reconhecer não se entendem quanto negros ainda, então 
a partir desse tipo de pesquisa eles podem se entender, eles podem 
entender a sua ancestralidade, que é muito importante para a nossa 
formação cultural, e outra coisa, a gente pode perceber como que a 

questão da nossa realidade social, econômica ela está ligada sim com 
esse processo da relação África- Brasil, especialmente na relação do 
processo de escravização, do processo de abolição, quando os alunos 
entendem isso, quando eles percebem isso, eles conseguem perceber 

que a pobreza, que nosso entorno, não é uma construção de agora mas 
é uma construção histórica. Tudo é uma construção histórica acredito 

que eles conseguiram talvez vislumbrar isso. 

Realidade 
socioeconômico 
como construção 

histórica. 

P7 

[...] Para os alunos do curso de Eletroeletrônica, trabalhamos sobre essa 
questão de manutenção, equipamentos, eletrônicos, o que que tem sido 
feito na Amazônia nesse sentido? O que tem prejudicado a fauna, flora, 
enfim a as pessoas, a vida humana, então o que que pode ser feito que 
de alguma forma não prejudicaria a biodiversidade e todo o equilíbrio 
da Amazônia, ou seja, em cada curso técnico vai sendo feito, digamos, 

um alinhamento de acordo com a temática ambiental voltada para 
Amazônia. 

Impactos ambientais 
causados pela ação 

humana na 
Amazonia. 

P8 

[...] Os alunos trouxeram uma visão completamente diferente, 
trouxeram um interruptor feito de alumínio de latinha de refrigerante 

para fazer contato, para fazer conexão aproveitaram uns cabos, eu 
entendi que apesar de serem alunos do próprio curso, saberem da 

existência daqueles componentes, eles se preocuparam com a questão 
de com coisas simples iriam reciclar alguma coisa, estariam 

economizando, ajudando o meio ambiente, eu enxergo nisso que a 
partir do momento que você faz o processo ser mais simples, mais 

barato, você consegue expandir isso para outros horizontes, para outras 
escolas, para outras pessoas. [...] 

Reaproveitamento de 
materiais; impacto 

socioambiental. 

[...] , então ter um olhar de como você vai usar os materiais, fez com 
que a equipe tivesse essa visão econômica, até mesmo porque nós não 
os orientamos assim. Acho que se não já estava na mente deles, aquilo 

forçou eles a pensar diferente entendeu e acho que isso traz um 
impacto econômico, social e para o meio ambiente. 

Visão econômica. 

P9 

[...] Então, inicialmente, a proposta é que eles começassem a 
economizar energia dentro da própria casa, e aí fizemos o 

acompanhamento disso durante o semestre, perguntando para eles. E 
quando chegou no final da disciplina, por exemplo, eu não precisava 
mais pedir, eles saiam da aula deles, a minha aula era um dos últimos 

horários de sexta-feira, então o Campus já estava bem vazio e à medida 
que a gente ia passando pelos corredores que tinham salas com portas 

abertas, com lâmpadas ligadas, eles mesmos iam desligando as 
lâmpadas, e descendo, então foi tudo contextualizado a partir da 

própria realidade deles. 

Conscientização. 

A1 

Não muita coisa, porque eu creio que em casa ninguém vai ter um 
laboratório de pesquisa, né, mas eu achei uma novidade, porque vindo 

de escola pública municipal, a gente não tem tanto acesso a 
laboratórios como esse, de nível federal. 

Comparação entre 
redes de ensino. 
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A2 

Sim, ele falou também que durante uma palestra de outra pessoa, 
podemos perceber a forma que ela vem trabalhando aquele discurso e 

prestando atenção podemos valorizar o trabalho daquela pessoa, 
exemplo, quando o professor ou convidado ia até o auditório e, às 

vezes, a gente ficava brincando e não percebe o quanto aquilo dava 
trabalho, aquilo atrapalhava o desenvolvimento. [...] 

Valorização de 
pessoas; comunicação 

eficaz. 

A3 

[...] um poder de liderança, o poder de respeito, que às vezes dá para eu 
conhecer um aluno para poder trabalhar melhor, então acho que a 
questão mais de ética, moral, de outras matérias em determinador 

momento foram aplicados. [...] ás vezes o aluno estava sendo 
irresponsável no projeto, a gente tinha que buscar outros meios morais, 
éticos, responsabilidade, para conversar com esse aluno para voltar a 

trabalhar com o projeto, então tudo que a gente aprendeu no meio 
externo foi aplicado no projeto. 

Ética; moral. 

[...] O projeto tinha uma área de financeiro, de gerência, mas eu não 
participei dessa área, a minha função era receber a ordem para trocar a 
peça e montar, não tinha conhecimento como eles conseguiram essa 

peça, eu sei que tinha um processo de patrocínio, mas não sabia quando 
iam, como pediam, a forma, as reuniões que eles tinham, sabia que 

tinha a equipe responsável só por cuidar do financeiro do projeto, que 
envolvia um patrocínio. 

