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O trabalho educativo é o ato de produzir, 

direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens”, ou seja, deve-se identificar os 

elementos culturais que precisam ser 

assimilados, distinguindo entre o essencial e o 

acidental, o principal e o secundário, o 

fundamental e o acessório, observando a 

organização dos meios, por meio dos quais, 

progressivamente, cada indivíduo singular 

compreenda a humanidade produzida 

historicamente”.  (SAVIANI, 2003). 



 

 

RESUMO 

 

Fomos instigadas a desenvolver essa pesquisa, cujo foco é a Formação Profissional Técnica 

Integrada ao Ensino Médio, consubstanciada por uma práxis pedagógica embasada na 

Pedagogia Histórico-Crítica. Teve como objetivo investigar se a construção coletiva de uma 

Proposta Didática embasada na Pedagogia Histórico-Crítica poderá constituir-se alternativa 

metodológica viável para a formação integrada na perspectiva da Formação Profissional 

Técnica Integrada ao Ensino Médio. O estudo transversalizou os campos teóricos que abordam 

a formação continuada no sentido da práxis pedagógica, no âmbito da Educação Profissional 

Técnica Integrada ao Ensino Médio e na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica. Por meio 

da abordagem qualitativa, adotamos a pesquisa participante como percurso metodológico, e o 

materialismo histórico-dialético como pressuposto epistemológico. O lócus do estudo foi o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Maracanã, especificamente o 

Curso Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio e como sujeitos professores 

inseridos nesse mesmo curso. Utilizamos como instrumento para a coleta de dados a aplicação 

de questionário eletrônico através do Google Forms com os professores, visando identificar 

suas necessidades formativas, assim como, os limites, obstáculos e potencialidades da prática 

docente no contexto do curso pesquisado.  Os dados obtidos, com base na análise categorial do 

método análise de conteúdo, de Bardin, nortearam o planejamento e elaboração coletiva do 

produto educacional com os professores, que culminou com uma Proposta Didática à luz da 

Pedagogia Histórico-Crítica: da prática social inicial à prática social final. A elaboração desse 

produto consistiu em momentos formativos que, em decorrência da pandemia, foram realizados 

de forma assíncrona, com os sujeitos da pesquisa, com enfoque em duas categorias centrais: 

Educação Profissional e Tecnológica Integrada ao Ensino Médio e Pedagogia Histórico-Crítica, 

sendo elaborada simultaneamente a proposta didática. A avaliação do processo formativo e da 

proposta dela advinda revelou que esta possibilita o fortalecimento de umas práxis criadora, na 

medida em que orienta uma práxis pedagógica na qual o professor deve partir da prática social 

inicial, problematizar essa prática, buscar as respostas a partir dos aportes teóricos, provocando 

a catarse, para depois retomar à prática social com um novo olhar mais crítico e reflexivo, sendo 

capaz de transformar tal realidade. A partir do olhar de sujeito envolvido no processo, é possível 

concluir que a elaboração da Proposta Didática se configura como alternativa metodológica 

viável para provocar possibilidade de formação integrada no curso técnico em Meio Ambiente 

integrado ao Ensino Médio, do IFMA-Campus Maracanã. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio. Práxis 

Pedagógica. Pedagogia Histórico- Crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

We were encouraged to develop this research, which focuses on Technical Training Integrated 

to High School, based on pedagogical praxis based on Historical-Critical Pedagogy. It aimed 

to investigate whether the collective construction of a Didactic Proposition based on Historical-

Critical Pedagogy could constitute a viable methodological alternative for integrated training 

in the perspective of Integrated Technical Professional Training in Secondary Education. The 

study cross-referenced the theoretical fields that approach continuing education in the sense of 

pedagogical praxis, within the scope of Technical Education Integrated to High School and 

from the perspective of Historical-Critical Pedagogy. Through the qualitative approach, we 

adopted participatory research as a methodological path, and historical-dialectical materialism 

as an epistemological assumption. The locus of the study was the Federal Institute of Education, 

Science and Technology, Campus Maracanã, specifically the Technical Course in Environment 

integrated to High School and as subjects a group of teachers in this inserted course. As an 

instrument for data collection, we used the application of an electronic questionnaire through 

Google Forms, with teachers, aiming to identify their training needs, as well as the limits, 

obstacles and potential of teaching practice in the context of the researched course. 
The data obtained, based on the categorical analysis of the content analysis method, by Bardin, 

guided the planning and collective elaboration of the educational product, with the teachers, 

which culminated in a Didactic Proposal in the light of Historical-Critical Pedagogy: from the 

initial social practice the final social practice. The elaboration of this product consisted of 

formative moments that, as a result of the pandemic, were carried out asynchronously, with the 

research subjects, focusing on two central categories: Professional and Technological 

Education Integrated with High School and Historical-Critical Pedagogy, being simultaneously 

the didactic proposal was elaborated. The evaluation of the formative process and of its proposal 

revealed that it enables the strengthening of creative praxis, as it guides a pedagogical praxis in 

which the teacher must start from the initial social practice, problematize this practice, seek the 

answers from the theoretical contributions, provoking catharsis, and then resuming social 

practice with a new, more critical and reflective look, being able to transform this reality. From 

the perspective of the subject involved in the process, it is possible to conclude that the 

elaboration of the Didactic Proposal is configured as a viable methodological alternative to 

provoke the possibility of integrated training in the technical course in Environment integrated 

to High School, of the IFMA-Campus Maracanã. 

 

Keywords: Technical Vocational Education Integrated with High School. Pedagogical Praxis. 

Historical-Critical Pedagogy 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A opção em desenvolver esta pesquisa foi motivada por desafios que atravessam 

minha trajetória de profissional da educação, desde o processo de minha formação acadêmica 

em Pedagogia, realizada no período de 1993 a 1996, em concomitância com o início da minha 

carreira docente, em 1992, ao ingressar como professora das séries iniciais na Rede Estadual de 

Ensino do Maranhão. Progressivamente, ao concluir o curso de Pedagogia na Universidade 

Estadual do Maranhão, tive a oportunidade de lecionar nas demais etapas da educação básica, 

seguida de algumas experiências docentes no ensino superior e como gestora escolar, cujo 

público atendido eram jovens de ensino fundamental e médio.  

Posteriormente, em 2006, ao ingressar como supervisora pedagógica na Secretaria 

de Estado da Educação do Maranhão, vivi novas e marcantes experiências como formadora de 

professores e gestores, abrangendo, além da educação regular, outras modalidades da educação, 

a exemplo da Educação de Jovens e Adultos -EJA e Educação Indígena.    

Nesse ínterim, entrecortaram minha trajetória profissional temas diversos, como 

indisciplina, fracasso escolar, planejamento, métodos de ensino, avaliação escolar, relação 

professor e aluno, gestão democrática, EJA e Educação Indígena, e, em maior destaque questões 

que envolvem o ensino médio brasileiro, a exemplo de sua fragilidade identificatória que 

pendula entre o objetivo de preparar para o vestibular ou para profissionalizar com vistas a 

atender as demandas do mercado. 

É importante destacar que foi durante o processo de minha inserção na carreira 

docente, década de 1990, que foram realizadas reformas educacionais, frutos de embates em 

meio a uma democracia restrita, que resultou na promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9394/1996, que trouxe novos delineamentos para o ensino 

médio e a educação profissional no Brasil.  

 Dentre os diversos desafios aqui apontados, as questões relacionadas ao ensino 

médio tiveram maior relevância na minha trajetória, em razão da experiência na gestão escolar 

que propiciou o envolvimento direto com esta última etapa da educação básica. Neste processo, 

ganhou maior destaque a tríade relacionada ao Ensino Médio: oferta, permanência e qualidade, 

o enfretamento da evasão escolar, a busca pela diminuição das taxas de abandono e reprovação 

e a definição de uma identidade em que esse nível de ensino pudesse superar o pêndulo entre 

uma escola que educa e uma que profissionaliza. A sua definição como última etapa da 

educação básica, comum e de direito de todos foi uma conquista considerável. 
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Essas experiências e desafios me moveram para a inserção, em 2018, no Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), no qual tive a oportunidade 

de refletir acerca de temáticas que perpassam a  relação trabalho, educação e sociedade e 

apreender, dentro do possível,  o movimento contraditório e desigual que tem configurado o 

Ensino Médio e a Educação Profissional na história da educação brasileira,  em razão da forma 

histórica de sociabilidade regida pelo capital, na qual estes se situam, em que o indivíduo vale 

enquanto força de trabalho e não enquanto ser humano integral. 

Foi possível compreender que formação humana omnilateral, escola unitária, 

trabalho como princípio educativo, educação politécnica, pedagogia histórico-crítica, são 

conceitos com esteio no materialismo histórico dialético,  sintetizados nas obras de Marx e 

Engels (1986), Gramsci (2001), Saviani (2008), Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), entre 

outros, que abrem possibilidades de elucidar caminhos para a construção de um processo 

formativo em que o ser humano na integralidade seja o fim a ser alcançado.  Ao tempo que 

explicam a organicidade da educação ao modelo capitalista de produção, que a diferencia e a 

particulariza para manter a dominação e o seu processo de acumulação, apontam, em face de 

suas próprias contradições, requisitos indispensáveis para que se geste uma educação que 

contribua para formar indivíduos que se engajem na luta pela construção de outro modelo 

social. 

A apreensão dos retrocessos, obstáculos, limites e também avanços, ainda que 

incipientes, no campo da educação, que expressa a correlação de forças em que se move este 

processo humano, levou-nos a assumir o desafio de aprofundar a compreensão da educação 

profissional técnica integrada ao ensino médio, consubstanciada no Decreto 5.154/2004, 

buscando entender o movimento contraditório que determinou sua elaboração e como poderá, 

a partir das configurações que vai assumindo na prática social, contribuir para sustentar ou 

transformar a realidade educacional e social em que se insere.  Em concordância com Frigotto, 

Ciavatta e Ramos (2005) assumimos que a educação profissional integrada ao ensino médio, 

por conter os germens da politecnia, pode se constituir um caminho possível para a construção 

do ensino politécnico e unitário, em oposição ao que se reduz a atender as necessidades do 

mercado.   

Contudo, consideramos necessário ficar atentos, tal qual adverte Manacorda (1991), 

às direções opostas de concepções de educação politécnica difundidas ainda no contexto da 

origem da indústria moderna, assim como na contemporaneidade em que a incorporação dos 

avanços tecnológicos no processo produtivo toyotista, contraditoriamente, passa a exigir 

trabalhadores com saberes, habilidades e atitudes básicas.  Isso porque a formação politécnica 
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para Marx é vista como meio de fortalecimento da classe trabalhadora para potencializar o 

processo de formação revolucionária. Já para concepção burguesa, que hoje se encontra afinada 

com o discurso da polivalência, surge como uma questão meramente instrumental de 

preparação de mão de obra para a produção, segundo as exigências do processo de acumulação 

capitalista (SOUZA JUNIOR, 2010).   

A partir desta compreensão, problematizamos, sintonizadas com Ramos (2010, p. 

18), sobre a sociedade que buscamos formar a partir da prática educativa que desenvolvemos. 

Visamos a uma sociedade que “[...] exclui, que discrimina, que fragmenta os sujeitos e que nega 

direitos ou visamos a uma sociedade que inclui, que reconhece a diversidade, que valoriza os 

sujeitos e sua capacidade de produção de vida, assegurando direitos sociais plenos?”.  

Colocamos-nos, assim como a autora, na segunda posição na qual a educação ao invés de se 

direcionar a atender as necessidades do mercado capitalista, assume a direção que poderá 

contribuir para a formação de sujeitos com saberes politécnicos e emancipados, alinhados com 

a construção de uma sociedade igualitária e justa. 

A proposta de educação profissional técnica integrada ao ensino médio está 

assentada em concepções que se encaminham nessa direção. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), 

embasados em pressupostos marxianos, ponderam que, se não lhe é possível, em decorrência 

da lógica do modelo societário capitalista, efetivar na plenitude a educação politécnica, não dá 

igualmente para desconsiderar sua potencialidade de ser travessia, por estar embasada em 

pressupostos que têm inerente os germens da politecnia. 

 Ramos (2010) evidencia que o sentido de integração que embasa esta propositura 

de educação expressa uma concepção de formação humana que integra durante todo o processo 

formativo, as dimensões fundamentais da vida que estruturam a prática social, isto é, o trabalho 

- compreendido em seu sentido ontológico e histórico -, a ciência, a cultura e a tecnologia, na 

perspectiva da formação omnilateral e politécnica dos sujeitos. A interdisciplinaridade, a 

pesquisa e a contextualização se constituem princípios pedagógicos, de acordo com as diretrizes 

que orientam seus currículos. 

É evidente que uma educação nesta perspectiva, com horizonte na formação de 

caráter amplo e emancipatório, terá que ser norteada por pressupostos e princípios que tenham 

esta sustentação, e deverá encontrar formas profundamente diferentes daquelas alinhadas à 

reprodução de indivíduos que se limitem a ser úteis ao capital. Consideramos que é 

imprescindível, sem a ingenuidade de achar que a educação pode tudo e sozinha, desenvolver 

um trabalho educativo que, como práxis educativa, busque “[...] produzir, direta e 



17 
 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens”. (SAVIANNI, 2011, p. 13). 

Neste sentido, entendemos que o desenvolvimento da formação integrada no 

contexto de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, integrada ao Ensino 

Médio se constitui um campo rico a ser explorado por estudos e pesquisas, de um modo geral. 

Por mais que investigações já tenham sido realizadas ou estejam em realização na busca de 

compreendê-la sob diferentes recortes, este é um campo inesgotável, na medida que há sempre 

aspectos a serem apreendidos, dadas as complexas dimensões que este fenômeno educativo 

abarca.   

A responsabilidade assumida pelos Institutos Federais de Educação, por meio da 

Lei nº 11.892/2008, de ofertar 50% de suas matrículas nos cursos de educação profissional 

técnica integrada ao ensino médio é afirmada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão - IFMA. No seu Projeto Pedagógico Institucional, elaborado em 2016, 

expressa o compromisso com uma prática educativa, nas diversas formas de ofertas, 

fundamentada nas concepções de ser humano, trabalho, sociedade e educação de caráter 

emancipatório na direção de construção de um modelo de sociedade que dê prioridade ao 

desenvolvimento do ser humano na integralidade. Traz registrado que a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio se funda: 

 
[...] nas concepções de Politecnia e omnilateralidade, na perspectiva de formação para 

além das exigências do mercado de trabalho. Ou seja, uma formação voltada para o 

desenvolvimento humano perpassando o domínio intelectual da técnica, bem como a 

apreensão dos saberes para transformar a si mesmo, transformando a realidade, em 

um ambiente humanizador (IFMA, 2016, p. 19). 

 

Reconhecemos que uma formação potencialmente emancipatória nos Cursos 

Técnicos Integrados ao Médio, como pressupõe este instrumento que norteia a prática 

pedagógica da instituição, traz inerente complexos e profundos desafios, exigindo, obviamente, 

além de decisões  que extrapolam o contexto institucional, outras condições, a exemplo da 

incorporação da concepção de formação integrada e de currículo integrado, tendo o trabalho 

como princípio educativo, formação continuada, trabalho coletivo, condições estruturais, dentre 

outros, para que o alcance dos objetivos institucionais seja possibilitado. 

Por defender, em sintonia com Ramos (2010),  que as instituições que ofertam a 

educação profissional na forma integrada precisam avançar na práxis pedagógica, o que exige 

compreensão e um esforço coletivo para além do aspecto legal e formal, acreditamos que as 

contribuições da  Pedagogia Histórico-Crítica, por sua natureza e embasamento poderão se 

constituir alternativa teórica e metodológica profundamente diferente daquelas que, ao 
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desintegrar formação geral e formação profissional, teoria e prática, colocam-se na contramão 

da formação anunciada. 

As contribuições de Savianni (2011) com a Pedagogia Histórico-Crítica, 

fundamentada na Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski, ambas assentadas no materialismo 

histórico-dialético, ao defender o direito da classe trabalhadora de acesso ao patrimônio cultural 

humano historicamente desenvolvido, com vistas a instrumentalizá-lo para a luta contra a 

exploração, traz elementos que podem contribuir para fertilizar esse alcance. Em suas 

elaborações, evidencia o caráter revolucionário do saber elaborado, assim como o papel da 

escola em propiciar a todos, principalmente aos trabalhadores, que são relegados ao descaso no 

capitalismo “[...] a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado 

(ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber” (SAVIANI, 2011, p. 15), 

como condição de contribuir com sua emancipação.  

Ao destacar que o saber a ser trabalhado pela escola “é o saber metódico, 

sistemático, científico, elaborado” (SAVIANI, 2011, p. 18), afirma que os conteúdos, como 

produção histórica,“[...] reúnem dimensões conceituais, científicas, históricas, econômicas, 

ideológicas, políticas, culturais e educacionais que devem ser explicitadas e apreendidas no 

processo ensino-aprendizagem” (GASPARIN, 2012, p. 2), isto é, como totalidade que permite 

uma apreensão crítica das diversas dimensões da mesma realidade. Reconhece o papel 

mediador do professor no desenvolvimento da práxis pedagógica, a partir do método de ensino,  

que seguindo a lógica do método dialético de elaboração do conhecimento científico, desdobra-

se em “passos metodológicos”, articulados e intercomplementares, do processo de construção 

de conhecimento, a saber: a Prática Social Inicial como ponto de partida; a Problematização; a 

Instrumentalização;  a Catarse e  a Prática Social Final como ponto de chegada (SAVIANI, 

2011; GASPARIN, 2012). 

Partindo desses pressupostos, fomos instigadas a desenvolver essa pesquisa, cujo 

foco é a formação profissional técnica integrada ao ensino médio, consubstanciada por uma 

prática pedagógica embasada na Pedagogia Histórico-Crítica. Compreendemos que essa 

pedagogia e a formação integrada dialogam em suas bases conceituais, sendo assim se articulam 

com perspectivas de possibilitar que o processo formativo alcance dimensão emancipatória. 

Isso implica umas práxis pedagógica dinamizada em momentos pedagógicos, que se traduzem 

em movimentos, nos quais os conteúdos de ensino têm um tratamento que vai da prática social 

inicial à nova prática social mediada pela teoria (SAVIANI, 2008; GASPARIN, 2012). É nessa 

práxis que estes conteúdos serão priorizados e transmitidos num movimento constante de 

apropriação e superação. 
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Nesse sentido, essa pesquisa buscou compreender a realidade do Curso Técnico em 

Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio, no IFMA – Campus Maracanã, identificando seus 

limites, obstáculos e potencialidades, com a intenção de promover uma prática pedagógica que 

consubstancie uma formação integrada e que, obviamente dentro das possibilidades, possa se 

constituir travessia para a formação humana integral, tal qual proposto por cursos desta 

natureza. Debruçamos-nos a investigar as práticas, os saberes, as concepções, as percepções e 

perspectivas dos sujeitos do referido curso para elucidar a seguinte questão: uma proposta 

didática embasada na Pedagogia Histórico-Crítica, construída coletivamente, poderá contribuir 

para o desenvolvimento de uma prática pedagógica na perspectiva da formação integrada como 

pressupõe a Formação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio? 

A construção coletiva da mencionada proposta didática para o curso em foco se 

revestiu dessa intencionalidade na medida em que a Pedagogia Histórico-Crítica assume um 

novo pensar e agir pedagógicos, no qual o tratamento dos conteúdos escolares caminha  “[...] 

da realidade social, como um todo, para a especificidade teórica da sala de aula e desta para a 

totalidade social novamente” (GASPARIN, 2012, p. 3), em um rico processo dialético, que 

propicia apreender os conhecimentos, seja da base geral ou específica, na totalidade que os 

constituem.    

Para elucidar a questão central outros tópicos se fizeram necessários, como: quais 

as necessidades formativas dos professores com relação aos pressupostos da Pedagogia 

Histórico-Crítica consonante com a propositura da formação profissional técnica integrada ao 

ensino médio? 

Que pressupostos teóricos e metodológicos darão base à construção coletiva da 

proposta didática de perspectiva Histórico-Crítica para o Curso Técnico em Meio Ambiente 

Integrado? Quais as implicações para a formação profissional técnica integrada ao Ensino 

Médio advindas da vivência da proposta didática? 

