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RESUMO  

Esta pesquisa se voltou a estudar a formação continuada de professores do ensino médio  
integrado sob a perspectiva do currículo integrado, vinculada ao Programa de Pós-Graduação  
em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do IFMA, na Linha de Pesquisa Práticas  
Educativas em Educação Profissional e Tecnológica. Tem como objetivo geral investigar as  
potencialidades de uma proposta de formação docente continuada com foco no currículo  
integrado no Ensino Médio Integrado, tendo em vista a formação integrada comprometida com  
a formação humana integral. Os objetivos específicos são: refletir sobre a formação humana  
integral do docente e o currículo integrado como elemento desse processo formativo; identificar  
as necessidades formativas dos professores do ensino médio integrado do IFPI Campus Teresina  
Zona Sul, quanto às bases teórica e metodológica do currículo integrado; desenvolver ações  
formativas tendo o currículo integrado como foco; elaborar coletivamente com os professores  
uma proposta de formação continuada com vista à compreensão das concepções e dos  
pressupostos que sustentam o currículo integrado numa perspectiva de formação humana  
integral e; avaliar se a proposta de formação docente continuada, como produto educacional,  
tende a possibilitar a compreensão dos pressupostos do currículo integrado no âmbito do ensino  
médio integrado. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na modalidade de pesquisa participante.  
Realizamos pesquisa bibliográfica para aprofundamento do referencial teórico acerca da  
formação humana integral, com destaque para a formação docente na Educação Profissional e  
Tecnológica e Currículo Integrado, bem como pesquisa documental. Para levantamento dos  
dados aplicamos entrevista semiestruturada gravada em áudio com 06 (seis) professores que  
representam cada área de conhecimento do currículo dos cursos Técnico Integrado ao Médio  
em Edificações, Saneamento e Vestuário do Campus Teresina Zona Sul do IFPI. Os dados  
apreendidos foram analisados por meio da Análise de Conteúdo, proposto por Bardin (2016).  O 
produto educacional resultou de reflexões em encontros pedagógicos junto a 02 (dois)  
professores e uma pedagoga, tomando a forma de um Caderno Orientador intitulado “A  
Formação Continuada de Professores do Ensino Médio Integrado: o currículo integrado como  
elemento estruturante”. Os resultados da pesquisa demonstraram que os professores  
investigados já possuem algum conhecimento sobre os princípios inerentes do currículo  
integrado, porém, reconhecem que a proposta de formação continuada desenvolvida  
possibilitou aprofundá-los e ampliá-los, podendo se constituir instrumento para potencializar a  
apropriação desses pressupostos por outros sujeitos. Assim, constatamos que o produto  
educacional construído pode auxiliar na formulação de outras proposituras formativas de  
professores do IFPI.  

Palavras-chave: Formação Continuada de Professores. Ensino Médio Integrado. Currículo  
Integrado. Produto Educacional. 

ABSTRACT  



This research focused on the study of continuing education for teachers of integrated secondary  
education from the perspective of integrated curriculum, linked to the Graduate Program in  
Vocational and Technological Education (ProfEPT) of IFMA, in the Research Line Educational  
Practices in Vocational and Technological Education. The specific objectives are: reflect on the  
integral human formation of the teacher and the integrated curriculum as an element of this  
formative process; identify the formative needs of teachers of integrated high school IFPI,  
Teresina Zona Sul Campus, as the theoretical and methodological basis of the integrated  
curriculum; develop formative actions with the integrated curriculum as a focus; collectively  
elaborate with the teachers a proposal for continued education with a view to understanding the  
conceptions and assumptions that support the integrated curriculum in a perspective of integral  
human formation; evaluate whether the proposal for continued teacher education, as an  
educational product, tends to enable the understanding of the assumptions of the integrated  
curriculum within the integrated high school. This is qualitative research in the form of  
participant research. We conducted bibliographic research to analysis the theoretical framework  
about the integral human formation, with emphasis on teacher training in Vocational and  
Technological Education and Integrated Curriculum, as well as documentary research. To  
collect the data, we applied semi-structured audio recorded interviews with six (06) teachers  
who represent each knowledge area of the curriculum of the Integrated Technical High School  
courses in Buildings, Sanitation and Clothing of the Teresina Zona Sul Campus of IFPI. The  
seized data were analyzed through Content Analysis, proposed by Bardin (2016). The  
educational product resulted from reflections in pedagogical meetings with 02 (two) teachers  
and a pedagogue, taking the form of a Guidance Booklet entitled "The Continuing Education  of 
Teachers of Integrated High School: the integrated curriculum as a structuring element". The  
research results demonstrate that the investigated teachers already have some knowledge about  
the inherent principles of the integrated curriculum, but they recognize that the proposed  
continuing education developed made it possible to deepen and broaden them, and may  
constitute an instrument to enhance the appropriation of these assumptions by other subjects.  
Thus, we found that the constructed educational product can help in the formulation of other  
educational proposals of IFPI teachers.  

Keywords: Continuing teacher education. Integrated High School. Integrated Curriculum.  
Educational Product. 
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1 INTRODUÇÃO  

Essa pesquisa analisa as contribuições da formação continuada de professores do 

Ensino  Médio Integrado1(EMI) no contexto da Educação Profissional e Tecnológica – EPT, 

enfocando o currículo integrado que propõe a articulação do ensino médio com a educação 

profissional de  nível médio na forma integrada na busca da formação omnilateral plena dos 



educandos. Possibilitar espaço na escola para oportunizar a discussão, a reflexão e estudos 

sobre os  princípios e diretrizes que fundamentam essa oferta de ensino configura-se uma das 

condições mínimas necessárias para propiciar a compreensão da integração curricular, voltada 

para a  formação humana integral.  

O debate nacional sobre a formação de professores, sobretudo, a partir da década de  

1980, do século XX, ganha destaque como dimensão imprescindível para que a prática  

educativa na escola alcance uma qualidade referenciada socialmente. Sem desconsiderar outros  

elementos importantes para que a educação escolar cumpra o papel social de democratização  

dos conhecimentos historicamente elaborados, a formação do educador é afirmada como  

formação humana do trabalhador docente, embasada na concepção de professor como  

profissional de caráter amplo, com domínio profundo dos saberes da docência e compromisso  

ético-político, que lhe possibilite desenvolver a ação docente de forma crítica, autônoma e  

interventiva, com sentido transformador (SAVIANI, 2011; PIMENTA, 2012).   

Isso implica considerarmos que para o exercício na docência, além da formação inicial  

e de condições adequadas de trabalho, a formação continuada é fundamental para propiciar ao  

professor a oportunidade de refletir criticamente sobre sua própria prática, situando-a no  

contexto educacional e social em que esta se desenvolve e assumir posição contra hegemônica.  

Disso decorre a necessidade de compreensão das profundas mudanças na sociedade, das  

contradições que atravessam o mundo do trabalho e demais processos da vida social e suas  

implicações nas finalidades da educação escolar e no trabalho docente.   

Tal realidade requer processos formativos que reconheçam que apenas o domínio  

técnico ou científico de determinado campo de conhecimento não é o suficiente para atuar na  

docência, frente às demandas complexas da educação e, em específico, da formação do   

1
A proposta do Ensino Médio Integrado, cunhada por educadores progressistas, prevista na LDB nº 9.394/96,  

oficializada pelo Decreto 5.154/2004 com a denominação de Educação Profissional Técnica de Nível Médio  integrada 
ao Ensino Médio, objetiva oportunizar um percurso formativo mais orgânico e unitário à classe  trabalhadora, associando 
formação científica básica à formação profissional, tendo o trabalho como princípio  educativo, com vistas à formação 
integrada, sob a base do currículo integrado que busca integrar, sem  hierarquização, os conhecimentos da formação geral 
e específicos (FRIGOTTO; CIAVATTA ; RAMOS, 2012). 
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trabalhador, no sentido de atender aos interesses dos que vivem do trabalho.  No que se refere 

especificamente aos docentes da Educação Profissional e Tecnológica  (EPT), os estudos em 

torno dessa temática apontam a existência de amplos e complexos  desafios. A despeito da 

expansão da oferta desta modalidade educacional ocorrida nos últimos  anos no Brasil e das 

especificidades que a marcam, o que tem sido identificado é que  historicamente os seus 

docentes enfrentam, além de outros problemas, os relativos à formação  que lhes qualifique 

para atender às reais demandas desse campo. Machado (2011), ao tempo  que evidencia que as 



experiências de formação docente para EPT têm se constituído de ações  descontínuas, com 

caráter emergencial, alerta quanto à necessidade de implementação de  políticas públicas 

sistemáticas e perenes que contribuam para a superação dessa lacuna.  Com as mudanças na 

EPT, advindas do Decreto nº 5.154/2004 que traz a possibilidade  da oferta de educação 

profissional técnica de nível médio integrado ao ensino médio, com  currículo próprio, 

articulando organicamente formação geral e formação profissional (BRASIL,  2004), os 

desafios se ampliam e se aprofundam. O que se anuncia é a intencionalidade de  assegurar a 

formação integrada, uma formação ampla com finalidade emancipatória, a partir de  um 

projeto formativo que tenha como esteio o trabalho como princípio educativo e a politecnia  

com o horizonte na formação humana integral, referendado no pensamento de Marx (1982) e  

Gramsci (2004).   

Tal perspectiva se coloca como contraponto à dualidade educacional que se manifesta  

na diferenciação entre a escola que valoriza a cultura geral, humanística e a que valoriza a  

cultura técnica, instrumental; entre a escola que prepara os filhos da burguesia na educação  

básica para assumir o papel de dirigente e a que prepara os filhos da classe empobrecida na  

educação profissional para atender as necessidades do mercado. Ou seja, é contrária à escola  

que ao formar indivíduos para assumir papéis diferenciados de acordo com sua condição de  

classe, contribui para manter e reproduzir a ordem do capital (MARX, 1982; MOURA, 2010).  

Em concordância com Marx (1982) e Gramsci (2004), reconhecemos a impossibilidade  

de romper completamente com essa dualidade, na medida em que essa divisão é fruto da lógica  

da nossa sociedade cindida e desigual. Se a diferenciação desigual entre a escola que educa o  

trabalhador dirigente e a que educa o trabalhador operativo se produz no nível das relações  

sociais mais amplas, não poderá ser resolvida na esfera educacional. Moura (2014, p.14) 

esclarece este entendimento ao dizer que:   

A histórica dualidade estrutural na esfera educacional não é fruto da escola, mas da  
sociedade dual/cindida em que se vive, por imposição do modo de produção   

capitalista. Nesse sentido, exige-se da escola que esta se estruture de forma dual no  
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sentido de fortalecer o modo de produção do capital que se baseia na valorização   

diferenciada do trabalho intelectual e do trabalho manual, do trabalho simples e do   

trabalho complexo. Portanto, romper completamente a dualidade estrutural da   

educação escolar não depende apenas do sistema educacional, mas antes da   

transformação do modo de produção vigente.   

Por outro lado, cabe considerar que Marx (1982) e Gramsci (2004), ao tempo que  

argumentaram que a concretização da educação politécnica e da escola unitária em seus sentidos  

plenos para todos só seria possível na sociedade futura, que estivesse sob a direção política da  

classe trabalhadora, alertaram quanto à possibilidade e necessidade de se plantar e cuidar das  



sementes, ainda no seio da sociedade capitalista, para que face às suas contradições, pudessem  

fazer germinar a educação que atendesse aos interesses e necessidades dos trabalhadores.  

A partir desse entendimento, embasadas igualmente em Frigotto; Ciavatta; Ramos  

(2012), Ramos (2012), Ciavatta (2012) e em Moura (2014), concordamos que a educação  

profissional técnica integrada ao ensino médio poderá ser essa semente, constituindo-se uma  

possibilidade para a travessia em direção à educação comprometida com os jovens e adultos  das 

classes populares, muitos deles obrigados a ingressarem precocemente na vida laboral,  como 

condição de sobrevivência. Defendemos, portanto, neste estudo, a proposta da formação  que 

articula o ensino com o trabalho, a partir de um currículo que contribua para a formação de  

homens e mulheres com capacidades amplas e duradoras, comprometidos em contribuir com a  

transformação social.   

Assumir a educação profissional técnica indissociada da formação básica comum,  

fundamentada nos sentidos ontológico e histórico de trabalho, tendo como eixo estruturante o  

trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia (CIAVATTA, FRIGOTTO, RAMOS, 2012;  

CIAVATTA, 2012; RAMOS, 2012), cuja direção é a formação do trabalhador capaz de atuar  

como especialista e como dirigente, traz consigo novas demandas para as políticas educacionais,   

para a escola como um todo e, particularmente, para a prática docente, com novos  requerimentos 

para a formação, tanto inicial como continuada, do profissional que irá efetivar  esta prática.  

Entretanto, como antes abordamos, problemas perpassam essa realidade. Estudos  

realizados por Moura (2008) evidenciam que no quadro permanente de professores que atuam  

nesse nível de ensino, grande parte possui formação específica numa área profissional, contudo,  

não têm preparação prévia para atuar na docência, ou seja, são desprovidos de formação  

pedagógica. Ressaltamos, ainda, que esse quadro também é formado por professores habilitados  

em disciplinas para exercer a docência na educação básica, sem vivenciar processos formativos  

que lhes permitam compreender a especificidade da EPT. Aprofundando essa realidade  
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perpassada de lacunas, existe a preocupação com que dispõe a Lei nº 13.415/2017, que  oficializa 

profissionais com notório saber como professores para ministrar disciplinas na EPT,  sem 

compromisso posterior com a formação pedagógica, o que reafirma a educação precária  

destinada ao trabalhador.  

Sem desconsiderar os riscos que desse ordenamento advém e sem creditar ao professor  

a responsabilidade de assumir, por si só, os desafios da formação integrada, afirma-se que a sua  

formação qualificada como profissional da educação é condição importante para a efetivação  

desta propositura, obviamente, levando em conta as condições em que este trabalho ocorre.  

Como integrante da classe trabalhadora, pois também vende sua força de trabalho, é necessário  

que este profissional esteja munido dos saberes docentes, articulado ao compromisso ético  



político, que possibilite, coletivamente, uma ação contra hegemônica no exercício docente de  

formar outros trabalhadores que também possam ser dirigentes.  

Isso requer, dentre outras condições, medidas que viabilizem ações formativas que  

atendam às necessidades específicas dos professores em atividade na EPT, especialmente os  

envolvidos com a educação profissional técnica integrada ao ensino médio, que assumem o  

desafio da concretização teórica e prática dos pressupostos pedagógicos e metodológicos da  

proposta formativa, que se sustenta sob o esteio do currículo integrado. É preciso ter claro que  

assumir o currículo integrado não se trata de somar o ensino médio com o técnico, nem mesclar  

os componentes curriculares, mas de construir coletivamente “[...] um currículo que garanta a  

efetiva formação integral e omnilateral dos sujeitos, a partir da articulação entre formação geral  

e profissional, da articulação entre formação técnica e política, da formação ética e do  

compromisso social (GRABOWSKI, 2006, p. 14).   

A partir dessa problemática, consideramos pertinente a realização de processos  

formativos docentes que favoreçam a reflexão sobre a prática docente; sobre EPT e currículo  

integrado, a visão de educação, de sociedade e de ser humano que lhes embasam; acerca do  

conteúdo e forma que este currículo comporta; das possibilidades e limites que lhes atravessam,  

dentre outros aspectos.   

Desenvolver uma proposta de formação que atenda às especificidades da EPT, com um  

currículo assentado em novas bases conceituais, não é uma tarefa fácil. Machado (2011) adverte  

quanto à fertilidade da formação docente continuada que oportunize o trabalho coletivo e  

colaborativo dos professores da base geral e da base profissional, de forma que incorporem os  

fundamentos teórico-práticos do currículo integrado e a partir da reflexão crítica sobre a prática  

docente possam atuar na direção da formação integrada, que tem o trabalho como princípio  

educativo, a pesquisa e a interdisciplinaridade como esteio. 
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Essas reflexões nos levam a problematizar a nossa própria prática profissional enquanto 

técnica em assuntos educacionais, atuando na coordenação pedagógica, no Instituto Federal de  

Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, no qual as questões relativas à insuficiência  

de programas de formação docente continuada, com foco nas particularidades da EPT e no  

currículo integrado se apresentam. As inquietações de professores quanto aos desafios da  

prática pedagógica atinente à formação integrada e a responsabilidade atribuída ao setor  

pedagógico em oportunizar formação continuada que possibilite atender a essa demanda fazem  

parte do cotidiano escolar em que estamos inseridos.  

O ingresso no Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal  

do Maranhão (IFMA), na linha de pesquisa Práticas Educativas em Educação Profissional e  

Tecnológica, mostrou a esta pesquisadora um caminho fértil para a realização de pesquisa que  



possa contribuir para responder a questões que se apresentam neste contexto. A formação  

continuada de professores envolvidos em Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado ao Ensino  

Médio, no Instituto Federal do Piauí, que tem o currículo integrado como eixo da formação,  

constitui-se um rico objeto a ser explorado.  

A importância de investigar essa temática no âmbito da educação profissional funda-se 

na necessidade de se produzir novos conhecimentos, uma vez que Oliveira (2016) ao apresentar  

em sua pesquisa de mestrado o mapeamento das produções bibliográficas (teses e dissertações)  

sobre a formação de professores para a educação profissional entre os anos de 2004 a 2014  

encontrou apenas 34 produções, selecionadas a partir dos periódicos da Coordenação de  

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e da biblioteca virtual do Instituto  

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Desse total de produções, 12  

trabalhos tratam da formação de professores na educação profissional técnica de nível médio  

nas suas modalidades integrada, subsequente e proeja.  

Ainda segundo essa autora, as produções analisadas sobre a formação docente para a  

EPT reduzem-se às políticas constituídas por programas e cursos marcados por ações  

descontínuas. Destaca também que estudos produzidos sobre esse tema ainda são reduzidos,  

não acompanhando a significativa expansão da educação profissional tanto da rede pública de  

ensino quanto da privada, ocorrida nos últimos anos.  

Partindo da realidade empírica do contexto em que atuam os professores dos Cursos Técnicos 

em Edificações, Saneamento e Vestuário Integrados ao Médio, no IFPI – Campus Teresina 

Zona Sul, assumimos o desafio consubstanciado no seguinte problema de pesquisa:  Que 

contribuições a formação docente continuada para professores dos cursos acima citados,  com 

foco no currículo integrado, pode trazer frente à necessidade de compreensão dos  
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pressupostos do currículo integrado? Para responder a esse questionamento apontamos as  

seguintes questões norteadoras:   

Que necessidades formativas os docentes dos cursos técnicos em Edificações,  

Saneamento e Vestuário apresentam quanto as bases teórica e metodológica do currículo  

integrado, no âmbito da EP integrada ao ensino médio?  

Que pressupostos teórico-metodológicos e ações pedagógicas poderão potencializar  

uma formação docente continuada, tendo em vista a compreensão do currículo integrado na  

EPT?  

Que compreensões acerca do currículo integrado na Educação Profissional Integrada ao  

Ensino Médio são expressas pelos docentes, a partir do envolvimento no curso de formação  

continuada?  

A partir da investigação que pretendemos desenvolver, adotamos como objetivo geral  



investigar as potencialidades de uma proposta de formação docente continuada com o foco no  

currículo integrado no Ensino Médio Integrado, tendo em vista a formação integrada  

comprometida com a formação humana integral.   

E para alcançar o objetivo geral, definimos os seguintes objetivos específicos: refletir  

sobre a formação humana integral do docente e o currículo integrado como elemento desse  

processo formativo; identificar as necessidades formativas dos docentes do ensino médio  

integrado do IFPI, Campus Teresina Zona Sul, quanto as bases teórica e metodológica do  

currículo integrado; desenvolver ações formativas tendo o currículo integrado como foco;  

elaborar coletivamente com os professores uma proposta de formação continuada com vista à  

compreensão das concepções e dos pressupostos que sustentam o currículo integrado numa  

perspectiva de formação humana integral e; avaliar se a proposta de formação docente  

continuada, como produto educacional, tende a possibilitar a compreensão dos pressupostos do  

currículo integrado no âmbito do ensino médio integrado.   

Com a intenção de sistematizar e apresentar os resultados da pesquisa realizada, este  

trabalho está estruturado em sete seções. Na seção 1, que trata da Introdução, situamos e  

delimitamos o tema, mostramos sua relevância e justificativa, delineamos o problema e listamos  

os objetivos geral e específicos deste estudo.  

A seção 2, intitulada “Formação Humana Integral do Trabalhador Docente”, discute a  

concepção da formação humana, tomada como referência para conduzir a formação do  

trabalhador docente; discorre sobre a relação entre educação profissional e educação básica no  

Brasil e aborda a formação do trabalhador docente para a educação profissional técnica  

integrada ao ensino médio. 
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Na seção 3, denominada “Currículo Integrado”, refletimos sobre sua concepção e 

proposta e apresentamos alguns dos seus princípios norteadores previstos na Resolução nº  

6/2012.  