Divisão de tarefas. 

A4 

Foi aberto um bate-papo com a plateia onde citaram várias e várias 
situações que aconteceram, tanto de homofobia como de gente que 
tinha medo de andar na rua, gente que tinha muito preconceito, a 

família era muito preconceituosa por causa da pessoa ter escolhido 
aquela opção sexual. 

Preconceito na 
família. 

A5 

Essa parte que eu falei aqui sobre a minha timidez, como nós éramos 
um grupo para cada parte dos Karts, eu tinha que fazer uma atividade e 

apresentar o que eu fiz para todos os grupos, é bem aí que entra esse 
lance de eu conseguir me socializar melhor com as pessoas, antes de 
entrar no projeto dos Karts eu não conseguia desenvolver conversa 

com ninguém, mas não só dentro da escola, mas fora também, no meu 
cotidiano, esse foi o ponto principal. 

Dificuldade de 
socialização. 

A6 

Eu diria que tudo que a gente vai aprendendo de alguma forma vai 
influenciar na realidade que a gente está vivendo, mas eu não consigo é 
explicar realmente o que está relacionado, eu acho muito difícil.  Eu vi 
um pouco de mecânica, como funciona a transmissão, eu aprendi mais 
na matéria do curso mesmo, que é eletrônica. Vi também trabalho em 

equipe, trabalhar com pessoas diferentes. Eu era assistente de 
powertrain que tinha um gerente que cuida da parte do motor do carro, 
da transmissão, para cuidar da marcha, da velocidade do carro, essas 
coisas, e eu era assistente. estava lá mais aprendendo como fazer e 

ajudando no que dava. Essas atividades me ajudaram a outros aspectos 
dentro da escola, mas eu não consigo ver assim fora da escola alguma 
coisa. Dentro da escola eu melhorei o meu trabalho em equipe e ajudar 

as outras pessoas. 

Não consegue 
relacionar a atividade 
com a sua realidade 
social, econômica e 

cultural. 

A7 
O que chegou mais perto de falar sobre isso foi a atividade da 

linguagem técnica, pela forma da gente se comunicar. 
Forma de 

comunicação. 

 
Entrevistados 

P1-P9 
(Docentes) 

A1-A8 
(Discentes) 

C5 – Dificuldades enfrentadas na realização 
de atividades interdisciplinares 

Notas 
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P1 

[...] O tempo para a gente poder se reunir enquanto professores, que 
estão ali orientando os alunos, com os alunos, porque eles já têm uma 
carga horária bem elevada. O tempo que os alunos tiveram para poder 
dedicar esse trabalho a mais, fazer a pesquisa, produzir material, eles 

produziram muito material, [...] 

Tempo. 

[...] E o espaço, é justamente esse espaço para esses momentos, para ter 
esse encontro, essa discussão. 

Espaço. 

[...] Talvez se tivesse acontecido pós pandemia, o acompanhamento 
teria sido melhor, porque essa realidade que nós estamos vivendo hoje 
de poder acompanhar a distância, nos ajudaria muito com esse olhar 

naquela época. 

Planejamento das 
atividades com 

recursos tecnológicos 

P2 

Por incrível que pareça a maior delas começa na própria estrutura da 
escola, ao mesmo tempo que você encontra pessoas que querem ajudar, 

que te dão uma mão, você encontra pessoas que parece que o seu 
trabalho incomoda. Então, a maior dificuldade que eu tive foi o apoio 

de uma parte significativa da escola, mas que foi importante, que é 
importante, por exemplo, o transporte. [...] 

Estrutura de apoio na 
escola. 

[...] A questão orçamentaria, começa daí, e aí às vezes fica na 
burocracia e pela burocracia, bem, não tem dinheiro, não tem recurso, 
não tem como trazer os convidados lá de São Luís no microônibus da 

escola. [...] 

Questão 
orçamentária. 

[...] a gente entra numa outra burocracia da escola, querer limitar o 
espaço de transição deles porque eles não estavam fardados. Aí eu me 
irritei né!!! Eu disse, “espera aí gente é uma atividade da escola, você 
querem sempre que a gente faça atividades diferentes, a atividade está 

aqui e vocês estão dificultando, porque?” Então aí já foi, uma 
autoridade grande também né, ou seja, limitou os nossos espaços 

porque eles não estavam fardados, mas a atividade era da escola. Então 
aí eu dei 2 exemplos da própria instituição, de pessoas dentro da 
instituição, hierarquicamente superiores e que quiseram impor 

situações burocráticas. [...] 

Burocracia. 