A partir dessas questões foi formulado o seguinte objetivo geral: investigar se a 

construção coletiva de uma proposta didática embasada na pedagogia histórico-crítica poderá 

constituir-se alternativa metodológica viável para a formação integrada na perspectiva da 

formação profissional técnica integrada ao Ensino Médio.   
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Nessa perspectiva, foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

Refletir sobre os pressupostos teóricos metodológicos da Educação Profissional 

Técnica Integrada ao Ensino Médio e da Pedagogia Histórico-Crítica, nos marcos da formação 

do trabalhador;   

Identificar as necessidades formativas dos docentes envolvidos no Curso Técnico 

em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio, com relação aos pressupostos teóricos e 

metodológicos da Pedagogia Histórico-Crítica e da formação integrada; 

Construir coletivamente uma proposta didática para o Curso Técnico em Meio 

Ambiente Integrado ao Ensino Médio, embasada nos aportes da Pedagogia Histórico-Crítica e 

da Educação Profissional Técnica na forma integrada; 

Avaliar a proposta didática quanto às possibilidades de contribuir para a formação 

integrada no Curso Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio.  

No sentido de sistematizar os resultados da pesquisa desenvolvida, este trabalho, 

além desta introdução, está organizado em seções que se intercomplementam em torno do 

estudo desenvolvido, culminando com as considerações finais.  

A Seção 2: A Educação Profissional Técnica Integrada à Educação Básica: discute 

os fundamentos da relação trabalho educação que dá esteio ao projeto da educação profissional 

técnica, na forma integrada; o percurso histórico da Educação Profissional Técnica (EPT) no 

Brasil que se movimenta pela disputa de propostas que aprofundam a dualidade educacional e 

a que aponta a possibilidade de integração com potencialidades emancipatórias, bem como, os 

pressupostos curriculares da educação profissional técnica integrada ao ensino médio. 

Na Seção 3: A Pedagogia Histórico-Crítica e a Educação Profissional Técnica 

Integrada ao Ensino Médio: desafios para uma práxis integradora, refletimos sobre os conceitos 

de prática e práxis pedagógica, bem como, acerca dos pressupostos filosóficos, psicológicos, 

teóricos e metodológicos da Pedagogia Histórico-Crítica e suas contribuições na Educação 

Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio;   

Na Seção 4 e 5: A Metodologia da Pesquisa: os caminhos trilhados, discutimos a 

abordagem metodológica, apresentamos o cenário e os sujeitos da pesquisa, os caminhos 

trilhados para a coleta de dados, suas análises, e o desenvolvimento da pesquisa que deu 

elementos para a elaboração coletiva do produto educacional, que culmina com a proposta 

didática;  

Na Seção 6: A Construção Coletiva de uma Proposta Didática à Luz da Pedagogia 

Histórico-Crítica: da prática social inicial à prática social final, trazemos o percurso da 

elaboração coletiva da proposta, enunciando os diferentes momentos que compuseram o 
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processo formativo e de maneira sistemática e planejada contemplando os cinco passos da 

Pedagogia Histórico-Crítica anunciados por Saviani (1994) e organizados didaticamente por 

Gasparin (2012). A partir das análises das necessidades formativas dos discentes, rumo à 

superação da percepção imediata, através da exposição dos elementos contraditórios 

compreendidos na referida análise, os quais organizamos em cinco passos de discussão, 

construção e análise: a) Conhecendo a prática social inicial dos docentes; b) Estudos e 

problematizações acerca da Pedagogia Histórico-Crítica; c) As mediações para a 

instrumentalização e catarse; d) Prática social final do conteúdo: elaboração coletiva da 

proposta didática; e) Avaliação do Produto Educacional;  

Nas considerações finais, apresentamos uma síntese com o propósito de demonstrar 

como foi possível desenvolver uma proposta partindo do pressuposto teórico do materialismo 

histórico dialético que considera sempre as contradições em um processo dialético, tendo como 

ponto de partida a tese e sua contradição, a antítese, avançando para a elaboração de uma 

síntese, pela mediação do professor, de maneira que os discentes ao retornarem à sua prática 

social, ao seu cotidiano, esses conhecimentos sejam  perceptíveis, não apenas na dimensão 

teórica, mas no sentido de terem apreendido tais conteúdos com o sentido e o significado 

sociais, de maneira que sejam capazes de transformar a realidade social na qual estão inserido. 

Esperamos que esta pesquisa possa contribuir de maneira significativa com a prática 

formativa e pedagógica dos docentes, levando em consideração a dimensão emancipatória da 

proposta didática, resultada deste estudo, que se fundamenta na Pedagogia Histórico-Crítica e 

o caráter dinâmico das práxis transformadoras que esta proposta suscita. 
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2 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA À EDUCAÇÃO BÁSICA: 

fundamentos e percursos históricos 

 

Com a intenção de dá sustentação ao objeto que nos dispomos a pesquisar, 

organizamos a seção em três partes que dialogam e se intercomplementam: (i) os fundamentos 

da integração trabalho e educação; (ii) da dualidade educacional no Brasil à perspectiva de 

educação profissional integrada; (iii) os pressupostos curriculares da Educação Profissional 

Técnica integrada ao Ensino Médio.  

Entendemos que as discussões sobre educação profissional integrada à educação 

básica, situada no âmbito da relação trabalho e educação, é um campo complexo, atravessado 

por problemas e explicado por diferentes teóricos, cabendo ao pesquisador fazer escolhas 

quanto aos que adotar. 

Optamos por teóricos, assentados no materialismo histórico dialético, e outros que 

fazem análises críticas, que buscam explicar a educação profissional em sua relação com a 

educação básica, de forma crítica e aprofundada, procurando compreendê-lo em seus 

movimentos e contradições que lhe são inerentes, conforme veremos a seguir.  

 

2.1 Os fundamentos da integração entre trabalho e educação 

 

Os fundamentos que deram esteio à elaboração dessa pesquisa têm sua afirmação 

no entendimento de que a relação entre trabalho e educação se assenta na concepção materialista 

histórica e dialética do homem enquanto ser social e histórico. Em Marx, entendemos que a 

constituição da natureza humana está relacionada à própria forma do homem produzir a 

existência material e social, por meio do trabalho, no decurso da história. Na relação que o 

homem estabelece com a natureza e com os outros homens é que são elaborados e reelaborados 

os conhecimentos, a cultura, a tecnologia e a própria humanidade. Nesse movimento, os 

indivíduos se educam e criam os instrumentos que medeiam a educação das gerações futuras. 

Portanto, para intervir na realidade, produzindo sua existência, o homem também, 

dialeticamente, foi criando o seu jeito de educar, o qual busca responder aos problemas e 

necessidades que a cada momento histórico se apresentam.  

Marx, em “O Capital” (1983), explicita que o trabalho é um intercâmbio entre o 

homem e a natureza por meio do qual são produzidos os bens materiais necessários à existência 

humana. Destaca a dimensão teleológica do trabalho que se expressa por ser síntese entre 

subjetividade e objetividade, isto é, entre consciência e realidade objetiva natural. Ao projetar 
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na consciência o fim a ser atingido e ao agir de modo intencional sobre a natureza, o homem 

produz uma nova realidade, não mais a natural, mas a realidade social. Deste modo, [...] ao 

trabalhar, “ o homem produz não apenas os objetos externos, mas também se produz a si mesmo 

e as suas relações sociais”. (TONET, 2016, p.118). Só os homens, ao transformarem a natureza, 

também produzem a própria natureza humana. A esse respeito, pela via do pensamento 

marxista, Lessa e Tonet (2012, p.18) afirmam que:  

 

[...] Entre os homens a transformação da natureza é um processo muito diferente das 

ações das abelhas e formigas. Em primeiro lugar, porque a ação e seu resultado são 

sempre projetadas na consciência antes de serem construídas na prática. É essa 

capacidade de idear (isto é, de criar ideias) antes de objetivar (isto é, de construir 

objetiva ou materialmente) que funda, para Marx (1983), a diferença do homem em 

relação à natureza, a evolução humana.  

 

Diversamente dos animais, os homens têm, antes de qualquer outra coisa, que 

produzir os meios necessários ao seu próprio existir. Com esse entendimento, Marx (1983) 

afirma ser o trabalho a fonte primária do agir humano, o ato ontológico-primário do ser social, 

pois o homem para poder existir teve que realizar a ação fundamental de transformação da 

natureza, por meio do ato de trabalho.   

Outro ponto importante discutido por Marx (1983) é que o trabalho, embora 

fundante, é apenas um dos momentos da realidade social.  Existem outras formas que fazem 

parte dessa realidade, como a linguagem, a sociabilidade e a educação, entretanto, elas sequer 

poderiam existir se não fosse pelo trabalho, no qual se encontra a raiz do ser social.  Dessa 

forma, defende que a educação é uma das formas que integram o ato de trabalho desde o seu 

momento mais original.  Sendo assim, é justo reconhecer que existe entre o trabalho e educação 

uma relação de dependência ontológica, por ser seu fundamento, por se determinarem 

reciprocamente e se constituírem mutuamente nesse processo (TONET, 2016).   

Se os seres humanos, contrário aos animais que são geneticamente programados 

para garantir as condições de sobrevivência, necessitam aprender o que têm que fazer para 

alcançar as intenções a que se lançam pelo ato do trabalho, cabe afirmar a intrínseca relação 

entre trabalho e educação. Isso demonstra que nascemos com potencialidades para nos 

tornarmos indivíduos humanos, mas só alcançamos essa humanidade na medida em que nos 

apropriamos do patrimônio humano universal.  É no processo dos indivíduos se tornarem 

membros do gênero humano que a educação ganha sentido (MARX, 1983; TONET, 2016). 

Desse modo, podemos afirmar que a educação se justifica pela necessidade de 

aquisição de conhecimentos, habilidades, comportamentos e valores que permitem ao indivíduo 
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inserir-se no processo social, ou seja, o sentido mais profundo da educação é definido pelas 

“[...] necessidades mais gerais da reprodução do ser social”. (TONET, 2016, p. 124). O 

pensamento de Lukács (2013, p. 153) se encaminha nessa direção quando diz “[...] que toda 

sociedade demanda dos seus próprios membros uma dada massa de conhecimentos, 

habilidades, modo de comportamentos. [...] a educação em sentido estrito são consequências 

das necessidades sociais surgidas”.   

Esses pressupostos nos levam a entender que sendo o trabalho o fundamento 

ontológico do ser social é óbvio que em “[...] cada momento e lugar históricos, uma determinada 

forma de trabalho será a base de uma determinada forma de sociabilidade e, portanto, de uma 

certa forma concreta de educação”. (TONET, 2016, p, 124).  O trabalho de coleta que fundou 

a sociedade na forma primitiva, o trabalho escravo que fundou a sociedade escravista, o trabalho 

servil que fundou a sociedade feudalista e o trabalho assalariado que continua a fundar até hoje 

a sociedade capitalista requerem um modelo específico de educação, consoante às necessidades 

de formação humana a serem alcançadas para dar conta do atendimento das demandas sociais 

que lhes são inerentes.   

O fato é que à medida que as formas de produção se aperfeiçoaram, consolidou-se 

a divisão do trabalho, a partir da apropriação privada, inicialmente de terras e posteriormente 

dos meios de produção, o que gerou a superação do modelo de comunidades primitivas e a 

consolidação da divisão dos homens em classes sociais. Nesse contexto, é possível perceber a 

diferença essencial entre a educação nas comunidades primitivas e nas sociedades de classe.  

Nas comunidades primitivas pelo fato do trabalho ser encarado na totalidade do 

processo, em que a divisão de atividades se dava de forma consciente e organizada entre seus 

membros, a educação, que implicava obrigação de toda comunidade, cumpria a função de 

assegurar a todos os indivíduos, de forma indiferenciada, a apropriação dos conhecimentos, 

valores, habilidades e comportamentos que lhes instrumentalizassem para se inserirem no 

processo social.   

A emergência da propriedade privada e sua consequente divisão social do trabalho 

que separou os homens entre aqueles que produzem a riqueza e aqueles que dela se apropriam 

privadamente, ao tempo que estruturou os indivíduos  em classes sociais antagônicas promoveu 

a desigualdade na educação. Nesse sentido, a educação passa a  assumir, diferenciadamente, 

uma forma para os que realizam o trabalho manual, os da classe explorada, e outra forma para 

aqueles que realizam o trabalho intelectual, que pertencem à classe dos exploradores.  

Marx, nos Manuscritos econômicos filosóficos (1989), argumenta que a divisão  do 

trabalho sob a égide do capitalismo, passando pela manufatura à indústria moderna, resulta em 
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um  trabalhador reduzido à parcela de si mesmo, que ao invés de produzir sua humanização, 

produz sua degradação ao ser usado para garantir, cada vez mais, o processo de acumulação de 

capital. Isso consiste no processo de alienação dos trabalhadores, no qual  estes se separam não 

só  dos instrumentos de trabalho e das matérias primas, mas dos próprios produtos que 

elaboram. O modelo de educação que aí se engendra, por seu caráter de classe, ao desconsiderar 

a unitariedade que caracteriza o ser social,  tornou-se um obstáculo para o desenvolvimento 

integral dos indivíduos. Ou seja, a unilateralidade dos homens na sociedade capitalista é 

condicionada por uma prática social e uma educação unilateral que separa atividade material e 

atividade intelectual. (MARX, 1989). 

Cabe destacar que, ainda que Marx não tenha se ocupado direta e especificamente 

da elaboração teórica no campo da educação, é possível identificar, no conjunto de sua obra, 

passagens referidas a esta categoria, que trazem contribuições à elaboração que aqui 

discorremos. Ao conceberem o trabalho na dimensão histórica que assume no modo capitalista 

de produção, Marx e Engels (1986) se debruçam na análise da proposta da instrução da classe 

trabalhadora que se gesta no contexto político e econômico no qual emerge a industrialização 

moderna, e fazem a crítica à escola burguesa pelo ideal de adestrar o trabalhador para tomar 

parte na divisão social do trabalho, em condição subalternizada.  

Efetivamente, nas Instruções aos delegados ao I Congresso da Internacional dos 

Trabalhadores, realizada em Genebra, em setembro de 1866, delineiam uma concepção de 

educação fundada na integração da educação com o trabalho produtivo, como possibilidade, 

ainda no seio do capitalismo, de substituir a formação do trabalhador parcial por um trabalhador 

integralmente desenvolvido, a partir de um projeto de instrução em que estejam incorporados: 

 

[...] educação intelectual; educação corporal, tal como a que se consegue com os 

exercícios de ginástica e militares; educação tecnológica, que recolhe os princípios 

gerais e de caráter científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia 

as crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos diversos 

ramos industriais.  [...]. A combinação de trabalho produtivo pago com a educação 

intelectual, os exercícios corporais e a formação politécnica elevará a classe operária 

acima das classes burguesa e aristocrática. (MARX; ENGELS, 1986, p. 60). 

 

 

Ao se contraporem ao modelo burguês de educação fragmentada, Marx e Engels 

(1986) expõem as ideias da formação humana integral, em que no processo formativo se 

integram educação e trabalho, atividade intelectual e laboral, tendo em vista propiciar aos 

trabalhadores o domínio científico e tecnológico do novo processo de produção em curso e as 

condições para a construção de uma estrutura social, na qual os trabalhadores se constituam 
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como classe dirigente.  Em oposição à unilateralidade se aponta como horizonte a formação de 

sujeitos na perspectiva da omnilateralidade. 

Para Marx e Engels (1986), a formação omnilateral requer a unidade entre formação 

intelectual e formação manual aliada a prática social, como condição dos sujeitos alcançarem a 

compreensão sobre a totalidade do processo social do qual são parte. Portanto, para além da 

união de instrução e trabalho, esta formação pressupõe a instrução enquanto elemento da crítica 

da forma histórica que o trabalho assume sob o modo de produção capitalista, com vistas à 

construção de um novo modelo de sociedade.  

O que se coloca como perspectiva é oportunizar a todos os trabalhadores o 

desenvolvimento de todas as suas potencialidades humanas, que contemple suas dimensões 

física, psicológica, cultural, social, política, estética, ética, dentre outras, com vista à sua 

emancipação. A afirmação do trabalho como princípio educativo se expressa na medida em que 

pressupõe a construção de um novo projeto de sociedade onde o trabalho se efetive enquanto 

atividade realizadora do homem. Isso requer a compreensão da dimensão dupla e contraditória 

do trabalho, em que para além do sentido histórico de atividade alienada e fetichizada, tem um 

sentido ontológico, enquanto processo eminentemente humano, por meio do qual se produz a 

natureza humana.  Ou como diz Marx (1978), o trabalho ao mesmo tempo que aliena, degrada 

e subordina, também cria e humaniza o ser humano.  

Gramsci é outro estudioso que, alinhado com o pensamento marxiano, apresenta 

elementos que servem de fundamentos à educação integrada, no âmbito do que estamos 

estudando e propondo para a formação de trabalhadores. Nas análises sobre a educação, este 

autor teceu crítica à reforma educacional proposta pelo governo italiano, em 1923, sob a 

condução de Giovanni Gentilli, ministro da Instrução Pública de Benito Mussolini. Evidenciou 

o caráter discriminatório da divisão entre a escola clássica e profissional que cumpria a função 

de perpetuar as estratificações de classe, na medida em que “a escola profissional destinava-se 

aos filhos dos trabalhadores, para realizarem funções instrumentais, ao passo que a clássica se 

destinava aos filhos da burguesia, classe dominante com função intelectual e dirigente”. 

(GRAMSCI, 1991, p. 118). 

Ao invés de escolas marcadas pela dualidade estrutural, com caráter e finalidades 

diferenciadas, Gramsci (2014, p. 34) apresenta a concepção de escola única ou unitária “[...] de 

cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo justo o desenvolvimento da 

capacidade de trabalhar manualmente [...] e o desenvolvimento das capacidades de trabalho 

intelectual”. Assim, contrária à escola profissional predestinada à preparação para o trabalho 

alienante, propiciaria condições para que “[...] cada ‘cidadão’ possa tornar-se ‘governante’ e 
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que a sociedade o ponha, ainda que ‘abstratamente’, nas condições gerais de poder fazê-lo [...]” 

(GRAMSCI, 2001, p. 50).  

Ao buscar o equilíbrio no desenvolvimento do trabalho manual e intelectual, das 

capacidades práticas e intelectuais dos estudantes, a educação profissional, sob uma base única 

de formação, que integra cultura geral e cultura técnica, tem como perspectiva a formação do 

trabalhador omnilateral, capaz de atuar como especialista e como dirigente. (GRAMSCI, 2001). 

O horizonte é a formação cultural e técnica atrelada à formação da consciência política e 

revolucionária dos trabalhadores.  

A ideia de formação humana integral cunhada por Marx e Engels e posteriormente 

por Gramsci igualmente se embasa no conceito de politecnia. Cabe esclarecer, a partir de 

Manacorda (1991), que na época de Marx foi esboçada pelo capital uma proposta de formação 

politécnica que buscava preparar os trabalhadores para se tornarem mais versáteis e capazes de 

exercer as diferentes ocupações do processo produtivo moderno, o que não significava uma 

formação que integrasse intelecto e corpo, nem conhecimentos do ofício embasados em 

conhecimentos teóricos profundos. A preocupação era preparar trabalhadores para atenderem 

às exigências do movimento de valorização do capital, na atual fase de desenvolvimento das 

forças produtivas, que exigia força de trabalho qualificada e disponível. 

Marx (1983) faz a crítica a esta formação, argumentando que não basta o 

trabalhador conhecer a técnica, é necessário que ele domine os fundamentos da ciência que 

deram origem àquela técnica e às relações que se estabelecem ao usar aquela tecnologia. Tal 

ênfase traduz a preocupação com a ampliação da formação do trabalhador. Essa formação não 

pode ser reduzida a uma mera formação técnica diversificada, é necessário um ensino 

politécnico com a função de garantir aos trabalhadores os fundamentos científicos, teóricos e 

práticos dos diferentes processos de trabalho. 

 Defende a proposta de educação que antes já discutimos, na qual além da formação 

tecnológica, incorpora as atividades físicas e os conhecimentos das ciências que fundamentam 

estas tecnologias, como possibilidade de elevar a classe trabalhadora acima das demais classes. 

Portanto, o sentido que alcança a formação politécnica em Marx vai além, pois incorpora no 

seu conteúdo e pedagogia a formação do trabalhador capaz de revolucionar a sociedade 

existente e criar uma nova ordem social, em que ele se constitua um sujeito emancipado. 

Para Saviani (2007) a formação politécnica difere da profissionalização estreita que 

coadunada com os interesses do mercado, impede de qualificar o trabalhador para compreender 

os fundamentos científicos, tecnológicos e sócio-históricos das diferentes técnicas que 

caracterizam o processo de trabalho moderno.  Sendo assim, para além do domínio da técnica, 
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propicia o domínio intelectual, científico e político da atividade que desenvolve, o que significa 

não só conhecer o produto, a máquina, mas igualmente a natureza e sua relação com o homem.  