A seção 4, concebida como “Percurso Metodológico”, expõe o processo investigativo,  

evidenciando a abordagem metodológica, o lócus e os interlocutores da pesquisa, o 

instrumento e procedimentos de coleta de dados e suas análises. Os dados produzidos nas 

diversas etapas da  investigação que embasaram o planejamento e o desenvolvimento do 

produto educacional, que  resultou na proposta do curso de formação continuada de 

professores.  

Na seção 5, “Análise e Discussões dos Dados”, discorremos acerca da análise e  

discussão dos dados coletados através dos sujeitos partícipes deste estudo, na qual empregamos  

a técnica de análise de conteúdos, formulada por Laurence Bardin (2016).  

Na seção 6, “Produto Educacional”, descrevemos o processo de elaboração, aplicação e  



avaliação do produto educacional desenvolvido com a participação dos interlocutores da  

pesquisa que originou a proposta do curso de formação continuada de professores denominada  

“Caderno Orientador - A Formação Continuada de Professores do Ensino Médio Integrado: o  

currículo integrado como elemento estruturante”, exposto no Apêndice A, cuja construção está  

embasada na Metodologia da Mediação dialética de Arnoni (2008).  

Na seção 7, “Considerações Finais”, apresentamos as considerações do nosso estudo 

apoiadas nos objetivos que nortearam o desenvolvimento desta pesquisa e apontamos a  

necessidade de outras possíveis investigações para aproximações sucessivas e sempre  

provisórias do fenômeno estudado. 

23  

2 FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL DO TRABALHADOR DOCENTE  

Nesta seção, faremos a discussão sobre o referencial teórico que aborda o objeto de  

pesquisa, no sentido de delinear um panorama que apresente a problemática e os desafios  

relacionados à formação de professores do ensino médio integrado no âmbito da EPT,  

estabelecendo um diálogo com os pressupostos norteadores da formação humana integral.  

Nesta perspectiva, as reflexões desenvolvidas nesta pesquisa estão referenciadas nos  

estudos de Marx (1982), Gramsci (1982), Giroux (1997), Pimenta (2012), Kuenzer (2009; 2011;  

2017), Machado (2008; 2019; 2011), Moura (2007; 2008; 2010; 2012; 2014); Frigotto, Ciavatta,  

Ramos (2012), dentre outros e na legislação educacional brasileira que trata dessas questões.  

2.1 Formação Humana Integral  

A concepção do termo formação humana integral tem sua origem vinculada às  

proposições educacionais, elaboradas por Marx e Engels e Antonio Gramsci, dirigidas aos  

trabalhadores na sociedade capitalista. Marx e Engels (2011) ao abordarem a relação entre o  

trabalho e a educação defendem a necessária articulação entre o ensino e o trabalho produtivo  

por meio da educação intelectual, educação corporal e educação politécnica, tendo em vista  uma 

formação do trabalhador que propiciasse seu desenvolvimento em seus aspectos  

multidimensionais com o intuito de elevar os trabalhadores à classe dirigente.  

A temática da formação humana integral traz à tona a discussão de interesses conflitantes em 

disputa referentes à concepção de educação e aos projetos societários que  surgiram no 

contexto da sociedade inaugurada pelo modo de produção capitalista. À luz de  Tonet (2006), 

a formação integral só é possível em outra forma de sociabilidade para além do  capital, onde 

não exista a exploração do homem pelo homem, que dá origem às desigualdades sociais, 

inviabilizando a concretização do ideal da formação do humano na sua plenitude.  

Com a divisão do trabalho inerente à sociedade capitalista, pensadores como Marx e  



Engels, mesmo não tendo expressamente elaborado uma teoria da educação, envolveram-se no  

debate profundamente crítico, de forma particular, sobre a perspectiva de formação do  

trabalhador. A defesa era pela educação integrada ao trabalho remunerado que possibilitasse a  

formação politécnica necessária para a compreensão abrangente do processo de trabalho em  seu 

conjunto, no sentido de promover o desenvolvimento integral do indivíduo. Assim, o  sentido 

era uma formação integral que significasse “[...] o resgate da unidade do processo de  trabalho, 

da unidade entre funções manuais e intelectuais, direção e controle do processo de  trabalho [...]” 

(VIRIATO; FAVORETO; KLEIN, 2012, p.735). 
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Marx e Engels (2011) ao analisarem a divisão do trabalho que se manifestava na  

sociedade capitalista do século XIX, ou seja, a separação do trabalho material e intelectual,  

denunciam a mutilação do trabalhador que impedido de participar e compreender o processo  

total de produção torna-se sujeito fragmentado, parcial e unilateral, o qual é obrigado a vender  

sua força de trabalho aos donos dos meios de produção para produzir sua subsistência.   

Nessas análises, esses teóricos também refletiram sobre as condições opressoras e  

desumanas às quais estavam submetidos esses trabalhadores naquele período, dentre eles,  

crianças, adolescentes e mulheres, a quem eram impostos uma carga horária excessiva e  

exaustiva de trabalho, diariamente.  

Em sua época, Marx e Engels (2011) propuseram a regulamentação das leis trabalhistas  

com a redução da jornada de trabalho, sugerindo às crianças uma educação escolar que fosse  

articulada ao trabalho produtivo pago. A concepção de educação defendida por esses 

pensadores consiste em promover um desenvolvimento do trabalhador na dimensão 

politécnica que articula  todas as potencialidades humanas como via indispensável para elevá-

lo à condição de classe  dirigente.  

O que buscam é empreender transformações para construir uma outra sociedade, sob  

nova base onde a divisão do trabalho seja rompida e reine a igualdade e justiça entre todos 

(MARX; ENGELS, 2011). Sob esse aspecto, Zen e Melo (2016, p. 46-47) pontuam que Marx 

e Engels consideravam a educação:  

[...] uma arma muito importante para acabar com a divisão entre trabalhadores e   

intelectuais, pois, por ela, o trabalhador teria acesso ao saber, adquirindo condições   

de “controlar o processo de produção/reprodução dos conhecimentos científicos e   

técnicos”, o “saber” unindo-se ao “fazer” fará com que o operário ultrapasse os limites   

do senso comum e destrua a barreira que existe entre ele e o intelectual. A busca desta   
unidade é a única condição para se passar da unilateralidade para a onilateralidade do  
homem, para se chegar ao homem completo ou integral (ZEN; MELO, 2016, p. 46 e  47).  

Ciavatta (2012, p.85) ao refletir sobre trabalho e educação apresenta a formação  

integrada como opção político-pedagógica para a formação integral dos trabalhadores:  



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

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

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

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

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

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

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

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

Com relação à concepção de ser humano que embasa a perspectiva de formação  
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integrada articulada com as necessidades da formação integral dos trabalhadores, Moura 

(2008,  p.26-27) evidencia que essa concepção  

[...] de homem é radicalmente diferente da requerida pela lógica da globalização   

econômica, de forma que os processos educativos estruturados a partir desse   

referencial deverão contribuir para a formação de cidadãos emancipados capazes de   

participar politicamente como sujeitos nas esferas pública e privada, em função de   

transformações que apontem na direção de melhorias coletivas e, portanto, de uma   

sociedade justa.  

Para Moura, Lima Filho e Silva (2015), a proposta de formação integrada indica o  

compromisso ético-político com a instrução de cunho emancipatório e transformador do  

trabalhador, uma vez que as condições econômicas e sociais da realidade brasileira,subordinada  

aos ditames do capital obrigam jovens da classe trabalhadora a ingressarem de forma precoce  

no mercado de trabalho para ajudar na despesa da família em decorrência da apropriação  

desigual da riqueza social.  

Segundo Drago (2017), para a construção de um projeto educacional em sintonia com a  

formação integral é necessário aprofundar o entendimento de trabalho como princípio 

educativo,  de politecnia e formação onmilateral.  

Para Ciavatta (2014), o conceito de politecnia se refere ao domínio dos princípios 

científicos que presidem os processos produtivos modernos. Já a concepção de formação  

onmilateral significa a possibilidade de integração das dimensões fundamentais da vida, a 

saber: o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia no processo formativo, tendo o trabalho 

como  princípio educativo (RAMOS, 2008; MOURA, 2012).   

O entendimento do trabalho enquanto princípio educativo coloca em relevo seu duplo  sentido: 

ontológico e histórico. O primeiro evoca trabalho em seu caráter ontocriativo, entendido como 

mediação primeira pela qual o homem produz sua existência. Pela dimensão  histórica, o 

trabalho constitui-se em prática econômica relacionada ao respectivo modo de  produção que 

sob o capitalismo assume a forma de trabalho assalariado (RAMOS, 2008).  

Assim sendo, conceber o trabalho como princípio educativo pressupõe que [...] “o ser  

humano é produtor de sua realidade e, por isso, apropria-se dela e pode transformá-la. Equivale  

dizer, ainda, que nós somos sujeitos de nossa história e de nossa realidade” (BRASIL, 2007a,  



p. 45).  

Outra dimensão da formação humana com base em Ramos (2008, p.4) é a ciência. 

Com relação a esse produto da atividade humana, a referida autora esclarece que significa:  

[...] os conhecimentos produzidos pela humanidade em processos mediados pelo  
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trabalho, pela ação humana, que se tornam legitimados socialmente como   

conhecimentos válidos porque explicam a realidade e possibilita a intervenção sobre   

ela. Portanto, trabalho e ciência formam uma unidade, uma vez que o ser humano foi   

produzindo conhecimentos à medida que foi interagindo com a realidade, com   

natureza e se apropriando. A ação humana é, então, produtora de conhecimentos.  

No que se refere à dimensão da tecnologia, Machado (2009) apresenta uma concepção  

que engloba as ferramentas, máquinas e equipamentos, apontando-a como “conhecimento  

formalizado orientado para um fim prático e sujeito a normas e critérios estabelecidos  

socialmente” (MACHADO, 2010, p. 86).   

Com relação à cultura que também deve ser considerada no processo formativo, Moura 

(2012, p.4) esclarece que esta se “[...] constitui o modo de vida de um determinado grupo  

populacional, pois é por meio dela que se produzem símbolos, representações e significados  que 

determinam suas práticas sociais e vice-versa”. Ou seja, cultura é a manifestação material  e 

imaterial de uma determinada população que condiciona a organização dos grupos sociais e é  

condicionada por estes.  

A partir desses entendimentos, reafirmamos que o projeto de formação humana com vistas à 

formação humana integral pauta-se na relação indissociável entre o trabalho, a ciência,  a 

tecnologia e a cultura, considerados eixos centrais que devem orientar o processo educativo.   

Para além de um posicionamento pedagógico, essa concepção expressa uma decisão  

política e ética, na medida em que visa contribuir para “[...] superar o histórico conflito 

existente  em torno do papel da escola, de formar para a cidadania ou para o trabalho 

produtivo” (RAMOS,  2012, p. 107).  

O foco está na superação de processos educacionais desarticulados e reduzidos à  

preparação fragmentada da pessoa ou para atividades estritamente operacionais em resposta às  

necessidades do mercado, ou para o domínio de conhecimentos científico-culturais requeridos  

para a continuidade de estudos no ensino superior.   

Com efeito, a adoção de projetos formativos contrários à fragmentação visa romper com  

a dualidade histórica entre formação básica e formação para o trabalho. Ao analisar o fenômeno  

da dualidade educacional Souza, da Silva e Silva (2017, p. 58) afirmam que “[...] essa educação  

notadamente dual é em suas particularidades uma formação meramente funcional, mecânica e  

que não tem o interesse de humanização na educação do homem”.  



Diante da constatação do papel contraditório da escola na sociedade capitalista, Tonet  (2006) 

advoga que é possível agir nessas condições adversas por meio do desenvolvimento de  

atividades educativas que possam contribuir para a formação de indivíduos comprometidos 

com a luta pela construção de outra sociedade em que a formação integral seja de modo 

efetivo  
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materializada.  

Cabe ressaltar também as contribuições de Antonio Gramsci para o projeto de formação  

que neste estudo estamos discutindo. Este pensador elaborou a concepção de escola unitária, ao  

fazer as críticas sobre a reforma do sistema educacional da Itália, ocorrida em meados do século  

XX, empreendida por Gentile, primeiro Ministro da Educação na época.  

Naquele contexto de advento da sociedade moderna e da Revolução Industrial, Gramsci  

identificou paralelamente a difusão de dois tipos de escola, uma voltada para o desenvolvimento  

da cultura geral de uma pequena minoria com ênfase na capacidade de pensar e de guiar-se na  

vida e, outro formato de escola destinado para ensinar saberes específicos de um determinado  

ofício profissional dirigido às classes instrumentais(SOBRAL; RIBEIRO; SANTOS; ARAÚJO,   

2016).  

Para este pensador, a escola única se embasa num processo educativo abrangente, “[...]  

de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre equanimemente o desenvolvimento da  

capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das  

capacidades de trabalho intelectual” (GRAMSCI, 1982, p.118).   

Segundo Zen e Melo (2016), a concepção educacional Gramsciana é ampla e profunda  

por estar atrelada a outro projeto de sociedade e de homem para além da sociedade capitalista. 

É uma proposta que integra a formação humanística e profissional, unificando o trabalho  

intelectual e manual, o fazer e o saber, de forma a possibilitar o desenvolvimento das diferentes  

dimensões humanas, o que contribui para a formação de um novo tipo de intelectual com  

capacidades de agir simultaneamente como político e técnico, governante e trabalhador  

especializado.   

É possível identificar que a concepção de escola unitária se opõe à divisão fundamental entre 

escola humanista e clássica e a escola de cunho profissionalizante e técnico. Sobre essa  

separação, Zen e Melo (2016, p. 52) evidenciam que “[...] não é natural e sim ideológica e visa 

manter a dominação e os interesses particulares da classe que está no poder sobre as demais”.  

Ainda sobre a concepção educacional do filósofo italiano, os referidos autores alertam  

que a escola “[...] não ficaria limitada a ser um instrumento a serviço da perpetuação da  

sociedade burguesa, mas pode converter-se em espaço e tempo que possibilite um processo  

formativo crítico alternativo das relações sociais capitalistas” (ZEN; MELO, 2016, p. 53).   



A função que esta escola assume é desenvolver a consciência crítica das classes  

subalternas de forma que consigam enxergar as contradições existentes na sociedade para que  

possam operar mudanças que beneficiem a toda coletividade.  

Entendemos, portanto, que os processos formativos dos professores da EPT devem estar  
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alicerçados igualmente na concepção de formação humana integral, pois como ressalta Moura  

(2014), o profissional docente é concebido como trabalhador responsável pela formação de  

outros trabalhadores. Daí a necessidade desses profissionais terem uma formação assentada na  

base conceitual da formação profissional integrada até aqui discutida.  

Sendo assim, essa concepção de educação, inspirada nos princípios da formação  

politécnica, omnilateral e na ideia de escola unitária, aponta na direção da formação humana  

integral e tem como horizonte a superação do dualismo que caracteriza nossa educação, o que  

significa a existência de duas estruturas educacionais funcionais ao modelo socioeconômico  

sob a lógica dos interesses do capital, conforme discutimos na próxima seção.  

2.2 A Relação da Educação Profissional com a Educação Básica no Brasil: a dualidade  

estrutural  

Nessa discussão, fazemos um recorte de momentos históricos que consideramos  relevantes da 

educação profissional e sua relação com a educação básica no nosso país para apresentar de 

forma breve como essa esfera educacional tem se constituído ao longo dos anos.  

Visamos compreender o espaço de trabalho dos professores dos cursos técnicos  

integrados ao ensino médio onde são requeridos processos formativos para esses docentes, 

tendo em vista o exercício da docência, no sentido de contribuir com a formação de outros 

trabalhadores para além da submissão à lógica do capital, promovendo o desenvolvimento de  

personalidades capazes de apreender criticamente as relações sociais vigentes e o mundo do 

trabalho, colaborando na formação integral de sujeitos autônomos.  

Segundo Kuenzer (2009), a relação entre a educação profissional e a educação básica  

no Brasil, historicamente, explica-se pela categoria nomeada dualidade estrutural, uma vez que, 

desde o surgimento da primeira organização da oferta de cursos de profissionalização sob a  

responsabilidade do Estado para formar técnicos especializados, existia paralelamente a essa  

rede de ensino uma outra, qual seja: a educação geral ou acadêmica. Essa proposta dual  

objetivada por meio de duas redes escolares desvinculadas é decorrente das necessidades  

determinadas pela divisão social e técnica do trabalho inerente à sociedade capitalista.  

A origem da educação profissional no Brasil ocorreu no século XIX, quando o Príncipe  

Regente, que se tronaria o D. João VI, promulga em 1809 um Decreto criando o Colégio das  

Fábricas. Nos anos subsequentes, temos a criação da Escola de Belas Artes, em 1816, que 



preparava para o exercício de funções técnicas realizadas nas oficinas mecânicas. Em 1861, foi  

criado o Instituto Comercial no Rio de Janeiro destinado a formação do quadro de pessoal para  

preencher os cargos públicos nas secretarias do Estado (MOURA, 2007). 
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Conforme Moura (2007) é ainda nesse contexto histórico que são construídas dez 

Casas  de Educando e Artífice em capitais brasileiras. A primeira delas foi em Belém, em 

1854, que se voltavam ao ensino das primeiras letras e após esse aprendizado os egressos 

desses cursos eram  conduzidos para oficinas públicas e privadas pelo Juizado de Órfãos.  

Para o referido autor (2007), as ações formativas desenvolvidas nesses centros 

educativos denominados de Asilos da Infância dos Meninos Desvalido evidenciam seu caráter  

assistencialista e moralizante, pois tinha como finalidade formar pelo trabalho menores órfãos  

e abandonados para evitar práticas de ações contra a ordem social vigente.   

Nessa época, aos filhos da elite era ofertado o ensino para a aprendizagem das ciências,  

das letras e das artes, enquanto para os menos favorecidos a preparação era reduzida a uma  

formação instrumental para o aprendizado de ofícios com finalidade de qualificar para a  

atividade laboral. Constatamos, assim, percursos formativos diferenciados, um direcionado  para 

aqueles de condições desfavorecidas socialmente e outro destinado àqueles provenientes  das 

classes abastadas (MOURA, 2007).   

Nessa direção, Moura (2008) confirma que ao longo da história o sistema educacional  

brasileiro possui um caráter dualista, expressando-se através de projetos educativos distintos 

sob o domínio do capitalismo. A esse respeito, o autor conclui que:  

[...], a educação ao longo do tempo teve um caráter dual, ou seja, uma educação de   

caráter acadêmico/academicista, centrada nas ciências, nas letras, e nas artes,   

proporcionada às elites e aos seus filhos, e uma educação dirigida à formação   

profissional de caráter instrumental para o trabalho de baixa complexidade, destinada   

aos filhos da classe trabalhadora (MOURA, 2008, p. 27).  

As transformações políticas e econômicas ocorridas em função do processo de  

industrialização no Brasil, no século XX, nas décadas de 1930 e 1940, produziram no campo  

educacional impactos que determinaram um novo perfil requerido para a formação do  

trabalhador. Em resposta às novas exigências, os encaminhamentos direcionados à educação  

profissional buscavam atender às demandas que surgiram em razão da nova base econômica.  

Desse modo, os processos formativos requisitados ao novo ordenamento social visavam 

preparar operários para o exercício profissional de cada ramo da economia, ou seja, da indústria,  

da agricultura e do comércio (MOURA, 2007).   

Para Araújo e Rodrigues (2010), consolida-se nesse período a institucionalização da  

educação profissional com a promulgação de decretos que ficaram conhecidos como as Leis  



Orgânicas e com a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria (SENAI), em  

1942, marcando a origem do Sistema “S”. Ainda sobre essa questão, estes autores expressam: 
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Sem desconsiderar experiências anteriores de formação de trabalhadores, temos as   

décadas de 1930 e 1940 como período de institucionalização da educação profissional   

no Brasil, marcadamente pelo nascimento do SENAI e das leis orgânicas do ensino   

em 1942, que foram respostas do Estado e dos empresários à então nova demanda por   

formação de trabalhadores (ARAÚJO; RODRIGUES, 2010, p. 52-53).  

Ciavatta (2012, p. 87), discutindo a problemática da dualidade no campo educacional, 

declara que:  

[...] Esse dualismo toma um caráter estrutural especialmente a partir da década de   

1940, quando a educação nacional foi organizada por leis orgânicas, segmentando a   

educação de acordo com os setores produtivos e as profissões, e separando os que   

deveriam ter o ensino secundário e a formação propedêutica para a universidade e os   

que deveriam ter formação profissional para a produção.  