[...] O segundo aspecto que eu vejo é o desconhecimento dos alunos, e 
aí me chocou, quando assim, a gente está falando de Maranhão, aquela 
velha história que eu comecei no início, Maranhão um Estado negro, 

que as pessoas, os alunos, adolescentes, as crianças, elas não conhecem 
a sua cultura, então eu vejo que muito a educação tem que fazer, tem a 
fazer, professores tem muito trabalho todo dia porque todo dia a gente 

educa. [...] 

Desconhecimento dos 
alunos. 

P3 

[...] a dificuldade que a gente tem ainda são com os docentes que não 
se engajam totalmente com as atividades interdisciplinares, ainda tem 
muito essa questão de ficar somente na disciplina dele, só dar aquela 

aula dele, aquele conteúdo, então acho que essa que é a dificuldade que 
ainda tenho, de não ter mais participação dos professores junto a essas 

atividades. 

Engajamento dos 
docentes. 

P4 

Sim, eu acho que o maior problema você ter a sintonia, de conseguir a 
atenção de todos eles, para que todos pudessem trabalhar no 

desenvolver de forma igualitária. [...] 
Atenção dos alunos. 

Essa questão financeira, porque se a gente não tiver os equipamentos, 
se a gente não tiver o suporte, a gente não consegue levar o trabalho 

para frente [...] 
Questão financeira. 
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[...] e talvez uma questão estrutural, física, que de suporte para o 
trabalho, às vezes falta um computador, às vezes falta um equipamento, 

uma peça aqui que o Campus não tem condição de disponibilizar. 

Questão estrutural e 
física da escola. 

P5 

Eu acho que a maior dificuldade foi tentar colocar na cabecinha deles 
que aquilo realmente é importante, que ele se empenhe para fazer 

aquilo com dedicação, [...] 
Empenho dos alunos. 

[...] Também para fazer essas atividades sempre gasto muito do meu 
bolso, é que eu não tenho paciência para esperar o retorno financeiro, 
não tenho essa paciência, geralmente banner eu que faço, se não der 

pra fazer na escola eu faço fora, eu não tenho muita paciência de 
esperar esse retorno financeiro do próprio Instituto. [...] 

Questão financeira. 

[...] E ás vezes eu já me chateei algumas vezes nesses eventos pela falta 
de apoio dos outros, dos outros professores, falta de colaboração. 

Falta de colaboração. 

P6 

Ter que lidar com a ansiedade dos alunos, literalmente ansiedade deles, 
perguntando por que eles querem fazer tudo perfeito e ficam com 
medo, perguntam 24 horas por dia, 7 dias por semana até o dia da 

atividade. Também aí tem a questão da briga entre eles, por questão da 
ansiedade eles brigam, eles não se entendem. [...] 

Ansiedade dos 
alunos. 

[...] Aí tem a questão de a gente ter que arrumar o som, figurino, enfim 
questões estruturais, alguns sem dinheiro, pedindo dinheiro para que a 
gente possa ajudá-los na montagem dos figurinos, mas, basicamente eu 
acho assim que por incrível que pareça com todas as dificuldades, eles 

acabam se virando para fazer, eles fazem, [...] 

Questão financeira. 

[...] E o trabalho em equipe é difícil para esses alunos é incrível isso. Trabalho em equipe. 

P7 

[...] a questão da disponibilidade de professores que pudessem somar 
com o projeto devido à questão de tempo, devido a questão de carga 

horária, nesse sentido foi também bem difícil. Em relação aos horários 
em que nós teríamos para executar cada etapa, [...] 

Disponibilidade dos 
docentes; tempo. 

[...] então assim uma das maiores dificuldades que nós tivemos foi 
justamente conciliar esses horários, tanto dos professores quanto das 
turmas, para encaixar todos juntos ao mesmo tempo executando esses 

projetos. [...] 

Planejamento das 
atividades. 

[...] Tivemos também um pouco de dificuldades para a execução de 
algumas atividades por falta de recursos financeiros, como por 

exemplo, as redações teriam que ser impressas, a folha de redação para 
a temática, como se fosse o estilo ENEM mesmo, então tivemos 

dificuldade na impressão desses materiais, enfim, acabou que muita 
coisa foi feita pelo nosso próprio bolso mesmo. Mas enfim, não tem 

nenhum problema, porque a gente queria que esse projeto tivesse 
resultado, mas essa parte de recurso financeiro foi um pouco delicado, 

[...] 

Questão financeira. 

P8 

Principalmente a questão de tempo, mas aí é uma é uma visão ainda 
muito limitada pensando só nesse projeto em si, porque a gente sabe 

que nossos alunos têm uma carga muito pesada, em que tiro alunos de 
um contexto de muitas horas de aula, provas, atividades, para fazer 

uma coisa extra, então era uma dedicação muito extrema e às vezes não 
tinha tempo, mas enfim, eles deram conta de fazer. [...] você tem que 
parar um pouquinho suas demandas e trabalhar com uma demanda 

nova, uma coisa diferente, e no mais é isso. [...] 