Esse é o horizonte que norteia a organização da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio Integrada ao Ensino Médio, o qual subsidiado pelos referenciais da educação 

socialista, sob o esteio da  Pedagogia Histórico-Crítica, objeto deste estudo, busca, mais que 

uma forma de articulação entre ensino médio e educação profissional, recuperar a concepção 

de educação politécnica, de educação omnilateral e de escola unitária, que esteve na disputa por 

uma nova LDB na década de 1980, e nos anos 2000 quando novas tentativas de implantação da 

formação integrada emergem, e que até hoje se mantém em vigor em um outro contexto de 

correlação de forças. (CIAVATTA,2012).    

Portanto, a luta pela integração entre educação profissional e ensino médio não 

prevê apenas a junção do curso técnico com o ensino médio, mas, uma integração cujo foco é 

um projeto educacional que tenha centralidade no desenvolvimento das potencialidades dos 

estudantes, considerando que estes não são sujeitos abstratos e isolados, e, portanto, os 

conhecimentos adquiridos no seu processo de formação, precisam fazer sentido para a sua 

prática social, numa perspectiva de emancipação humana. 

Outro ponto a considerar é que a integração da educação profissional ao ensino 

médio, da maneira como buscamos e como a classe trabalhadora necessita, não se efetivará 

apenas pelo fato de estar definida nos pressupostos legais que embasam tal integração. Além 

de outros aspectos do âmbito da escola e das políticas educacionais mais amplas, necessita de 

uma prática docente que dialogue com esses pressupostos, que esteja embasada em uma 

concepção metodológica dialética do processo pedagógico que tem como marco referencial 

epistemológico a teoria dialética do conhecimento, como estamos propondo no seio desta 

pesquisa que desenvolvemos. 

É possível observar, portanto, uma concepção de formação e de práticas 

pedagógicas contrárias as que estiveram no marco das disputas pelas políticas educacionais 

voltadas para o ensino médio e para a educação profissional, que separam o trabalhador, 

alienando-o dos produtos que elaboram com seu trabalho, para atender aos interesses da 

organização do trabalho sob a forma capitalista, conforme discutiremos a seguir.   
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2.2 Da dualidade educacional no Brasil à perspectiva de Educação Profissional Integrada  

 

A história da dualidade educacional e a história da luta de classe no capitalismo se 

interpenetram e se expressam na diferenciação entre a educação dos filhos dos trabalhadores e 

a dos filhos das elites, reflexo da separação entre trabalho manual e trabalho intelectual inerente 

ao modo de produção capitalista. Por outro lado, como já vimos, há também a luta pela educação 

integrada, comprometida com a formação humana integral que tem origem na proposta de 

educação socialista, que visa a um indivíduo desenvolvido em todas as suas capacidades e 

sentidos humanos, com concepção e atuação revolucionárias.   

No Brasil, sob os pressupostos da politecnia e do trabalho como princípio 

educativo, a gênese da proposta de educação integrada  remonta às lutas sociais dos anos 1980 

pela redemocratização do país, e à mobilização do Fórum Nacional em defesa da escola pública 

e da educação dos trabalhadores que tomaram forma no transcurso da elaboração da 

Constituição Nacional de 1988, e da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 

se arrastou ao longo dos anos 1990, e que até hoje continua em vigor.  

O que se coloca como objetivo é a formulação de uma proposta educacional que se 

contraponha à dualidade estrutural que marca a educação brasileira, desde seu primórdio, 

explicitando-se nos tempos em que a educação profissional se voltava para retirar do vício e 

ócio os desvalidos da sorte, passando pela equivalência e compulsoriedade do ensino técnico, 

acirrando-se nas disputas ideológicas e políticas de propostas educacionais vinculadas a 

projetos societários distintos, que divergem até na atualidade, entre a defesa de uma educação 

integrada e a defesa de uma educação que aprofunda a dualidade. Ciavatta (2008, p.2) nos 

remete a esse entendimento ao dizer que:   

 
O tema da educação integrada coloca em pauta uma concepção de educação que está 

em disputa permanente na história da educação brasileira: educar a todos ou a uma 

minoria, supostamente, mas apta ao conhecimento? A uns e a outros que tipo de 

educação deve ser dada de modo a atender às necessidades da sociedade?. 

 

Kuenzer (2007) e Ramos (2010) evidenciam que os antecedentes históricos e 

políticos da constituição do ensino médio e da educação profissional revelam disputas em torno 

de projetos de sociedade e concepções de mundo, que se inserem no plano social e econômico, 

mas que assumem feições eminentemente ideológicas justificadoras da dualidade estrutural que 

lhes tem caracterizado (RAMOS, 2010; KUENZER, 2007), que reserva a uns e a outros, tipos 

de educação que convêm ao modelo social.  
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Fazendo um breve resgate histórico, podemos perceber que, desde a Criação do 

Colégio das Fábricas (1809), à fundação, por dez governos provinciais, das Casas de Educandos 

Artífices (1840 - 1856) e a criação dos Liceus de Artes e Ofícios (1858 - 1886), nos seis centros 

urbanos, tais determinações se constituíram, ideológica e politicamente, mecanismos de 

controle e disciplinamento dos setores populares, caracterizando‐se como políticas públicas 

moralizadoras da formação do caráter pelo trabalho (KUENZER, 2007), ao tempo que 

impediam ações contra a ordem vigente, legitimando a estrutura social excludente herdada do 

período colonial.  

As mudanças políticas, econômicas e educacionais das décadas de 1930 a 1940, no 

contexto de transição do capitalismo agrário exportador para o capitalismo urbano industrial, 

acentuam o caráter estrutural do dualismo educacional, como estratégia necessária à sua 

reprodução. As Leis Orgânicas da Educação (1942) ao preconizarem um ensino secundário 

destinado às elites condutoras, e os ramos profissionais do ensino médio voltados às classes 

menos favorecidas sócio e economicamente, apontam caminhos diferenciados para o exercício 

das funções no mundo da produção econômica, em que uns são preparados para assumir o papel 

de dirigentes, de intelectuais conceptores, e outros são destinados a exercer o papel de dirigidos, 

de meros executores. Ganha sentido o entendimento que a cada momento a educação é chamada 

para atender às necessidades de formação dos sujeitos necessários à reprodução da ordem 

econômica dominante.   

Com essa compreensão Kuenzer (2007, p. 27) reafirma que:  

 

“[...] a formação de trabalhadores no Brasil, constituiu‐ se historicamente a partir da 

categoria dualidade estrutural, uma vez que havia uma nítida demarcação da trajetória 

educacional dos que iriam desempenhar funções intelectuais e instrumentais, em uma 

sociedade cujo desenvolvimento das forças produtivas delimitava claramente a 

divisão entre capital e trabalho, traduzida no taylorismo‐ fordismo como ruptura entre 

as atividades de planejamento e supervisão, de um lado, e a de execução, no lado 

oposto”.  

 

Na década de 1960, após 13 anos de tramitação e debates, é promulgada a primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - Lei nº 4.024/1961, que embora apresente 

significativas alterações ao instituir a plena equivalência entre os cursos profissionais e 

propedêuticos, para fins de continuidade nos estudos, prossegue com a  dualidade estrutural, 

pois persiste a existência de duas modalidades distintas de ensino, que não por acaso se 

destinam, de forma específica, a sujeitos particulares a partir do lugar que ocupam na estrutura 

estratificada da sociedade. (MANFREDI, 1961).  
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O golpe político militar de 1964, deflagrado em um cenário marcado pela 

intensificação da internacionalização do capital e pela hegemonia do capital financeiro, foi 

protagonizando um projeto de reforma educacional do ensino fundamental ao superior, cujo 

objetivo era adequá-lo às exigências do desenvolvimento econômico que se propagava. Em 

1971 a Lei nº 5.692/71 – Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º graus ‐, sob os preceitos da Teoria 

do Capital Humano, institui a profissionalização obrigatória no ensino de 2º grau. 

 Na prática, a obrigatoriedade prevista se restringiu às escolas públicas, marcada 

pelas dificuldades de um ensino sem professores habilitados e sem condições estruturais para a 

sua realização, o que incidiu em uma formação ineficiente em que os filhos das camadas 

populares não foram preparados nem para o mercado, nem para a continuidade dos estudos. Por 

sua vez, as escolas privadas continuaram a atender os reais interesses de sua clientela, com a 

oferta de um currículo que valorizava as ciências, as letras e artes na preparação dos filhos das 

camadas média e alta da sociedade. Neste contexto, a marca da dualidade se expressava, 

sobretudo, “no plano dos valores e dos conteúdos da formação” (FRIGOTTO; CIAVATTA; 

RAMOS, 2005, p.34), o que revela o denunciado por Gramsci que no plano do capital é bem 

demarcado o que ofertar a uns e a outros, de acordo com o lugar que ocupam no seio social. 

Em meados da década de 1980 com as manifestações políticas no transcurso da 

abertura democrática, o movimento em defesa da escola pública e gratuita para todos, ganha 

vida. Se do ponto de vista econômico a educação era imprescindível para o desenvolvimento 

do país, do ponto de vista social “era reclamada como a possibilidade de acesso das classes 

populares às melhores condições de vida e de trabalho”. (OLIVEIRA, 2003, p. 73). Em meio 

ao movimento de democratização do país os educadores se organizaram na luta por uma 

Constituição Nacional que adotasse a educação pública, gratuita e de qualidade para todos como 

princípio.  

Pela relevância da pauta, tal movimento tornou-se fundamental para a continuidade 

da luta dos educadores, articulados no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP), 

em torno da elaboração da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, desde seu 

projeto inicial, ainda na década de 1980, à promulgação da Lei n. 9.394 em meados da década 

de 1990, na segunda gestão presidencial de Fernando Henrique Cardoso. Nesse percurso, ao 

lado da defesa de uma escola unitária básica, em que a integração entre trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura conferissem ao ensino médio e à educação profissional perspectivas 

emancipatórias, forças antagônicas à construção de uma escola única para todos defendiam 

novas reformas para esses segmentos educacionais afinadas com interesses imediatos do 

mercado e com as recomendações dos órgãos financeiros internacionais (MANFREDI, 2016).  
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A correlação de forças que se expressa por meio da defesa de projetos com 

finalidades diferenciadas para a formação do trabalhador segue seu curso. Enquanto o projeto 

original elaborado pela mediação do FNDEP apresenta a defesa de uma formação politécnica, 

no ensino médio, necessária à compreensão teórica e prática dos fundamentos científicos e 

tecnológicos das múltiplas técnicas utilizadas no processo produtivo, o projeto elaborado como 

substitutivo a este, propunha um ensino médio que mediante a ampliação de sua duração e carga 

horária total pudesse incluir estudos adicionais de educação profissional (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2005). Ainda que este substitutivo abra a possibilidade de uma 

formação geral que pudesse se articular com a formação profissional, o que tem positividade se 

considerarmos a constituição do ensino médio e educação profissional no Brasil, há que se 

reconhecer que traz em si uma perspectiva menos progressista que o projeto originado nas 

discussões da comunidade acadêmica, sob a mediação da sociedade civil.    

A Lei n.º 9.394/1996, resultado destes embates, no contexto da democracia restrita, 

dispõe sobre a nova organização da educação nacional e institui as bases da reforma do ensino 

médio (REM) e da educação profissional no Brasil. Destaca que a educação nacional tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho; que o ensino médio deve garantir a preparação básica para o 

trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a poder se adaptar 

com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; e que a 

educação profissional, deve ser integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia, conduzindo ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva (BRASIL, 1996).  

O ideário das reformas neoliberais implementa mudanças profundas no conjunto do 

sistema educacional que vão se configurando ao longo dos anos de 1990, pelo ajuste da 

educação no plano organizacional, no plano de financiamento e no projeto político pedagógico, 

que ao mesmo tempo que ampliam o processo de exclusão social, fragilizam a esfera pública, 

fortalecendo o ideário utilitarista e individualista próprio do mercado livre e autorregulado 

(FRIGOTTO, 2000). Em contraposição à perspectiva da formação profissional  que se 

aprofunde a partir da articulação com os conhecimentos básicos do ensino médio, de forma a 

instrumentalizar jovens e adultos para atuar técnica e intelectualmente no processo produtivo e 

nas várias instâncias da vida social, é promulgado o Decreto nº 2.208/1997 que reedita a 

desarticulação ao determinar que a educação profissional técnica se desenvolva com estrutura 

organizativa e curricular própria e independente do ensino médio (BRASIL, 1997). Em meio a 

tamanho retrocesso, cabe ressaltar a amplitude dos efeitos regressivos advindos das decisões 
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políticas do governo Fernando Henrique Cardoso que atrofiam conquistas, cujo alvo não se 

resume ao ensino técnico.    

 

[...]. Ela abrangeu ações voltadas para a qualificação e a requalificação profissional, 

desviando a atenção da sociedade das causas reais de desemprego para a 

responsabilidade dos próprios trabalhadores pela condição de desempregados ou 

vulneráveis ao desemprego. Esse ideário teve nas noções de “empregabilidade” e 

“competências” um importante aporte ideológico, justificando, entre outras 

iniciativas, projetos fragmentados e aligeirados de formação profissional, associados 

aos princípios de flexibilidade dos currículos e da própria formação. (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 38). 

 

 

Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p.25) tal regulamentação fortalece a 

dicotomia entre trabalho e educação, pois se institui no sentido de “não somente proibir a 

pretendida formação integrada, mas regulamentar formas fragmentadas e aligeiradas de 

educação profissional em função das alegadas necessidades do mercado”. Revigora-se, 

portanto, a dualidade estrutural, sob o viés da pedagogia da competência afinada às 

determinações dos organismos financeiros internacionais, a serviço da globalização econômica.  

Com a nova configuração política, consubstanciados pelo compromisso político 

firmado pelo governo popular que assume a presidência da República, educadores, instituições 

e entidades  acadêmicas e científicas, em 2003, mobilizam-se no sentido da revogação do Decreto 

2.208/97, reivindicando uma nova reforma do ensino médio e da educação técnica, em caráter 

de urgência, a partir da revisão das concepções e bases conceituais da educação profissional, para 

garantir a construção de um novo projeto de educação alinhada com os interesses dos que vivem 

do trabalho.  

Evidencia-se o entendimento de que o embate para revogar tal Decreto “[...] 

engendra um sentido simbólico e ético-político de uma luta entre projetos societários e o projeto 

educativo mais amplo”. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 52). Não dá para 

desconsiderar que essa luta passa antes pela decisão de qual finalidade se quer alcançar, pois a 

concepção de educação voltada para a reprodução do capital, que aceita e consolida seu caráter 

de mercadoria, ao abrir espaço para a exploração do homem pelo homem, contribui 

profundamente para a sua própria desumanização.         

A luta em torno de que tipo de formação deve ser ofertada, de forma a atender a 

interesses de grupos distintos, por vezes contraditórios, portanto, inconciliáveis, tem sido 

permanente. A revogação do referido Decreto abre espaço para novas lutas em torno da 

formação integrada a ser alcançada, o que demonstra que o embate por projetos educacionais é 

um processo sem trégua. Os autores antes citados esclarecem que neste contexto disputas 
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ideológicas se revigoram, manifestando posições divergentes. Havia os que eram contrários à 

revogação do documento por estarem alinhados aos objetivos da educação profissional cindida 

subordinada aos imperativos da reprodução do capital. Alguns defendiam tão somente a 

revogação do mesmo, sendo que a LDB vigoraria com seu poder normativo. Outros, por sua 

vez, consideraram necessária a elaboração de um novo documento regulamentador, que 

estivesse assentado em outras/novas bases comprometida com a educação politécnica, 

embasada em constructos marxianos, com vistas à formação humana plena dos trabalhadores, 

com uma dimensão emancipatória. 

O resultado deste embate deu origem ao Decreto n.º 5.154, promulgado em julho 

de 2004, com novas orientações para a educação profissional, que assume a configuração de 

formação inicial e continuada de trabalhadores; de educação profissional técnica de nível médio 

e de educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. A flexibilização criou 

possibilidades para que articulação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio ao Ensino 

Médio se desse nas formas integrada, concomitante e subsequente (BRASIL, 2004). 

A busca de conciliação entre propostas distintas de sociedade e de educação é 

evidente, na medida em que nesse documento as ofertas precárias e aligeiradas de formação 

profissional, com os cursos técnicos e concomitantes, herdeiras do decreto anterior se mantêm. 

Por outro lado, trouxe como positividade o retorno da possibilidade de integrar a educação 

profissional técnica de nível médio ao ensino médio, por meio de um currículo único, em que 

se articulasse trabalho, ciência e cultura, com vistas à superação das marcas economicistas e 

tecnicistas e a afirmação da concepção histórica e dialética de formação humana, sinalizada 

com as contribuições de Marx, Engels e Gramsci, como antes discutimos.  

Para Ciavatta (2005, p.84), esta concepção de unificação entre a educação geral e 

educação profissional deve levar a termo o sentido de integração que incorpora. Para tanto, 

levanta e responde indagações: 

 

O que é integrar? É tornar íntegro, tornar inteiro, o quê? [...] Remetemos o termo ao 

seu sentido de completude, de compreensão das partes no seu todo ou da unidade no 

diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas múltiplas 

mediações históricas que concretizam os processos educativos. No caso da formação 

integrada ou ensino médio integrado ao ensino técnico, queremos 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. 

 

Concordamos com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) quando argumentam que, 

mesmo com limites, esta possibilidade deve ser interpretada como um ganho político e como 
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sinalização de mudanças, especialmente por se originar em uma realidade conjunturalmente 

desfavorável, em que jovens pertencentes às camadas populares precisam obter uma profissão 

ainda no nível médio, como possibilidade de ressignificação de suas condições de vida. De fato, 

não tem como ignorar que, além dos novos requisitos de qualificação que se colocam como 

exigência aos profissionais na nova configuração do mundo do trabalho, ainda que não seja 

para todos os trabalhadores, novas possibilidades se abrem nos diversos setores da vida social, 

em que não só a produção incorpora ciência e tecnologia, mas a vida social, cultural, como um 

todo. 

Sem desconsiderar que mudanças que recuperem a unicidade teoria e prática no 

processo formativo implicam, ao mesmo tempo, mudanças nas relações sociais de produção na 

particularidade da forma que assume o capitalismo no Brasil, é possível reconhecer que a 

educação profissional integrada ao ensino médio se constitui como um caminho rumo à sua 

construção, por trazer em si os elementos de um ensino unitário e politécnico, projetado a partir 

da leitura materialista histórica da relação trabalho e educação.   

 Saviani (2007) e Ramos (2010) esclarecem que o ensino politécnico supõe 

compreender o trabalho em suas múltiplas dimensões, na medida em que favorece o domínio 

dos princípios e fundamentos científicos que embasam o processo produtivo moderno. Não se 

trata do mero adestramento em técnicas produtivas, nem a formação de técnicos especializados, 

mas a formação de trabalhadores politécnicos que possuem domínio profundo e consistente da 

atividade profissional que realizam, e das relações de trabalho e relações sociais que lhes 

atravessam no contexto do modelo societário capitalista. 

A Lei nº 11.741/2008 introduz as modificações previstas pelo Decreto 5.154/2004, 

com alterações no conteúdo da LDB 9394/96, as quais além de ratificar as mudanças na 

organização e oferta da educação profissional, determina que a forma integrada da educação 

profissional com o ensino médio passa a constituir o capítulo que trata da Educação Básica. 

Essa perspectiva orientou a elaboração de novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio e o Ensino Técnico (BRASIL, 2012a, 2012b), que assumem a politecnia como 

pressuposto, o trabalho como princípio educativo, e a interdisciplinaridade, a pesquisa e a 

contextualização como princípios pedagógicos, no sentido da formação humana integral. Em 

que pese a figuração também de orientações compatíveis com as demandas da produção 

flexível, há que se reconhecer, nesses dispositivos legais, avanços diante do caráter estritamente 

mercadológico que caracterizava as diretrizes anteriores.  

Em uma conjuntura de aprofundamento e recrudescimento do Estado Mínimo e de 

ruptura da ordem democrática, que resultou no impeachment da presidenta Dilma, disputas se 
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acirram em torno da proposta de reformulação do Ensino Médio, que já vinha sendo gestada 

desde 2013 quando foi apresentado o Projeto de Lei (PL) nº 6.840/2013, sob o argumento de 

que este nível de ensino não estava correspondendo às expectativas de seus usuários, 

apresentando resultados de baixa produtividade. No embate de forças de interesses opostos, 

com representantes privatistas, de um lado, e entidades organizadas no Movimento Nacional 

em Defesa do Ensino Médio, além de representantes do movimento estudantil, de outro lado, 

modificações ganharam espaço dando origem a um “Substitutivo”, o qual mesmo que não tenha 

logrado avanços, sem dúvidas evitou maior retrocesso. 