Em decorrência das alterações havidas no mundo do trabalho, desencadeadas pelo  

crescente processo de desenvolvimento da indústria, passa-se a reconhecer em tais  

circunstâncias a legitimidade de outros saberes necessários para a formação do trabalhador.  

Desse modo, em 1961 é promulgada a Lei nº 4.024 que trata da Lei de Diretrizes e Bases da  

Educação Nacional (LDB). Esse texto oficial consagra pela primeira vez a plena equivalência  

entre os cursos profissionalizantes e os cursos propedêuticos, reconhecendo a integração entre  

a formação profissional e a educação geral como condição para a continuidade de estudos 

(KUENZER, 2009).  

Porém, Kuenzer (2009) afirma que o estabelecimento da equivalência entre essas duas  

modalidades de ensino não freou a dualidade estrutural da educação brasileira, pois na prática  

continuou existindo dois caminhos diferentes para a oferta de escolarização, voltados para  

públicos distintos, suscitando a formação parcelada de trabalhadores em funções instrumentais  

de um lado e de intelectuais de outro, definida pela divisão social e técnica do trabalho. Anos 

mais tarde, no governo militar, temos a reforma na educação básica instituída pela  LDB nº 

5.692/1971, que estabelece, dentre outras medidas, a profissionalização compulsória no ensino 

médio, na época denominado ensino de 2º grau. Essa reforma se dá em meio a  proposta de 

“um ajuste à nova etapa de desenvolvimento, marcada pela intensificação da  

internacionalização do capital e pela superação da substituição de importações pela hegemonia  

do capital financeiro” (KUENZER, 2009, p. 29).  

O discurso oficial dessa norma determinava uma trajetória educativa única para todos. No 

entanto, analisando os desdobramentos dessa mudança, percebemos que a realidade foi  



construída em sentido contrário às determinações emanadas na legislação educacional. Moura  
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(2007, p. 12), referindo-se à profissionalização obrigatória nessa etapa do ensino, assim 

escreve:  

Entretanto, uma análise histórica da sociedade e, em particular, da educação brasileira   

nesse período, revela que a realidade foi construída de forma distinta. Em primeiro   

lugar, na prática, a compulsoriedade se restringiu ao âmbito público, notadamente nos   

sistemas de ensino dos estados e no federal. Enquanto isso, as escolas privadas   

continuaram, em sua absoluta maioria, com os currículos propedêuticos voltados para   

as ciências, letras e artes visando ao atendimento às elites.   

Chegamos aos anos de 1980, período de transição democrática, em que na sociedade 

civil ocorre, por parte de uma parcela da população vinculada às ideias progressistas no campo  

da educação, a mobilização em defesa da educação pública, unitária, gratuita e de qualidade  

para todos. É nesse contexto que o primeiro projeto de LDB, após a ditadura, é apresentado  

assentado nos princípios da formação politécnica, sinalizando a formação profissional integrada  

a educação geral, porém, essa perspectiva educacional perde apoio parlamentar e não avança.  

Na década de 1990, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), com  

aprovação da LDB nº 9.394/1996 e com a promulgação do Decreto nº 2.208/1997, entra em  

vigência uma política educacional que, de forma impositiva, separava obrigatoriamente a  

educação profissional da educação básica. Assim, o art. 5º do referido decreto institui que  

“educação profissional de nível médio terá organização curricular própria e independente do  

ensino médio, podendo ser oferecida na forma concomitante ou sequencial a este” (BRASIL,  

1997).  

Essa reforma reforça o dualismo na educação brasileira que se expressa, como antes  

abordamos, pela existência de dois sistemas de ensino sem conexão e independentes,  

configurado pela oferta de curso totalmente acadêmico, de cultura geral para os filhos da classe  

dominante e formação aligeirada para os trabalhadores, com vistas à obtenção de uma  

habilitação técnica adequada aos objetivos do mercado (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS,  

2012).  

No início do governo do presidente Luiz Inácio da Silva, Lula, o processo intenso de  

mobilização de educadores e intelectuais que investigam a relação trabalho e educação e  

defensores da formação de trabalhadores em uma perspectiva ampla e emancipatória culminou  

com a revogação do Decreto n° 2.208/1997 e com a edição do Decreto n° 5.154/2004,  

restabelecendo a possibilidade da construção da formação integrada da classe trabalhadora.  

Frigotto (2016) expõe que a decisão de revogar o Decreto nº 2.208/1997 e sua substituição por  

outro decreto não ocorreu pelo consenso: 
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[...] expusemos uma síntese das três posições que precederam à decisão final sobre o   

decreto nº 5.154/2004 e que assim se definiam: as posições; e justificativas pela   

simples revogação do Decreto nº 2.208/1997 e o retorno à LDB (Lei nº 9.394/1996;   

as posições e justificativas pela não revogação do Decreto nº 2.208/1997 e as posições   

e justificativas pela revogação do Decreto nº 2.208/1997 e sua substituição por um   

novo decreto. A decisão de seguir a terceira opção não foi decorrência de uma posição   

deliberada reformista como sustentam algumas teses abstratas apoiadas numa postura   

moral do dever, mas da correlação de forças na sociedade e no governo. Um governo,   

isto sim, que em seguida não sustentou sequer o teor do Decreto nº 5.154/2004 já   

depurado de sua proposta original (FRIGOTTO, 2016, p. 63)  

O conteúdo do Decreto nº 5.154/2004 possui elementos de contradições e de 

resistências  ao projeto de formação politécnica e integrada, revelando os embates travados por 

forças sociais,  conforme podemos constatar no §1º do art. 4º desse texto legal, ao estabelecer 

diferentes formas  de articulação entre o ensino médio e a educação profissional:  

A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio   

dar-se-á de forma: I – integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino   

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação   

profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com   

matrícula única para cada aluno; II – concomitante, oferecida somente a quem já tenha   

concluído o ensino fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a   

complementaridade entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino   
médio pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer:  a) 
na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais   

disponíveis; b) em instituições distintas, aproveitando-se as oportunidades   

educacionais disponíveis; ou c) em instituições distintas, mediante convênios   

intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de projetos   

pedagógicos unificados; III – subsequente, oferecida, somente a quem já tenha   

concluído o ensino médio.(BRASIL, 2004)  

Como visto, a aprovação do Decreto nº 5.154/2004 sinaliza para a possiblidade da  

articulação entre a educação profissional de nível médio e o ensino médio na forma integrada,  

na mesma instituição de ensino e com matrícula única, ao tempo que permite simultaneamente 

a oferta das formas concomitante e subsequente, o que deixa em evidência interesses  

conflitantes sobre os processos formativos na educação profissional de nível médio.  

Entretanto, para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012), este instrumento legal representa  

ganho político e possibilita o avanço no sentido da construção de uma educação unitária para o  

povo dentro de uma democracia restrita.  

Assim sendo, o que se pretende é a formação completa, de modo especial, dos sujeitos  

pertencentes à classe trabalhadora para que eles possam atuar como trabalhadores qualificados  

tecnicamente e cidadãos esclarecidos que compreendam os determinantes econômicos,  

políticos, éticos e culturais, entre outros, subjacentes às condições de vida nas quais estão  

envolvidos e à nova forma de gestão de trabalho. Essa questão remete à formação humana em  
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seu caráter global, perseguido pelos teóricos marxistas.  

Corroborando com esse pensamento, Moura (2012, p. 4) reflete que a formação  



integrada:  

[...] precisa ir além de proporcionar o acesso aos conhecimentos científicos,   

tecnológicos produzidos e acumulados pela humanidade. Precisa promover o   

pensamento crítico-reflexivo sobre os códigos de cultura manifestados pelos grupos   

sociais ao longo da história, como forma de compreender as concepções, problemas,   

crises e potenciais de uma sociedade e, a partir daí, contribuir para a construção de   

novos padrões de produção de conhecimentos, de ciência e de tecnologia, voltados   

para os interesses sociais e coletivos.  

Nestes termos, a promulgação do Decreto nº 5.154/2004 retoma a possibilidade da oferta  

da educação integrada à classe trabalhadora, visando “romper com a dicotomia entre educação  

básica e técnica, resgatando o princípio da formação humana em sua totalidade’ (FRIGOTTO;  

CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 35).  

Essa realidade indica que a dualidade estrutural que marca historicamente a educação  

brasileira não se origina na escola e nem se esgota nela, como afirmam Moura, Lima Filho e  

Silva (2015, p. 1059), [...] mas “é produto das relações sociais e de produção”. Por outro lado,  

Pedrosa (2016), analisando o fenômeno da dualidade estrutural, assegura que embora se  

compreenda que o seu enfrentamento não se reduz ao âmbito escolar, considera que garantir a  

todos o acesso ao conhecimento produzido socialmente configura-se uma questão relevante  

nesse debate.  

Na atualidade, no contexto de mundialização do capital, a dualidade educacional no  

nosso país permanece e estudiosos como Kuenzer e Grabowsk (2016) afirmam que no regime  

de acumulação flexível, apoiado nas inovações técnicas da microeletrônica, as oportunidades  

educacionais para a classe trabalhadora são ampliadas, contudo, ocorre de forma desigual por  

meio de cursos precarizados com a finalidade de atender aos interesses mercadológicos.  

Geralmente essa oferta possui caráter certificatório, não assegurando uma formação de  

qualidade que permita competir para a inserção no mercado de trabalho. Por outro lado, para a  

classe dominante, reserva-se outra trajetória educativa, centrada no conhecimento científico 

tecnológico e sócio-histórico coerente com o desenvolvimento de subjetividades para exercer  

o trabalho intelectual.  

Desta forma, as rápidas mudanças no mundo do trabalho e o avanço científico 

tecnológico no XXI, sob o domínio do capital, têm provocado o desemprego estrutural, a  

flexibilização do trabalho e a perda de direitos da classe trabalhadora conquistados nas lutas ao  

longo dos anos.  
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Nesse contexto contraditório, cabe a defesa da educação destinada à classe 

trabalhadora, pautada em pressupostos metodológicos e pedagógicos contrários à lógica do 

capital, no sentido  de enfrentamento da dualidade histórica existente no sistema educacional 



no Brasil, por meio  da oferta da formação humana integral, omnilateral.  

Pedrosa (2015, p. 71), ao tratar do ensino médio e da educação profissional como 

etapas  formativas do sistema educacional, assinala que estas:  

[...] historicamente, tem oscilado entre a perspectiva dualista que lhes marca desde a   

origem, e a perspectiva de integração que tem alimentado o ideal e a luta de setores   

educacionais e sociais comprometidos com a construção de uma educação pública,   

unitária, capaz de instrumentalizar seus sujeitos para o exercício da cidadania e para   

a atuação competente no mundo do trabalho.  

Segundo Moll (2017), com a aprovação da Lei nº 13.415/2017 que reforma o ensino  

médio, o sentido do projeto nacional de educação pública colocado em curso retoma elementos  

de restauração conservadora que condicionam o acesso à escolaridade de qualidade e a inserção  

ao mundo do trabalho de acordo com a origem social do sujeito, o que reproduza presença da  

dualidade estrutural na educação brasileira.  

Para a autora citada, esta reforma, ao propor percursos formativos nesse nível de ensino,  

sob o discurso da flexibilização curricular, desconsidera experiências variadas e exitosas no  

nosso país de escolas que têm adotado a proposta de formação integrada que propicia a  

integração entre a formação geral e a formação profissional por meio da ampliação da jornada  

escolar e do tratamento das disciplinas de forma não compartimentada. Isso revela a lógica da  

mudança para retardar a formação humana integral.  

Assim, a formação profissional técnica integrada ao ensino médio, sob a propositura do  

currículo integrado, coloca-se na direção do enfrentamento da dualidade da educação brasileira.  

Embasada nos princípios da educação politécnica, do trabalho como princípio educativo, com  

o sentido da formação omnilateral, inspirada no ideário socialista, traz novos requerimentos e  

exigências para a formação de professores que estão inseridos nesta etapa educacional, de  

acordo com a discussão da seção seguinte.  

2.3 A Formação do Trabalhador Docente para o Ensino Médio Integrado  

Os estudos na área da formação de professores produzidos por autores como Pimenta  

(2012) e Veiga (2009) indicam que a formação inicial não é suficiente para dar conta das  

necessidades postas pela prática pedagógica que é sempre complexa e dinâmica, por isso, a  

formação continuada dos docentes é uma exigência e um direito desses profissionais.  
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Além do mais, as pesquisas sobre formação de professores, tanto no âmbito nacional  

quanto internacional, discutem a importância de investimentos na formação desses 

profissionais,  o que abrange a formação inicial e formação continuada, como elementos 

importantes para o  alcance de uma educação de qualidade referenciada socialmente.   



Dourado, sem desconsiderar os diferentes olhares e concepções sobre a formação de  

professor, destaca a defesa unânime de novos marcos para a formação de profissionais do  

magistério, a partir “[...] de uma política pública nacional que priorize a formação e, ao mesmo  

tempo, aprimore as condições para a profissionalização docente envolvendo formação inicial e  

continuada, carreira, salários e condições de trabalho” (DOURADO, 2016, p 29).  

Na mesma direção, Saviani (2011, p.16) esclarece que:   

[...] é preciso levar em conta que a formação não terá êxito sem medidas correlatas   

relativas à carreira e às condições de trabalho que valorizem o professor, envolvendo   

dois aspectos: jornada de trabalho de tempo integral em uma única escola com tempo   

para aulas, preparação de aulas, orientação de estudos dos alunos, participação na   

gestão da escola e reuniões de colegiados e atendimento à comunidade; e salários   

dignos [...]  

Com um pensamento semelhante, Kuenzer (2011, p. 672) declara que a política de  

formação docente “só tem sentido quando integrada à estruturação da carreira docente, à  política 

salarial que assegure a dignidade do professor e à garantia de condições adequadas de  trabalho”.  

Assim, os problemas relacionados aos processos formativos dos professores, à  

valorização da profissão e às condições de trabalho docente devem ser enfrentados, buscando  

estratégias para superá-los quando se pretende oferecer uma educação de qualidade que,  

articulada a outras dimensões da vida social, contribua para a redução das desigualdades  

educacionais e sociais.   

Disso decorre a necessidade de que sejam assumidas concepções de formação que  

superem o viés reducionista que tem marcado propostas formativas docentes. Essa  compreensão 

é compatível com as ideias de Giroux (1997), que faz crítica a abordagem  tecnocrática 

predominante, na qual é valorizado o conhecimento técnico, reduzindo a  autonomia do 

professor.   

Assumimos em consonância com este autor a concepção de formação que possibilite  aos 

docentes examinarem criticamente a natureza dos problemas educacionais, em suas  interfaces 

com as relações sociais do modelo societário capitalista e de atuarem como  intelectuais 

transformadores, capazes de articular reflexão e prática no exercício da docência e  de promover 

mudanças no contexto em que atuam.  
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Com o mesmo sentido, Pimenta (2012), opondo-se à tendência de desvalorização da  

profissão docente e às concepções que consideram o professor mero técnico executor de  

decisões tomadas fora do contexto escolar, defende iniciativas que invistam na formação dos  

professores na sociedade contemporânea como condição fundamental para que atuem como  

mediadores dos processos constitutivos da cidadania dos estudantes, contribuindo com o  

enfrentamento do fracasso e das desigualdades vivenciadas no interior das escolas.  



Nossa reflexão aqui se direciona à formação dos professores que atuam nos cursos da  

educação profissional técnica integrada à educação básica no contexto da EPT. O perfil desses  

professores é constituído por dois de tipos de docentes: um habilitado para exercer a docência 

com formação específica em cursos de licenciatura e outro sem formação pedagógica com  

habilitação em cursos de bacharelado e de tecnologia (MACHADO, 2008).  

Para Merces e Lima (2020), essa realidade requer investimentos na formação desses  

profissionais, uma vez que esses professores não tiveram na sua formação inicial oportunidade  

de refletir sobre as particularidades da EPT. Essa situação se deve ao fato de que não há uma  

regulamentação sobre a exigência mínima para atuar como professores nessa especificidade  

educacional. Esses autores evidenciam ainda que o trabalho docente voltado para a formação  

do educando para o mundo do trabalho não deve se resumir a dimensão produtiva, mas  

promover uma educação emancipatória que considere o ser humano por inteiro.  

Diante dessa realidade, compartilhamos com o pensamento de Moura (2014), ao propor  

como fundamento da formação docente o referencial da formação humana integral, que leva  em 

conta o processo histórico de construção da sociedade, forjado pelo homem e considera  também 

as diversas dimensões que perpassam o percurso formativo numa perspectiva de  totalidade.   

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996 e o Plano  

Nacional de Educação (PNE 2014-2024) de 2014 expressam a necessidade da formação dos  

professores. A LDB nº 9.394/1996, no artigo 62, parágrafo 1º, determina que “a União, o  

Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a  

formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério” (BRASIL, 1996,  

p. 41).  

As orientações constadas no Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), de 2014, 

realçam a importância da formação permanente dos docentes, como podemos observar em sua  

meta 16 o compromisso em “[...] garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica  

formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e  

contextualizações dos sistemas de ensino” (BRASIL, 2014, p. 51). 
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O entendimento do legislador ao prever a formação continuada dos professores que  

atuam na educação básica, o que inclui a educação profissional técnica de nível médio, a partir  

da Lei nº 11.741/2008, deve-se ao reconhecimento de que este é um processo complexo e  

dinâmico que se direciona à melhoria permanente da qualidade social da educação e à  

valorização profissional, devendo ser assumida por todas as instâncias que com ela tem  

responsabilidade.  

Reconhecemos que a importância das ações formativas tanto inicial quanto continuada  

dos docentes é indiscutível, pois não se faz uma boa educação sem professores adequadamente  



qualificados. Por outro lado, comungamos com a crítica à concepção reducionista de atribuir  aos 

processos formativos dos professores, por si só, o papel de resolver os problemas da  qualidade 

na educação. É necessário entender as questões mais amplas que afetam a vida escolar,   

da qual as insuficientes formações de professores são apenas parte dessa realidade. Tomando 

por referência a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº  02/2015 que define 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível  superior e para a 

formação continuada que propõe a formação dos professores de modo orgânico  articulado 

com a valorização dos profissionais da educação, consideramos que sua revogação e  

substituição pela Resolução CNE/CP nº 2/2019 trata-se de um ataque às conquistas históricas  

da formação dos professores constadas nas diretrizes anteriores (GONÇALVES; MOTA;  

ANADON, 2020).  

Conforme Gonçalves, Mota e Anadon (2020), a Resolução do CNE/CP nº 2/2019 que  

define as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para formação inicial de professores 

da educação básica representa um retrocesso para a formação docente no Brasil por dois  

aspectos: primeiro, por seu conteúdo privilegiar uma concepção de formação pautada no  

modelo tecnicista, instrumental e prescritivo e por se basear no conceito de competências, de  

forma que o processo formativo fica resumido à aquisição de competências e habilidades. 

Segundo, pelo fato de que a construção deste instrumento normativo ocorreu sem a discussão  

com a sociedade. Tal postura foi intensamente criticada pelas entidades representativas dos  

profissionais da educação.  

Da mesma forma, a aprovação da Resolução do CNE/CP nº 1/2020 que dispõe sobre as  

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a formação continuada de professores da  

educação básica reproduz essa política educacional de viés pragmático que tem como eixo  

nuclear a noção de competências, servindo de orientação para o modelo de formação de  

professores alinhado com as atuais diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Por outro lado, concordamos com Moura (2014) que a formação docente em geral e,  
38  

particularmente, da educação profissional, não pode ser compreendida sem considerar as  

diversas dimensões que a constituem na qual os professores estão envolvidos, buscando refletir  

sobre a função social que a escola tem assumido na sociedade capitalista contemporânea.  

Nessa direção, Machado (2019) salienta que o processo de institucionalização da  

formação de professores para atuar na educação profissional é síntese de múltiplas  

determinações, sendo fundamental analisá-lo levando em conta a complexidade da totalidade  

na qual está mergulhado e as contradições que possibilitam ou limitam a sua materialidade.  

A referida autora afirma que historicamente a formação de docentes na modalidade da  

Educação Profissional e Tecnológica (EPT) tem sido marcada pela ausência de uma política  



nacional perene e pela oferta de programas pontuais e provisórios para atender a falta de  

professores capacitados para atuar nesse campo educacional (MACHADO, 2008). Reforçando  

essa ideia, Souza, da Silva e Silva (2017, p. 56) declaram que “no que se refere à formação de  

professores para a educação profissional, não se teve um avanço legal, pois os decretos,  

portarias e pareceres foram uma constante nas ações e programas instituídos”.  