Tempo. 

[...] Agora pensando de modo geral, eu te diria que a maior dificuldade 
que eu citaria em todos os projetos, é a parceria entre os professores, é 
uma dificuldade porque, por exemplo, “por que que eu enveredei nesse 

Parceria entre os 
professores. 
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projeto com a professora de Educação Física? Porque antes de fazer o 
projeto a gente já tinha uma amizade muito grande, a gente acaba 

conversando mais, e vai trocando experiências sobre sala de aula, sobre 
o projeto, então foi assim que surgiu a ideia, a mesma coisa com o 

projeto de pesquisa com o professor do curso de Edificações, pois era 
meu amigo, a gente conversava bastante, e daí surgiu a ideia. 

E assim quando eu também tive experiências em outras áreas, e 
pensávamos que a gente poderia pensar numa proposta de 

componentes eletrônicos no qual a área daquele professor se encaixasse 
com a minha, mas a ideia não ia pra frente porque as áreas não se 

encaixavam? Talvez não, talvez seja porque o professor não comprou a 
ideia, talvez seja por falta de diálogo, a falta de tempo do professor, 

talvez por não entender a proposta, [...] 

Falta de diálogo; 
tempo. 

[...] Nem vou entrar no mérito de recursos porque desde o começo eu 
tentava sempre ir pela vibe de ver o que tem no laboratório, ou 

aproveitar alguma coisa, em último caso esperar recursos financeiros 
do Campus, então eu nem colocaria isso como um problema, até 

porque a gente tem alternativas, e até legal a gente forçar a pensar em 
maneiras mais viáveis financeiramente. [...] 

Questão financeira. 

P9 

A maior dificuldade para nós hoje é a financeira, por exemplo, quando 
a gente trabalhou com as contas de energia eu pedi a eles que fizessem 
as contas de energia em cartolinas, mas aí como o Campus estava sem 
cartolina, eu comprei as cartolinas com meu próprio dinheiro e levei 
para a sala de aula, comprei um jogo de canetinhas coloridas e levei 

para a sala de aula, então o tempo todo a gente trabalha no limite 
financeiro. E, ao final de tudo quando a gente conseguiu inscrevê-los 

no ENART, que os trabalhos deles foram escolhidos, eles não puderam 
ir por questões financeiras porque as diárias não saíram. Então, para 

mim hoje, o maior problema não é de material humano, os professores 
eles estão disponíveis, quando a gente faz um projeto desse todo 

mundo se articula e ajuda [...] 

Questão financeira. 

A1 

[...] eu tive um pouco de dificuldade para me adaptar a modalidade, 
porque além das matérias do ensino médio, tinha as de base técnica, 

então nos primeiros meses eu tive um pouco de dificuldade com 
questão de notas, mas depois eu consegui ir conciliando tudo, os 

horários, as matérias, e a metodologia dos professores também, [...] 

Adaptação ao curso 
técnico integrado ao 

ensino médio. 

A2 

Olha, durante a atividade do projeto do Zeus kart, eu participava do 
projeto, e tinha muita dificuldade de mexer nos programas, que era o 

principal da minha área, eu tinha muita dificuldade pois não sabia 
mexer no computador, e também não sabia fazer os cálculos que era o 

principal no projeto, e como a minha parte era de design, pelo 
computador, eu não conseguia mexer nos programa que eram muito 

avançados para mim, e isso foi uma dificuldade. 

Dificuldade com 
programação. 

A3 

Acho que o maior problema foi questão de me comunicar com a 
equipe, às vezes era ruim, era complicado, porque eu sempre fui um 

cara que sempre gostei de trabalhar sozinho e trabalhar em equipe, uma 
coisa que eu nunca gostei, só que o projeto exigia isso, não só o 

projeto, como as outras áreas, os outros trabalhos que foram 
apresentados. [...] 

Trabalho em equipe. 

A4 

Acho que a maior dificuldade de todas foi aceitar, porque uma pessoa 
que é totalmente machista igual eu era, chegar num ambiente onde todo 

mundo é contra, onde todo mundo vai contra a tua opinião e todo 
mundo ti condena por você ter aquela opinião. Para mim era uma coisa 
normal, mas o normal para eles era totalmente diferente, isso gerou um 
conflito, não para eles, mas para mim, entendeu? [...] Aí depois de um 

Reconhecer o erro. 
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tempo, que eu fui observando que aquilo realmente acontecia, que não 
era só do meu jeito e pronto, e se eu quisesse me dar bem com as 

pessoas eu tinha que identificar e respeitar elas, eu fui aprendendo com 
o tempo, hoje em dia eu tenho uma opinião muito diferente do que eu 

tinha há 2 anos atrás. [...] 