Com o impeachment da presidenta Dilma, em 2016, o vice Michel Temer assume 

o governo, ignora o “Substitutivo” e encaminha, em setembro do mesmo ano, a Medida 

Provisória 746, que aprovada no Congresso, em 16 de fevereiro de 2017, tornou-se a Lei 13.415, 

Lei da Reforma do Ensino Médio, que traz no bojo a inviabilização do direito à educação básica 

de qualidade e comum a todos/as. É evidente o desmonte e o retrocesso educacional, com 

redução do direito constitucional à educação e a assunção dos preditivos do mercado como 

requer o Estado mínimo. A adoção dos itinerários formativos em que os alunos irão “escolher” 

sua trajetória formativa, a atuação na docência pelo notório saber e a formação técnica e 

profissional que valoriza o praticismo se colocam na contramão da formação humana integral 

(MOLL, 2017), que assentada nos pressupostos da escola unitária, do trabalho como princípio 

educativo e da formação politécnica têm alimentado a luta por uma educação pública, de caráter 

universal e objetivos emancipatórios.  

Além da inviabilização do direito à educação básica de qualidade comum a todos, 

para a qual a negação de conhecimentos científicos, culturais e filosóficos é estratégico, a 

materialização da Reforma do Ensino Médio (REM) traz outras graves implicações para essa 

etapa da educação básica e para a relação desta com a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio.  Apoiando-se em um viés ideológico de caráter neoliberal reforça, mais uma vez, a 

dualidade educacional e impacta negativamente nos avanços referentes à consolidação de uma 

concepção de formação humana integral, contrariando os pressupostos desta etapa da educação 

básica conforme preconiza a LDB e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) para essas 

etapas da educação básica.  

A propositura que esta reforma apresenta fere frontalmente o entendimento de que 

o trabalho, ciência, tecnologia e cultura constituem eixos integradores do currículo tanto do 

ensino médio como da educação profissional técnica na modalidade integrada (BRASIL, 2012a, 

2012b).  Tal entendimento é expresso nas Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (DCNEM) 

elaboradas em 2012, também reforçado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
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Profissional Técnica de Nível Médio, do mesmo ano, a qual sofreu modificações com as novas 

regulamentações advindas com a aprovação da Reforma em pauta. No texto das DCEM é 

mencionado que:  

 

Os eixos integradores do currículo, trabalho, ciência, tecnologia e cultura são 

instituídos como base da proposta e do desenvolvimento curricular do Ensino Médio 

de modo a inserir o contexto escolar no diálogo permanente com a necessidade de 

compreensão de que estes campos não se produzem independentemente da sociedade, 

e possuem a marca da sua condição histórico-cultural (BRASIL, 2012, p.164). 

 

Contrário ao que é proposto por esses documentos regulamentadores, os 

pressupostos que embasam a REM e a estrutura que assume negam direitos conquistados e 

tendem a retomar e a aprofundar a dualidade estrutural da educação nacional, que reflete, como 

já discutido, a organização da sociedade cindida em classes sociais. Ganha destaque neste 

contexto, o itinerário formativo identificado como “formação técnica e profissional”, que se 

caracteriza “[...] pela redução e instrumentalidade de conteúdos direcionados para aspectos 

meramente do fazer, em detrimento dos conhecimentos de base científico-tecnológica e sócio-

histórica”. (MOURA; LIMA FILHO, 2017, p.12). A opção pela profissionalização precoce que 

se reduz a atender as necessidades do mercado, ao tempo que divide e fragmenta o trabalhador, 

nega-lhe a possiblidade de compreender os fundamentos científicos e tecnológicos que 

presidem a produção moderna e de assumir uma atuação de perspectiva emancipatória na 

sociedade.  Com esse entendimento, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 85) afirmam que: 

 

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. Formação que, 

neste sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os 

fenômenos. 

      

Neste sentido, é fundamental a conscientização de todos os educadores para que 

possam construir resistência frente a essa reforma, e uma das formas mais consistente é a 

(re)apropriação teórica e prática das bases conceituais da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio (EPTNM) integrada ao Ensino Médio, para que possam dar efetividade ao 

processo de formação profissional técnica de caráter humanista, omnilateral e emancipatória, 

conforme descrevemos a seguir. 
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2.3 Os Pressupostos Curriculares da Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino 

Médio 

 

As bases conceituais da Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio 

têm como esteio os fundamentos da educação socialista já discutida, que se   traduzem em 

formação integral e omnilateral, o trabalho como princípio educativo, a formação politécnica e 

a integração dos conhecimentos científicos e técnicos a partir de um currículo integrado, como 

destacam Ramos (2008), Moura (2007) e Ciavatta (2005), dentre outros. Significa a adoção de 

pressupostos que busca a superação da concepção de educação profissional, ancorada nos 

princípios do Decreto nº. 2.208/97, que na sua essência separava a educação profissional da 

educação básica, configurando uma outra que tem a integração como pressuposto, conteúdo e 

forma.  

No Documento Base da Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio 

(BRASIL,2007b) há o entendimento de uma integração em que educação profissional e ensino 

regular se complementam, conformando uma totalidade, tendo em vista a formação da classe 

trabalhadora no sentido de sua autonomia e emancipação. 

Esse dispositivo oficial destaca a integração dos conhecimentos científicos, 

tecnológicos e técnicos que poderá se materializar por meio de um currículo integrado, 

evidenciando que este currículo significa para além do apenas juntar as disciplinas da formação 

geral com as disciplinas da formação profissional. Para tanto considera necessário ampliar a 

análise do conceito de integração em três sentidos: como concepção de formação humana; como 

forma de relacionar ensino médio e educação profissional; como relação entre as partes e a 

totalidade na proposta curricular (BRASIL, 2007b).    

De acordo com os estudos de Ramos (2008), o primeiro sentido de integração é o 

filosófico, ou seja, trata da concepção de formação humana na qual se integram, durante o 

processo formativo, as dimensões fundamentais da vida que estruturam a prática social do ser: 

o trabalho, a ciência e a cultura.  

O trabalho se traduz nos sentidos ontológico e histórico. No sentido ontológico 

significa um processo inerente ao ser humano, constituidor da humanidade dos indivíduos, nas 

dimensões individual e coletiva. Por outro lado, significa, também, prática econômica associada 

aos diversos modos de produção configurados nos diferentes períodos históricos. Sendo assim, 

se expressa como princípio educativo tanto na perspectiva do trabalhador como do capital, a 

serviço dos interesses do mercado (RAMOS, 2008).  
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Assumir o trabalho como princípio educativo na direção dos interesses do 

trabalhador, implica: 

 

[...] superar a visão utilitarista, reducionista de trabalho. Implica inverter a relação 

situando o homem e todos os homens como sujeito do seu devir. Esse é um processo 

coletivo, organizado, de busca prática de transformação das relações sociais 

desumanizadoras e, portanto, deseducativas. A consciência crítica é o primeiro 

elemento deste processo que permite perceber que é dentro destas velhas e adversas 

relações sociais que podemos construir outras relações, onde o trabalho se torne 

manifestação de vida e, portanto, educativo (FRIGOTTO, 1989, p.8). 

 

 

No que se refere à ciência, a autora evidencia que corresponde aos conhecimentos 

produzidos pela humanidade nas relações de trabalho. A cultura, por sua vez, relaciona-se aos 

valores éticos e estéticos que devem orientar as normas de conduta de cada sociedade (RAMOS, 

2008). 

O segundo sentido da integração que destacamos refere-se à relação da educação 

profissional com a educação básica, consubstanciada pela Política Nacional mediante o decreto 

n° 5154/2004 que regulamenta a formação integrada, sendo possível em algumas Instituições 

oferecer tal formação na forma concomitante e subsequente sem perder o caráter da integração.  

Contudo, para a consolidação de uma formação integrada, é substancial a vontade 

política, o compromisso ético de gestores educacionais e professores no sentido de contribuir 

com a travessia para o rompimento da dualidade do ensino, para o qual uma prática educativa 

consciente que favoreça tal integração é fundamental.     

É válido destacarmos que a forma integrada de oferta do ensino médio com a 

educação profissional deve seguir as diretrizes ético-políticas preconizadas na legislação 

específica: integração dos conhecimentos gerais e específicos; elaboração do conhecimento a 

partir das dimensões mencionadas no primeiro sentido da integração: trabalho, ciência e cultura; 

construção de emancipação pelos trabalhadores, no sentido de potencializá-los a tornarem-se 

dirigentes.  

O terceiro sentido da integração refere-se à relação entre as partes e a totalidade na 

proposta curricular, ou de outro modo, significa integrar conhecimentos gerais e específicos 

formando uma totalidade curricular, sem fragmentações e hierarquizações do currículo, o que 

não se configura como uma tarefa fácil para os professores, se considerarmos que a formação 

da maioria destes se deu em um contexto educacional contrário a essa concepção (RAMOS, 

2008). 

Cabe destacar que para compreendermos a realidade como totalidade, precisamos 

entender as partes e as relações entre as mesmas. O mesmo deve se dá em relação ao currículo, 
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ou seja, a ideia é partir do todo para as partes, sempre na perspectiva da integração para 

viabilizar a totalidade. No processo educacional tal ação pode ser possível através da 

interdisciplinaridade a partir da apreensão das bases conceituais da Educação Profissional 

integrada à Educação Básica (DCNEB, 2013, p. 242).      

Sob o esteio da integração, devemos compreender que os conteúdos sistematizados 

os quais os estudantes necessitam acessar através das instituições escolares, representam a 

apropriação da realidade material e social pelo homem. Para tanto, é fundamental que a 

organização curricular considere dois princípios filosóficos: a concepção de homem como ser 

histórico-social que age sobre a natureza para atender às suas necessidades e, desta forma, 

produz conhecimento e transforma a si mesmo. O segundo princípio é que a realidade concreta 

é uma totalidade, síntese de múltiplas relações. Totalidade significa um todo estruturado e 

dialético, no qual um fato ou muitos fatos podem ser racionalmente compreendidos pela 

determinação da relação que os constituem (KOSIK, 2002). 

Neste sentido, podemos ampliar o sentido de currículo integrado como 

possibilidade de compreender o real como totalidade, que significa ter a compreensão global 

do conhecimento.  

Os pressupostos teórico-metodológicos da Pedagogia Histórico-crítica de tendência 

progressista, que têm como base filosófica o materialismo histórico-dialético e a Teoria 

Histórico-Cultural de Vigostsky evidenciam que é possível desenvolver uma prática 

pedagógica em uma perspectiva de integração, ao apoiar-se em uma teoria que vislumbra a 

transformação social e a formação integral dos estudantes, convergindo,  assim,  para o que é 

anunciado pelas bases conceituais da educação profissional e do Ensino Médio Integrado.  

Uma prática pedagógica pautada nos pressupostos da Pedagogia Histórico-crítica 

deve promover a reelaboração consciente, crítica e constante da prática, visando à ação 

transformadora, sustentada pelo compromisso político.  Porém, será necessário um novo fazer 

pedagógico na superação do modelo liberal, representado pela escola tradicional e pela escola 

nova, que dissimula a realidade concreta. Assim, a prática pedagógica necessita estar atenta ao 

contínuo movimento de apropriação das objetivações humanas produzidas ao longo da história, 

rumo ao desenvolvimento plenamente livre e universal do ser humano e de sua formação 

(SAVIANI; DUARTE, 2012). 

Ousamos dizer que tais pressupostos, ao dialogarem com as bases conceituais da 

educação profissional e do Ensino Médio Integrado, delineiam caminhos que vislumbram a 

superação da dualidade histórica entre a formação propedêutica e a formação técnica. Ao 

assumir o trabalho como princípio educativo e a formação politécnica, concatenam as 
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dimensões intelectual e profissional, sob uma base unitária, como possibilidade de travessia 

para uma nova realidade.  

Neste sentido, compreendemos ser possível estabelecer uma relação entre a 

proposta metodológica da pedagogia histórico-crítica, que parte de uma abordagem do 

conteúdo de maneira contextualizada, buscando a integração entre teoria e prática, articulado 

ao eixo norteador da educação profissional e tecnológica, o trabalho como princípio educativo 

e  dialoga com as premissas da educação profissional estabelecidas nos itens III e IV do artigo 

2º, do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, a saber: a centralidade do trabalho como 

princípio educativo e a indissociabilidade entre teoria e prática, respectivamente (BRASIL, 

2004). 

Neste sentido, é válido dizer que a mediação do trabalho pedagógico a partir das 

concepções teóricas da Pedagogia Histórico-Crítica, por apresentarem pressupostos que 

coadunam com as bases propostas para o Ensino Médio Integrado, podem convergir para a 

transformação social, a emancipação e a fluente autonomia dos estudantes. É sob essa 

perspectiva que trataremos a seguir.   
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3 A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA 

INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO:  desafios para uma práxis pedagógica integradora 

 

Nesta seção abordamos a prática e a práxis pedagógica e a possível imbricação da 

Pedagogia Histórico-Crítica com a Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio, 

com o propósito de compreender as conexões das categorias prática e práxis pedagógica com 

as demais categorias que fundamentam a Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino 

Médio, quais sejam, formação humana integral, trabalho como princípio educativo, 

omnilateralidade e politecnia.  

Tendo como referência as concepções teóricas de Sánchez Vázquez, discorremos 

sobre práxis e aproximamos a ideia de práxis à prática pedagógica. Assentados em teóricos 

como Sánchez Vázquez (1980) e Saviani (1994), buscamos superar os desafios e apresentar 

elementos para uma práxis integradora, que possa viabilizar a integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica, a partir dos pressupostos teóricos metodológicos da 

pedagogia Histórico-Crítica.     

 

3.1 A prática e a práxis pedagógica 

 

Partimos do conceito de práxis, a partir de Sánchez Vázquez, que a define como 

uma atividade prática que faz e refaz coisas, isto é, transmuta uma matéria ou uma situação 

(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 1980, p. 245). 

Para o referido autor a práxis é subjetiva, coletiva ou de classe, uma vez que os 

sujeitos, ao se agruparem, o fazem pelo desejo de mudar a realidade que não os satisfazem. É a 

práxis social assim revelada. Tal práxis é capaz ainda de revelar conhecimentos teóricos e 

práticos, como possibilidade de superar a unilateralidade e fortalecer a luta de um determinado 

grupo social. Na filosofia marxista, práxis vem a ser um conjunto de atividades realizadas pelo 

homem que visam transformar a realidade e o mundo. (VÁZQUEZ, 1977).  

Na perspectiva marxiana, diz Vázquez (1977, p. 5), a práxis é concebida como “a 

categoria central da filosofia que se concebe ela mesma não só como interpretação do mundo, 

mas também como guia de sua transformação”. A partir do conceito apresentado por Marx, 

compreendemos que a práxis ontológica é um componente essencial na composição do ser 

humano; processo pelo qual o homem transformou-se historicamente, pois na ação sobre a 

natureza, transforma-o e o forma, nas relações sociais estabelecidas. Isto, para Vázquez (1977, 
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p.3) significa “atividade material do homem que transforma o mundo natural e social para fazer 

dele um mundo humano”. 

Portanto, sendo histórica e social, a práxis pode ser: o trabalho, a arte, a política, a 

educação, entre outros, a partir de manifestações individuais e coletivas que são materializadas 

nas relações sociais e em produtos diversificados. Historicamente, os sujeitos sociais elevam 

sua consciência sobre seu mundo imediato, transitando de uma consciência ingênua (FREIRE, 

2015), a possibilidade da crítica e da transcendência. 

Neste sentido, a ação docente não pode se restringir à sala de aula. Por mais que o 

professor tenha um papel ativo junto aos alunos, fomente a formação humana, com base na 

investigação e na consciência crítica, se não tiver consciência política acerca das práticas que 

fazem parte da sua ação docente, sua capacidade criadora, bem como sua práxis, são 

efetivamente restringidas.  

Com base nessas concepções, entendemos que a atividade docente, da maneira 

como se dá, é a expressão do saber pedagógico do professor e este é fruto da atividade docente 

que deve ser compreendida como prática social.       

Para reforçar esse entendimento, nos apoiamos em Carvalho e Netto (1994, p.59), 

que afirmam:  

 
Toda prática social é determinada: por um jogo de forças (interesses, motivações, 

intencionalidades); pelo grau de consciência de seus atores; pela visão do mundo que 

os orienta; pelo contexto onde esta prática se dá; pelas necessidades e possibilidades 

próprias a seus atores e própria à realidade em que se situam.    

 

 

Ao compreendermos a prática social na visão desses autores, podemos concluir que 

a prática pedagógica é também uma prática social, porém, complexa, pois, acontece em 

diferentes espaços e tempos, mais frequentemente na sala de aula, no cotidiano da ação docente 

e na interação professor-aluno-conhecimento.                                          

Porém, a prática, quando articulada à teoria, transforma-se em práxis e é tomada 

como ponto de partida pela Pedagogia Histórico-crítica no momento em que Saviani (2008a, 

p.141) aponta a necessidade de pensar a teoria a partir da prática ao mesmo tempo em que se 

pensa a prática a partir da teoria.  

Neste sentido, entendemos que a prática será tanto mais coerente e qualitativa 

quanto mais consistente e desenvolvida for a teoria que a embasa. Pensar a prática a partir da 

teoria implica que uma prática será transformada à medida que exista uma elaboração teórica 

que justifique a necessidade de sua transformação e proponha as formas da transformação. Mas 
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é preciso também fazer o movimento inverso, ou seja, pensar a teoria a partir da prática, porque 

se a prática é o fundamento da teoria, seu critério de verdade e sua finalidade, significa que o 

desenvolvimento da teoria depende da prática (SAVIANI, 2008, p. 107).  

Sendo assim, a atividade do professor é práxis quando se dirige para o alcance de 

determinados resultados, de forma consciente (SÁNCHEZ VÁZQUEZ 1977). Em outras 

palavras, podemos dizer, consubstanciada em Vázquez, (1977), que projetamos na nossa mente 

o resultado que almejamos e tal ato é de natureza teórica, mas para atingi-lo, de maneira que 

mudemos a realidade, será necessária uma ação prática. Ressaltamos então, a unidade entre 

teoria e prática, tão necessária para uma ação docente consciente e crítica.   

Com base nessas concepções, compreendemos que o saber teórico acerca das bases 

conceituais que subsidiam a Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio, precisa 

se materializar na ação docente, para que se efetive uma formação humana integral e, para tanto, 

torna-se imprescindível que os sujeitos tenham consciência que a ação docente somente quando 

é reflexiva e transformadora pode ser considerada uma práxis pedagógica.  

Vázquez (1977) defende uma atividade da consciência que seja inseparável de 

qualquer atividade humana, portanto, que se apresente como teoria que se materializa, que seja 

elaborada com finalidades e produza conhecimentos em íntima unidade com a atividade prática; 

que transforme o ideal e penetre no próprio fato real, ou seja, que pressuponha uma ação efetiva 

sobre o mundo, com a perspectiva de sua transformação.      

Soma-se a essas premissas, as contribuições da Pedagogia Histórico-crítica como 

uma possibilidade de fortalecer a unidade entre teoria e prática, uma vez que esta Teoria traz 

consigo aspectos que dialogam com a práxis pedagógica, enquanto atividade humana/atividade 

docente que idealiza de maneira consciente as intervenções necessárias para transformar a 

realidade. Porém, a característica crucial da práxis não é a idealização teórica, mas a prática. 

Segundo Azzi (1994), é necessário conhecer esta realidade e também negá-la, pois negá-la 

significa transformá-la em outra realidade. 

Partindo dessa concepção, vislumbramos as imbricações da Pedagogia Histórico-

crítica com a formação integral e como possibilidade do fortalecimento de uma práxis criadora, 

pois, ela parte da prática social inicial, problematiza essa prática, busca as respostas a partir dos 

apostes teóricos, provocando a catarse e só então os sujeitos estão prontos para retomar à prática 

social com um novo olhar, mais crítico e reflexivo, sendo capaz de transformar tal realidade.   