Além disso, os estudos e discussões sobre a formação de professores para a educação  

profissional e tecnológica (EPT) indicam ser este tema ainda pouco estudado, embora  

reconheçam a relevância desta modalidade educacional na sociedade brasileira, principalmente  

no cenário contemporâneo, em decorrência da expansão de sua oferta, a partir de 2005. Sobre  

essa questão, Souza e Rodrigues (2017, p. 622) expressam que:  

Se a produção do conhecimento acerca da história da Educação Profissional é reduzida,  
como também o é quando o foco é a formação de professores para essa modalidade,   

não poderia ser diferente a produção acadêmica a respeito da história da formação   

inicial e continuada para os docentes que nela atuam ou que atuarão.  

Machado (2019) ressalta a relevância do processo da institucionalização de formação  de 

professores para a EPT, mesmo diante dos entraves que se colocam para a sua efetivação, ao  

afirmar que:  

[...], quando se tem em mente as possibilidades da institucionalização dessa formação,   

é importante levar em conta que mesmo sabendo-se que ela tem seus limites e   

insuficiências, é um elemento importante do processo de valorização dos professores   

e do trabalho pedagógico. Em alguma medida, ela pode ter repercussões nas   

concepções dos professores sobre o mundo, o ensino, a aprendizagem, os alunos e a   

prática profissional. De certo modo, pode provocar remodelações nas condições de   

trabalho. Dessa forma, o reconhecimento sobre sua importância tem crescido bem   

como as iniciativas a respeito. Um fato importante nesse sentido decorre da própria   

expansão numérica e geográfica da educação profissional no país (MACHADO, 2019,   

p. 212 e 213). 
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Não se pode desconsiderar no modelo social caracterizado pela divisão das classes  

sociais por interesses antagônicos o fenômeno da dualidade estrutural que ao longo da história  

está presente na educação brasileira, conferindo-lhe um sistema educacional dualista.   

Sob essa ótica, a estrutura escolar dual é entendida como a oferta de educação  

diferenciada que impõe percursos distintos para os sujeitos segundo suas condições  

socioeconômicas. Aos filhos dos dirigentes, formação intelectual para a universidade. À classe  

trabalhadora, formação técnica que forma somente para uma profissão exigida pelo processo  

produtivo (KUENZER, 2009).  

No modo de produção capitalista, acreditamos que uma das alternativas, dentre outras,  

que precisam ser organizadas numa dimensão de totalidade, visando enfrentar o processo de  

formação humana unilateral existente, que segmenta os trabalhadores entre os que pensam  



daqueles que executam, é promover formação para os professores, ensejando a reflexão dos  

fundamentos teóricos que se colocam contrários à lógica da formação dual do indivíduo. Isso  

implica pensar em uma formação inteira para todos (SOUZA; DA SILVA; SILVA, 2017). Nessa  

perspectiva:  

Essa possibilidade significa engajar uma base técnico-científica e humanística, bem  
como um preparo intelectual aos processos produtivos do trabalho, possibilitando   

necessárias condições ao (futuro) trabalhador de participar de uma realidade menos   

desigual, no sentido de o aprendiz-trabalhador ter a mesma formação dos que são das   

elites, bem como acesso à cultura geral e aos bens produzidos socialmente que são de   

interesse de todos e não privilégio de poucos (SOUZA; DA SILVA; SILVA, 2017, p.   

57).  

Maldaner (2017) entende que nas relações produtivas e sociais, sob o capitalismo, a  

formação de professores para a EPT precisa ir além da formação técnica exigida pela  

organização do mundo do trabalho. Embora esta questão deva ser considerada, não é o  

suficiente, devendo priorizar a formação humana ampla que ultrapasse as configurações  

formativas de trabalhadores convergentes aos interesses do mercado.  

Para Moura (2014), o professor, enquanto trabalhador que forma outros trabalhadores, 

precisa ter consciência dos determinantes das exigências da formação dual para que  

organicamente à classe, a qual pertence, possa desenvolver sua tarefa docente em 

conformidade  com as necessidades dos trabalhadores.  

De acordo com Saviani (2012), a especificidade do trabalho educativo refere-se ao  acesso ao 

saber sistematizado, metódico, produzido pela humanidade como condição para que  o 

estudante possa produzir sua vida com dignidade. Assim, de acordo com esse autor, 

consideramos a educação como “o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo  
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singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” 

(SAVIANI, 2012, p.13).  

Este autor ainda coloca que o trabalho do professor possui caráter imaterial pelo fato de  

não ser possível separar o trabalhador do resultado do seu trabalho, pois ao mesmo tempo que  

o professor realiza a ação de ensinar, o aluno consome a aula, produto do seu trabalho.  

Sobre a não materialidade do trabalho docente, Moura (2014, p. 35) esclarece que o  

professor “tem um relativo grau de domínio e autonomia sobre o conteúdo do próprio trabalho  

[...] sua não materialidade é um espaço importante para se avançar em uma racionalidade contra  

hegemônica de formação humana”.   

Desse modo, o professor desempenha um papel estratégico ao realizar sua função de  

docente no marco da sociedade capitalista permeada de contradições e de conflitos entre  



trabalho e capital. Ao tomar como referência o compromisso com a classe trabalhadora, o  

trabalhador docente pode contribuir para formação emancipatória de outros trabalhadores  

(MOURA, 2014).  

Contribuindo com essa discussão, Libâneo (2008) afirma que o papel da educação  

escolar dentro da visão da pedagogia progressista é fazer a análise crítica das realidades sociais  

e difundir os saberes elaborados e acumulados pela humanidade para despertar a consciência  

do educando da sua condição de opressão, visando a transformação social.  

Dessa forma, entendemos que a tarefa da educação não se reduz a reproduzir as relações  

sociais vigentes, mas a partir dos conflitos da sociedade capitalista promover sua transformação  

em atendimento aos interesses da classe dos trabalhadores. A esse respeito, Libâneo (2008, 

p.39)  informa que “se a escola é parte integrante do todo social, agir dentro dela é também agir 

no  rumo da transformação social”.  

Ciavatta (2012, p. 103), ao comentar a respeito da relevância da educação no seio da  

sociedade capitalista, esclarece que “se como é sobejamente conhecido, a educação é incapaz  

de mudar a sociedade desigual em que vivemos, ela é um recurso relevante para a compreensão  

dos fundamentos da desigualdade e para a geração de uma nova institucionalidade no país”.  

Sob essa ótica, essa autora concebe “a educação como totalidade social, isto é, nas múltiplas  

mediações históricas que concretizam os processos educativos” (CIAVATTA, 2012, p. 84). A 

possibilidade da oferta de cursos que articulam o ensino médio e o ensino técnico de  nível 

médio na forma integrada, resultante da aprovação do Decreto nº 5.154/2004, reveste-se  de 

uma concepção de formação ampla com finalidade emancipatória a partir de um projeto de  

educação que tem o trabalho como princípio educativo e demanda novos requerimentos para o  

trabalho docente e para a formação dos professores que nela atuam ou atuarão. 
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A educação, nestes termos, visa superar a histórica dicotomia entre formação humanista  

e formação técnica, fortalecendo, assim, perspectivas formativas em outro patamar, em que  

todas as dimensões da vida humana são consideradas no processo educativo.  

Diante da possibilidade da oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio, tanto  

docentes que possuem formação em bacharelado quanto em cursos de licenciatura que exercem  

a docência nesse campo necessitam compreender a especificidade da educação profissional e  

tecnológica e sua concepção. Com esse entendimento, Machado (2011, p. 694) esclarece que:  

[...] pôr em prática currículos integrados demanda formação docente continuada, de   

modo a assegurar o necessário trabalho coletivo e colaborativo dos professores de   

conteúdos da educação geral e profissional; a compreensão de como desenvolver os   

princípios educativos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura; o diálogo   

entre teoria e prática; o pensar e o agir na lógica da interdisciplinaridade; a sintonia   

com o desenvolvimento tecnológico e o contexto socioeconômico e ambiental.   



Sem a formação devida, dificilmente estes professores conseguirão realizar um trabalho  

de caráter interdisciplinar, nem estabelecer as conexões entre disciplinas da formação geral e as  

da formação profissional específica, restando o fortalecimento da dualidade que marca os  cursos 

desta modalidade. Portanto, é pressuposto básico na docência na EPT que o professor  “seja, 

essencialmente, um sujeito da reflexão e da pesquisa, aberto ao trabalho coletivo e à ação  crítica 

e cooperativa, comprometido com sua atualização permanente na área de formação  específica 

e pedagógica” [...] (MACHADO, 2008, p.17).  

Um outro aspecto que representa a desvalorização da profissão docente e a  

desregulamentação da sua formação é a reforma do ensino médio promovida pela Lei  

13.415/2017 que autoriza a atuação de profissionais não licenciados na carreira do magistério  

nas disciplinas técnicas dos cursos da educação profissional técnica integrada ao ensino médio  

apenas com o notório saber. Tal realidade impõe limites para a materialização de processos  

formativos na perspectiva da formação integral dos alunos e dos professores.  

Este fato evidencia a pouca importância dada a preparação específica para o trabalho  

docente no campo da educação profissional, o que compromete o desempenho dos professores  

e revela a necessidade de investimentos em políticas públicas consistentes e contínuas para uma  

formação ampla destes profissionais no sentido de desenvolver ações educativas de forma  

consciente e autônoma nesta esfera da educação. Nesse sentido, Merces e Lima (2020, p. 17)  

anunciam que:  

[...] Essa luta é essencial para construir uma educação profissional e tecnológica na   

perspectiva da formação humana e integral, que prevê políticas de formação de  
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professores comprometidas com o desenvolvimento de um perfil docente completo,   

isso é, que seja capaz de atender as demandas e as diversidades inerentes EPTNM,   

bem como a valorização dos docentes (salários justos, plano de carreira, incentivo   

para formação continuada, entre outros, elementos que são necessários para melhores   

condições do trabalho educativo). Investir na inserção, na formação e nas condições   

do trabalho dos professores é pressuposto básico de uma educação profissional e   

tecnológica de qualidade que visa à emancipação dos trabalhadores.  

Sendo assim, os processos formativos desses professores devem estar ancorados no  

referencial teórico que constitui a base da concepção do ensino médio integrado ao curso  

técnico, que almeja formar trabalhadores tecnicamente competentes e indivíduos que sejam  

capazes de compreender as relações sociais e produtivas do modo de produção capitalista  

(MOURA, 2014).   

Dessa forma, defendemos a institucionalização de políticas públicas de formação  

docente que permita sua formação crítica, articulada à formação específica na área do  

conhecimento na qual ministra os conteúdos e à formação na dimensão didático-pedagógica  

próprios da profissão do professor, de modo a proporcionar ações formativas aos docentes que  



vão além da lógica do capital. Nessa direção, Moura (2014, p.36) adverte que:  

[...] para atuar na perspectiva da transformação social, o professor deve ser,   

necessariamente, um intelectual que domine seu campo científico específico, os   

saberes inerentes ao ato de ensinar e tenha o comprometimento ético-político com a   

classe trabalhadora, à qual ele pertence.  

O professor, ao aderir ao projeto de educação alinhado ao atendimento dos interesses  

dos trabalhadores, contribui para construção de uma nova realidade em que a prática educativa  

simultaneamente forme profissionais competentes e cidadãos críticos. Souza, da Silva e Silva  

(2017, p. 56) afirmam que:  

Notadamente, a formação de professores para a educação profissional constitui-se um  
desafio e um embate permanente para formar profissionais nesta área. Constituir uma   

política nacional ampla, permanente e efetiva requer esforço, organização e  
comprometimento de todos os segmentos e atores envolvidos nesta modalidade e no   

sistema educacional.  

A institucionalização da formação de professores para a educação profissional, tanto  

numa dimensão macro quanto micro, reflete o compromisso de todos os setores e agentes 

educativos com a oferta da educação pública e gratuita de qualidade referenciada socialmente.  

Tal medida possibilita garantir aos sujeitos pertencentes à classe trabalhadora o acesso e a  

permanência na escola como condição fundamental para proporcionar uma formação técnico 

profissional integrada à elevação do seu nível de escolaridade.  
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A referida formação é construída via currículo integrado que propõe a integração entre 

os conteúdos técnicos e os propedêuticos no mesmo currículo. Essa organização curricular, ao  

assumir a forma integrada é concebida como síntese entre a educação básica e a formação  

profissional de nível médio. O debate sobre essa proposta de currículo será desenvolvido na  

seção que se segue. 
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3 CURRÍCULO INTEGRADO   

Nesta seção discorremos acerca dos pressupostos e princípios orientadores que norteiam  

o currículo integrado tendo como horizonte o ensino médio integrado no âmbito da educação  

profissional e tecnológica.   

3.1Pressupostos e Princípios Orientadores  



Os estudos sobre currículo revelam que este termo deriva da palavra latina curriculum, 

cuja raiz é a mesma decursus e currere. O seu uso na Roma Antiga está relacionado à expressão  

carreira, referindo-se ao percurso da vida profissional do indivíduo e à trajetória percorrida pelo  

estudante. Assim, o conceito de currículo, desde seus primórdios, refere-se à seleção e  

organização de forma sequenciada de conteúdos que regulam as atividades de ensino e  

aprendizagem no contexto escolar, entretanto, ao longo da história, o emprego desse termo  

assumiu sentidos distintos (SACRISTÁN, 2010).  

Dentre os vários significados que o currículo comporta, Sacristán (2010, p.23) o define  

como:  

[...] uma construção onde se encontram diferentes respostas a opções possíveis, onde   

é preciso decidir entre as possibilidades que nos são apresentadas [...] não é algo   

neutro, universal e imóvel, mas um território controverso e mesmo conflituoso a   

respeito do qual se tomam decisões, são feitas opções e se age de acordo com   

orientações que não são as únicas possíveis. Definir quais decisões tomar, após avaliá  

las, não é um problema técnico (ou melhor, não é fundamentalmente uma tarefa   

técnica), pois as decisões tomadas afetam sujeitos com direitos, implicam explícita ou   

implicitamente opções a respeito de interesses e modelos de sociedades, avaliações   

do conhecimento e a divisão de responsabilidades.  

A partir dessa abordagem curricular, entendemos que o currículo implica opções sobre  

a perspectiva de educação e de sociedade que adotamos; é um elemento que traz em si não  

apenas questão de natureza técnica, na qual prevaleceria seu caráter instrumental, mas possui 

elementos que remetem aos aspectos políticos, filosóficos e culturais presentes no debate sobre  

a constituição dinâmica do currículo na escola (SILVA,2013).  

Pautado nesse entendimento, afirmamos que a concepção de currículo integrado está  

vinculada à construção de um projeto educativo que toma por referência a reflexão das  

finalidades da formação humana integral dos trabalhadores já discutida nesse estudo.  

O que se pretende com a defesa da organização do currículo na forma integrada é a  

oferta de ensino reservada à classe trabalhadora de qualidade socialmente referenciada, que lhe  
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permita uma aprendizagem efetiva dos conhecimentos considerados indispensáveis para o  

desenvolvimento da autonomia dos sujeitos que dela fazem parte.  

Tal compreensão remete a Moura (2010), que ressalta que o projeto educacional do  

currículo integrado direcionado aos trabalhadores tem por finalidades possibilitar o domínio  dos 

princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, recuperar a unidade  

entre teoria e prática e restabelecer a articulação da parte com a totalidade, no sentido de romper  

com a dualidade estrutural no sistema educacional do país. A esse respeito esse autor diz:  

[...] o caminho para a superação da dualidade entre trabalho manual e trabalho   



intelectual e entre cultura geral e cultura técnica é o da construção do ensino médio   
politécnico ou tecnológico unitário e universal, sem, no entanto, voltar-se para a  

formação profissional stricto sensu. Dessa forma, a escolha por uma profissão, em   

nível universitário ou não, poderia vir após a conclusão da educação básica, - a partir  dos 
18 anos de idade (MOURA, 2010, p. 2).  

Isso significa oportunizar a aquisição do conhecimento técnico articulado à cultura geral  

do trabalho, em uma dimensão de totalidade, que pressupõe a produção do conhecimento em  

seu conjunto, considerando seus aspectos científicos, histórico-sociais, tecnológicos e técnicos  

que presidem os processos produtivos na atualidade.   

Nesse debate, consideramos necessário, então, esclarecer o que se entende por currículo  

integrado. Para Machado (2010), essa estratégia curricular propõe não apenas uma abordagem  

relacional entre conteúdos da área de conhecimentos gerais e os da área técnica, classificados  

como diferentes. Mas, também, busca a integração entre os educadores advindos de diferentes  

formações através de um trabalho colaborativo e de equipe e o diálogo coerente entre as  

finalidades e objetivos da escola e as práticas educacionais efetivadas no interior destas.  

Dessa forma, este arranjo curricular tem por base a formação integrada dos indivíduos 

mediada pelo trabalho docente que objetiva efetivar ações didáticas integradoras que 

promovam  a integração entre o ensino médio e ensino técnico de nível médio em um único 

curso,  considerado de qualidade superior (MACHADO, 2010).  

Por ser uma proposta de ação didática centrada numa sólida formação científica,  

tecnológica, cultural e ética dos alunos, Machado (2010, p. 94) define currículo como sendo:  

[...] uma prática socialmente construída e historicamente formada. Ele envolve o   

conjunto das experiências planificadas proporcionadas pela escola, tendo em vista a   

concretização dos objetivos da aprendizagem. Não é algo estático vinculado somente   

a conhecimentos que se deseja transmitir. Envolve, também, práticas políticas e   

administrativas, condições estruturais, materiais e a formação dos educadores.  

No contexto atual, um dos desafios que se coloca no âmbito da EPT é a atuação docente  
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na Educação Profissional Técnica, em especial, na forma integrada ao ensino médio, instituída  

pelo Decreto nº 5.154/2004. Esta formação está alicerçada nos princípios já anunciado e, por  

isso, coloca-se como possibilidade para a “travessia” uma educação capaz de elevar os  

trabalhadores à condição de dirigente, ou seja, um sujeito em condições de pensar  

intelectualmente e atuar de forma técnica e com discernimento político.   

Para Ciavatta (2012), a proposição educacional da formação integrada vai além da  

articulação entre educação básica e a educação profissional, pois visa trazer para o debate a  

concepção de educação politécnica, omnilateral e da escola unitária, que no espaço das 

contradições do atual modelo capitalista brasileiro poderá abrir brechas para que as sementes  

da formação humana integral floresçam.   



Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012) advertem que, em um cenário regido pela lógica  

econômica neoliberal, marcado pelo desemprego estrutural e por condições precarizadas de  

trabalho, os filhos da classe trabalhadora são impelidos a ingressar no mercado de trabalho. É 

imprescindível que a educação técnica integrada aproveite as possibilidades que se acenam,  

assumindo processos formativos que promovam um ensino voltado para os interesses da classe  

trabalhadora. A esse respeito ressaltam que, mesmo com limites, esta possibilidade deve ser  

interpretada como um ganho político e como sinalização de mudanças, pois trata-se de uma:  

[...] travessia imposta pela realidade de milhares de jovens que têm direito ao ensino   

médio pleno e, ao mesmo tempo, necessitam se situar no sistema produtivo. Por isso,   

o ensino médio integrado ao ensino técnico, conquanto seja uma condição social e   

historicamente necessária para a construção do ensino médio unitário e politécnico,   

não se confunde com ele porque a conjuntura da realidade atual não permite. Não   

obstante, por buscar conter elementos de uma educação politécnica, contém os   

germens de sua construção (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 15).  

Consideramos, portanto, que assumir a educação profissional integrada, sob o currículo  

integrado, embasada nos princípios já expostos, é uma opção ético-política e pedagógica de  

enfrentamento do pragmatismo que submete a lógica educacional aos interesses imediatos do  

capital, reduzindo a formação humana à instrumentalidade para o mercado de trabalho em  

detrimento da formação humana integral. Essa compreensão se encontra expressa no  

Documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio,  

ao afirmar que:  

No caso da formação integrada ou do ensino médio integrado ao ensino técnico, o que   

se quer com a concepção de educação integrada é que a educação geral se torne parte   

inseparável da educação profissional em todos os campos onde se dá a preparação   

para o trabalho: seja nos processos produtivos, seja nos processos educativos como a   

formação inicial, como o ensino técnico, tecnológico ou superior. Significa que   

buscamos enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido de superar a   

dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelectual  

47  

ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e   

cidadãos (BRASIL, 2007a, p. 41).  

Nessa linha de raciocínio, Araújo e Frigotto (2015, p. 62) ressaltam que a concepção 

do  ensino integrado:  

Não é apenas uma forma de oferta da educação profissional de nível médio, o ensino   

integrado é uma proposição pedagógica que se compromete com a utopia de uma   

formação inteira, que não se satisfaz com a socialização de fragmentos da cultura   

sistematizada e que compreende como direito de todos o acesso a um processo   

formativo, inclusive escolar, que promova o desenvolvimento de suas amplas   

faculdades físicas e intelectuais.  