A5 

Eu não conseguia conciliar o meu estudo com a atividade 
interdisciplinar, pois não estava acostumado com tanta coisa, ainda 
tinha uns contraturnos, e estava sobrecarregado, ou conseguia fazer 

um, ou focava no outro. 

Planejamento das 
atividades. 

A6 

Acho que é mais a questão de tempo, prazo, porque eu geralmente 
quero fazer muita coisa, acaba que algumas coisas não dão tempo.  

Dificuldade de organizar o que eu tenho que fazer com o tempo que eu 
tenho para fazer as coisas, e aí eu tenho que pesquisar, e acabo 

querendo fazer mais coisa que o tempo dá, e acabo ficando com pouco 
tempo. 

Dificuldade de 
organização; tempo. 

A7 

Encontrei muitas, eu nunca entendi muito de física e eu gostei mais 
dessa atividade por abordar essa questão astronômica, então quando 
chegava na parte da física eu tinha muita dificuldade, por isso meu 

interesse de querer participar. 

Dificuldade com a 
disciplina. 

A8 

As atividades interdisciplinares que tinham na escola, eu não me 
interessava muito, eu queria que tivesse outras atividades que eu 
gostasse, que eu me identificasse para eu poder entrar, porque eu 
sempre quis participar de outras atividades da escola, mas as que 

tinham eu não me identificava muito, então eu ficava meio frustrava, 
eu tinha vontade de participar, mas não eram algo que eu me 

encaixava. 

Falta de interesse. 

[...] Para mim, acho que qualquer coisa que fosse relacionada com 
línguas, e outras coisas que não fossem relacionadas tanto com a 

matéria de exatas, porque eu vi assim que no curso tinha muitas coisas 
para fazer cálculos, tinha parte também do pessoal que desenhava, mas 
eu não sei desenhar, e tinha as partes dos cálculos, então eu queria que 

tivesse outra atividade que não envolvesse muito essas coisas de 
cálculo, de exatas. 

Dificuldade com o 
conteúdo de cálculo. 

 
Entrevistados 

P1-P9 
(Docentes) 

A1-A8 
(Discentes) 

C6 – Sentido e significado de trabalho ao discente do ensino médio 
integrado à EPT. 

Notas 

P1 

O que já conversei com eles a respeito deles enquanto profissional, é 
justamente no sentido de eles se apresentarem como profissional 

dedicado, que siga as regras da instituição [...] esse perfil de 
profissional que é buscado pelo mercado de trabalho. Um profissional 
que se adapta ali à realidade. e às regras, que ele consegue alcançar o 

que é pedido pelas empresas. 

Perfil profissional do 
mercado de trabalho. 

[...] Apesar de ser um profissional que deve seguir as normas da 
empresa, mas que essa sua reflexão crítica sobre o que está 

acontecendo no mundo, e nesse local em específico, que ela possa ser 
feita e exposta as suas opiniões e suas conclusões sobre aquele cenário. 

Reflexão crítica do 
profissional. 

P2 

 

[...] “gente vamos dizer que o menino só tenha cursos técnicos, 
disciplinas técnicas, cadê a sensibilidade dessa pessoa? Cadê a vivência 

prática corporal dele?” Porque numa aula de educação física, por 
exemplo, que existem vários conteúdos, o que a gente mais trabalha 

dentro da disciplina é o respeito aos limites do outro, entendeu? Numa 

Respeito aos limites 
do outro. 
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brincadeira, numa brincadeirinha, uma atividade lúdica num jogo, o 
indivíduo ele tem que respeitar os limites do outro, as regras do 

contexto [...] 

[...] Então o que eu vejo, que a minha disciplina, e as outras, devam 
contribuir alunos de curso técnico, especificamente que estão voltados 
para o mercado do trabalho, é permitir que esses meninos eles tenham 
consciência crítica da sua cidade onde eles estão inseridos. Que eles 

não vão estar lá só para desenvolver as suas competências técnicas, e a 
criticidade deles? [...] eu quero um menino crítico, um menino que 

amanhã um adulto seja crítico, saiba o que está acontecendo, tem um 
olhar crítico sobre as coisas, que interfira nessa sociedade. 

Consciência crítica. 

P3 

Eu acho que o sentido é o aluno sair de lá sendo um cidadão crítico, 
saber suas potencialidades lá fora, que ele pode ser um bom 

profissional, que aquilo que ele aprende lá dentro da instituição ele 
pode levar isso para melhorar a sua vida profissional, sua vida pessoal, 

até sua vida religiosa, entrar de uma forma e saí de outra maneira 
totalmente diferente, porque tem essa questão de articular o aluno para 
poder pensar, criticar, dizer o que ele pensa, fazer aquilo que ele acha 
melhor para melhorar a sua a sua profissão no mundo do trabalho que 

ele vai enfrentar. 