Segundo Sánchez Vázquez (1977, p.222), “a prática em seu mais amplo sentido e, 

particularmente, a produção, evidencia seu caráter de fundamento da teoria na medida em que 

esta se encontra vinculada às necessidades práticas do homem social”.    
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 Ainda na mesma direção em que abordamos a práxis, entendemos que para 

analisarmos a ação docente necessitamos enxergá-la para além de mera atividade ou ação, mas, 

considerá-la como práxis, porque há uma intencionalidade por trás de quem a planejou, embora 

possa, por vezes, apresentar alguns equívocos nas suas intencionalidades, ao elaborar os planos 

de ensino, na tentativa de alcançar objetivos imediatos, bem como nos momentos de avaliação 

dos sujeitos da aprendizagem. Isso se dá porque, historicamente, a teoria esteve separada da 

prática na ação docente e para dar conta dessa articulação, o professor precisa aprimorar sua 

intencionalidade e compreender que teoria e prática precisam ser constituídas simultaneamente. 

Portanto, “a práxis é, na verdade, atividade teórico-prática, ou seja, tem um lado 

ideal, teórico e um lado material, propriamente prático, com a particularidade de que só 

artificialmente, por um processo de abstração, pode se separar, isolar um do outro”. (SÁNCHEZ 

VAZQUEZ, 1977, p.241). 

É importante compreendermos que a capacidade humana de formular mentalmente 

uma ação futura faz com que a teoria seja um instrumento da práxis humana e da transformação 

prática do mundo. A esse respeito Konder (2008, p. 115) menciona que:  

 

[...] a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no mundo, 

modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la, transformando-se a si 

mesmos. É a ação que, para se aprofundar de maneira mais consequente, precisa da 

reflexão, do autoquestionamento, da teoria; e é a teoria que remete à ação, que enfrenta 

o desafio de verificar seus acertos e desacertos, cotejando-os com a prática. 

 

 

A partir desses entendimentos reforçamos que o professor necessita estar munido 

de conhecimentos teóricos pedagógicos para ancorar sua prática, de forma que possa atender 

aos objetivos da sua intencionalidade pedagógica, a qual deve se coadunar com as concepções 

teóricas e as bases legais que fundamentam a ideia de formação humana integral.  Obviamente 

que essa não é uma necessidade que se reduz ao profissional docente, ela precisa envolver a 

ação educativa como um todo, possibilitando que os diferentes sujeitos nela envolvida 

aprendam, ensinem, modifiquem-se mutuamente, construam autonomia e juntos aprimorem o 

trabalho educativo.    

Podemos sintetizar afirmando que a possibilidade de ampliação da autonomia 

político-pedagógica pressupõe uma consciência coletiva de todos que fazem a escola, bem 

como a realização do fazer pedagógico fundamentado em uma teoria que dê sustentação a esse 

fazer, que articule dialeticamente a teoria com a prática, vislumbrando uma práxis criadora que 

abra espaço para a formação integrada de caráter emancipatório. É com esse propósito que 
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apresentaremos os fundamentos históricos, filosóficos, psicológicos e didáticos da Pedagogia 

Histórico-Crítica.    

 

3.2 Pedagogia Histórico-Crítica: fundamentos históricos, filosóficos, psicológicos e 

didáticos 

 

Para Saviani (1994), a Pedagogia Histórico-Crítica se fundamenta numa concepção 

radicalmente histórica, partindo da compreensão do homem como um ser que se constitui 

historicamente e o processo educativo como um processo pelo qual os indivíduos de cada 

geração e de cada sociedade incorporam a produção histórica humana desenvolvida ao longo 

dos tempos. Cabe observar que uma concepção crítica de homem, de sociedade e de educação 

fundamenta esta Pedagogia,  

A partir da Pedagogia Histórico-Crítica é possível compreender a sociedade na qual 

estamos inseridos, ou seja, uma sociedade organizada sob o esteio do capital, marcada pela 

contradição entre o domínio do capital sobre o trabalho. Porém, para chegar a esse nível de 

compreensão, será necessário a apropriação crítica dessa realidade pela classe trabalhadora.  

Significa dizer que a classe trabalhadora precisa acessar os conhecimentos científicos, 

elaborados e sistematizados, para compreender criticamente a sociedade em que vive e de 

maneira prática se inserir na luta pela sua transformação.  

A apropriação desses conhecimentos historicamente produzidos e sistematizados 

pelos homens instrumentalizam os indivíduos, tornando-os capazes de assimilar os avanços 

sociais em benefícios deles próprios e não somente em benefício da classe dominante que os 

exploram. Esse é o compromisso da Pedagogia Histórico-Crítica com os trabalhadores, uma 

vez que se constitui um instrumento para a sua luta no sentido de se libertarem da dominação 

que o capital exerce sobre eles. 

 Saviani (1994) expõe que o embasamento da Pedagogia Histórico-Crítica é o 

marxismo, portanto não se configura como uma teoria apenas de contradição ao capital, mas 

como propositora de um processo de luta pela superação do capital pela classe trabalhadora. 

Isso requer uma escola como meio para que ela se materialize como uma pedagogia 

revolucionária, a partir dos conteúdos que são trabalhados e que podem contribuir para o 

desenvolvimento integral dos indivíduos. Por isso a importância da escola em selecionar os 

conteúdos, proporcionando à classe trabalhadora o seu acesso, assim como é disponibilizado 

para os filhos da elite. 
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A Teoria Psicológica Histórico-Cultura elaborada por Vigotski (1991), cujos 

pressupostos teórico-metodológicos fundamentam a Pedagogia Histórico-Crítica, ressalta que 

o processo de desenvolvimento psíquico dos sujeitos por meio da educação sistematizada, 

promovida pela escola, favorece o alcance, pelos sujeitos, do que ele nomeou de inteligibilidade 

sobre o real. Isso significa compreender que os fenômenos, as coisas são muito mais do que as 

aparências mostram e essa compreensão está relacionada ao processo de desenvolvimento de 

cada indivíduo particular.  É o nível de desenvolvimento de inteligibilidade que alcança, que 

permite que seja capaz de apreender a realidade na sua essência, ultrapassando a aparência que 

se revela de imediato.        

Esses fundamentos reforçam a importância da escola, instituição historicamente 

criada para assegurar a socialização dos conhecimentos, como mediadora imprescindível ao 

alcance da compreensão do real na essência. A Pedagogia Histórico-Crítica aponta nessa 

direção, contudo, requer uma prática docente condizente com seus fundamentos teóricos e 

metodológicos e que esteja imbuída de um sentido de transformação, concebendo a educação 

como travessia para uma outra condição da classe trabalhadora, o de trabalhadores 

emancipados.  Para tanto, se faz necessário ampliar o debate acerca do processo de elaboração 

da Pedagogia Histórico-Crítica e dos pressupostos que a embasam.    

Na História da Educação brasileira é pertinente destacarmos a década de 1980, 

marcada por importantes debates sobre a educação. O processo de redemocratização manifestou 

a insatisfação existente com a política educacional advinda do regime civil-militar, que se 

pautava no “ajustamento dos aparelhos ideológicos do Estado utilizados como instrumentos de 

controle da sociedade, visando a perpetuação das relações de dominação vigentes”. (SAVIANI, 

2013, p.114).  

Cabe ressaltar as reinvindicações de estudiosos, educadores e demais profissionais 

da área por uma educação nacional que fosse unitária, politécnica e omnilateral, no sentido de 

abrir caminhos rumo à superação da dualidade estrutural. (RAMOS, 2005).  
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Em contraposição às teorias educacionais e tendências que Saviani denominou de 

não críticas1 e as teorias crítico-reprodutivistas2, manifestam-se no cenário educacional 

brasileiro novas concepções pedagógicas que assumiram uma luta contra hegemônica no campo 

educacional, na tentativa de superar o viés reprodutor da educação, no tocante às relações 

sociais capitalistas. A partir de suas análises, emerge a preocupação de formular uma teoria que 

seja efetivamente crítica da educação.  

Saviani (2007) explica que a Pedagogia Histórico-Crítica nasceu das necessidades 

postas pelas práticas não críticas de muitos educadores, em razão das pedagogias tradicional, 

nova e tecnicista não apresentarem características historicizadoras, pois lhes faltavam a 

consciência dos condicionantes histórico sociais da educação. Por outro lado, as teorias crítico-

reprodutivistas embora fossem capazes de fazer a crítica ao existente e de explicar os 

condicionamentos sociais da escola, não lhe apresentavam uma proposta pedagógica. Assim, 

afirma a décima primeira tese de Marx sobre Feuerbach, segundo a qual “Os filósofos apenas 

interpretaram o mundo de diferentes maneiras; porém, o que importa é transformá–lo”. 

(MARX; ENGELS, 2007, p. 539). Argumenta, com base nesse entendimento, que as ideias 

desta Pedagogia não têm um fim em si mesma, mas, objetivam fortalecer, por meio da 

educação, a classe trabalhadora para torná-la capaz de transformar a realidade social na qual 

está inserida. 

                                                 
1 Saviani(1984), nomeou as três concepções de educação que possuem uma concepção de sociedade harmoniosa 

e que concebem a marginalidade como um fenômeno que deve ser corrigido pela educação, sendo elas a 

Pedagogia Tradicional, a Pedagogia Nova e a Pedagogia Tecnicista. Na tendência tradicional, “é marginalizado 

quem não é esclarecido” e a educação é um “antídoto à ignorância, logo, um instrumento para equacionar o 

problema da marginalidade”. Quando os estudiosos perceberam que a subjetividade da escola nova não resolveria 

o problema da marginalidade, os mesmos se detiveram em planejar um modelo de educação racional. Assim, 

enquanto a Pedagogia Nova tinha na relação interpessoal e subjetiva do aluno, o centro do processo, a Pedagogia 

Tecnicista coloca o professor e o aluno como secundários no processo e racionaliza os meios, burocratizando o 

espaço escolar.  
2 As teorias Crítico-reprodutivistas surgem com o objetivo de mostrar os limites das teorias não-críticas, conforme 

já explicitado. Porém, constata que os avanços foram considerados ínfimos, uma vez que reduziram a função da 

escola a mera reprodutora da forma social vigente, uma vez que tinham como base epistemológica uma 

concepção estruturalista de educação. Destaca-se a Teoria do Sistema de Ensino enquanto Violência Simbólica, 

de Pierre Bourdieu, cujo campo teórico é a Sociologia weberiana, apesar de fazer alguma referência ao marxismo. 

Destaca-se também a Teoria da Escola como Aparelho Ideológico do Estado de Louis Althusser, que segundo 

Saviani, é um autor que faz uma leitura estruturalista acerca do marxismo. A Teoria da Escola Dualista de 

Baudelot e Establet foi, segundo as análises de Saviani, a que mais se aproximou de uma teoria realmente crítica, 

por buscar uma articulação da educação com os pressupostos da teoria marxista, abordando a luta de classes e 

pautando-se pela categoria da contradição. Porém, Saviani nos chama a atenção para um ponto crucial acerca 

desta teoria, pois, a mesma não conseguiu trabalhar de forma cristalizada a categoria contradição no campo 

educacional, mantendo a educação a serviço da dominação, ou seja, como reprodutora da sociedade vigente, sem 

atender aos interesses da classe trabalhadora. 
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A teoria Histórico-Crítica possui uma natureza emancipadora, portanto, com 

possibilidades de romper tanto com os modelos hegemônicos das teorias não-críticas como das 

teorias de caráter reprodutivistas, no sentido de construir uma consciência revolucionária. Ao 

fazer a crítica da educação que assume o papel de redentora e de reprodução da estrutura social 

capitalista e de suas contradições, Saviani publica, no ano de 1983, o livro Escola e Democracia, 

onde apresenta os elementos de uma nova teoria crítica, que no ano seguinte receberia o nome 

de Pedagogia Histórico-Crítica. Sobre o sentido básico dessa expressão, Saviani (2013) expõe 

que:  

Essa formulação envolve a necessidade de se compreender a educação no seu 

desenvolvimento histórico-objetivo e, por consequência, a possibilidade de se 

articular uma proposta pedagógica cujo ponto de referência, cujo compromisso, seja 

a transformação da sociedade e não sua manutenção, a sua perpetuação. (SAVIANI, 

2013, p. 80).  

 

Evidencia, assim, que esta Teoria foi nomeada de Pedagogia Histórico-Crítica com 

base nas seguintes justificativas: histórico, porque entende que a educação interfere na 

sociedade, podendo contribuir com a sua transformação; crítica, por ter consciência da 

determinação da sociedade sobre a educação e do papel que ela exerce no conjunto da sociedade 

da qual é parte.  

É uma teoria que tem como embasamento filosófico  o Materialismo Histórico-

Dialético proposto por Marx, que se configura como o método de elaboração do conhecimento 

e se fundamenta na interpretação da realidade social como totalidade concreta e em constante 

movimento, perpassada por contradições; na visão de mundo e de práxis, entendida como 

prática articulada à teoria;  na materialidade, concebida por Marx como a organização dos 

homens em sociedade para a produção da vida, e por último, na concreticidade, que significa o 

caráter histórico sobre a organização que os homens constroem através de sua história.         

Convém destacar que o princípio básico da lógica dialética é a contradição (tese, 

antítese e síncrese). Neste sentido devemos compreender que o movimento do Método Dialético 

se desenvolve da seguinte maneira: empírico (real aparente), abstrações (teorias/reflexões), 

concreto pensado (real pensado – síntese de múltiplas determinações), que pode ser 

representado pela tríade prática, teoria, prática. 

Para Konder (1992, p. 8), dialética “é o modo de pensarmos as contradições da 

realidade, o modo de compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em 

permanente transformação”. De acordo com esta perspectiva é possível apreender o movimento 

das relações, evidenciando as contradições e mediações concretas que a síntese apresenta.  
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Com isso, compreendemos que os professores, embasados nas concepções teóricas 

da Pedagogia Histórico-Crítica, direcionam o aluno pelo caminho do concreto imediato 

(síncrese) ao concreto pensado (síntese), considerando os momentos intermediários neste 

processo de identificação das questões suscitadas pela prática social (problematização), 

dispondo de instrumentos teóricos e práticos para a sua resolução e compreensão 

(instrumentalização), para incorporá-los como elementos integrantes do contexto (catarse) 

(SAVIANI, 2007). 

Desta forma, a dialética possibilita que através do pensamento, seja possível 

“constatar o real movimento do processo que se dá dentro das relações sociais de produção”, 

funcionando como instrumental para atuação crítica educacional e superando, por incorporação, 

a lógica formal. (OLIVEIRA, 1994, p.124). 

Vale ressaltar que diferente da lógica dialética que consiste no processo de 

construção do concreto de pensamento, a lógica formal refere-se ao processo de construção da 

forma de pensamento, portanto uma lógica abstrata. (SAVIANI,2013).       

Para além da contraditoriedade dinâmica do real, outra categoria apresenta-se como 

fundamental para entendermos a dialética, a da totalidade, através da qual o todo predomina 

sobre as partes que o constituem. Significa que as coisas estão em constante relação recíproca, 

e nenhum fenômeno da natureza ou do pensamento pode ser compreendido isoladamente fora 

dos fenômenos que os rodeiam.  

Partindo dessa concepção filosófica que embasa a Pedagogia Histórico-Crítica, 

compreendemos que o professor, ao apoiar-se nesta Teoria, deverá ser capaz de superar o senso 

comum e adquirir uma consciência filosófica como bem descreve Saviani na obra “Do Senso 

Comum à Consciência Filosófica”.  Com isso, adquire condições de compreender a realidade 

do contexto educacional onde está inserido, entendendo-a como algo dinâmico, em movimento 

e, como parte de uma totalidade mais ampla. A opção do educador por essa teoria para ancorar 

sua prática lhe propiciará condições de desvelar a realidade, de maneira concreta, de forma a 

compreendê-la plenamente. 

Como antes já explicitado, o embasamento psicológico da Pedagogia Histórico-

Crítica é a Teoria Histórico-Cultural de Vigotski. Esta compreende o homem como um ser 

histórico, que diverge das demais espécies porque se constrói nas relações que estabelece com 

o mundo natural e social, onde é possível transformar a natureza através do trabalho e com o 

uso de instrumentos elaborados e aperfeiçoados no processo de desenvolvimento histórico e 

humano. Para esta teoria, o conhecimento é construído na interação do sujeito com o objeto, ou 
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seja, numa relação dialética entre o homem e a natureza. Traz inerente, portanto, o sentido 

ontológico do trabalho.   

Da referida teoria, a Pedagogia Histórico-Crítica adota também o conceito que 

Vigotski (2007) denominou de funções psicológicas superiores. Para este autor, essas funções 

psicológicas correspondem à evolução psíquica que o ser humano alcança como resultado do 

seu desenvolvimento histórico-social. Tais funções são essencialmente humanas, originárias da 

interação homem-mundo-cultura. Interação essa mediada por instrumentos e signos criados ao 

longo da história sócio-cultural da humanidade. Portanto, são formadas pela inter-relação entre 

os fatores biológicos e culturais, na e pela história social dos homens. (SCALCON, 2002).  

Ao estudar a evolução das funções psicológicas superiores, Vygotsky (1995) 

explica que a relação entre sujeito e o objeto se dá pela mediação. Segundo este autor o 

aparecimento dessas funções está subordinado às incitações do ambiente que permeiam as 

experiências do sujeito desde seu nascimento. Assim, as funções psicológicas passam de natural 

à cultural, quando mediadas. O sujeito, pela mediação do outro, converte as relações sociais em 

funções psicológicas, que passam a funcionar como sendo próprias de sua personalidade.    

Suas contribuições ampliam-se ao considerar no processo ensino e aprendizagem 

três elementos essenciais: aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre esses 

elementos. Desta forma, Oliveira (1997, p. 59) expõe que na concepção de Vygotsky, que tem 

sido balizadora da Pedagogia Histórico-Crítica: 

 

 [...] para compreender adequadamente o desenvolvimento devemos considerar não 

apenas o nível de desenvolvimento real da criança, mas também seu nível de 

desenvolvimento potencial, isto é, sua capacidade de desempenhar tarefas com a 

ajuda de adultos ou de companheiros mais capazes. 

 

 

Sendo assim, o professor, como mediador, deve ser alguém que “de certo modo, 

aprendeu as relações sociais de forma sintética e é posto na condição de viabilizar essa 

apreensão por parte dos alunos, realizando a mediação entre o aluno e o conhecimento que se 

desenvolveu socialmente”. (SAVIANI, 2008, p.144).    

Outro aspecto fundamental no método proposto por Vigotski e do qual Saviani fez 

uso na sua Teoria é a perspectiva de que para a análise dos processos psicológicos deve-se partir 

dos mais complexos para se explicar os mais simples. Ou seja, no estudo dos problemas 

educativos, por exemplo, demonstrar como os problemas presentes no sistema de ensino, na 

escola, nas práticas docentes se objetivam na aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Essa 

objetivação deve ser entendida como, a um só tempo, expressão e fundamento da condição de 
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aprendizagem e desenvolvimento. Logo, a análise não pode deixar de considerar as relações 

entre as partes e o todo, visto que ambos são determinados e se determinam mutuamente. 

Essa breve discussão sobre os níveis de desenvolvimento defendidos por Vygotsky, 

bem como a análise dos processos psicológicos, visa a ampliação da compreensão sobre a teoria 

de Saviani, pois os estudos realizados a partir desses pressupostos são fundamentais à totalidade 

da Pedagogia Histórico-Crítica. 

Ao compreender os aspectos filosóficos e psicológicos desta Teoria, outro desafio 

se faz presente, qual seja a compreensão necessária para a operacionalização desta metodologia 

de ensino que tem como marco referencial a teoria dialética do conhecimento. Isso pressupõe a 

construção do conhecimento a partir da base material, ou seja, da prática social dos homens e 

dos seus processos de transformação da natureza.      

As contribuições teóricas para a operacionalização da Teoria Histórico-Crítica estão 

fundamentadas em João Luiz Gasparin, em seu livro “Uma Didática para a Pedagogia 

Histórico-Crítica”. Nesta obra apresenta os cinco passos para o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica embasada na concepção metodológica dialética de conhecimento, proposta por 

Saviani. Esses passos metodológicos, consistem em: prática social inicial do conteúdo, 

problematização, instrumentalização, catarse e prática social final do conteúdo.  

A prática social inicial parte dos conhecimentos prévios e experiências cotidianas 

do educando para abordar o conteúdo a ser ensinado com o objetivo de estabelecer uma relação 

deste com a realidade. A esse respeito Gasparin (2015, p.13) menciona que:  

 

O primeiro passo do método caracteriza-se por uma preparação, uma mobilização do 

aluno para a construção do conhecimento escolar. É uma primeira leitura da realidade, 

um contato inicial com o tema a ser estudado [...] Uma das formas para motivar os 

alunos é conhecer sua prática social imediata a respeito do conteúdo curricular 

proposto.  

 

O segundo passo corresponde à problematização e à discussão das diferentes 

dimensões do conteúdo (conceitual, histórica, social, política, etc.), configurando “o processo 

de busca, de investigação para solucionar as questões em estudo, [como] o caminho que 

predispõe o espírito do educando para a aprendizagem significativa”. (GASPARIN, 2015, p. 