Para a escola vem a urgência de rever suas concepções e práticas e romper com o modelo  

curricular que hierarquiza os conhecimentos e confere menor valor e até conotação negativa  



àqueles de ordem técnica, associados de forma preconceituosa ao trabalho manual e à parte da  

população mais pobre. Isso implica a adoção da concepção de currículo integrado que significa  

“integração epistemológica de conteúdos, de metodologias e de práticas educativas” (BRASIL,  

2007b, p.41), o que exige clareza do coletivo institucional quanto às finalidades que querem  

alcançar e quais caminhos levam a esse alcance. Ramos (2012, p. 125), ao discutir sobre as  

possibilidades e desafios da adoção do currículo integrado, conclui que:  

[...] essa discussão é profundamente política, pois pretende interferir nos fundamentos   

e nos sentidos da educação dos trabalhadores. Por isto, insistimos na necessidade de   

se resgatar a centralidade do ser humano no cumprimento das finalidades do ensino   

médio e da educação profissional.   

Assim, a finalidade do currículo integrado não é a formação de técnicos para serem  

inseridos no mercado de trabalho, mas formar pessoas capazes de compreender a realidade e  

colocar-se como protagonista na luta por uma sociedade que atenda às necessidades do homem  

em detrimento das demandas de valorização do capital. O ser humano desenvolvido em todas  

as suas potencialidades é o fim a ser atingido. Um sujeito capaz não só de compreender, mas de  

atuar criticamente na construção de um modelo social no qual o ser humano seja o ponto de  

partida e de chegada rumo à transformação da sociedade no sentido de possibilitar uma vida  

digna para todos.  

Nesse sentido, cabe ressaltar o desafio dessa perspectiva curricular que é assegurar a  

conexão orgânica entre a educação geral e a educação profissional, de modo que a integração  

entre os conhecimentos gerais e os específicos seja construída de forma contínua ao longo da  

formação, sob o eixo do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia (RAMOS, 2012;  
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MOURA, 2012).   

Para a materialização do currículo integrado é imprescindível compreender a relação  

indissociável entre as categorias estruturantes da vida do homem em sociedade citadas  

anteriormente que dão sustentação à proposta da integração curricular, a qual tem como diretriz  

central a ideia do trabalho como princípio educativo (MOURA, 2012).   

Para este autor, existem várias possibilidades para organizar o currículo no sentido de  

concretizar atividades integradoras. Para isso, a realidade concreta e o envolvimento dos  

sujeitos de cada instituição de ensino são aspectos importantes a serem considerados na  

definição de quais propostas serão assumidas por cada unidade escolar.  

O referido autor observa ainda que algumas condições básicas são necessárias para  

construir o projeto do ensino médio integrado, dentre essas, realçamos condições adequadas de  

trabalho e estratégias de formação continuada dos professores. Espaços formativos que  



promovam discussão e reflexão sobre a natureza deste currículo é condição primordial para  

alcançar as intencionalidades dessa oferta de ensino. Moura (2012) assevera que mesmo diante  

das dificuldades de materializar o ensino médio integrado, é possível desenvolver um projeto  

de ensino sob os princípios da integração curricular.  

Consideramos que a apreensão dos princípios orientadores que dão sustentabilidade a  

articulação entre educação básica e educação profissional devem igualmente se constituir base  

para a formação do profissional docente que estiver envolvido com a EPT e, de forma particular,  

com a Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio.   

É importante recorrermos à discussão sobre a Resolução nº 6/2012 (BRASIL, 2012) que  

define as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio. 

Esta normativa, em seu artigo 6º, apresenta os princípios norteadores que se configuram como  

orientações a serem observadas pelos sistemas e pelas instituições de ensino na construção de  

suas propostas curriculares integradas. Dentre esses princípios, ressaltamos neste estudo o  

trabalho como princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico e a  

interdisciplinaridade.  

Considerando a dualidade estrutural que marca a educação brasileira, Ciavatta (2014)  

coloca que a imposição da formação profissional no âmbito do ensino médio é uma necessidade.  

Para esta autora, não basta apenas ofertar essa modalidade de ensino, é necessário que essa  

oferta se desenvolva sob uma base unitária, permitindo tanto a formação básica quanto a  

formação profissional.  

Essa perspectiva remete à centralidade do trabalho como princípio educativo, devendo  

este ser entendido em seu duplo sentido: ontológico e histórico, procurando buscar superar a  
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separação clássica do trabalho intelectual do trabalho manual, restabelecendo a unidade entre  

teoria e prática no ensino dos conhecimentos úteis para formação humana integral do 

indivíduo. Ramos (2008) conclui que compreender o trabalho como princípio educativo 

equivale  dizer que é por meio do trabalho que o homem produz sua existência, constituindo-o 

em sua  essência, não como algo dado, mas produto da sua interação com a natureza e com 

outros  homens. Este ato, por sua vez, transforma o mundo natural e o próprio homem na 

busca  incessante para atender suas necessidades. O trabalho também adquire o sentido de 

atividade  econômica, sob o modo de produção capitalista, na qual o homem vende sua força 

de trabalho  para prover sua subsistência.  

Saviani (2007) ao abordar os fundamentos ontológicos e históricos da relação trabalho  

e educação, esclarece que essas categorias se constituem unidade, portanto, são indissociáveis:  

Estão aí os fundamentos histórico-ontológicos da relação trabalho e educação.   



Fundamentos históricos porque referidos a um processo produzido e desenvolvido ao   

longo do tempo pela ação dos próprios homens. Fundamentos ontológicos porque o   

produto dessa ação, o resultado desse processo, é o próprio ser humano (SAVIANI,  

2007, p.155).  

Pedrosa (2015, p. 90) discutindo os sentidos ontológico e histórico do trabalho, 

enquanto  princípio educativo nas atividades escolares, afirma que:   

O entendimento destas dimensões que perpassam o trabalho sugere os rumos que este   

pode indicar. Evidentemente que ele pode ser assumido como princípio educativo na   

perspectiva do capital ou do trabalho. Isso exige que seja compreendido   

primeiramente em sua dimensão humanizadora, como meio pelo qual o homem   

transforma a natureza e se relaciona com os outros homens para a produção de sua   

própria existência. O trabalho assalariado, por sua vez, vem a ser a forma histórica   

alcançada sob as bases das relações capitalistas de produção.  

Ainda para Pedrosa (2015, p. 90), a adoção do trabalho como princípio educativo em  

sua dimensão ontológica e histórica na perspectiva do trabalhador implica que:  

[...] a formação profissional para os jovens e adultos é uma exigência, não só como   

forma de propiciar uma qualificação que lhe possibilite assumir atividades produtivas   

complexas, mas também, que lhes instrumentalize para participar ativamente no   

contexto social. Isso significa uma formação que lhes potencializem assumir uma   
postura crítica e transformadora diante da realidade, em que o trabalho ao mesmo  tempo 

em que pode contribuir para sua humanização, lhes subtrai possibilidades de   

emancipação, por se encontrar regido por relações sociais fundadas na desigualdade.  

Na sociedade contemporânea, as transformações advindas do avanço tecnológico, na  

perspectiva do capital, provocaram rápidas mudanças como a produção acelerada de  
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conhecimentos e a divulgação de informações com maior rapidez através dos meios de  

comunicação, dentre outras. Sendo assim, a escola é afetada, e não é mais o único espaço  

privilegiado de socialização do saber. Por outro lado, nesse contexto, a escola passa a ser  

valorizada como centro de conhecimento.  

De acordo com o Parecer nº 5/ 2011 do CNE/CEB, as novas exigências impostas pela  

sociedade da informação demandam mudanças na postura dos professores, ao exigir:  

[...] um novo comportamento dos professores que devem deixar de ser transmissores   

de conhecimentos para serem mediadores, facilitadores da aquisição de   

conhecimentos; devem estimular a realização de pesquisas, a produção de   

conhecimentos e o trabalho em grupo. Essa transformação necessária pode ser   

traduzida pela adoção da pesquisa como princípio pedagógico (BRASIL, 2011, p. 22).  

Nesse contexto, a pesquisa como princípio pedagógico é um aspecto relevante previsto  

nas diretrizes curriculares da educação profissional técnica de nível (BRASIL, 2012) e ao ser  

assumida no ambiente escolar e contemplada na formulação de práticas pedagógicas, no sentido  



da formação integral, possibilita aos estudantes o desenvolvimento de uma postura de  

inquietação diante da realidade que o cerca, tornando-os protagonistas e autônomos na  

construção e reconstrução de conhecimentos e saberes. Nessa direção, ao adotar-se a pesquisa 

enquanto princípio educativo Moura (2007, p. 23) afirma que esta:  

[...] deve instigar o estudante no sentido da curiosidade em direção ao mundo que o   

cerca, gerar inquietude, para que ele não incorpore “pacotes fechados” de visão de   

mundo, de informações e de saberes, quer sejam do senso comum (saber cotidiano),   

escolares ou científicos. Esse tipo de atitude, quando despertada nas primeiras fases   

escolares, contribui para que, nas faixas etárias e níveis educacionais mais avançados,   

o estudante possa formular questões de investigação no campo mais formal, quer seja   

na sua forma aplicada ou na denominada pesquisa de base ou acadêmica.  

A contextualização do processo ensino-aprendizagem às diversas dimensões da vida do  

aluno e às práticas sociais em que este está imerso constitui-se em uma estratégia educativa que  

cumpre o propósito de torná-lo sujeito ativo da construção do seu conhecimento e permite a  

aprendizagem significativa dos conteúdos. Da mesma forma, a articulação da problemática do  

desenvolvimento local aos projetos educacionais com vistas a resolução de problemas numa  

perspectiva mais ampla e de emancipação do ser humano estimula o pensar e a busca de  

respostas, o que contribui para despertar a consciência do estudante como sujeito autônomo do  

seu próprio processo de formação (MACHADO, 2010).  

Neste sentido, a prática de realizar pesquisa no espaço escolar propicia no estudante  

uma atitude investigativa que ao longo da vida permitirá que o aluno tenha condições para  
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“interpretar, analisar, criticar, refletir, rejeitar ideias fechadas, aprender a buscar soluções e  

propor alternativas, potencializadas pela investigação e pela responsabilidade ética assumida  

diante das questões políticas, sociais, culturais e econômicas” (BRASIL, 2011, p. 22).  

Machado (2010, p. 92) afirma a necessidade de o professor adotar uma postura  

investigativa na definição das alternativas didáticas de integração, pois segundo a autora:  

[...] não é pela prática espontânea e desorganizada que se pode chegar ao   

desenvolvimento de processos pedagógicos que possibilitem aos indivíduos aprender   

agregar as informações do contexto, reestruturar o conteúdo dessas informações,   

reorganizar as suas hierarquias, estabelecer novas conexões entre as informações,   

confrontar essas informações com a prática vivida e a transformar, usando os   

conhecimentos obtidos, a realidade em que vivem.  

Nessa direção, esta autora assinala ainda que:  

Os currículos integrados são oportunidades riquíssimas para explorar as   

potencialidades multidimensionais da educação, para superar a visão utilitarista do   

ensino, para desenvolver as capacidades de pensar, sentir e agir dos alunos, para   

realizar um projeto de formação integral (MACHADO, 2010, p.92).  



Quanto a importância de adotar a pesquisa como princípio pedagógico nas ações  

didáticas integradoras, Santos (2012, p. 67) pondera que esta estratégia “permite que o discente  

seja protagonista na construção de sua aprendizagem, ao contrário do papel de expectador de  

aulas expositivas”.  

Outro elemento que compõe os princípios norteadores da educação profissional  

integrada ao ensino médio é a interdisciplinaridade, que deve “ser assegurada no currículo e nas  

práticas pedagógicas, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação  

da organização curricular” (BRASIL, 2012, p. 2).  

Contribuindo com as reflexões sobre a interdisciplinaridade, Pedrosa (2015, p. 99)  

conclui que esta “trata-se, portanto, do redimensionamento epistemológico das disciplinas e da  

reformulação das estruturas pedagógicas de ensino, de forma a possibilitar que as diferentes  

disciplinas interajam entre si por um processo de intensa reflexão”, sobretudo, com a realidade  

social”   

Para Machado (2010), a convocação para construir currículos integrados implica  

explorar práticas educativas que possibilitem a construção do trabalho interdisciplinar. O  

planejamento e o desenvolvimento de planos em comum são resultado do trabalho coletivo dos  

professores que buscam harmonizar diferentes concepções e pontos de vistas, partindo-se do  

pressuposto que a realidade é compreendida como totalidade, fruto de múltiplas relações. 
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Conforme Santomé (1998), as propostas interdisciplinares surgem com a finalidade de  

romper com as fronteiras entre as disciplinas, buscando a reunificação do saber em uma  

abordagem multidimensional para solucionar problemas.   

Desse modo, não se trata de somar as disciplinas na matriz curricular, mas de organizar  

as contribuições de cada disciplina nas suas potencialidades e limites num projeto  

interdisciplinar para compreender o conhecimento em sua totalidade. “Assim, a  

interdisciplinaridade não pode ser entendida como a fusão de conteúdos ou de metodologias,  

mas como interface de conhecimentos parciais específicos que têm por objetivo um  

conhecimento mais global” (MOURA, 2007, p. 24).  

Ainda para Moura (2013, p. 123), a interdisciplinaridade para ser alcançada:  

[...] seria necessário um diálogo entre as disciplinas/áreas em torno do objeto de estudo   

em comum e a partir de um planejamento coletivo no sentido de buscar as conexões   

existentes entre as disciplinas/cursos/áreas envolvidas. Nesse planejamento mais   

amplo, realizado no início de cada ano, seriam definidos os distintos tipos de trabalho   

e, a partir daí, os respectivos grupos de professores e estudantes os desenvolveriam   

mediante um cronograma previamente definido.  



Desse modo, um projeto interdisciplinar a ser desenvolvido nas escolas requer um  

trabalho coletivo e colaborativo de forma integrada de todos os envolvidos no processo  

educativo para possibilitar uma aprendizagem significativa aos alunos, estabelecendo um  

diálogo entre as disciplinas, superando a fragmentação do conhecimento.  

Nessa organização curricular, o estudante não é visto como depósito de conhecimento  

transferido pelo professor, mas como sujeito ativo no processo ensino-aprendizagem. Sobre  

essa concepção, Freire (2014, p.47) evidencia que um dos saberes necessários à ação docente 

“é saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua  

própria produção ou a sua construção”.  

Na construção de projeto de ensino de perspectiva integrada advertimos como Araújo 

e Frigotto (2015, p. 65), que a ideia de ensino integrado não se reduz:  

[...] a um ato de vontade dos docentes e dos gestores educacionais; compreendemos   

que este depende, também, das condições concretas de sua realização, argumentamos   

que a promoção de práticas pedagógicas integradoras requer a constituição de um   

ambiente material que a favoreça e da busca permanente pelo elemento integrador,   

considerando as realidades específicas, a totalidade social e os sujeitos envolvidos.  

Isso se deve ao fato de que outras dimensões igualmente importantes repercutem no  
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desenvolvimento da organização curricular integrada, dentre outras, a infraestrutura física e  

material da escola, formação continuada dos professores que atuam na EPT para potencializar  

a incorporação da concepção e dos conceitos do currículo integrado e consolidação do plano de  

carreira docente com salários dignos. Essas condições são necessárias para materializar o  

projeto do ensino médio integrado (MOURA, 2012).  

Colaborando com as reflexões acerca dos desafios colocados frente à necessidade de  

promover uma formação humana integral, Saviani (2003, p. 150 e 151) assinala que:  

Estamos, enfim, diante de uma situação em que, mais do que nunca, se faz necessário   

resistir e lutar pela transformação da sociedade, de modo a superar os entraves que   

caracterizam a atual ordem social, caminhando em direção a uma forma social em que   

os homens – todos os homens – possam se beneficiar do imenso desenvolvimento das   

forças produtivas que resultaram em inestimáveis conquistas, obtidas com muito   

sofrimento pelo conjunto da humanidade ao longo de sua existência. Evidentemente,   
no estágio histórico já atingido, esse movimento de transformação não pode mais ser  
deixado à mercê de uma revolução natural e espontânea. Necessita, ao contrário, ser   

organizado de forma voluntária e consciente, de modo a superar a atual divisão e   

desumanização do homem, seja ele considerado como indivíduo ou como classe.  

A análise deste autor, apesar de anunciada há mais de uma década, é oportuna diante do  

contexto da atual reforma do ensino médio no Brasil instituída pela Lei nº 13.415/2017 que  

propõe, dentre outras alterações, a reestruturação do currículo desta modalidade de ensino.   



As mudanças incorporadas, nesta normativa, representam um obstáculo na oferta do  

projeto educativo fundamentado na formação humana integral, oferecido especialmente, na  rede 

federal de ensino. Neste sentido, compartilhamos o mesmo pensamento dos autores  Oliveira e 

Costa (2017, p. 12), quando se posicionam sobre as modificações feitas na LDB  referentes ao 

ensino médio: “o que de certo podemos concluir é que os próximos anos serão de  lutas e 

resistências, embates e adaptações diversas em prol de uma formação mais integrada e  menos 

desigual”.  

Desse modo, a compreensão dos princípios norteadores do currículo integrado por 

parte  dos professores que trabalham nos cursos técnicos integrados ao ensino médio mediante 

programas de formação continuada direcionados a esses profissionais constitui-se em uma  

estratégia, dentre outras, de defesa e fortalecimento do projeto educacional que integra  

formação humanística e formação profissionalizante. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO: Os Caminhos Percorridos  

Nessa seção, apresentamos o caminho percorrido para alcançar os objetivos desta  

pesquisa, o que abrange a metodologia adotada e a pesquisa participante como modalidade de  

investigação assumida neste estudo. Em seguida, descrevemos a instituição escolhida, os  

interlocutores da pesquisa, o instrumento de produção de dados e as necessidades formativas  

dos professores que balizaram o planejamento e a elaboração do percurso formativo, foco deste  

trabalho.  

4.1 Abordagem Metodológica  

A ciência é uma das formas, entre outras, que o homem utiliza para compreender os  

fenômenos que o cerca. O que equivale dizer que não é o único instrumento possível para  

explicar a realidade natural e social (MINAYO, 2013). Para esta autora, a partir do referencial  

teórico das ciências sociais que considera os critérios da historicidade na ação de pesquisar por  

envolver seres humanos, a ciência é um processo sucessivo de aproximação do objeto a ser  

investigado. Em outras palavras, o seu resultado, isto é, o conhecimento científico, é sempre  

provisório e parcial, sujeito a novas investigações (FRIGOTTO, 1997).  

Considerando essas questões, nesse estudo, adotamos no percurso metodológico a  

abordagem qualitativa por sinalizar nessa direção e por entender que essa postura investigativa  

busca compreender os significados atribuídos pelos sujeitos envolvidos no fenômeno  

pesquisado, possibilitando a compreensão em profundidade dos processos formativos de  

professores inseridos na EPT, tendo o currículo integrado como foco.  



Em se tratando de investigações científicas sobre o fenômeno educativo, o método  

adotado pelo pesquisador deve levar em conta a especificidade da educação, enquanto 

processo social, histórico e multirreferencial, para apreender a complexidade desse objeto de 

estudo. A  esse respeito, Ghedin e Franco (2011, p. 40) afirmam que:  

A educação é uma prática social humana; é um processo histórico, inconcluso, que   

emerge da dialética entre homem, mundo, história e circunstâncias. Sendo um   
processo histórico, não poderá ser apreendida por meio de estudos metodológicos que  
congelam alguns momentos dessa prática. Deverá o método dar conta de apreendê-la   

em sua natureza dialética, captando não apenas as objetivações de uma prática real   

concreta, mas também a potencialidade latente de seu processo de transformação.   

Assim, assumimos o enfoque de investigação da realidade assentada nos pressupostos  

do método dialético materialista histórico, que segundo Frigotto (1997), nas ciências sociais e, 
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de modo especial, no campo educacional, compreende a realidade, os fenômenos sociais  

entrelaçados numa totalidade ampla, definidos por múltiplas determinações em constante  

transformação.  

Colaborando com essa postura investigativa, Netto (2011), partindo do pensamento  

marxista, esclarece que a sociedade burguesa, objeto de estudo de Marx, é considerada por este  

estudioso como uma totalidade concreta e complexa constituída por partes menores que revelam  

também complexidade. Sendo assim, a realidade da sociedade burguesa trata-se de uma  

totalidade estruturada, articulada e dinâmica em constante movimento, expressando sua  

contínua transformação. As relações entre as partes que compõem essa totalidade não ocorrem  

de forma direta, mas são mediadas pelas particularidades de cada estrutura que faz parte do  

todo.  

Portanto, esta pesquisa científica sobre a educação considera as conexões existentes 

nas  relações que se estabelecem entre o setor educacional de um país e sua totalidade social.  