Consciência crítica. 

 

 

 

P4 

Eu repasso uma questão assim de satisfação, não que eles precisem se 
sujeitar a tudo o que é imposto, tudo que é colocado, mas é uma 
questão assim de ele saber que tudo que ele tem, de tudo que ele 

conquista é fruto de um esforço dele, do aluno, até para que ele se sinta 
motivado, para que ele fique mais feliz. [...] 

Satisfação. 

[...] Mas assim, que ele consiga perceber também que existe uma linha, 
e que às vezes a gente não consegue perceber a satisfação de estar 

fazendo aquilo que o trabalho demanda e aquilo que está sendo 
colocado para fazer digamos que ele seja explorado, não sei se esse 
seria um termo exato. Então, para que ele também consiga perceber 
isso, que ele não tem que aceitar tudo, que ele pode questionar, não, 
não é isso, que eu estou formado, não foi para isso que eu estudei, 

então procura uma outra atividade. [...] 

Perceber a exploração 
do trabalho. 

[...] E que o trabalho de uma forma geral ele representa uma questão de 
independência, ele vai conquistar os sonhos dele, se o sonho for 

comprar um carro, se ele trabalhar ele pode concretizar esse sonho, é 
uma questão de independência, dele se sentir útil. Além da satisfação 
que ele vai ter de estar fazendo alguma coisa que ele goste, se ele se 

identifica realmente com aquela área, então eu acho que o sentimento é 
mais ou menos esse. 

Sentimento de 
independência. 

P5 

[...] Então, a única coisa que a gente pode fazer hoje em dia de certeza 
que vai nos dar um futuro bacana é estudar, o trabalho é a 

consequência disso, se você encontrar no seu trabalho algo que você 
ame, não é clichê, você vai ter tudo na vida, é uma realidade. 

Destaque ao estudo. 

P6 

Olha, falo para eles que o trabalho é uma linha na sua forma de 
exploração capitalista e que eles não vão conseguir o salário que eles 

realmente merecem, infelizmente o mundo do trabalho não é justo, não 
acredito em meritocracia, acredito que muitos alunos capacitados as 
vezes perdem suas vagas para alguém que foi indicado, mas que eles 

têm que ter resiliência e estar sempre se formando, sempre se 
aperfeiçoando, porque no mundo em que a gente vive a educação é a 

única chave para que a gente possa melhorar de vida. [...] 

Exploração 
capitalista; 

aperfeiçoamento. 
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[...] A gente sabe que o mundo capitalista não é fácil, a gente sabe que 
o mundo do trabalho não é fácil, a gente sabe hoje que estamos numa 
perspectiva de destruição do sistema educacional, especialmente da 
área de Humanas, Sociologia, Filosofia, História, que ensinam os 
alunos a pensar, a questionar, a entender a sociedade, mas querem 
apenas que esse aluno se torne um funcionário, que saiba assinar o 

nome e fazer contas, justamente para que você tenha pessoas no mundo 
de trabalho submissas, que não questionem e que aceitem tudo. Enfim 

eu não tenho uma visão romantizada de jeito nenhum do mundo do 
trabalho, acho o mundo do trabalho desleal, e que os alunos precisam 

estar tentando sempre ter uma melhor formação para conseguir o 
melhor nesse mundo, que é meritocrático só para alguns, para outros 
não existe essa meritocracia e que eles precisam serem pessoas leais, 
inteligentes e questionadoras. Pessoas que eu acho que o mundo do 

trabalho realmente precisa, dizer só; “Sim senhor, não senhor” não é o 
suficiente, apesar de ser isso que o novo sistema educacional quer 

impor à goela abaixo dos nossos alunos nessa nova reforma do ensino 
médio. [...] 

Adaptação ao 
mercado de trabalho; 

submissão. 

P7 

[...] eu converso muito com eles nesse sentido de que eles realmente 
têm uma estrutura voltada para o mercado de trabalho mais eficiente, 
eles estão mais preparados. [...] a minha sensação é que os alunos de 

ensino médio integrado eles têm sim uma preparação, um 
conhecimento, mecanismos que os outros alunos do ensino regular não 
tem. E daí eu elenco tudo, projetos, feiras de ciências, eventos que eles 

têm a oportunidade de participar, os meus alunos de ensino médio 
integrado têm esse preparo mais voltado para o mercado de trabalho, 

em termos também de conhecimento de vida, eu creio que agrega 
muito mais a esses alunos. [...] 

Preparação ao 
mercado de trabalho. 