33).  

A instrumentalização, o terceiro passo, concretiza-se pela mediação do professor 

entre o conhecimento e os educandos, no qual o conteúdo é trabalhado de forma sistematizada, 

na busca por solucionar as questões levantadas na etapa anterior.   
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Para Gasparin (2015, p. 51) esse momento: 

 

 [...] é o caminho pelo o qual o conteúdo sistematizado é posto à disposição dos alunos 

para que os assimilem e o recriem e, ao incorporá-lo, transformem-no em instrumento 

de construção pessoal e profissional”. Nesse processo é que o aluno vivencia a 

construção dialética do conhecimento. Assim, a aprendizagem tem como ponto de 

partida o conhecimento que já existe, o sincrético, e pela mediação da análise, aos 

poucos esse conhecimento anterior vai se ampliando, negando, superando, até 

alcançar o nível de um conhecimento mais complexo, elaborado e abrangente, o 

sintético.  

 

O quarto passo é a catarse, momento em que o educando irá expor por escrito ou 

oralmente a sua compreensão de todo o processo, expressando, a seu modo, “[...] sua nova 

maneira de ver o conteúdo e a prática social. É capaz de entendê-los em um novo patamar, mais 

elevado, mais consistente e mais bem estruturado”. (GASPARIN, 2015, p.127). Este momento 

geralmente favorece os momentos avaliativos.  

A prática social final do conteúdo é o quinto e último passo, que corresponde ao 

alcance da visão concreta pensada, em que o educando apresenta ações, objetivas e subjetivas, 

com base no conteúdo aprendido, capazes de promover uma transformação da sua realidade 

social. Sobre a abrangência desse passo, Gasparin (2015, p. 140) afirma que “o 

desenvolvimento de ações reais e efetivas ultrapassam o fazer material, pois é nesse processo 

mental transformado que é possível uma análise e uma compreensão mais ampla e crítica da 

realidade, determinando uma nova maneira de pensar, de entender e julgar os fatos”.  

Como foi possível perceber, essa Pedagogia tende a contribuir para que a prática 

educativa seja mais reflexiva e crítica, tendo como horizonte a emancipação dos sujeitos e a 

consequente transformação da realidade. Contudo, para que ela tenha efetividade na prática 

pedagógica dos sujeitos desta pesquisa, e se expresse no diálogo entre seus pressupostos e a 

ação educativa, será necessário que estes se apropriem não apenas de suas concepções teóricas, 

mas alcancem a compreensão de como essa mudança poderá contribuir com a integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica.   

 

3.3 A Pedagogia Histórico-Crítica: contribuições para a práxis pedagógica na Educação 

Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio  

 

Ao considerarmos a educação na perspectiva da formação integral, tomamos como 

objeto de pesquisa deste trabalho a realidade do Curso Técnico em Meio Ambiente integrado 
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ao Ensino Médio, do IFMA- Campus Maracanã, para identificar seus limites, seus obstáculos 

e suas potencialidades.  

Os preceitos e princípios expressos no Plano de Curso (PC), elaborado pela equipe 

técnica e docentes do IFMA, dialogam com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), com a 

Resolução nº.2 de 30 de janeiro de 2012 - DCNEM e com a Resolução CNE/CEB n°. 06/2012 

- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacional Profissional Técnica de Nível Médio, 

que normatizam os currículos básicos relativos às diversas áreas profissionais. Situado no Eixo 

Ambiente, Saúde e Segurança, o Curso Técnico em Meio Ambiente foi instituído pelo catálogo 

de cursos do Ministério da Educação (MEC) através da Resolução CNE/CEN 03/2008, com 

base no Parecer CNE/CEB 11/2008, de acordo com a Portaria Ministerial n°. 870/2008. 

É importante evidenciar que o Curso Técnico em Meio Ambiente possui uma carga 

horária total de 4285 horas, sendo 2845 destinada para a Base Comum e 1440 para a parte 

técnica. Com a abrangência do seu eixo tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança, 

compreende tecnologias associadas à melhoria da qualidade de vida, à preservação e utilização 

da natureza, ao desenvolvimento e inovação dos recursos tecnológicos de suporte e atenção à 

saúde. Conforme o perfil,  seus egressos estão preparados para o desempenho de ações de 

proteção e preservação dos seres vivos e dos recursos ambientais, da segurança das pessoas e 

comunidades, do controle e avaliação de risco e dos programas de educação ambiental, sendo 

capazes de reconhecer as relações existentes entre os elementos dos meios  físicos, natural e 

sociocultural, utilizando tecnologias adequadas ao trato das questões ambientais, em 

conformidade com a legislação pertinente, de forma a contribuir com o desenvolvimento local, 

regional, do estado e do país. (IFMA-Campus Maracanã, 2017).  

Na organização curricular, assume as dimensões do trabalho, da ciência, da 

tecnologia e da cultura como eixo integrador entre os conhecimentos de distintas naturezas, 

contextualizando-os em sua dimensão histórica, e em relação ao contexto social 

contemporâneo. Expressa ter o trabalho como princípio educativo para compreensão do 

processo histórico de produção científica e tecnológica, desenvolvida e apropriada socialmente 

para transformação das condições naturais da vida e ampliação das potencialidades e dos 

sentidos humanos. (IFMA-Campus Maracanã, 2017, p.16)                                    

Aponta a pesquisa como princípio pedagógico, colocando o estudante como 

protagonista na investigação da busca pelo conhecimento. Considera os Direitos Humanos 

como princípio norteador e a sustentabilidade socioambiental como meta universal 

desenvolvida como prática educativa integrada, contínua e permanente para compreensão do 
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equilíbrio e respeito nas relações do ser humano com o ambiente. O Estágio é considerado parte 

integrante e indissociável das atividades curriculares reafirmando a relação teoria e prática.   

A LDB n°. 9394/1996, alterada pela Lei n° 11.741/2008, configura-se também 

como documento legal que respalda os princípios e diretrizes definidos no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) do IFMA-Campus Maracanã, constituindo-se instrumento de natureza 

filosófica, política e teórico-metodológica norteador da prática pedagógica da instituição, 

articulando as dimensões de ensino, pesquisa e extensão. Sua construção é coletiva, e, portanto, 

serve como referencial para a práxis educativa do IFMA, na perspectiva de efetivar as grandes 

concepções e princípios democraticamente definidos. 

O principal objetivo do Curso Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino 

Médio é formar profissionais de nível médio para exercer funções com responsabilidade, ética 

e criatividade, além de estabelecer relações entre os elementos dos meios físico, natural e 

sociocultural e ser capaz de utilizar tecnologias no trato das questões ambientais, em acordo 

com as legislações pertinentes, para contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável 

da região, do Estado e do País (IFMA, 2016). 

É importante destacar que os documentos legais que fundamentam o Curso Técnico 

em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio, defendem o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas integradoras e articula o conceito de trabalho, ciência, tecnologia e cultura, à 

medida que os eixos tecnológicos são constituídos dos fundamentos científicos comuns e de 

intervenção na natureza, de processos produtivos e culturais, além de promover aplicações 

científicas às atividades humanas. 

Durante as análises dos documentos que fundamentam o Curso Técnico em Meio 

Ambiente, foi possível perceber que estes dialogam de alguma maneira com as concepções 

apresentadas no Documento Base que trata da Educação Profissional Técnica integrada ao 

Ensino Médio, de 2007. Este é considerado um marco histórico da Educação Profissional no 

Brasil, pois leva em conta as reivindicações históricas dos educadores e pesquisadores e das 

lutas populares acerca da realidade do ensino médio e consegue expressar as novas concepções 

da EPTNM, dialogando com as DCNEPTNM e com o Decreto n° 5154/2004, ambos de grande 

relevância para fundamentar a nossa análise acerca do objeto dessa pesquisa.   

Dentre os aspectos abordados no referido documento, destacamos a preocupação 

acerca da formação de professores para atuar no Ensino Médio Integrado à Educação 

Profissional, pois, a análise do Parecer CNE/CEB n°. 02/1997, que dispõe sobre os programas 

especiais de formação pedagógica de professores para a Educação Profissional, evidencia que 
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tais programas precisam ser revistos e atualizados, pois não atendem a necessidade de formação 

demandada pelos sistemas de ensino.   

Neste sentido, o Documento Base sinaliza que, para o professor atuar com 

competência técnica na Educação Profissional integrada à Educação Básica, será necessário 

que este deixe de ser transmissor de conteúdos acríticos, pré-definidos por especialistas 

externos e assuma uma atitude de problematizador e mediador no processo ensino e 

aprendizagem. 

Para tanto, a formação docente deve propiciar ir além da aquisição de técnicas 

didáticas de transmissão de conteúdos para os professores e de técnicas de gestão para os 

dirigentes. (Moura, 2007). Seu principal objetivo deve ser um tanto mais ambicioso, centrado 

no âmbito das políticas públicas, principalmente, as educacionais e, particularmente, as 

relativas à integração entre a educação profissional e tecnológica e a educação básica.  

Esse direcionamento tem o objetivo de orientar a formação desses profissionais por 

uma visão que englobe a técnica, mas que vá além dela, incorporando aspectos que possam 

contribuir para uma perspectiva de superação do modelo de desenvolvimento socioeconômico 

vigente e, dessa forma, privilegie mais o ser humano trabalhador e suas relações com o meio 

ambiente do que, simplesmente, o mercado de trabalho e o fortalecimento da economia 

(BRASIL, 2007).  

Tal análise consubstancia nossa investigação acerca da prática docente dos 

professores que atuam no Curso Técnico em Meio Ambiente, objeto desta pesquisa e nos faz 

crer que os fundamentos teóricos da teoria Pedagógica Histórico-Crítica, discutidos ao longo 

desse trabalho, poderão contribuir para o aprimoramento da prática pedagógica. Prática esta, 

que deve partir de uma ação pedagógica crítica, tomando como referência a totalidade do 

contexto onde se insere, para que o processo formativo possibilite à educação cumprir a sua 

principal finalidade: “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996), na perspectiva de sua 

emancipação, conforme estabelecido pelo artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional vigente, Lei nº. 9.394/1996. 

Para tratar da questão acerca do pleno desenvolvimento da pessoa, tomamos como 

referência a concepção de educação de natureza politécnica, evidenciada por Ramos (2005). 

Isto é, uma educação que, ao propiciar aos sujeitos o acesso aos conhecimentos e à cultura 

construídos pela humanidade, promova a realização de escolhas e a construção de caminhos 

para a produção da vida. Com essa concepção de educação plena, podemos entender que há 

uma inter-relação entre trabalho, ciência e cultura, em que o trabalho atua como princípio 
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educativo, a ciência, como os conhecimentos produzidos pelo homem ao longo do tempo, e a 

cultura, como valores e regras de uma comunidade. (RAMOS, p. 3, 2005).  

Outro aspecto de grande relevância, no Art. 2° da LDB em vigência, trata do 

preparo para o exercício da cidadania, porém, para irmos além da mera citação do artigo, 

precisamos compreender o conceito de cidadania, bem como seu exercício, como algo que nos 

orienta e nos permite romper com a lógica hegemônica e excludente da nossa sociedade, a partir 

de uma concepção dialética que só é possível quando: 

 

O homem individual real recupera em si o cidadão abstrato e se converte como homem 

individual, em ser genérico, em seu trabalho individual e em suas relações individuais; 

somente quando o homem reconhece e organiza suas próprias forças como forças 

sociais e quando, portanto, já não separa de si a força social sob a forma de força 

política, somente então se processa a emancipação humana. (MARX, p. 52, apud. 

FRIGOTTO e CIAVATTA, 2003, p. 56).  

 

No mesmo sentido, destacamos do mesmo artigo a qualificação para o trabalho e 

apontamos a necessidade de superação da lógica mercadológica que marca o trabalho na 

sociedade contemporânea capitalista. Este assume um caráter meramente econômico, para 

atender apenas às necessidades do mercado, sem atribuir valores ético-políticos e conteúdos 

históricos e científicos, caracterizados no ideal de práxis. Práxis essa que se direciona a preparar 

os indivíduos para o mundo do trabalho, tornando-os aptos para o exercício autônomo e crítico 

de suas profissões e, também, para enfrentar as dinâmicas sócio-produtivas das sociedades 

contemporâneas. (RAMOS, 2005). 

Nessa mesma direção, os pressupostos teórico, filosófico, psicológico e 

metodológico da Pedagogia Histórico-crítica, de base marxista, permitem uma concepção 

crítica sobre a relação sociedade e escola e sobre o processo de ensinar.  Vislumbram o papel 

humanizador da escola, pelo aspecto da historicidade e da compreensão de homem como sujeito 

que, por meio do trabalho, transforma a natureza e se transforma. Trazem importantes 

contribuições que viabilizarão uma educação de perspectiva crítica e emancipatória, conforme 

prescrito nos pressupostos legais da Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio. 

De acordo com Saviani, na perspectiva Histórico-crítica, a escola significa “uma 

instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado”, criando novas relações 

entre a escola e a ciência como corpus de elaboração e sistematização de conhecimento. 

(SAVIANI, 2008, p.14). 

Cabe evidenciar que nossa escolha em torno da Pedagogia Histórico-Crítica como 

embasamento deste trabalho, levou em conta, principalmente, o fato de que Saviani se debruçou 
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em elaborar uma teoria educacional que seja capaz de contribuir com a transformação da 

sociedade brasileira. Para tanto, seu esforço foi no sentido de discutir exaustivamente e fazer as 

críticas em torno das teorias educativas já existentes, buscando explicar suas lacunas e 

insuficiências em atender aos anseios da classe trabalhadora, de que possam ter uma 

participação ativa na sociedade. A partir daí, formula uma nova teoria crítica que não seja 

reprodutivista, e que se apoiando na lógica dialética como forma de superação da lógica formal, 

aponte outra direção e responda aos interesses das classes subalternas. (SAVIANI, 2006).  

  Saviani e os demais teóricos que corroboram com seu pensamento, embasados nos 

pressupostos teórico-metodológicos da Pedagogia Histórico-Crítica, compreendem que os 

profissionais da educação que, de alguma maneira se alinham a estes mesmos pressupostos, 

devem assumir um posicionamento firme na luta de classes e uma visão crítica acerca das 

demais perspectivas pedagógicas que tendem a afastá-los dessa luta. 

Neste sentido, é válido trazer à tona uma provocação: é possível e necessário, no 

cenário atual, revalidar e fortalecer o papel de uma Teoria Crítica nas escolas, que possa dá 

substância concreta à luta contra a seletividade, a discriminação e a depreciação do ensino para 

as camadas populares? Como esta Teoria poderá contribuir para uma efetiva Educação 

Integrada? 

Tal como defendido por Saviani (2013), necessitamos seguir defendendo e lutando 

pela articulação da escola com os interesses dos trabalhadores, quer dizer, necessitamos tomar 

a escola, disputando–a, diuturnamente, para que ela seja um instrumento a serviço dos interesses 

da classe dominada. (SAVIANI, 2013, p. 43). 

Para tanto, a escola deve ter o papel de mediadora formal entre o saber popular e o 

saber erudito. Portanto, Saviani esclarece que a compreensão da natureza da educação enquanto 

um trabalho não-material cujo produto não se separa do ato de produção permite-nos situar a 

especificidade da educação como referida aos conhecimentos, ideias, conceitos, valores, 

atitudes, hábitos, símbolos sob o aspecto de elementos necessários à formação da humanidade 

em cada indivíduo singular, na forma de uma segunda natureza, que se produz, deliberada e 

intencionalmente, através de relações pedagógicas historicamente determinadas que se travam 

entre os homens. (SAVIANI, 2008, p. 22).  

Tal mediação deve ser compreendida como processo histórico, uma vez que só é 

possível compreender a historicidade do ser humano se o entendemos como um ser produzido 

dialeticamente pela própria realidade histórico-social e, porque o próprio conceito de mediação 

traz consigo a determinação da complexidade das relações entre os indivíduos. (OLIVEIRA, 

1994). 
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Ao destacarmos o papel da escola como mediadora entre o saber popular e o saber 

erudito, faz-se necessário ressaltar que a Pedagogia Histórico-Crítica defende uma concepção 

marxista de mundo, ou seja, uma concepção crítica acerca da realidade histórica, pautada por 

contradições e, por isso entende que os conteúdos escolares e as formas de ensiná-los podem 

configurar como relevantes contribuições para essa compreensão crítica de mundo.  

Para Duarte (2015, p. 10):   

 

Ensinar conteúdos escolares como Ciências, História, Geografia, Artes, Educação 

Física, Língua Portuguesa e Matemática é ensinar as concepções de mundo veiculadas 

por esses conhecimentos, ou seja, é educar. Por menos explícitas que sejam as 

concepções de mundo presentes nos conhecimentos ensinados na escola, elas sempre 

existem, o que faz do ensino desses conhecimentos sempre um ato educativo [...].  

      

Ao destacar a relevância da concepção de escola à luz de Saviani, consideramos 

que esta se configura como uma importante categoria ou elemento fundante da sua Teoria. Para 

tanto, Saviani assevera que a escola, instituição criada pela humanidade, deve assumir seu papel 

no processo de formação do trabalhador.  Ressalta que esse papel: 

  

[…] consiste na socialização do saber sistematizado. […] diz respeito ao 

conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado e 

não ao saber fragmentado; à cultura erudita e não à cultura popular. Em suma, a escola 

tem a ver com o problema da ciência. Com efeito, ciência é exatamente o saber 

metódico, sistematizado. (SAVIANI, 2008, p. 14). 

 

 

Todavia, apesar dos avanços teóricos que embasam a Pedagogia Histórico-Crítica, 

Saviani considera alguns limites e desafios impostos à sua efetiva consolidação enquanto teoria 

que possa basilar a política educacional e, dentre esses desafios, ele diz:  [...] penso não ser 

demais lembrar que o desenvolvimento, o detalhamento e a eventual retificação das ideias 

expostas passam pela sua confrontação com a prática pedagógica em curso na sociedade atual. 

Daí o interesse em que os professores as submetam a uma crítica impiedosa à luz da prática que 

desenvolvem. (SAVIANI, 2008, p. 64).  

Nesse sentido, é imprescindível por parte dos professores compreender os 

pressupostos teórico-metodológicos desta Pedagogia para que ela se consolide como referência 

teórica e prática. 

Ao apropriar-se de tais pressupostos, o professor será capaz de compreender as 

contradições impostas pela sociedade e elaborar as suas próprias sínteses, e como mediador do 

processo de ensino e de aprendizagem, viabilizará aos alunos a possibilidade de elaborarem 

suas sínteses, com um nível de conhecimento mais crítico. 
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Tal processo evidenciará a apropriação do conhecimento docente e o consequente 

desenvolvimento emancipatório da atividade docente, como práxis tecnicamente competente e 

compromisso político.  

É como fomentadora de transformação social que a Pedagogia Histórico-crítica se 

apresenta, a partir da relação dialética prática-teoria-prática, possibilitando que através do 

acesso ao saber científico, os alunos possam se desenvolver como sujeitos históricos, partindo 

da concepção de trabalho como princípio educativo, elevando os níveis de consciência, 

compreendendo a luta de classes e a importância de se situarem no âmbito desta luta.   

Nesse sentido, uma teoria pedagógica que se propõe crítica e emancipatória, capaz 

de proporcionar um processo formativo contextualizado, busca a transformação do indivíduo e 

da sociedade. Portanto, é de fundamental importância refletir, no contexto em que esta pesquisa 

se insere e no cenário atual, sobre as possíveis contribuições da teoria Pedagógica Histórico-

Crítica para o enriquecimento das práticas educativas no âmbito da Educação Profissional 

Técnica Integrada ao Ensino Médio.  

Entretanto, para que fosse possível instrumentalizar os sujeitos participantes desta 

pesquisa, acerca dos pressupostos teóricos da Pedagogia Histórico-Crítica, os quais vêm sendo 

amplamente discutidos neste trabalho, trilhamos vários caminhos, para que compreendessem 

como se produz concretamente uma prática pedagógica na perspectiva da Pedagogia Histórico-

crítica, contribuindo para a integração da educação com a educação profissional, analisando as 

forças reais que antecedem, determinam e ressignificam o desenvolvimento da prática 

educativa enquanto prática social e  como fenômeno histórico e social e suas contradições. Estes 

caminhos serão apresentados a seguir. 
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4 A METODOLOGIA DA PESQUISA: os caminhos trilhados  

 

Nesta seção apresentamos a abordagem metodológica assumida nesta pesquisa, o 

percurso metodológico realizado e a coleta dos dados. 