O pesquisador, segundo a abordagem de cunho qualitativo no campo educacional, compreende 

que o processo investigativo resulta de interpretações do objeto, que atravessado  por múltiplas 

determinações, envolve um universo de significados, concepções e valores.  Portanto, cabe ao 

pesquisador contextualizar o objeto do estudo na realidade social dinâmica,  buscando capturar 

as implicações advindas desta realidade (MINAYO, 2013). Como uma das possibilidades 

dessa abordagem empregamos a pesquisa participante,  que de acordo com Leite (2017) é um 

tipo de pesquisa embasada nos pressupostos do  materialismo histórico-dialético, o que por sua 

vez, implica que seu desenvolvimento é  marcado pela interação entre o pesquisador e 

participantes envolvidos nas situações  investigadas com o intuito de desvelar a realidade 

pesquisada e contribuir com seu processo de  mudança, esse aspecto explicita o caráter 

emancipatório desse método investigativo. Assim  sendo, Gil (2010, p. 43) aponta que “a 



pesquisa participante tem como propósito fundamental  a emancipação das pessoas ou das 

comunidades que a realizam”.  

Nesse processo de investigação, a partir do diálogo teórico, seguimos um caminho em  

que se buscou tanto a análise e explicação dos fenômenos estudados quanto a oportunidade de  

ampliar a consciência dos participantes de modo a possibilitar que estes sujeitos assumam sua  

condição de protagonistas frente aos desafios que sua prática cotidiana lhes apresenta com  vistas 

à transformação social numa perspectiva caracterizada pela ação colaborativa entre as  pessoas 

que participaram da pesquisa em questão.  

Assim, pesquisadora e sujeitos da pesquisa, no caso os professores dos Cursos 

Técnicos  Integrados de Edificações, Saneamento e Vestuário, estiveram inseridos ativamente 

no  
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processo, por serem estes fundamentais na produção de conhecimentos que possam 

transformar  suas práticas ao longo do processo de pesquisa ou a partir dele.   

No percurso desta pesquisa adotamos procedimentos metodológicos que assegurassem  

a apreensão do objeto pesquisado com a intenção de alcançar os objetivos a que nos 

propusemos.  Dessa forma, fizemos uso da pesquisa bibliográfica por meio de livros, 

periódicos e dissertações  para revisar e aprofundar os conhecimentos científicos construídos 

sobre o tema pesquisado.  Utilizamos a análise documental focando na legislação sobre a 

formação de professores e nos  documentos referentes à articulação da educação básica com a 

educação profissional de nível  médio na forma integrada.   

O processo investigativo, assim, englobou vários momentos. Identificação das  

necessidades formativas dos docentes com a realização das entrevistas semiestruturadas,  

aplicação de questionário com a pedagoga, análise dos dados obtidos com as entrevistas que  

subsidiariam a construção e o desenvolvimento da proposta formativa que resultou na  

elaboração do produto educacional, no formato de caderno orientador, como referência para a  

formação continuada dos professores do ensino médio integrado, tendo o currículo integrado  

como elemento estruturante.  

De início, o processo formativo foi planejado para acontecer por meio de reuniões  

pedagógicas presenciais, entretanto, devido aos impactos provocados pelo cenário mundial da  

pandemia, a sua realização na forma presencial tornou-se inviável.   

Dessa forma, tivemos que redimensionar o planejamento inicial da formação em função  

do contexto no qual estamos vivenciando, sendo necessário adaptá-lo para ocorrer através de  

reuniões online.  

4.2 Instrumentos de Coleta de Dados  



Realizamos entrevistas semiestruturadas com os professores selecionados para  

identificar as suas representações sobre o currículo integrado, tendo em vista detectar suas  

necessidades formativas sobre essa temática, objeto de nossa investigação. Em seguida, fizemos  

a transcrição dos dados recolhidos para serem analisados e compreendidos, visando atingir os  

objetivos propostos neste estudo.  

A coleta de dados, no Campus lócus da nossa pesquisa, foi realizada em fevereiro de  

2020, mediante a aplicação de entrevista semiestruturada junto aos docentes composta por 24  

(vinte e quatro) questões (Apêndice J) como guia para identificar as necessidades formativas  

dos professores no tocante ao tema do currículo integrado para, posteriormente, pautar o  
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planejamento das ações formativas da proposta do curso de formação continuada. Para tanto, 

utilizamos na entrevista um gravador de voz de celular A30 da marca Samsung, cujas 

gravações  duraram, em média, entre 9 e 35 minutos.   

Aplicamos ainda um questionário com uma das pedagogas (Apêndice K) do Campus 

para compreender suas percepções sobre o currículo integrado no contexto da escola.   

4.3 O Cenário da Pesquisa  

A pesquisa foi desenvolvida no IFPI, no Campus Teresina Zona Sul, cuja origem está  

vinculada à criação de uma Escola de Aprendizes e Artífices em cada uma das capitais do 

Estado,  em 1909, na gestão do presidente Nilo Peçanha (PDI, 2020).  

Dessa época até os dias atuais, esta instituição de ensino passou por várias  

transformações para se adaptar às mudanças advindas dos setores produtivos. O IFPI, 

atualmente, conta com uma Reitoria, dezessete campi e três campi avançados, distribuídos em  

18 (dezoito) municípios do Estado do Piauí. O Campus Teresina Zona Sul, lócus de nossa  

investigação empírica, está localizado em Teresina, capital do referido Estado. Este Campus 

está situado, especificamente, na zona sul da referida cidade.   

Teresina encontra-se na região denominada meio-norte, zona de transição entre o sertão  

nordestino e a floresta amazônica. Faz divisa com o Maranhão, ao oeste do Estado. É separada  

da cidade de Timon (MA) pelo rio Parnaíba. Possui uma população estimada de 861.442  

habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019). O ramo da  

economia no qual destaca-se é o setor terciário de prestação de serviços. Neste setor, desponta  

com destaque os serviços na área da educação, sobretudo no ensino médio e no ensino superior,  

atraindo pessoas não apenas do interior do Piauí, mas também de outros estados para realizar  

seus estudos neste município.  

Com a criação dos Institutos Federais por meio da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de  



2008, o Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí (CEFET-PI) passou a ser denominado  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), implicando reorganização  

na sua estrutura, assumindo caráter de “instituição de educação superior, básica e profissional,  

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica  

nas diferentes modalidades de ensino [...]”(BRASIL, 2008).  

A legislação que criou os Institutos Federais prevê, dentre as modalidades de ensino, a  

oferta da educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma integrada e  

determina que 50% (cinquenta por cento) das vagas nessas instituições devem ser reservadas  
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aos cursos técnicos integrados ao médio que, na sua intencionalidade, perseguem uma 

formação  profissional articulada à formação do cidadão sob a propositura do currículo 

integrado. O Campus Teresina Zona Sul teve suas atividades acadêmicas efetivamente 

iniciadas  em 11 de fevereiro de 2007 e em face do novo modelo institucional adotado com a 

criação dos  Institutos Federais, em 2008, essa instituição passou a oferecer cursos em 

diferentes níveis e  modalidades, tais como: Técnico Integrado ao Médio (Edificações, 

Saneamento e Vestuário),  Técnico Integrado ao Médio na modalidade educação de jovens e 

adultos (Cozinha), Técnico  Concomitante/Subsequente (Cozinha, Edificações, Estradas, 

Nutrição Dietética, Panificação e  Vestuário), Licenciatura (Informática), Tecnologia (Design 

de Moda e Gastronomia) e  Bacharelado em Engenharia Civil, funcionando nos turnos manhã, 

tarde e noite. A totalidade de alunos matriculados neste Campus, no primeiro semestre do ano 

letivo  de 2020, período em que realizamos a pesquisa empírica, foram 1.279. Quanto aos 

alunos  matriculados nas turmas de ensino médio integrado aos cursos técnicos, os dados 

consolidados  contabilizam 290 matrículas.   

No que diz respeito à gestão escolar, esta unidade de ensino é composta por uma diretora  

geral, uma diretora de ensino e uma chefe de departamento de administração e planejamento,  

uma coordenadora pedagógica, uma coordenadora de apoio geral ao ensino, dez coordenadores  

de curso e um coordenador do controle acadêmico.  

Os motivos que nos moveram a escolher os cursos técnicos de Edificações, Saneamento  

e Vestuário integrados ao ensino médio como objeto de nossa pesquisa devem-se ao fato de  

estarmos envolvidas no acompanhamento de cursos dessa natureza desde o nosso ingresso nesta  

instituição, o que nos permitiu observar ao longo da nossa trajetória profissional na  

Coordenação Pedagógica do IFPI as dificuldades dos professores de desenvolver a proposta do  

currículo integrado e a ausência de programas formativos contínuos para os docentes que estão  

diretamente envolvidos com os referidos cursos.  

O curso de Saneamento e de Vestuário estão situados no eixo tecnológico de  

infraestrutura e de produção industrial, respectivamente. Esses dois cursos são ofertados no  



turno da manhã; já o de Edificações está inserido no eixo de infraestrutura e é ofertado no turno  

da tarde. A oferta desses cursos ocorre anualmente e são oferecidas 40 vagas para cada um deles  

e as aulas, de acordo com o Calendário Acadêmico dos cursos integrados, têm previsão para  

começar no início de cada ano letivo. Até o ano de 2019, os cursos técnicos integrados possuíam  

a duração de 04 (quatro) anos. Neste referido ano, o Projeto Pedagógico desses Cursos sofreu  

alteração, especialmente, relacionada à redução de suas cargas horárias, passando cada um deles 

a ter duração de 03 (três) anos letivos, organizados em seis semestres. Essa modificação se deu  
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em razão da Lei nº 13.415/217 que reformulou o ensino médio no país.  

4.4 Os Sujeitos da Pesquisa  

O Campus Teresina Zona Sul possui 95 (noventa e cinco) professores no seu quadro  

efetivo. Desse total, no primeiro semestre de 2020, período que demos início à pesquisa de  

campo, 51 (cinquenta e um) professores atuavam nos cursos técnicos integrados ao médio em  

Edificações, Saneamento e Vestuário.   

Desse universo, realizamos essa pesquisa com 06 (seis) professores que exercem a  

docência nesses cursos, o que equivale a 11,7% dos docentes que atuam nessa modalidade de  

ensino. A seleção desses professores teve como critério a representatividade de cada área do  

conhecimento que compõe o currículo desses cursos, a saber: Linguagens e suas Tecnologias,  

Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e  

Sociais Aplicadas, Eixo Tecnológico Produção Industrial, referindo-se ao curso Técnico em  

Vestuário e o Eixo Tecnológico Infraestrutura, relacionado aos cursos Técnicos em Edificações  

e em Saneamento.   

Do total de 06 (seis) professores que participaram da entrevista, 04 (quatro) ministram  

disciplinas de conhecimentos gerais. Os outros 02 (dois) professores são responsáveis pelas  

disciplinas técnicas/profissionalizantes.  

Para preservar as identidades dos sujeitos da pesquisa e mantê-las no anonimato, estes  

passam a serem identificados da seguinte forma: os professores das disciplinas de formação  

geral foram nomeados pela sigla PDFG; já os professores das disciplinas de formação técnica  

foram denominados como PDFT.  

4.5 Aspectos Éticos e Confiabilidade da Pesquisa  

Considerando que esta pesquisa envolveu seres humanos, submetemos o projeto de 

pesquisa à análise dos aspectos éticos através da Plataforma Brasil; nesta, optamos pelo 



Comitê  de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Piauí- IFPI  para análise, sendo aprovado em 20 de outubro de 2019 mediante a emissão do 

Parecer  Consubstanciado do mencionado Comitê.  

Antes de cada entrevista, apresentamos a proposta da pesquisa e explicamos seus  

objetivos, em seguida, cada professor individualmente recebeu e assinou o Termo de  

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento requerido pelo comitê de ética em  
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pesquisa para a autorização da investigação, ficando esclarecido a estes que poderiam desistir  

em qualquer momento da participação do estudo.  

Enfatizamos que todos os participantes são maiores de idade e, portanto, poderiam  

assumir qualquer responsabilidade em relação à aceitação para participação na pesquisa.  

Destaca-se, ainda, que foi respeitado o anonimato dos participantes e a confiabilidade em  

relação aos dados coletados.  

4.6 Perfil dos Professores que Participaram da Entrevista  

Os dados, a seguir, correspondem ao perfil dos professores que participaram da  

entrevista, na primeira etapa da pesquisa. Foram 4 (quatro) docentes que ministram disciplinas  

gerais e 2 (dois) que lecionam disciplinas da área técnica.  

Quadro 1– Perfil dos Docentes que Participaram da Entrevista 

Idade  Formação   

da   

graduação 

Formação da 
pós graduação 

Curso de   

atuação 

Disciplina(s)  Tempo   

de   

docência 

Tempo   

de   

docência   

no IFPI 

Regime   

de   

trabalho 

Curso de   
capacita
ção  na 

área   
profissio

nal  e   

tecnológica 

PROFESSORES DE DISCIPLINAS GERAIS* 

34   

anos 

Licenciat
ura  em 
Química 

Mestrado em  
físico-química e  
Doutorado em  
Engenharia 
Civil 

Saneame
nto,  
Vestuário 
e  
Edificaçõ
es 

Química,   
Análise 
Físico 
química  

e Agroesgoto 

20 anos  13 anos  Dedica
ção  
Exclusi
va 

Não 

42   

anos 

Licenciat
ura  em 
História  
e   
Bacharel
ado  com   

Habilitação   

em   
Licenciat
ura  em 
Ciências  
Sociais. 

Mestrado em  
Ciência Política 

Edificaçõ
es,  
Saneame
nto,  
Vestuário
,   
além do  
PROEJA 

Sociologia  15 anos  10 anos  40h   
Dedica
ção  
Exclusi
va 

Não 



40   

anos 

Licenciat
ura  em   

Matemática 

Especialização 
em  Docência do  
ensino superior;  
Especialização 
em  
Educação 
inclusiva  com 
libras;  
Especialização 
em  
Coordenação e  
supervisão   

pedagógica 

Vestuário,   
Edificaç
ões,  
Saneame
nto  e 
Cozinha 

Matemática  20 anos  9 anos  Dedica
ção  
Exclusi
va 

Não 
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anos 

Licenciat
ura  em 
Língua  
Portugues
a 

Mestrado e  
Doutorado em  
Teoria Literária 

Vestuário,   
Saneame
nto  e   

Edificações 

Língua   

Portuguesa 

32 anos  28 anos  Dedica
ção  
Exclusi
va 

Não 

PROFESSORES DE DISCIPLINAS TÉCNICAS** 

52   

anos 

Graduada   
em 
Estilismo  
e Moda 

Especialização e  
Mestrado em  
Educação 

Técnico 
em  
Vestuário 

Introdução à  
mecânica de  
máquina e  
costura   

industrial 

12 anos  10 anos  Dedica
ção  
Exclusi
va 

Não 

38  Bacharel em  Especialização em  Edificações,  Segurança no  10 anos  10 anos  Dedicação  Sim 
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anos  Engenharia   

Civil 

Engenharia do  
Saneamento   
Básico e  
Ambiental 

Integrado 
e  
Subseque
nte  e 
Integrado  
de   

Saneamento 

Trabalho; de  
Drenagem   

Urbana;   

Instalações   
Prediais;  
Materiais de  
Construção;   
Qualidade na  
Construção   

Civil;   

Instalações   

Prediais,   
Hidrossanitá
rios e; 
Orçamento 

  Exclusiva  

 

 

*PDFG – Professor de Disciplina de Formação Geral  

**PDFT – Professor de Disciplina de Formação Técnica  

Fonte: Elaborado pela própria autora. 2020.  

Inferimos a partir dos dados apresentados no Quadro 1 que dentre os professores das  

disciplinas gerais, 01 (um) leciona a disciplina de Química; 01 (um) é licenciado em Ciências  

Sociais; 01 (um) é formado em Matemática e; 01 (um) em Língua Portuguesa, dentre estes, 03  

(três) têm formação em nível de mestrado; 01 (um) possui três especializações e; 02 (dois) têm  

mestrado e doutorado.  

Em relação aos docentes de disciplinas técnicas, 01 (um) é graduado em Estilismo e  

Moda com exercício docente no curso Técnico Integrado em Vestuário e; 01 (um) é formado  

em Engenharia Civil e atua como docente tanto no curso Técnico Integrado em Edificações  

quanto no curso de Saneamento, sendo os dois especialistas e um acumula além deste, mestrado  

em educação.  



Todos os docentes atuam nos cursos Integrados ao Médio em Edificações, Saneamento  

e Vestuário, mas também lecionam em outros cursos, como: Cozinha em PROEJA e Edificações  

subsequente ao médio. A maioria tem 10 anos de instituição, sendo que o mais velho em tempo  

de atuação no IFPI possui 28 anos de escola.  

Os seis docentes possuem regime de trabalho com dedicação exclusiva e apenas um  

deles mencionou que possui curso de capacitação na área profissional e tecnológica, o que pode  

direcionar, dentre outras, para a categoria final Intervenção institucional e categoria  

intermediária Capacitação docente, podendo ser um indicativo da necessidade de formação  

continuada destes professores.   

Por outro lado, embora uma das docentes que participou da pesquisa tenha nos relatado,  

inicialmente, que tem curso de capacitação na área profissional e tecnológica, esta versão não  

se confirmou durante o restante de suas falas, ao contrário, foi na direção inversa, indicando  que 

a docente pode ter interpretado o questionamento inicial de forma equivocada e que,  portanto, 

esta, como os demais professores, não possui o referido curso de capacitação. 
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4.7 Perfil dos Profissionais que Participaram do Curso de Formação  

A seleção dos sujeitos para constituir o grupo de participantes para implementar a  

formação continuada se deu no contexto de isolamento social, em decorrência da pandemia do  

novo coronavírus. O contato com os sujeitos se deu através de ligação telefônica quando, na  

ocasião, perguntamos se eles tinham interesse e disponibilidade para participar dos encontros  

formativos. Do total de 06 (seis) docentes que participaram do primeiro momento da pesquisa,  

03 (três) manifestaram interesse em participar; 01 (um) disse que participaria do curso apenas  

na modalidade presencial; 01 (um) declarou o não interesse em participar pelo fato de estar  

sobrecarregado de atividades, ocasionadas pela pandemia. O outro professor, nós não  

conseguimos contactar.  

Além dos professores, consideramos necessário incluir no processo de formação um  

membro da coordenação pedagógica do Campus, por compreender que sua participação permite  

um entendimento mais abrangente das contribuições do curso de formação.  

Quando começou o processo formativo, um dos 03 (três) professores que responderam  

que iriam participar da referida formação não conseguiu conciliar as demandas de sua função  

docente com esta, impedindo a sua participação. Assim, 02 (dois) professores e uma pedagoga  

participaram do curso, como podemos observar nos quadros a seguir:  

Quadro 2 – Perfil dos Docentes que Participaram do Curso de Formação  



Idade  Formação   

da   

graduação 

Formação 
da  pós  

graduação 

Curso de   

atuação 

Disciplina(s)  Tempo   

de   

docência 

Tempo   

de   
docên

cia  
no 

IFPI 

Regime   

de   

trabalho 

Curso de   
capacita
ção  na 

área   
profissio

nal  e   

tecnológica 

PROFESSORES 

52   

anos 

Graduada   

em   
Estilismo 
e  Moda 

Especializa
ção  e 
Mestrado 
em  
Educação 

Técnico 
em  
Vestuári
o 

Introdução 
à  
mecânica 
de  
máquina e  
costura   

industrial 

12 anos  10 anos  Dedica
ção  
Exclusi
va 

Não 

56   

anos 

Licenciat
ura  em 
Língua  
Portugues
a 

Mestrado e  
Doutorado 
em  Teoria   

Literária 

Vestuário,   
Saneame
nto  e   

Edificações 

Língua   

Portuguesa 

32 anos  28 anos  Dedica
ção  
Exclusi
va 

Não 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 2020.  

Quadro 3 – Perfil da Pedagoga  

Idade  Formação   

da   

graduação 

Formação 
da  pós  

graduação 

Tempo de   

Atuação como   

pedagoga no   

IFPI 

Curso de capacitação 
na  área profissional 

e   
tecnológica relacionado 
ao  currículo integrado 

Formação sobre 
currículo  integrado 

voltada para a  
formação de 
professores 

56   

anos 

Licenciat
ura  em   

Pedagogia 

Mestrado em   

Educação 

13 anos  Não  Não 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 2020. 
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Dos 02 (dois) professores que participaram da formação, 01 (um) é licenciado e o outro  

é bacharel. O tempo de atuação na docência deles é, respectivamente, 32 e 12 anos e compõem  

o quadro efetivo do Campus. Trabalham no IFPI entre 10 e 28 anos. Possuem jornada de  

trabalho com dedicação exclusiva, sendo que um tem mestrado e o outro tem mestrado e  

doutorado na sua área de atuação.  