 

 

P8 

[...] durante a Mostra de Eletromecatrônica, uma das atividades que eu 
passei para os alunos era que eles pesquisassem a trajetória do técnico, 
em que sentido, “quais as empresas conseguem absorver os alunos?”, 

“como é que são os processos seletivos?” “qual que é a média de 
salário?” “quais são as atribuições de um técnico dentro da empresa?” 

[...] Era mais uma tentativa de não desconectar as coisas, porque eu 
sinto às vezes que fica muito desconectado e o aluno acaba fazendo 

aquele monte de disciplina técnica, mas sem ter a consciência de que 
quando ele terminar o terceiro ano ele pode trabalhar com aquilo. 

Então eu tento sempre dizer, “olha isso é a tua formação”, “tu vais ter 
uma profissão”, “com isso você vai poder ter um emprego que vai 

ajudar a tua família, a tua cidade”. 

Formação técnica; 
conhecimento sobre 

as atribuições da 
profissão; 

empregabilidade. 

[...] eu tento simular situações, como se estivesse numa empresa, e tem 
um tempo para fazer o problema, o teu chefe vai estar ali te passando 
uma demanda, consertar um equipamento, e tem um prazo para isso e 

tudo mais. [...] 

Simulações; empresa. 

[...] Eu tento sempre dizer pra eles que eles estão estudando e claro que 
eles têm as faculdades, um curso superior com uma possibilidade 

plausível, mas eu diria que o mais imediato é que vocês saem com uma 
formação. Então não esqueçam que vocês podem trabalhar na área e 

devem, vocês estão aptos a isso, mas depende de vocês, então eu tento 
mostrar as vantagens. [...] 

Ensino superior; 
vantagens da 

formação 
profissional. 

P9 

[...] a gente não está falando pura e simplesmente de um trabalho 
produtivo que vai gerar lucro, mas a gente está falando num sentido 

mesmo bem marxista do trabalho como uma mediação entre o homem 
e a natureza, entre a cultura e a natureza. Então o trabalho é essa 

mediação humana entre a cultura e a natureza e aí a gente vai discutir o 
trabalho a partir de uma produção da própria humanidade, do ser, num 

Mediação entre 
cultura e natureza. 
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sentido muito mais amplo do que simplesmente trabalhar e ganhar 
dinheiro. [...] 

 

[...] então a ideia que eu passo para eles de trabalho é uma ideia mais 
geral inicialmente, depois a gente vem para o mundo capitalista e aí a 
gente vai pensar no trabalho produtivo e nas desigualdades que esse 
trabalho produtivo ele acaba gerando. Então a partir daí a gente vai 

pensar, por exemplo, nas questões de gênero, nas questões de ética, nas 
questões de classe. A maneira como a gente ensina o trabalho não é 

simplesmente mostrando para eles que eles precisam ser operários que 
vão reproduzir as normas, mas criticando todo esse padrão chamando 

atenção, a partir de Foucault, que os nossos corpos eles são docilizados 
para o trabalho, que nós somos amestrados para o trabalho, e que a 

gente precisa pensar nesse trabalho para além dessas questões, pensar 
qualitativamente a nossa vida. 

Trabalho produtivo; 
amestração ao 

trabalho. 

A1 

Em administração foi passado para a gente que trabalho é uma 
atividade profissional, um conjunto de atividades realizada por um 

indivíduo, e esse indivíduo tem uma meta estabelecida, ou seja, você 
trabalha, sendo um trabalho remunerado ou não, o seu trabalho deve 

atingir uma meta, [...] 

Atividade 
profissional; 

cumprimento de 
metas. 

[...] mas a gente viu que independente do trabalho que eu escolhi fazer, 
da profissão que eu escolhi exercer, eu vou ter que pelo menos ter um 
curso de administração porque eu vou saber me portar no mercado de 

trabalho, vou saber qual a minha função e até os meus direitos. [...] 

Capacitação. 

A2 

É que eu preciso focar nos estudos para conseguir entrar naquela área, 
e se não conseguindo, eu posso ter uma especialização além, que 

mesmo não seguindo os estudos, eu posso ter uma especialização que 
pode me servir em alguma coisa no futuro. 

Especialização. 

A3 

Primeiro que não é fácil, desde cedo a gente vê na escola que as 
pessoas tratam a gente como se já tivéssemos preparados para o 

mercado de trabalho, então tudo é voltado para essa área de mercado de 
trabalho, tem que trabalhar, responsabilidades, você tem que atuar 

assim e assim, então acho que a escola sempre prepara a gente já para 
isso. É um processo que a escola vai ensinando a gente, nós entramos 
na escola sem ter uma coisa na cabeça, sem saber o que vai fazer no 

futuro, sem ter um pouco de responsabilidade, um pouco de caráter e a 
escola acaba vai te falando, “olha garoto ou você segue assim, ou então 

você vai se ferrar bastante na frente, não vai conseguir um bom 
emprego, uma faculdade legal”. Então acho que a escola já te prepara 

para o mundo lá fora, para a realidade que vai ser lá fora. 