  

4.1 A abordagem metodológica   

 

Esta pesquisa buscou alcançar os objetivos a que se propôs, conforme já 

explicitado, tomamos como objeto de pesquisa a realidade do Curso Técnico em Meio 

Ambiente, integrado ao Ensino Médio do IFMA - Campus maracanã, com o propósito de 

identificar os limites, obstáculos e potencialidades expressos na prática pedagógica dos 

professores que compõem o quadro docente do referido curso.  

De acordo com os autores Minayo e Minayo-Gómez (2003) para se realizar uma 

pesquisa científica é necessário planejar cada fase do processo, desde a escolha do tema à 

elaboração do problema, os objetivos e a seleção dos métodos.  A esse respeito os referidos 

autores mencionam que: 

 

[...] 1) Não há nenhum método melhor do que o outro, o método, ‘caminho do 

pensamento’, ‘alma do conteúdo’ ou seja, o bom método será sempre aquele capaz de 

conduzir o investigador a alcançar as respostas para suas perguntas, ou dizendo de 

outra forma, a desenvolver seu objeto, explicá-lo ou compreendê-lo, dependendo de 

sua proposta (adequação do método ao problema de pesquisa); 2) Os números (uma 

das formas explicativas da realidade) são uma linguagem, assim como as categorias 

empíricas na abordagem qualitativa o são e cada abordagem pode ter seu espaço 

específico e adequado; 3) Entendendo que a questão central da cientificidade de cada 

uma delas é de outra ordem [...] a qualidade, tanto quantitativa quanto qualitativa 

depende da pertinência, relevância e uso adequado de todos os instrumentos 

selecionados. (MINAYO; MINAYO-GÓMEZ, 2003, p.118). 

 

Frigotto (2010) nos diz que o método “[...] constitui-se em uma espécie de mediação 

no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e transformação 

dos fenômenos sociais”. Nesse estudo, assumimos o método dialético de investigação que leva 

em consideração o caráter histórico do objeto de investigação, buscando responder 

constantemente a como se produz concretamente um determinado fenômeno social e ter como 

ponto de chegada o concreto pensado. A perspectiva dialética como método de análise busca 

ordenar, de forma lógica e coerente, a apreensão da realidade estudada, devendo a teoria 

revisitar e reconstruir as categorias de análise. (FRIGOTTO, 2010, p. 84).  
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Enquanto perspectiva de abordagem epistemológica o materialismo histórico 

dialético considera a indissolubilidade das dimensões teoria e ação e se coloca como práxis, 

buscando a transformação do modelo existente. Sobre o materialismo histórico dialético, 

Frigotto (2010), assevera que:  

 
[...] o ponto de partida do conhecimento, enquanto esforço reflexivo de analisar 

criticamente a realidade e a categoria básica do processo de conscientização, é a 

atividade prática social dos sujeitos históricos concretos. A atividade prática dos 

homens concretos constitui-se em fundamento e limite do processo de conhecimento”. 

(FRIGOTTO, 2010, p. 90-91).  

 

Desse modo, adotamos uma abordagem de natureza qualitativa, por entendermos 

como Gil (2008) a sua virtualidade em buscar compreender questões da realidade que envolvem 

um universo de significados, concepções, valores e atitudes que não podem ser simplesmente 

quantificados. É necessário contextualizar o objeto numa realidade social dinâmica, buscando 

capturar as implicações advindas desta realidade. Sendo assim, o primordial nesse processo foi 

buscar os significados, valores e concepções que permeiam a prática docente de professores 

envolvidos na formação integrada e que implicações essa prática, ao ser embasada na Pedagogia 

Histórico-Crítica, poderá trazer à formação profissional de natureza integrada. Portanto, a 

pesquisa qualitativa buscou o aprofundamento da compreensão do objeto estudado, entendendo 

que ele é sempre parte de uma totalidade.   

Considerando os objetivos deste trabalho, realizamos uma pesquisa do tipo 

participante, que tem como premissa a participação coletiva de pesquisadores e pesquisados, 

que se dedicam a buscar soluções para os conflitos oriundos das relações político-sociais que 

os circundam, visando à produção do conhecimento pela via da movimentação e organização 

das classes populares. Para isto, a prática da pesquisa participante (PP) deve ter como ponto de 

partida “o reconhecimento da contribuição do outro, do diferente e a partilha dos seus saberes 

e experiências”. (BRANDÃO, 2015, p. 52). 

Para Demo (1999) é praticamente impossível fazer pesquisa participante (PP) fora 

de uma postura dialética, pois, como metodologia própria das ciências sociais, ela compreende 

a história como inacabada e contraditória, por isso mesmo superável. De acordo com seu 

entendimento, a metodologia adequada para a Pesquisa Participante é a dialética, por assumir 

o movimento e o contexto histórico, privilegiar a apreensão e o tratamento dos conflitos sociais, 

propugnar a transição histórica e acreditar no fator humano como capaz de interferir em 

condições objetivas dadas. (DEMO, 1999, p. 129). 
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Desta maneira, uma vez definido o tipo de pesquisa e a abordagem metodológica, 

nos voltamos para o objetivo central da pesquisa, que é investigar se a construção coletiva de 

uma proposta didática embasada na pedagogia histórico-crítica poderá constituir-se alternativa 

metodológica viável para a formação integrada na perspectiva da formação profissional técnica 

integrada ao Ensino Médio.   

Considerando que a prática pedagógica parte de uma totalidade, fizemos a leitura 

do todo em que ela se insere, buscando ultrapassar o que se manifesta em sua aparência, 

observando-a na sua historicidade, mediações e suas contradições. Esse caminho é 

imprescindível para que se alcance as intenções que nos levaram a realizar esse estudo. Acerca 

da totalidade, Kosik (2002, p. 50) diz que: 

 

[...] a compreensão dialética da totalidade significa não só que as partes se encontram 

em relação de interna interação e conexão entre si e com o todo, mas também que o 

todo não pode ser petrificado na abstração situada por cima das partes, visto que o 

todo se cria a si mesmo na interação das partes.  

 

 Considerando tais premissas em sintonia com Kosik (2002), importa lembrar que, 

embora a realidade seja a unidade da essência e da aparência, a essência não se manifesta 

imediatamente. Sendo mediata ao fenômeno, mostra-se diferente do que é, de modo que 

“conhecer um objeto é revelar sua estrutura social”. (CIAVATTA, 2002, p.125). Ao se propor 

essa tarefa, é fundamental ter no horizonte os objetivos de tal empreitada, os motivos e, 

principalmente, a estrutura social de que se parte em direção à contextualização mais ampla. 

Com esse entendimento e de acordo com o objeto de investigação, selecionamos 

como instrumentos de coleta de dados a análise documental e os questionários 

semiestruturados. Para a análise documental utilizamos o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI/IFMA – 2014 a 2018), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI/2016 - IFMA-

Campus Maracanã) e o Plano de Curso (PC) - Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

em Meio Ambiente na forma integrada ao Ensino Médio – Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde 

e Segurança – 2017. 

A escolha de aplicar questionário aos professores (Apêndice B) justifica-se pela 

praticidade em apresentar questões abertas e fechadas a um quantitativo maior de participantes 

que pode responder em momentos mais oportunos, além de favorecer ao pesquisador o acesso 

às opiniões dos mesmos, suas crenças e sentimentos. (GIL,2008). Sua aplicação objetivou 

apreender dos professores suas concepções acerca da Educação Profissional Técnica integrada 

ao Ensino Médio e como estas são evidenciadas na prática docente, além de investigar acerca 
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de seus conhecimentos sobre a Pedagogia Histórico-Crítica, nos permitindo obter um 

diagnóstico acerca de suas necessidades formativas em relação ao universo apresentado no 

referido instrumento de coleta.  

Os documentos utilizados durante o processo da pesquisa empírica constituem o 

corpus da análise e foram analisados com base no referencial que adotamos e nas categorias 

definidas a priori que, no decorrer de todo o processo de pesquisa foram complementadas pelas 

categorias intermediárias que são o resultado do agrupamento das categorias iniciais que se 

configuram como as primeiras impressões acerca da realidade estudada.   

Para a realização da análise dos dados, também consideramos as nossas percepções 

durante a imersão no contexto em que os sujeitos da pesquisa estão inseridos e como se dão as 

relações entre os mesmos, em conformidade com o método dialético, empregado em pesquisa 

qualitativa, que orienta a análise dos fatos a partir do contexto social no qual estão inseridos. 

Optamos pela análise de conteúdo, a partir de Bardin (1977), sendo esta uma técnica de análise 

das comunicações, que serve para analisar os dados colhidos por meio das técnicas e 

instrumentos de pesquisas. Ao analisar os materiais coletados, busca-se classificá-los em temas 

ou categorias que auxiliam na compreensão do que está por trás dos discursos.  

Tomamos como bússola as etapas da técnica propostas por Bardin (2011), as quais 

são organizadas em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. O autor ressalta a importância do rigor na utilização da 

análise de conteúdo, a necessidade de ultrapassar as incertezas, e descobrir o que é questionado. 

Intencionando responder ao problema e aos objetivos que esta pesquisa apresentou, 

analisamos os dados coletados por meio da análise categorial, que, conforme Bardin (2011), 

consiste no desmembramento do texto em categoriais agrupadas analogicamente. 

A formação das categorias se concretizou de acordo com Bardin (1977), após a 

seleção do corpus de análise e sua leitura flutuante. Partimos das narrativas/respostas dos 

questionários respondidos pelos professores, das quais destacamos as unidades de análise para 

então efetuar-se a categorização progressiva. 

Para evidenciarmos sistematicamente a construção progressiva das categorias de 

análise que afloraram durante a coleta e análise dos dados, optamos por apresentá-las em um 

quadro para melhor compreensão acerca da construção das duas categorias finais denominadas 

de - Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio e Pedagogia Histórico-Crítica 

que permearam todo o trabalho com o intuito de balizar as interpretações acerca das percepções 

e registros, que possibilitaram compreendermos os resultados e respondermos à questão central 

desse estudo: uma proposta didática embasada na Pedagogia Histórico-crítica, construída 
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coletivamente, poderá contribuir para o desenvolvimento de uma prática pedagógica na 

perspectiva da formação integrada como pressupõe a Formação Profissional Técnica integrada 

ao Ensino Médio?      

Para elucidar essa questão, realizamos a pesquisa bibliográfica, conforme descrita 

nos itens 1 e 2 que constituem o referencial teórico deste trabalho, na qual buscamos o 

aprofundamento teórico para compreender o objeto e aproximar o diálogo com a pesquisa 

empírica durante todo o processo.    

A pesquisa empírica se desdobrou em diferentes momentos: levantamentos de 

dados; análise de dados; o processo formativo dos professores, potencializando a elaboração 

coletiva da proposta didática e sua avaliação.   

Ressaltamos que planejamos a realização da formação continuada presencial e a 

elaboração coletiva da proposta didática, para que ocorressem de maneira simultânea, 

considerando que um processo complementaria o outro, pois, a concepção e elaboração de uma 

proposta didática não podem ser pensadas de outra maneira que não seja envolvendo os sujeitos 

protagonistas de sua execução, que conhecem todos os desafios e necessidades que permeiam 

a prática docente na Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio. Porém, em função da 

Pandemia do Covid-19, não foi possível executarmos as etapas da formação dos professores e 

a elaboração coletiva da Proposta, totalmente presencial como havíamos planejado. Entretanto, 

o replanejamento e a execução das etapas da pesquisa estão descritas detalhadamente na 

subseção 3.2 e na seção 4 que trata da análise dos dados.      

 

4.2 Os Caminhos Trilhados 

    

Nesta subseção apresentamos como se deu todo o percurso da pesquisa, desde a 

escolha do cenário, sua caracterização, os perfis dos participantes e a coleta dos dados.   

 

4.2.1 O Cenário da pesquisa 

 

Selecionamos como cenário da pesquisa o IFMA-Campus Maracanã. A escolha foi 

motivada pelo acesso que tivemos em relação à coordenação pedagógica e, pelo fato de que a 

história do campus envolve significados e aproximações reais com a minha própria história.    

Após escolhermos o cenário, realizamos a primeira visita em 25 de setembro de 

2019 ao Campus Maracanã para solicitarmos autorização para a realização da pesquisa, 

mediante carta de apresentação emitida pela Reitoria do IFMA-Campus Monte Castelo. A 



66 
 

Diretora do IFMA-Campus Maracanã recebeu nosso Projeto, autorizando a pesquisa e nos 

encaminhando para a Coordenação para obtermos maiores informações acerca do Campus e do 

Curso Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio, foco desse trabalho. 

Atendendo aos trâmites legais, submetemos o projeto de pesquisa na Plataforma 

Brasil, que o designou ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade CEUMA para análise, 

cujo Parecer consubstanciado foi aprovado em 15/03/2019. De posse do Parecer, retornamos 

ao IFMA-Campus Maracanã em 19/03/2019, para darmos continuidade à pesquisa. 

Entregamos para 20 Professores que desenvolvem atividades no Curso Técnico em 

Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio, os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), (apêndice C), que esclarecem sobre a pesquisa, seus objetivos e procedimentos a serem 

realizados e o compromisso em manter o sigilo acerca da identidade dos mesmos.  

A pesquisa deu início desvendando a história do Campus Maracanã que, sem dúvida 

também está imbricada com a história de vida de muitos docentes e discentes que ali 

vivenciaram e vivenciam suas histórias e acompanham suas mudanças ao longo do tempo. 

Localizado na zona rural de São Luís (MA), desenvolve suas ações através da qualificação de 

profissionais técnicos de nível médio, para atuarem no setor primário, secundário e terciário da 

economia.  

Originou-se da Escola Agrotécnica Federal de São Luiz, criada pelo Decreto n°. 

22.470 de 20 de outubro de 1947 pelo Presidente da República. Em 10 de março de 1953, foi 

celebrado um acordo entre o governo da União do Maranhão para instalação de uma Escola 

Agrotécnica que, posteriormente, através do Decreto n°. 53.558 de 13 de fevereiro de 1964 

passa a se denominada de Colégio Agrícola do Maranhão, subordinado à Superintendência do 

Ensino Agrícola e Veterinário (SEAV) do Ministério da Agricultura.  

Em 1975, os Colégios Agrícolas vinculados à SEAV, através do Decreto n°. 76.436 

de 14 de outubro de 1975, ficam sob a responsabilidade da Coordenadoria Nacional de Ensino 

Agropecuário (COAGRI). Quatro anos mais tarde, em 04 de setembro de 1979, através de um 

novo Decreto de n°. 83,935, transforma-se em Escola Agrotécnica Federal de São Luís -MA, 

ficando subordinada à COAGRI, que sete anos depois, foi extinta  e substituída pela Secretaria 

de Ensino de Segundo Grau (SESG) através do Decreto n°. 93.613 de 21 de novembro de 1986, 

e, novamente, após quatro anos de implantação da SESG sua denominação foi alterada para 

Secretaria Nacional de Educação Tecnológica (SENETE), através do Decreto n°. 99.244 de 10 

de maio de 1990, durando apenas dois anos para sofrer novas alterações em função da reforma 

administrativa originada da Lei n°. 8.490 de 19 de novembro de 1992, passando a ser 

denominada de Secretaria de Educação Média e Tecnológica (SEMTEC). 
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No ano seguinte, a promulgação de uma nova Lei de n° 8.731 de 16 de novembro 

de 1993, transformou as Escolas Agrotécnicas Federais em Autarquias, passando a ficar sob o 

comando da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) a quem coube 

as atribuições de estabelecer políticas para a educação tecnológica e exercer a supervisão do 

Ensino Técnico Federal e permaneceu dessa forma por quase uma década. 

Em 2008, através da Lei n°. 11.892 foi instituída a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação e no mesmo ato as Escolas 

Agrotécnicas Federais de São Luís e Codó e o então Centro Federal de Educação Tecnológica 

(CEFET-MA), compuseram o Instituto Federal do Maranhão, transformando-se em uma 

Instituição de Educação Superior, Básica, Profissional, pluricurriculares e multicampi, 

especializada na oferta de Educação Profissional e Tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino e na Educação Superior, numa concepção de integração, aplicada ás suas práticas 

pedagógicas.   

Como podemos perceber, a história do IFMA foi marcada por decisões e 

acontecimentos que se encaminharam no sentido de responder às demandas socioeconômicos 

e políticos de diferentes períodos históricos, que trazem, como discutido anteriormente, a marca 

da disputa entre projetos educacionais que têm direções antagônicas, porque comprometidos 

com determinadas concepções de homem, de sociedade e de educação.    

Um aspecto relevante que merece destaque é a localização territorial do campus 

Maracanã, que possui 1.831 hectares, estando em meio a uma área de proteção ambiental, do 

Maracanã, criada pelo Decreto Estadual n°. 12.103/1991, unidade de conservação de uso 

sustentável e na Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Bacanga, criada pelo Decreto 

Lei Estadual n°. 7545/1980, sendo assim, uma unidade de conservação de proteção total.  

Limita-se ao norte com o Parque Estadual do Bacanga, ao sul com o rio Grande.  

Apresenta florestas de galerias entremeadas por igarapés de água doce, terras baixas 

e formações colinosas, vegetação de várzea, predominando a juçara e o babaçu. A fauna possui 

espécies como juritis, rolinhas e pipiras-azuis, abrigando as nascentes do rio da Prata, afluente 

do rio Batatã (que pertence à Bacia Hidrográfica do rio Bacanga), e que contribui para a 

formação da Represa do Batatã, um dos principais mananciais para o abastecimento urbano da 

cidade de São Luís. Também é cortada pelo rio Maracanã e pelo rio Grande. (IFMA,2016).  

Diante do contexto geográfico em que se insere e pela dimensão territorial, cujo 

entorno é habitado por comunidades e empresas privadas que executam atividades propícias à 

captação da mão de obra oriunda dos cursos técnicos do campus Maracanã e em especial do 

curso técnico em Meio Ambiente, dá suporte também a cursos de Agropecuária, Agroindústria, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Bacanga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Represa_do_Batat%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Maracan%C3%A3_(S%C3%A3o_Lu%C3%ADs)
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Aquicultura e Cozinha, nas formas Integrada, Subsequente, Programa de Educação de Jovens 

e Adultos (PROEJA) e Educação a Distância, dando início em 2010 aos Cursos de Nível 

Superior em Ciências Agrárias, Tecnólogo em Alimentos e em Educação do Campo, com 

habilitação em Ciências da Natureza e Matemática e Ciências Agrárias. 

Diante desse contexto histórico e geográfico, enxergamos um campo fértil e 

promissor para o desenvolvimento dessa pesquisa envolvendo o Curso Técnico em Meio 

Ambiente integrado ao Ensino Médio. 

 

4.2.2 Os Participantes da Pesquisa 

 

O processo de escolha dos professores participantes da pesquisa foi guiado pelos 

objetivos desse trabalho e, com a contribuição da Coordenadora Pedagógica do IFMA-Campus 

Maracanã, que após conhecer o projeto de pesquisa, relacionou os professores que 

desempenham suas atividades no Curso Técnico em Meio ambiente integrado ao Ensino Médio. 

São desses professores os perfis que apresentamos de maneira mais pragmática, dando 

uma visão de totalidade, conforme disposto no quadro 1.  

 

Nome Gênero Formação -Cursos 

nos quais trabalha e 

Forma do Curso  

Faixa 

Etária 

Titulação Situação 

Funcional 

Regime de 

Trabalho 

Tempo de 

Atuação no 

IFMA 

Prof. 1 Masculino Bacharelado -

Licenciatura e EJA - 

integrado 

20 a 30 Doutorado Substituto 40h 0 a 5 anos 

Prof. 2 Feminino Licenciatura -

Geografia – a distância 

–UAB -Integrado 

41 a 50 Especialização  Efetivo D.E 11 a 15 anos 

Prof. 3 Masculino Licenciatura 

PROCAMPO-Filosofia 

e História da Ciência -

Integrado 

41 a 50 Especialização Efetivo D.E 6 a 10 anos 

Prof. 4 Feminino Bacharelado -

Licenciatura – Ciências 

Agrária e Economia -

Integrado 

31 a 40 Doutorado Efetivo D.E 6 a 10 anos 

Prof. 5 Feminino Bacharelado em 

Agronomia –

Legislação Ambiental -

Subsequente 

51 a 60 Especialização Efetivo D.E 11 a 15 anos 

Prof. 6 Feminino Bacharelado -LCA – 

Meio Ambiente-

Subsequente 

31 a 40 Doutorado Efetivo D.E 0 a 05 anos 

Prof. 7 Masculino Licenciatura 31 a 40 Doutorado Efetivo D.E 6 a 10 anos 
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Bioquímica - 

Subsequente 

Prof. 8 Masculino Licenciatura 

Atualmente nenhum 

Acima de 

70  

Especialização Efetivo D.E Acima de 15 

anos 

Prof. 9 Feminino Bacharelado 

Agronomia, 

Zootecnica, Geografia, 

Ciências Agrária, 

Topografia, Desenho 

Técnico e 

Sensoriamento remoto. 