Com relação à pedagoga que compôs o grupo dos participantes da formação continuada,  

os dados coletados com a aplicação do questionário direcionado a ela nos permitiram traçar seu  

perfil que aqui apresentamos: é licenciada em Pedagogia com mestrado em Educação.  

Percebemos que tanto a pedagoga quantos os professores encontram-se situados na faixa etária  

de 52 a 56 anos.   

Ainda sobre a pedagoga, esta trabalha desempenhando tal cargo no IFPI há 13 anos. No  

decorrer desses anos, apesar de não ter participado de curso de capacitação sobre o currículo  



integrado e nem vivenciado formação relacionada ao currículo integrado destinada à formação  

de professores, quando questionada sobre a sua compreensão de currículo integrado,  

observamos que ela já possui algum conhecimento sobre o tema, embora necessite ampliá-lo.  

Para compensar a ausência de processos formativos sobre a proposta pedagógica do currículo  

integrado, ela revelou o seguinte: “tenho feito algumas leituras, considerando que necessito  

desse conhecimento para utilizá-lo no meu trabalho quando me for solicitado”.   

A adoção de medidas de isolamento social em função da pandemia causada pelo novo  

coronavírus acarretou a suspensão das atividades de ensino presencias, provocando a  

sobrecarrega de trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação. De modo especial, os  

professores, em curto espaço de tempo, tiveram que mudar a forma de trabalhar para adaptar  

se às mudanças postas pelo contexto da pandemia e, certamente, este fato constituiu-se como o  

motivo principal que dificultou a integração de alguns professores nesta formação.  

4.8 As Necessidades Formativas dos Professores  

O planejamento das estratégias formativas, bem como da definição dos conteúdos da  

formação, teve como ponto de partida as necessidades manifestadas pelos docentes acerca do  

currículo integrado na entrevista. Colocamos, assim, a realidade do professor no centro do  

debate e acreditamos que tal atitude pode estimular o sentimento de motivação do professor  
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para se envolver na formação, pois ao levarmos em conta suas preocupações, estamos  

reconhecendo-o como sujeito ativo na construção da sua aprendizagem. Com a intenção de 

saber se os professores revelariam interesse em participar de uma  formação continuada que 

abordasse as questões da integração curricular inerentes à educação  profissional técnica 

integrada ao ensino médio, perguntamos se a formação docente continuada  é necessária para 

viabilização da integração curricular e em resposta, todos afirmativamente, apontaram como 

necessárias iniciativas de ações formativas nessa direção. Em conformidade com a resposta 

dada sobre a relevância da formação continuada, os  professores, ao serem indagados a 

respeito de quais temas poderiam ser contemplados em um  curso voltado para o currículo 

integrado, eles se expressaram da seguinte maneira: 01 (um)  professor da área de 

conhecimento técnico sugeriu a temática da formação profissional referente  à atuação docente 

em sala de aula, especificamente metodologias de ensino; outro professor  também da 

formação técnico-profissional demonstrou interesse em obter conhecimentos sobre  a 



formação docente; 04 (quatro) professores da área básica apontaram o tema integração  

curricular, sendo que 01 (um) destes salientou que após o entendimento do termo currículo  

integrado pelo professor, questões como a interdisciplinaridade e a pesquisa como princípio  

pedagógicos devem constar no plano formativo.  

As repostas dadas por estes sujeitos ratificam o que os estudos realizados acerca da  

formação de professores da educação profissional têm revelado que se refere à necessidade de  

formação docente continuada. Desse modo, autores como Machado (2008) afirma que a  

natureza dessa formação é complexa e perpassada por várias questões, das quais, é importante  

abordar, de modo especial, que os docentes que atuam no ensino técnico integrado ao médio  

precisam saber articular conhecimentos da base comum com os conhecimentos específicos  

relativos ao exercício das atividades profissionais de um determinado curso técnico, não  

perdendo de vista que esta articulação deve promover a compreensão dos fenômenos estudados  

enquanto totalidade.  

Este eixo formativo impõe considerar a necessidade de discutir a interdisciplinaridade e  

a pesquisa como princípios pedagógicos no sentido de construir caminhos possíveis na  

implementação de ações conjuntas que envolvam professores com formações tão diversas,  

tentando superar o modelo de ensino cujo tratamento didático reforça a fragmentação dos  

conhecimentos.  

Constitui-se ainda como demanda formativa, nesse domínio educacional, a formação  

pedagógica para aqueles que desenvolvem a tarefa docente sem ter recebido preparação para  

atuar na docência, conforme Moura (2008). 
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Apreendemos que embora os interlocutores da pesquisa tenham no mínimo 10 (dez)  

anos de experiência docente no Instituto Federal nos cursos técnicos integrados ao médio e  

possuam algum conhecimento sobre integração curricular, estes reconhecem a necessidade da  

adoção de medidas pela instituição para propiciar reflexão e discussão sobre os conceitos  

básicos que norteiam a formação humana integral na perspectiva da integração de todas as  

potencialidades do ser humano, sob o ideário da politecnia e formação omnilateral.  

Destacamos que o desenvolvimento da proposta do curso de formação continuada para  

os docentes de cursos técnicos integrados ao ensino médio do Campus Teresina Zona Sul do  

IFPI, junto aos interlocutores envolvidos na investigação, ocorreu remotamente através da  

plataforma Google Meet, com início no mês de outubro de 2020 e término em novembro deste  

mesmo ano.  

4.9 Categorização e Análises dos Dados  



Para categorização e análises dos dados, dividimos os discursos marcados nas falas dos  

sujeitos em categorias iniciais que, por aglutinação, possibilitaram a constituição de categorias  

intermediárias que, por sua vez, deram origem às categorias finais, conforme Bardin (2016)  

(Ver Quadro 4).  

Autores como Triviños (1987) e Flick (2009) entendem que a sistematização e descrição  

de categorias a partir de falas podem contribuir com a pesquisa qualitativa, permitindo uma  

visão amplificada do objeto investigado, como acontece com os termos currículo integrado,  

integração e metodologias, que foram recorrentemente mencionados pelos professores em suas  

falas.  

As categorias iniciais dão conta das impressões iniciais quanto à realidade apreendida  

sobre conceitos ligados à formação continuada e curricular de docentes dos cursos de  

Edificações, Saneamento e Vestuário do Campus Teresina Zona Sul do IFPI. As transcrições  

comportaram 13 (treze) categorias iniciais, abarcando-se nestas, trechos selecionados das falas  

dos entrevistados, além de material bibliográfico que embasou este estudo. Dessa forma, das  

categorias iniciais emergiram seis categorias intermediárias, a saber: I. Formação Docente; II.  

Atuação profissional; III. Currículo do Curso; IV. Relações entre trabalho, ciência, tecnologia  

e cultura; V. Metodologia e; VI. Capacitação docente.  

Ressaltamos que as categorias intermediárias advêm das narrativas dos entrevistados,  

bem como do referencial teórico que compõe esta pesquisa. A primeira categoria intermediária  

que é Formação Docente se originou das duas primeiras categorias iniciais, juntando-se,  
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portanto, a área de formação profissional e o curso de capacitação na educação profissional e  

tecnológica.   

Estas categorias se convergem para constituição de outras três categorias finais  formadas 

a partir das categorias intermediárias: I. Parâmetro de formação profissional; II.  Perspectiva do 

Curricular Integrada na Educação Profissional e Tecnológica e; III. Intervenção  institucional. 

Estas três categorias apontam para um apanhado geral deste estudo, possibilitando  nortear os 

objetivos propostos, direcionando para a necessidade de formação continuada dos  professores 

dos cursos técnicos de Edificações, Saneamento e Vestuário de nível médio na  forma integrada 

do IFPI Campus Teresina Zona Sul.  

As análises e discussão dos resultados se deram a partir do confronto entre autores do  

referencial teórico, bem como das normativas que embasaram este estudo com os dados  

coletados junto aos sujeitos pesquisados, no sentido de enriquecer a pesquisa e propiciar um  

diálogo entre o material bibliográfico existente e a realidade apreendida, o que, segundo Gil  

(2010), propicia uma ampla visão do fenômeno estudado. Esta análise e discussão dos dados  

constituirá a próxima seção deste trabalho. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS DADOS  

Nesta seção, discorremos acerca da análise e discussão dos dados coletados através dos  

sujeitos partícipes deste estudo, na qual empregamos a técnica de análise de conteúdos,  

formulada por Laurence Bardin (2016). Assim, as análises deste estudo e discussão dos  

resultados permitiram a categorização dos dados confrontados pela teoria e realidade coletada  

dos professores que aceitaram participar deste estudo, dos quais surgiram três categorias, a saber:   

iniciais, intermediárias e finais, que foram conduzidas pela análise documental e referencial  

teórico e compõem os subitens a seguir.   

5.1 Análise do Conteúdo referente ao Corpus de Análises  

No que diz respeito à Análise do Conteúdo referente ao corpus de investigação, a 

pesquisadora tomou como base a proposta de Marx, com seu materialismo histórico-dialético,  

considerando seu posicionamento diante da concepção filosófica marxista, na qual interpretava 

a realidade a partir da articulação de prática e teoria.  

Quanto às análises documentais, os documentos normativos que serviram de fonte para  

esta pesquisa atuam por meio de um diálogo com os demais documentos legais que servem de  

base para a Educação Profissional Técnica de nível médio integrada ao Ensino Médio, dos quais  

destacamos a LDB n°. 9.394/1996, o Documento Base da Educação Profissional Técnica de  

Nível Médio publicado em 2007 e a Resolução n°. 6 de 20/09/2012, que define as Diretrizes  

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de nível médio integrada ao  

Ensino Médio. Esses últimos documentos articulam de forma correlata a organização curricular,  

seleção de conteúdos, metodologias utilizadas, formas de avaliação, dimensões do trabalho, da  

ciência, da tecnologia e cultura como eixos integradores entre os conhecimentos de diferentes 

concepções.  

5.2 Categorização das Análises  

As análises dos dados coletados foram orientadas por meio do confronto entre o  referencial 

teórico e os documentos constituintes das normativas que abarcam este estudo com  as 

categorias estabelecidas inicialmente e denominadas doravante de categorias finais, que são: I. 

Parâmetro de formação profissional; II. Perspectiva Curricular Integrada na Educação  

Profissional e Tecnológica e; III. Intervenção institucional, que instituem uma correlação com  

68  



as seis categorias intermediárias, a saber: I. Formação Docente; II. Atuação profissional; III.  

Currículo do Curso; IV. Relações entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura; V. Metodologia  

e; VI. Capacitação docente que, por sua vez, são procedentes da junção, também por correlação, 

das categorias iniciais que, no seu turno, advêm das primeiras impressões sobre a realidade  

investigada, bem como em relação às respostas dos professores em seus respectivos  

questionários de pesquisa, conforme exposto no Quadro 4 de categorização dos dados.  

Quadro 4 – Categorização dos Dados  

QUADRO DE CATEGORIZAÇÃO 

Categorias Finais  Categorias Intermediárias  Categorias Iniciais 

I. PARÂMETRO DE  
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

I. Formação Docente 1. Área de formação profissional 

2. Curso de capacitação na  
educação profissional e  
tecnológica 

II. Atuação Profissional  3. Cursos de atuação na docência 

II. PERSPECTIVA  
CURRICULAR INTEGRADA  
NA EDUCAÇÃO  
PROFISSIONAL E  
TECNOLÓGICA 

III. Currículo do Curso 4. Conhecimento sobre currículo 

5. Princípios norteadores do  
currículo integrado 

IV. Relações entre 
Trabalho,  Ciência, 

Tecnologia e   

Cultura 

6. Conceitos estruturantes da  
integração curricular 

7. Trabalho como princípio  
educativo 

8. Pesquisa como princípio  
pedagógico 

V. Metodologia 9. Interdisciplinaridade 

10. Metodologias utilizadas 

11. Prática institucional para  
efetivação da perspectiva  
curricular integrada 

III. INTERVENÇÃO  
INSTITUCIONAL 

VI. Capacitação Docente 12. Medidas de viabilização da  
proposta do currículo integrado 

13. Temas de abordagem em  
capacitação sobre currículo  
integrado 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora. 2020.  

Infere-se que o Quadro 4 apresenta de forma sucinta todas as categorias utilizadas neste  

estudo, delineadas a partir dos discursos utilizados com frequência pelos participantes e que  

tiveram maior recorrência em suas falas.  



5.2.1 Categoria final: parâmetro de formação profissional  

A categoria final Parâmetro de Formação Profissional se correlaciona a outras duas  

categorias intermediárias, quais sejam: Formação Docente e; Atuação Profissional, conforme  

expresso anteriormente no Quadro 4. 
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5.2.1.1 Categoria intermediária: formação docente  

Esta categoria teve como conceitos norteadores: as Disciplinas gerais e as Disciplinas  

técnicas, que adveio da Categoria inicial Área de formação profissional e; aprimoramento de  

conhecimentos referentes ao ensino na educação profissional e tecnológica, reconhecidos como  

socialmente necessários a todos, cujo ensino deve considerar sua indissociabilidade com os  

campos de conhecimentos da educação básica, conforme ressalta Ramos (2008), quando diz  

que ainda que os cursos sejam somente de educação profissional estes não alcançam 

sustentação  se não integrarem seus conhecimentos com os fundamentos da educação básica.  

Os professores entrevistados dos cursos técnicos integrados ao médio em Edificações,  

Saneamento e Vestuário demonstraram ter consciência da importância da compreensão teórica  

do objeto que ensinam, corroborando com o pensamento de Ghedin (2002) ao enfatizar que o  

docente necessita dispor de um saber-fazer pautado na reflexão contínua, visto que, o “fazer  

não refletido sistematicamente impede-nos o horizonte do sentido” (GHEDIN, 2002, p. 141).  

Isso implica que sejam considerados no processo formativo docente os campos de  

conhecimentos indissociáveis, isto é, os conhecimentos do conteúdo (conhecimento 

disciplinar)  e os conhecimento pedagógico – didáticos que são imprescindíveis para uma 

prática docente  qualificada na educação básica como um todo, incluindo os cursos técnicos 

integrados. Para os  que irão atuar na educação profissional, Kuenzer (2006) e Moura (2008) 

acrescem que não pode  ser ignorado na formação desses professores os estudos acerca das 

complexar relações entre  educação e trabalho e das especificidades do vasto campo da 

educação profissional, os quais  devem se constituir conteúdos do processo formativo tendo 

em vista a formação do trabalhador  docente em que se integre trabalho, ciência, tecnologia e 

cultura.  

A formação continuada deve promover atualização constante, de forma que os 

docentes  acompanhem as mudanças da sociedade e possam responder às suas exigências 

tecnológica, cultural e social, conforme reconhecido pelos docentes quando tratam da 

importância desta  formação. Nesse sentido, assim se referem:  

PDFG 1: Sim, a formação docente continuada é importante, sempre... o professor  sempre 



é um estudante também, tem que estar estudando sempre. Sempre estudando,   

sempre lendo, tentando se atualizar, porque senão se nós deixássemos de ler, de se   

atualizar logo, fica um professor que não conhece o que tá sendo inovador, as   
mudanças que vão ocorrendo, toda área de conhecimento... É preciso que a pessoa  esteja 
sempre atenta e estar sempre buscando, e a formação continuada é importante.  

PDFT 2: Muito importante, principalmente para a área técnica, porque geralmente os   

professores da área técnica são bacharéis, não são licenciados, não têm licenciatura...  

Então esses profissionais precisariam de uma capacitação... como elaborar um plano  
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de aula, como ministrar... de que forma... eu acredito que isso é mais importante, que   

a gente vê muito é...queixa dos alunos, alta de metodologia, e as vezes a falta da   

metodologia não é nem questão que professor não saiba, é porque ele não teve aqueles   

conhecimentos necessários para ele preparar realmente uma aula...de que forma ela   

pode ser melhor para o aluno... acho que falta muito essa capacitação, esse   

conhecimento ainda para os professores.  

PDFG 2: Fundamentalmente necessária, porque veja se no geral nós temos uma   

formação acadêmica e no campo pedagógico das licenciaturas, que isso pouco aparece   

ou nem aparece [...] A gente deve adquirir isso, durante a vida profissional[...] passar  

por formações que nos abrem caminho para colocar isso em prática, nós precisamos,   

sim, da formação continuada, que é algo que tem previsão legal, institucional, mas   

também não acontece. Isso acaba dificultando se construir efetivamente um currículo   

integrado [...].   

É notória a visão dos docentes de que somente a formação inicial não é o suficiente para  

que possam responder às diversas demandas que o campo profissional apresenta, pois, as  

mudanças sociais são permanentes e a escola precisa responder a essas mudanças, tendo claro  

a qual projeto de educação e de sociedade ela se dirige.   

Os interlocutores demonstraram se ressentir de oportunidades de formação continuada 

que lhe forneça condições para que possam atuar de forma ampla e consciente, o que implica  

também, segundo seus olhares, ter o domínio didático-pedagógico que lhes permitam 

organizar  o trabalho docente que inclui, entre outras, a ação de planejar e de trabalhar os 

conteúdos com  formas metodológicas que dê qualidade ao ensino que desenvolvem. 

Reconhecemos que a formação permanente que possibilite o exercício de reflexão crítica 

acerca das relações que a  educação estabelece com a sociedade como um todo, em suas 

interfaces com as questões  econômicas, políticas e culturais, além do domínio metodológico 

necessário ao tratamento dos  conteúdos de forma interdisciplinar, contextualizada e 

investigativa é uma demanda compatível  com uma práxis docente qualificada socialmente.   

Para Dourado (2016), como antes dito, a formação continuada dos profissionais de  

ensino é parte de um processo amplo que deve estar articulado à formação inicial, traduzindo o  

exercício de um direito que é o de aprender permanentemente para poder exercer a docência,  

entendida como ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico. A respeito  

desta formação cabe destacar a concepção de Base Nacional Comum elaborada pela Associação  

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação –ANFOPE, fundamentada na  

compreensão sócio-histórica da educação, que define os princípios que devem orientar o  



processo formativo docente, inicial e continuado, de forma a garantir na organização dos cursos  

e em sua dinâmica:  

[...] -sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno educacional e seus   

fundamentos históricos, políticos e sociais, bem como o domínio dos conteúdos da  
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educação básica, de modo a criar condições para o exercício da análise crítica da   

sociedade brasileira e da realidade educacional;  

- unidade teoria-prática atravessando todo o curso e não apenas a prática de ensino e   

os estágios supervisionados;  

- trabalho coletivo e interdisciplinar como eixo norteador do trabalho docente;  

- compromisso social, político e ético do educador, com ênfase na concepção sócio  

histórica de leitura do real e nas lutas articuladas com os movimentos sociais;  

- gestão democrática entendida como superação do conhecimento de administração   

enquanto técnica e compreendida como manifestação do significado social das   

relações de poder reproduzidas no cotidiano escolar;  

- incorporação da concepção de formação continuada visando ao aprimoramento do   

desempenho profissional aliado ao atendimento das demandas coletivas da escola;  

- avaliação permanente dos cursos de formação dos profissionais da educação, como   

responsabilidade coletiva a ser conduzida à luz do projeto político pedagógico de cada   

curso/instituição (ANFOPE, 2021, p. 28)  

Isso significa a formação de um docente com saberes amplos, básicos e essenciais para 

que a ação pedagógica se dê de forma consequente com o alcance dos objetivos educacionais.  

O trabalho com o currículo integrado traduz a especificidade do ato educativo que não pode ser  

desconsiderado no contexto do ensino médio integrado ao técnico, como bem pontuou o  

professor pesquisado, portanto, deve ser também objeto de estudo e de prática do professor que  

atua no âmbito deste ensino.   

Essas são questões que trazem profundos desafios às instituições formadoras  

principalmente no contexto atual no qual se evidencia um profundo retrocesso no campo  

educacional, entre outros, pelo desmonte de conquistas alcançadas pelo movimento de  

educadores, representado pela ANFOPE, para a formação de professores no Brasil. Cabe  

ressaltar a homologação pelo Ministério de Educação das Resoluções n° 02/2019 e nº 01/2020  

aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, que instituíram as novas Diretrizes  

Curriculares para a Formação Inicial e a Base Nacional Comum- BNC Formação inicial, bem  

como as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores  

da Educação, respectivamente. Estas Resoluções aprovadas com a anuência dos setores  

conservadores e privatistas, sem nenhuma discussão quanto aos seus conteúdos, representam  

um ataque à educação pública brasileira.  

Em oposição ao que preconizam estes dispositivos legais vigentes, nossa defesa é pela  

formação docente, inicial e continuada, que potencialize domínio teórico profundo e sólido da  

educação e do ensino em suas múltiplas relações, atuação de perspectiva interdisciplinar na qual  

ensino e pesquisa estejam indissociados, e que se constitua umas práxis educativa de caráter  

emancipatório. O que se coloca é o desafio de uma formação na qual teoria e prática sejam  



movimentos indissociáveis tal como propõe Sánchez Vázquez (1977) na Filosofia da Práxis,  

que fornece as bases teórico-epistemológicas sustentadora da concepção de formação docente  
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que assumimos neste trabalho.   