Amestração ao 
trabalho. 

A4 

[...] Sobre o mercado de trabalho o que a escola nos passa é 
basicamente que a gente tem que estudar, conseguir um diploma e 
entregar currículo 2 horas no sol basicamente é isso, mas não é nos 

apresentado nenhum programa, tem muita gente que me pergunta como 
foi que eu consegui a aprendizagem do menor aprendiz, como é que faz 

para entrar no menor aprendiz. Isso é uma coisa que eu acho que a 
escola deveria ensinar, porque é uma coisa que a gente tem que 
aprender para a vida toda, como que faz um currículo, como é o 

modelo de currículo, nada disso nos é passado. Tem muita gente que 
sai de lá, faz o ENEM, mas não passou no Enem, e aí faz o que? Lá na 

escola não ensinou, entendeu? E também é interesse do aluno, não 
adianta sua escola está lá para ensinar sendo que o aluno não quer 

aprender e a escola podia fazer a parte dela e ensinar mais sobre isso 
para a gente, sobre o mercado de trabalho, sobre currículo, sobre a 

oportunidade de emprego, como avaliarmos sé é um emprego bom ou 
não para a gente. [...] 

Aproximação da 
escola com as 

empresas, mercado 
de trabalho. 
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[...] não adianta só a gente arrumar um emprego e ficar ali parado, a 
gente tem que arrumar e crescer, e para a gente crescer numa empresa é 

muito complicado, a gente tem que se doar muito. Se o IFMA 
repassasse o que outras escolas não passam para a gente, seja pelo 

menos uma palestra, uma dinâmica com a sala toda, em cada sala fazer 
uma dinâmica dessa, fazer uma parceria com o Senac que prepara a 

gente para o mercado de trabalho, para vir dar palestras, acredito que 
melhoraria muito o desempenho do IFMA sobre os alunos. 

Empregabilidade. 

A5 

Eu ouvi falar que precisa de especialização para cada trabalho, mas não 
é certo de que todo o trabalho precisa de uma de uma especialização, 

diploma, eles falam que têm que ter um bom histórico escolar do nosso 
curso técnico e do ensino médio para concorrer com outras pessoas e 

fazer concurso. Os valores que eles mais bateram na tecla foi o da 
socialização. 

Especialização; 
socialização. 

A6 

Repassa que para se fazer um bom trabalho, conseguir um trabalho de 
forma eficiente, você precisa entender o que você está fazendo, e se 
esforçar para buscar meios de conseguir o que você precisa fazer, é 

mais ou menos isso. 

Esforço. 

A7 
Que ele vai ser fundamental para a gente, mais ou menos isso. Não 

estou conseguindo lembrar de muita coisa. 
Fundamental; 

essencial 

A8 

Assim, é porque na escola tem os cursos, Eletroeletrônica, Mecânica, 
etc... e quando a gente se forma no ensino médio a gente já tem esse 

curso que vai ajudar no futuro, quem quiser seguir na área eu acho que 
é bom um trabalho, já sai com uma formação. 

Formação 
profissional; 

empregabilidade. 
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

EDUCACIONAL 

 
Este questionário avalia o e-caderno pedagógico intitulado "Práxis Interdisciplinar na Educação 
Profissional e Tecnológica", produto educacional resultado da pesquisa-ação que integra a 
dissertação denominada: "A Práxis Pedagógica Interdisciplinar no Currículo do Ensino Médio 
Integrado à Educação Profissional e Tecnológica", realizada com docentes e discentes do Curso 
Técnico Integrado em Eletroeletrônica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Maranhão (IFMA) Campus Santa Inês e desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT). 
 
 Você não será identificado quando os dados forem analisados. 
 
Agradecemos muito sua colaboração! 
 
 
1) O produto educacional "Práxis Interdisciplinar na Educação Profissional e Tecnológica"  
apresenta linguagem clara e adequada ao público-alvo? 

 
2) O design do material facilita leitura e a torna mais acessível? 
 

 
3) O e-caderno pedagógico contém informações relevantes e que ampliam o conhecimento 
acerca da temática interdisciplinaridade na Educação Profissional e Tecnológica? 
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4) Considero que as informações fornecidas pelo material são/serão úteis para a práxis 
pedagógica interdisciplinar na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). 

 
5) Considero que as sequências didáticas do e-caderno pedagógico contribuirão para a 
problematização de atividades interdisciplinares no âmbito da Educação Profissional e 
Tecnológica (EPT). 

 
6) Você recomendaria este material para outras pessoas? 

 
7) Deixe aqui as suas considerações sobre o produto educacional (elogios, sugestões, críticas 
e/ou outras opiniões). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