5.2.1.2 Categoria intermediária: atuação profissional  

A categoria intermediária Atuação Profissional foi originada de uma categoria inicial,  

que se refere aos Cursos de atuação na docência, tendo como conceito norteador os cursos  

integrados ao médio em Edificações, Saneamento e Vestuário, nos quais a maioria dos docentes  

pesquisados atua.  

Esta categoria intermediária é fruto do questionamento sobre em quais cursos os  

docentes pesquisados lecionam na educação profissional técnica integrada ao médio, conforme  

se verifica nas falas destes sujeitos:  

PDFG 2: Leciono Edificações, Saneamento, Vestuário, além do PROEJA, que   

também é um curso integrado.  

PDFG 3: Vestuário, Edificações e Saneamento....Cozinha também.  

PDFT 1 Técnico em Vestuário.  

Estes relatos reafirmam os objetivos propostos para este estudo que se voltam para os  

cursos integrados ao médio em Edificações, Saneamento e Vestuário, conforme já apresentado,  

anteriormente.  

Bove, Almeida e Pereira (2017) esclarecem que a rede federal tecnológica,  

especialmente os Institutos Federais que dela fazem parte, buscam atender às demandas sociais  

por uma educação de caráter amplo e profundo no qual se articule formação geral e profissional.  

Ressaltam ser isso um avanço, uma vez que no Brasil as escolas profissionais foram construídas  

inicialmente pautadas em políticas compensatórias e instrumentais voltadas para as classes mais  

marginalizadas. Atualmente, ainda que atravessada por profundas contradições, há que se  

reconhecer o avanço da atuação docente no sentido de promover uma formação que viabilize o  

acesso às conquistas científicas e tecnológicas atuais no âmbito dos cursos técnicos, que  

habilitam profissionais das mais diversas áreas. Ressaltamos, entretanto, que a atividade  

docente que se encaminhe nessa direção necessita de condições reais para tal, o que inclui além  

da formação consistente, infraestrutura condizente com um ensino que, além de outros aspectos,  

assuma a pesquisa como princípio fundamental.  

Sem dúvida, a atuação profissional docente ancorada no compromisso de possibilitar 



aos discentes uma formação profissional com uma base técnica e científica adequada e  
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necessária para sua participação cidadã no mundo, não se dá sem a clareza da direção que deve  

seguir e sem a existência de condições estruturais que possibilitem sua materialização. Nesse 

sentido, Ciavatta (2014) ressalta a concepção da atuação do professor, a partir da  concepção 

de educação que se pretende oferecer ao trabalhador e aos seus filhos e o papel que  esta 

assume na sociedade, qual seja:  

[...] garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação   

completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um   

país, integrado dignamente à sua sociedade política. Formação que, neste sentido,   

supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos   

(CIAVATTA, 2014, p. 85).  

Foi possível perceber atuações docentes em campos formativos científicos e  

tecnológicos diversificados o que converge com o que é requerido para o professor que ingressa  

na rede federal tecnológica, que traz no bojo a ciência e a tecnologia para o atendimento das  

demandas sociais, que é o principal objetivo do IFPI. Tal entendimento se alinha à reflexão de  

Ciavatta (2014) que enfatiza que os Institutos Federais se voltam a   

[...] responder, também, às necessidades do mundo do trabalho permeado pela   

presença da ciência e da tecnologia como forças produtivas, geradoras de valores,   

fontes de riqueza. Mas, também, por força do atendimento e alcance dos mais   

marginalizados, frutos da exclusão de grande parte da humanidade relegada às   

atividades precarizadas, ao subemprego, ao desemprego, à perda de vínculos   

comunitários e da perda da própria identidade (CIAVATTA, 2014, p. 85).  

Sendo assim, um professor que trabalhe no Instituto Federal deve ter um perfil que  

viabilize condições de uma atuação profissional condizente com os objetivos e finalidades desta  

instituição. Desse modo, ao realizar a ação docente o professor não pode desconsiderar um fim  

precípuo dos Institutos Federais que é preparar para o mundo do trabalho movido por ciência e  

tecnologia. Assim, deve contribuir para atender as necessidades dos estudantes que buscam uma  

formação que lhes propiciem condições de participar da vida profissional e social, que no  

contexto atual apresentam novas exigências para que os indivíduos nelas possam ser inseridos  

e nelas permaneçam de forma menos precarizada e desigual. Isso não quer dizer que o professor 

sozinho carrega nos ombros a responsabilidade de promover tais condições independentemente  

de suas situações reais de trabalho e de vida. Ademais, é preciso compreender que não existe 

uma relação linear entre formar o sujeito e lhes garantir um lugar qualificado no trabalho e na 

vida, pois têm-se clareza de que embora a educação possa preparar os indivíduos para lutarem  

por melhores condições, a realidade da desigualdade e da exclusão se produz para além da  

escola.  
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5.2.2 Categoria final: perspectiva curricular integrada na educação profissional e  

tecnológica  

A categoria final Perspectiva Curricular Integrada na Educação Profissional e  

Tecnológica se correlaciona com três categorias intermediárias: Currículo do curso; Relações  

entre Trabalho, Ciência, Tecnologia e Cultura e; Metodologia, as quais serão discutidas a partir  

da correlação com as respectivas categorias iniciais que as complementam, conforme disposto  

no Quadro 4 – Categorização.  

5.2.2.1 Categoria intermediária: currículo do curso  

A categoria intermediária Currículo do Curso é originária de duas categorias iniciais,  

quais sejam: Conhecimento sobre currículo e Princípios norteadores do currículo integrado. 

Nesse contexto, quanto aos questionamentos sobre o que entendiam acerca de currículo  

integrado, os sujeitos do estudo mencionaram que:  

PDFT 1: Para mim o currículo integrado é aquilo no qual associa disciplinas técnicas   

com as disciplinas do ensino médio... pelo menos ao que se refere.  

PDFG 1: É muito importante, reúne tanta a parte básica do ensino básico, como o   

ensino técnico é importante o currículo integrado.  

PDFG 4: O currículo eu creio que são todas as informações [...] necessárias para que   

o aluno adquira uma bagagem para ser um profissional da área, então dependendo da   

área ele vai ter um currículo diferente. Toda aquela base que ele vai precisar... creio   

que seja isso(risos).  

Para Sacristán (2010) currículo envolve conteúdos a aprender e a ensinar, requer a  

organização da prática desse ensino, e como construção histórica e cultural é sempre  

entrecortado por sentidos e intencionalidades.  

Os sujeitos pesquisados ao serem indagados sobre currículo integrado expressaram o  

entendimento de que este significa a união das áreas que compõem o ensino médio integrado ao 

técnico, isto é, a base comum e base técnica. Sem desconsiderar a importância desta  integração, 

cabe reconhecer que o currículo integrado não se reduz à composição de disciplinas  da formação 

geral articuladas a disciplinas da formação profissional na matriz curricular. A esse  respeito o 

Documento Base (BRASIL, 2007a, p. 37) diz que se trata da “[...] integração  epistemológica 

de conteúdos, de metodologias e de práticas educativas”. Isso significa um  
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currículo que ganhe vida com base na própria concepção de Ensino Médio Integrado que para  

Moura (2010, p. 5-6) significa  

[...] conceber uma formação em que seus aspectos científicos, tecnológicos,   

humanísticos e culturais estejam incorporados e integrados. Assim, os conhecimentos   

das ciências denominadas duras e os das ciências sociais e humanas serão   

contemplados de forma equânime, em nível de importância e de conteúdo, visando a   

uma formação integral do cidadão autônomo e emancipado. A formação integral   

implica competência técnica e compromisso ético, que se traduzem em atuação   

voltada para a edificação de uma sociedade justa e igualitária  

É fundamental para que a atuação docente sinalize nessa direção que os professores  

coletivamente incorporem a concepção de currículo integrado e as estratégias que assegurem  

sua materialização, pois não se pode esperar uma prática condizente com esta responsabilidade  

sem que haja preparação e condições adequadas, e nesse sentido há que se reconhecer a  

importância da formação docente inicial e continuada, obviamente dentro do que lhe é possível  

e considerando os limites que possui.  

Cabe enfatizar que ao serem indagados sobre o conhecimento do currículo do curso,  

alguns professores hesitaram antes de responder, o que pode sugerir um conhecimento  

insuficiente sobre o tema, já que estes reafirmaram que conheciam, com algumas limitações,  

voltando-se para sua área de forma específica. Entretanto, há o reconhecimento da importância  

do currículo do curso de forma integrada para a educação profissional e tecnológica, alinhando  

se ao pensamento de Moura (2012), que sustenta a perspectiva curricular integrada como parte  

da formação integrada, na qual o professor participa ativamente da construção do currículo,  

ultrapassando os limites do acesso aos conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos e  

acumulados pela humanidade no decorrer da história.  

5.2.2.2 Categoria intermediária: relações entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura  

A categoria intermediária Relações entre Trabalho, Ciência, Tecnologia e Cultura se  

baseou em outras três categorias iniciais que foram: Conceitos estruturantes da integração  

curricular; Trabalho como princípio educativo e; Pesquisa como princípio pedagógico.  

Esta categoria intermediária se concentrou em três conceitos norteadores: o primeiro foi  

a integração das experiências, a integração social, a integração do conhecimento e a integração  

como uma concepção curricular (BEANE, 1997), com base na categoria inicial Conceitos  

estruturantes da integração curricular; o segundo, com foco no Caráter formativo do trabalho e  

da educação como ação humanizadora por meio do desenvolvimento de todas as  
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potencialidades do ser humano (CIAVATTA, 1990), da categoria inicial Trabalho como  



princípio educativo e; o terceiro conceito norteador que consiste na Prática que converge para  

a formação cidadã, que instigue o sujeito a construir conhecimentos que lhes oportunize uma  

compreensão ampla e crítica de mundo e uma atuação interventiva e transformadora sobre ele,  

resultante da categoria inicial Pesquisa como princípio pedagógico.  

Nesta categoria, os professores pesquisados expressaram ideias que tinham acerca da  

relação entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura como conceitos estruturantes da integração  

curricular, como abaixo vemos:  

PDFG 1: Ideia de integração? Elas (as áreas de formação) estão em permanente   

contribuição uma com a outra, então, elas não podem permanecer isoladas, mas sim   

em diálogo entre elas. Hoje em dia, o currículo integrado é justamente sobre isso,   

tentar colocar essas áreas que antigamente, eram muitas fechadas em si. Agora [devem  

ser] de forma integrada e [...] dialogada.  

PDFG 2: Acho que é uma integração curricular, ela não tem como acontecer   

efetivamente se tudo isso não estiver sendo discutido de forma integrada, ou seja, não   

dá para você discutir ciência sem que tenhamos uma base cultural e vice-versa. Ou   

seja, para se discutir a cultura na perspectiva científica, é claro, é, você vai precisar   

também de uma base científica, de uma base filosófica, então, o currículo integrado,   

nestes termos, não dá para você fazer uma discussão e levar isso para sala de aula sem   

integrar essas formas de conhecer integradas.  

Ao enfatizarem a necessidade de articulação entre o papel do professor e do pesquisador  

os interlocutores trazem à tona a perspectiva de ensino e pesquisa na escola que deve ser  

assumida no processo formativo, o que requer integração entre os sujeitos do processo  educativo 

e entre as disciplinas, sejam estas da base comum ou da área técnica. Os docentes  fazem menção 

à integração e diálogo não apenas entre disciplinas, mas também entre áreas.  Sem dúvida, o 

diálogo entre os campos de conhecimentos é imprescindível, mas é importante  ter claro que 

isso só é possível porque antes passa pelo diálogo com a prática social, buscando  entender as 

múltiplas dimensões que constituem a prática produzida pelos seres humanos.  Nesse sentido, a 

integração entre os elementos fundamentais da prática social: o trabalho, a  ciência, a cultura e 

a tecnologia são condição fundamental para a formação integrada condizente  com a concepção 

da formação humana integral. Isso implica assumir o trabalho como princípio  educativo que, 

conforme explicita Moura (2012), tem o seguinte sentido:  

Todo esse processo relacional de apreensão, desvelamento e intervenção no real,   

originado do trabalho enquanto mediação fundamental entre o homem e a natureza,   
resulta na produção de conhecimentos, teorias, ciência e tecnologia. Cabe-nos  incorporar 

a nossas reflexões o fato de que esses movimentos ocorrem a partir das  
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práticas realizadas pelos grupos sociais e, portanto, influenciam e são fortemente   

influenciados pela cultura desses mesmos grupos (MOURA, 2012, p. 04).  



Na visão de Ciavatta (1990), o trabalho como princípio educativo traz uma concepção  

formativa de associação com a educação, tendo como base teórica o materialismo histórico  

formulado por Karl Marx (1979), que concebe o trabalho “como produtor de meios de vida,  

tanto nos aspectos materiais quanto culturais, isto é, enraizado na concepção de conhecimento,  

bem como de criação material e simbólica, além de modos de socialização, como fruto da ação  

humana na própria sociedade.  

Neste ponto, a autora também menciona o contexto mais geral de trabalho, relacionado  

à concepção contemporânea de sociedade, pautando-se na produção dos meios e reprodução do  

sistema capitalista através da apropriação privada do tempo do trabalhador que ao vender sua  

força de trabalho produz mais valia que é absorvida pelos empregadores, detentores dos meios  

de produção, em favor do processo de acumulação que garanta a continuidade do domínio  

econômico, político e cultural por parte destes (CIAVATTA, 1990).  

Nos relatos dos docentes, também emergiram questões referentes ao atendimento das  

necessidades do mundo do trabalho. Para o sujeito PDFG 2, a satisfação das necessidades de  

inserção ao mundo produtivo não deve significar sujeição ao mercado. Moura (2008, p. 37)  

igualmente se contrapõe a essa sujeição, ressaltando que a ação da escola  

[...] deverá resultar em contribuições voltadas para ampliação de oportunidades   

educativas de boa qualidade e na consequente melhoria das condições de participação   

social, política e cultural e de acesso a atividades laborais complexas, assim como a   

outras formas de geração de ocupação e renda das classes trabalhadoras, ou seja,   

contribuir para que os egressos da EPT possam exercer plenamente a cidadania   

autônoma de forma competente e ética.  

Assim, o ideário da formação integrada e integral continua atual. Entretanto, cabe  

lembrar que é necessário ficar atento ao discurso capitalista que apregoa a defesa da formação  

integrada, como se a preocupação fosse de fato com a inteireza dos trabalhadores. Na  

reorganização da gestão do trabalho provocada pelas alterações ocorridas mundialmente no  

processo produtivo de acumulação do capital, decorrente das inovações tecnológicas de base  

microeletrônica, introduzidas nas diversas cadeias produtivas que configura a nova fase do  

capitalismo, marcado pelo paradigma da acumulação flexível, o interesse pela formação do  

trabalhador se encontra alinhado à lógica de reprodução do capital, portanto, diametralmente  

oposta aos interesses dos que vivem do trabalho (MOURA, 2008).  

O Brasil, sociedade capitalista e periférica, vive os efeitos da crise estrutural do emprego  
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no mundo. Frigotto (2012) esclarece que o processo de globalização na contemporaneidade é  

caracterizado pela crescente incorporação de novas tecnologias ao processo de produção, dando 

origem a problemas como: o desemprego estrutural, a flexibilização do trabalho e perda de  

direitos conquistados pela classe trabalhadora ao longo da história de lutas. O professor exerce  



um papel importante, o de preparar as pessoas para entender essa realidade e nela atuar de forma  

ativa e crítica, e na Rede Federal Tecnológica isso ganha relevo, especialmente por ter um  

público amplo de perfil diversificado, que em geral tem em comum a condição de  pertencimento 

à classe trabalhadora. O currículo que pretenda ser integrado não pode  desconsiderar a realidade 

dos estudantes para os quais se volta, levando em conta que estes  trazem para o processo 

formativo não só seus limites e dificuldades, mas igualmente suas  experiências, seus 

conhecimentos, suas culturas que constroem potencialidades e geram  possibilidades para a 

efetivação deste currículo.   

5.2.2.3 Categoria intermediária: metodologia  

A categoria intermediária Metodologia teve como base as categorias iniciais:  

Interdisciplinaridade; Metodologias utilizadas e Prática institucional para efetivação da  

perspectiva curricular integrada. Esta categoria interfere no modo de fazer docente que é  

instituído pela atitude que o professor tem no desenvolvimento de suas atividades.  

Esta categoria teve orientações de conceitos norteadores com base em suas categorias  

iniciais. Dessa forma, o primeiro conceito norteador se direciona para uma atitude pedagógica;  

uma temática que é compreendida como uma forma de trabalhar em sala de aula, no qual se  

propõe um tema com abordagens em diferentes disciplinas. É compreender, entender as  

articulações entre as diferentes áreas de conhecimento, resgatando possibilidades de ultrapassar  

o pensar fragmentado (FAZENDA, 2002).   

Enquanto isso, o conceito norteador da categoria inicial Metodologias utilizadas que  

também constitui a categoria intermediária Metodologia se pautou em diversos aspectos, quais  

sejam: aulas expositivas e diálogos; experiências in loco; pesquisas em redes sociais; atividades  

interdisciplinares; atividades práticas; execução de projetos de iniciação científica; exploração  

de exemplos vivenciados pelos alunos no cotidiano; de leitura e interpretação textual e; aulas  

práticas em laboratórios, todos originários dos relatos dos professores que participaram deste  

estudo.  

O último conceito que orientou a categoria intermediária Metodologia trouxe à tona  

alguns entendimentos: Implementação de reuniões; Sábados letivos para integração das  

79  

disciplinas; Vontade do corpo institucional e; Compreensão da proposta do currículo integrado  

por parte dos docentes, sendo este conceito originário da categoria inicial Prática institucional  

para efetivação da perspectiva curricular integrada.  

Os conceitos expressos na categoria intermediária Metodologia conversam entre si,  

especialmente quando se voltam para o tema da interdisciplinaridade, o qual transita nas  



categorias iniciais que a compõem.  

Desse modo, quando indagados sobre o que entendem por interdisciplinaridade e se a  

colocam em prática, considerando ser este um dos princípios do currículo integrado disposto  

pela Resolução nº 6/2012, que define as diretrizes curriculares para a educação profissional  

técnica de nível médio, responderam:  

PDFT 2: [...] não é somente você abordar aquele conteúdo e pronto, é trabalhar aquele   

conteúdo com outros é [...] fatores externos. Não ficar focado somente em sala de aula,   
por exemplo. É você trabalhar na sala de aula e fora da sala de aula [...]juntamente  com 
outros profissionais que podem está me ajudando, me orientando, para melhorar   

aquela disciplina ou aquele conteúdo, para que o aluno possa absorver de uma forma   
mais ampla. [...] muitas vezes eu levo o aluno para o externo [...] faço isso através de  visitas 
técnicas, palestras participação em eventos [...] chamo outros professores para  estarem 
também apresentando o conhecimento deles focado naquela disciplina...   

trabalho assim.....  

PDFG 2: Eu entendo que a interdisciplinaridade [...] é um processo que está no meio   

do caminho entre o ensino que é [...] altamente segmentado, fechado nas disciplinas   

é[...] e um currículo essencialmente integrado. Ele [...] abre portas para um processo   

de integração, e ao mesmo tempo em que ele vai abrir porta para o ensino integrado,   

ele vai se distanciando do ensino essencialmente segmentado. A gente tem muita   

dificuldade de fazer isso, como eu já coloquei anteriormente pela forma como a   

instituição está estruturada, por isso, eu já questionei aqui algumas vezes.   

PDFG 4: [...] eu imagino interdisciplinaridade quando vários conhecimentos [...] de  certo 
modo eles se misturam para produzir uma determinada aprendizagem para o   

aluno. Olha... eu creio que sim, mas não, é... não com outros professores, por exemplo:   

têm muitas disciplinas da área técnica que quando elas são ministradas precisa de   

conhecimentos da disciplina de química, então tudo isso a gente acaba juntando num   

pacote só.   

É possível perceber que os docentes ao expressarem o que concebem sobre  

interdisciplinaridade apresentam a ideia de diálogos entre campos de conhecimentos, diálogos  

entre os docentes que ministram as disciplinas que compõem o currículo do curso, assim como  

diálogo entre a escola e a comunidade, possibilitando que o tratamento dos conteúdos se dê  em 

espaços diversificados, de forma que a articulação entre ensino e a pesquisa ganhe vida por  

meio de atividades diversas que permitam a construção de conhecimentos de forma  

investigativa e coletiva.   

Fazenda (1994) ressalta que a interdisciplinaridade exige atitudes e mudanças de  