41 a 50 Especialização Efetivo D.E 6 a 10 anos 

Quadro 1 - Perfis dos Professores 

Fonte: Autoria própria (2020) 
 

 

Conforme disposto no quadro 1, os 9 docentes que participaram desta pesquisa são 

na maioria do sexo feminino. Uma quantidade mais expressiva encontra-se na faixa etária entre 

30 e 70 anos. Mais da metade são bacharéis e 4 possuem doutorado. Quanto ao vínculo 

institucional, somente 1 docente é substituto, não cabendo a este o regime de dedicação 

exclusiva. Deste total, apenas 4 professores atuam em curso na forma integrada e os demais em 

cursos na forma subsequente.  

 

4.2.3 A Coleta dos Dados 

   

Após a escolha dos participantes, planejamos, inicialmente uma reunião, onde 

pretendíamos apresentar o projeto de pesquisa e realizar entrevistas que nos dessem elementos 

acerca do objeto da pesquisa, porém, após algumas tentativas frustradas por parte da 

coordenadora pedagógica para reuní-los, em função da própria natureza e organização do 

trabalho dos docentes, que requer uma demanda e uma jornada maior de atividades dentro e 

fora da sala de aula, foi necessário reformular a estratégia planejada e optar pela aplicação de 

questionário eletrônico através do Google Forms enviado aos 20 (vinte) professores através de 

e-mails e whatsApp, cujas informações foram cedidas pela Coordenadora Pedagógica.   

Do total de 20 participantes que receberam o questionário, somente 09 responderam 

ao nosso primeiro contato, desses 09 professores, 03 responderam em menor tempo e 06 

demoraram cerca de duas a três semanas para responderem. Em um novo contato com a 

coordenadora pedagógica, ao indagar sobre a quantidade de docentes que participaram, a 

mesma justificou que foi devido à enorme demanda de atividades oriundas do encerramento do 
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ano letivo, reuniões de trabalho para atualização de documentos norteadores das atividades de 

Campus, planejamento de atividades, entre outros.     

Paralelo à aplicação dos questionários aos participantes da pesquisa, solicitamos à 

Coordenadora Pedagógica, os documentos referente ao IFMA-Campus Maracanã:  Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI/IFMA – 2014 a 2018), o Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI/2016 - IFMA-Campus Maracanã) e o Plano de Curso – Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio em Meio Ambiente na forma integrada ao Ensino Médio – Eixo Tecnológico: 

Ambiente, Saúde e Segurança – 2017, que constituem um corpus de análise, que segundo 

Bardin (2010) significa o conjunto dos documentos que serão submetidos aos procedimentos 

analíticos. 

Após a coleta de dados, aplicamos a técnica de análise de conteúdo, a fim de 

analisá-los, conforme segue na próxima sessão.    
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5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Nesta seção, são apresentados os resultados das análises dos dados coletados, para 

responder à questão central e aos objetivos desta pesquisa, conforme descrito anteriormente. 

Utilizamos a técnica de análise de conteúdo, e após a análise dos dados coletados juntos aos 

participantes da pesquisa, balizados pela análise documental e referencial teórico, emergiram 

as categorias iniciais, intermediárias e finais.   

 

5.1 Análise do Conteúdo referente ao corpus de análises  

 

Cabe esclarecer que o posicionamento do pesquisador durante o processo de análise 

dos dados, baseou-se no materialismo histórico-dialético, preconizado por Marx, enquanto 

concepção filosófica  que, em consonância com a Pedagogia Histórico-Crítica, tomou como 

fundamentos: a interpretação da realidade; a visão de mundo; a práxis (prática articulada à 

teoria); a materialidade (organização dos homens em sociedade para a produção da vida); e a 

concreticidade (caráter histórico sobre a organização que os homens constroem através de sua 

história). 

No que se refere às análises documentais, evidenciamos que os documentos 

normativos institucionais dialogam com os documentos legais que embasam a Educação 

Profissional Técnica de nível médio integrada ao Ensino Médio, dos quais destacamos a LDB 

n°. 9.394/1996, as Resoluções n°. 2, de 30/01/2002, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio e a de n°. 6, de 20/09/2012, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de nível médio integrada ao Ensino Médio e  

o Documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio publicado em 2007.  

A correlação entre ambos fica evidenciada ao apresentar na definição curricular e 

seleção de conteúdos, metodologias, tempo, espaço e formas de avaliação, pautados na 

Resolução n°. 02/2012, as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como 

eixo integrador entre os conhecimentos de distintas naturezas. Apresenta o trabalho como 

princípio educativo para compreensão do processo histórico de produção científica e 

tecnológica, desenvolvida e apropriada socialmente para transformação das condições naturais 

da vida e ampliação das potencialidades e dos sentidos humanos. Ademais, elege a pesquisa 

como princípio pedagógico que coloca o estudante como protagonista na investigação da busca 

pelo conhecimento. (PPI- IFMA, p.26, 2016). 
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Quanto à especificidade do Curso Técnico em Meio Ambiente, elegem os Direitos 

humanos como princípio norteador, a sustentabilidade socioambiental como meta universal 

desenvolvida como prática educativa integrada, contínua e permanente para compreensão do 

equilíbrio e respeito nas relações do ser humano com o ambiente. Todos esses aspectos são 

trabalhados a partir das atividades curriculares expressas na Matriz Curricular composta de 

Base Comum e Base Tecnológica sinalizando para o processo de integração da Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) à Educação Básica. 

As análises das respostas às questões aplicadas aos professores foram analisadas 

com base na análise categorial que, segundo Bardin (2010) consiste na organização das 

unidades de análise em categorias agrupadas por correlação.  Tal organização, parte do todo 

para as partes, resultando nas Categorias Finais, Intermediárias e Iniciais e teve como objetivo 

desvelar os diferentes perfis dos sujeitos, suas práticas e concepções teóricas, bem como 

apreender suas necessidades formativas, relacionando com o objeto de investigação, para que 

possamos atender aos objetivos desta pesquisa. 

Acreditamos que a prática docente na modalidade da Educação Profissional 

Técnica integrada ao Ensino Médio é um tanto complexa e abrange concepções e desafios que 

devem ser considerados tanto numa perspectiva de totalidade quanto nas especificidades de 

cada sujeito. Porém, acreditamos que as investigações nos proporcionaram um ponto de partida 

substancial, nos possibilitando ir até o ponto de chegada planejado.      

Nas análises realizadas neste trabalho, os participantes foram identificados por 

números, para preservar suas identidades conforme descrito no Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) assinados pelos mesmos. 

 

5.2 Categorias de Análises 

 

 Iniciamos as análises dos dados coletados, guiadas pelo referencial teórico, pelas 

análises documentais e pelas categorias definidas a priori que nesta análise estão denominadas 

de categorias finais: Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio e Pedagogia 

Histórico-crítica, estabelecendo uma correlação com as cinco categorias intermediárias: 

Educação Integrada, Trabalho como princípio educativo, Formação humana integral, Educação 

democrática e Práticas pedagógicas, que são oriundas da aglutinação por correlação das 

categorias iniciais que por sua vez, foram extraídas das primeiras impressões acerca da 



73 
 

realidade investigada e das respostas dos professores nos seus respectivos questionários de 

pesquisa, conforme exposto no quadro 2 de categorização.  

 

QUADRO DE CATEGORIZAÇÃO 

CATEGORIAS FINAIS CATEGORIAS 

INTERMEDIÁRIAS 

CATEGORIAS INICIAIS 

EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL TÉCNICA 

INTEGRADA AO ENSINO 

MÉDIO 

 

EDUCAÇÃO INTEGRADA 

 

Projeto Integradores 
Saberes/Conhecimento 

Conteúdos práticos 

Contextualização 
Formação Humana e Profissional 

Formação cidadã 

Formação ética, social, política e crítica 

Relação entre o homem e o meio 

TRABALHO COMO PRINCÍPIO 

EDUCATIVO 

 

Formação para o Mundo do Trabalho 

Desenvolvimento do ser humano 
Trabalho humano 

Ambiente de trabalho 

Inserção no mercado de trabalho 
Empoderamento 

FORMAÇÃO HUMANA 

INTEGRAL 

 

Realidade do aluno 

União Teoria e Prática 

Visão de homem e de mundo 
Expectativa 

Experiência 

Indagações prévias 
Contexto Social 

PEDAGOGIA 

HISTÓRICO-CRÍTICA 

EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA 

 

Conhecimento  

Visão Crítica 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

Aplicação de novas tecnologias 
Uso de tecnologias como metodologia de ensino 

Ferramentas de tecnologia digital 

Metodologias ativas de ensino. 

Quadro 2 – Categorização 
Fonte: Adaptado de Gasparin, João Luiz (2002). 

 

 

5.2.1 Categoria Final - Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio 

 

 A categoria final Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio se 

correlaciona com três categorias intermediárias: Educação Integrada; Trabalho como princípio 

educativo e Formação humana integral. Discutiremos cada uma das categorias intermediárias, 

correlacionadas com as categorias iniciais que as fundamentaram, conforme disposto no 

Quadro 2 – Categorização.  

 

5.2.1.1 Categoria Intermediária: educação integrada  

 

A categoria intermediária, Educação Integrada expressa a aglutinação de algumas 

categorias iniciais: Projeto Integradores; Saberes/Conhecimento; Conteúdos práticos; 
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Contextualização; Formação Humana e Profissional; Formação cidadã; Formação ética, social, 

política e crítica; Relação entre o homem e o meio, evidenciadas nas respostas dos professores 

que participaram dessa pesquisa.  

Ao questionarmos os sujeitos acerca de sua compreensão sobre a função social dos 

conteúdos escolares, obtivemos as seguintes respostas:    

 

“Proporcionar ao aluno uma visão mais crítica da realidade, além de o ajudar na sua 

formação para o mundo do trabalho e da formação dele enquanto cidadão. (Prof. 3). 

Prof.4: Formação humana e profissional. (Prof.4). 

Para formar um profissional com ética, social, político, crítico, entendendo as relações 

entre o homem e o meio em que ele vive. (Prof.9)”. 

 

 

As respostas de três professores acerca da função social dos conteúdos revelam uma 

preocupação e valorização acerca da importância de selecionar os conteúdos escolares, de 

maneira que estes corroborem com uma formação mais ampla. 

A esse respeito, Saviani, 1984, adverte que não basta as instituições educacionais 

reconhecerem a existência dos saberes clássicos, é necessário reorganizar o currículo a partir 

deles.  

Vê-se, assim, que para existir a escola não basta a existência do saber sistematizado. 

É necessário viabilizar as condições de sua transmissão e assimilação, isso implica 

dosá-lo e sequenciá-lo de modo que a criança passe gradativamente do seu não 

domínio ao seu domínio. Ora, o saber dosado e sequenciado para efeitos de sua 

transmissão-assimilação no espaço escolar, ao longo de um tempo determinado, é o 

que nós convencionamos chamar de “saber escolar”. (SAVIANI, 1984, p. 4) 

  

Questionamos também sobre a elaboração do planejamento de ensino, considerando 

ser um Curso Técnico integrado ao Ensino Médio, se os professores buscam atender aos 

princípios e sentidos da integração, conforme prevê a legislação.   

Prof.1: Sim. Interligando os conhecimentos básicos com o Médio. 
Prof.5: Sim, porque é multidisciplinar e abarca as exigências de formação para 

sustentabilidade. meio ambiente, direitos humanos, sociais e do mundo do trabalho.  

 

Dos 09 professores, todos responderam que sim e dois professores explanaram um 

superficialmente sobre a forma de planejar. As respostas de ambos deixam algumas lacunas 

acerca da tarefa de planejar sua prática docente.      

É importante destacar que o planejamento de uma prática pedagógica que coadune 

com as concepções das políticas públicas elaboradas para a EPTNM integrada à Educação 

Básica, expressas nos documentos legais e evidenciadas neste trabalho e, cujo foco seja sempre 
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o sujeito, deve compreender que o sentido de integração que fundamenta esta modalidade de 

educação, está consubstanciada numa concepção de formação humana que integram as 

dimensões essenciais que balizam a prática social desse sujeito: o trabalho, a ciência a cultura 

e a tecnologia. (BRASIL, 2012).  Para tanto, será imprescindível uma prática educativa que 

viabilize esta integração, possibilitando que as várias dimensões da prática social ganhem vida 

no que fazer curricular.          

Compreendemos ao longo desse estudo que é complexo falar de educação integrada 

sem considerar uma perspectiva de currículo integrado, uma vez que a sua efetivação não pode 

representar apenas a articulação entre os conteúdos da formação geral com os conteúdos da 

educação profissional.   

Apesar dos documentos legais que orientam essa modalidade de educação, 

discutimos ao longo desse trabalho que ainda se evidenciam práticas pedagógicas de muitos 

professores pautadas em teorias não-críticas ou reprodutivistas que contribuem para a 

perpetuação de um ensino dual, com sérias consequências para a formação da classe 

trabalhadora.  

As possibilidades de superação desse ensino dual ganham força a partir da 

promulgação do Decreto n. 5154/2004, como já discutimos, na medida em que abre espaço para 

a integração a partir da oferta da Educação Profissional e Tecnológica técnica de nível médio e 

o ensino médio na forma integrada, plantando a semente da politecnia.  

Para corroborar com essa integração, a prática pedagógica necessita ser respaldada 

em uma Pedagogia crítica e revolucionária, de forma a gestar possibilidades que se encaminhem 

em contraponto com práticas ainda vigentes.  A Pedagogia Histórico-crítica, segundo Saviani 

(2010), busca superar as Pedagogias Tradicional e Nova, incorporando seus avanços e 

ultrapassando seus limites, de forma a constituir-se uma centelha de base transformadora e 

emancipatória.    

Dessa forma, há que se considerar a necessidade da real compreensão do sentido de 

educação integrada considerando os conceitos de trabalho como princípio educativo, de 

politecnia e de formação omnilateral, além dos sentidos da integração das dimensões trabalho, 

ciência, tecnologia, cultura como um dos eixos articuladores do currículo da base de formação 

geral e da profissional. 

É importante reafirmar que “o ensino médio integrado ao ensino técnico, sob uma 

base unitária de formação geral, é uma condição necessária para se fazer a ´travessia´ para uma 

nova realidade.” (FRIGOTTO, CIAVATTA E RAMOS, 2005, p. 43). 
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A politecnia relaciona-se com “domínio dos fundamentos científicos das diferentes 

técnicas que caracterizam o processo de trabalho moderno.” (SAVIANI, 2003, p. 140). De 

acordo com essa visão, a educação escolar, particularmente o ensino médio deveria propiciar 

aos estudantes a possibilidade de (re)construção dos princípios científicos gerais sobre os quais 

se fundamentam a multiplicidade de processos e técnicas que dão base aos sistemas de produção 

em cada momento histórico. 

 

5.2.1.2 Categoria Intermediária: trabalho como princípio educativo  

 

A categoria intermediária - Trabalho como Princípio Educativo, expressa a 

aglutinação de algumas categorias iniciais: Formação para o Mundo do Trabalho; 

Desenvolvimento do ser humano; Trabalho humano; Ambiente de trabalho; Inserção no 

mercado de trabalho; Empoderamento, evidenciadas nas respostas dos professores que 

participaram dessa pesquisa.  

As categorias iniciais destacadas também foram extraídas das respostas dos 

professores acerca de sua compreensão sobre a função social dos conteúdos escolares.    

 

“Conhecimento, análise crítica e empoderamento. (Prof.2).  

Proporcionar ao aluno uma visão mais crítica da realidade, além de o ajudar na sua 

formação para o mundo do trabalho e da formação dele enquanto cidadão. (Prof.3). 

Despertar uma visão crítica nos alunos. (Prof. 6). 

Dotar o aluno de conhecimentos básicos para que ele se insira no mercado de trabalho. 

(Prof. 8).” 

 
 

Ao analisar as respostas de 03 dos professores participantes da pesquisa, 

observamos que denotam compreender a importância da função social dos conteúdos escolares 

ao mencionar que tais conteúdos podem proporcionar visão crítica da realidade, na formação 

para o mundo do trabalho, na formação cidadã e na ampliação da visão crítica dos alunos. A 

crença de que a formação técnica profissional poderá proporcionar conhecimentos básicos 

necessários para a inserção dos alunos no mercado de trabalho também se revelou. É importante 

ressaltar que escola deve preparar os estudantes para a inserção no mercado de trabalho, porém 

não pode reduzir sua função ao atendimento das demandas mercadológicas, que sob relações 

capitalistas usa o trabalhador para atender a seus interesses de acumulação.  

O processo formativo deve cuidar da preparação ampla e profunda que permite ao 

estudante uma compreensão e atuação crítica no mundo, de forma que possam, também, fazer 

a leitura dos antagonismos e contradições que perpassam sua condição de trabalhador, 
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principalmente em um cenário que se rege por princípios de relações neoliberais, competitivas 

e individualistas, que reduzem cada vez mais a possibilidade de inserção e estabilidade no 

mundo do trabalho.    

Nessa perspectiva, é importante retomar à ideia de Trabalho como Princípio 

Educativo formulada por Gramsci, para o qual todos os homens e mulheres são trabalhadores 

porque produzem sua existência objetiva e subjetiva.  Aponta, ainda, a possibilidade de superar 

no processo de trabalho a dicotomia entre teoria e prática, concepção e execução, ciência e 

técnica. Assim como Marx e Engels (1986), ele assume a concepção de trabalho como atividade 

ontológica e ontocriativa que constitui a base da existência humana, em que o ser humano ao 

agir sobre a natureza para transformá-la em função de suas necessidades, tranforma a si mesmo 

nesse processo.  

Para Marx e Engels (1986), o trabalho é uma forma de intervenção na natureza que 

pertence exclusivamente ao homem, pois diferente dos outros animais, o ser humano tem a 

capacidade de colocar finalidade em suas ações, de agir mediado por recursos materiais e 

espirituais para dar respostas às suas necessidades e, nesse processo, cria e recria a sua própria 

existência. A esse respeito Nosella (2007, p.148) evidencia que: Para Marx, o trabalho é 

fundamentalmente interação dos homens entre si e com a natureza. Por isso, a “escola-do-

trabalho” não burguesa é a escola que educa os homens a dominar e humanizar a natureza, em 

colaboração com os outros homens. Se, historicamente, o trabalho de manifestação de si tornou-

se perdição de si, o processo educativo precisa inverter esse movimento, recuperando o sentido 

e o fato do trabalho como libertação plena do homem.   

 

5.2.1.3 Categoria Intermediária Formação Humana Integral 

 

A categoria intermediária - Formação Humana Integral, expressa a aglutinação de 

algumas categorias iniciais: Realidade do aluno; União Teoria e Prática; Visão de homem e de 

mundo; Expectativa; Experiência; Indagações prévias; Contexto Social, evidenciadas nas 

respostas dos professores que participaram dessa pesquisa.  

Quando questionados acerca dos tipos de saberes acreditam serem necessários para 

que possam atender aos objetivos dos Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio, com vistas 

à Formação Humana Integral.   

 

“Conhecimentos relacionados ao seu curso e de outros relacionados ao 

desenvolvimento do ser humano em geral, como conhecimento da história, sobre 

trabalho humano, linguagem, moral e ética. (Prof.3). 
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Técnico e Pedagógico. (Prof.4). 

Teoria Geral dos Estados, entendimento da Constituição do Brasil, política, filosofia, 

preservação, sociologia, preservação aos bens ambientais, sustentabilidade, ações de 

educação ambiental, matemática, história, línguas estrangeiras e informática. (Prof.5).  

Saberes Sociais. (Prof.6).” 
 

 

Quanto aos saberes teóricos e práticos que devem embasar as práticas docentes na 

EPT integrada ao Ensino Médio, no sentido de possibilitar uma formação humana integral 

retomamos as ideias de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) que afirmam que a educação 

profissional integrada ao ensino médio, por conter os germens da politecnia, pode se constituir 

um caminho possível para a construção do ensino politécnico e unitário, em oposição ao que se 

reduz a atender às necessidades do mercado 

Tomando como referência a Pedagogia Histórico-Crítica é oportuno evidenciar que 

para ela se materializar no processo ensino e aprendizagem há que ser considerado os conteúdos 

de ensino como elemento fundamental a ser apropriado pelos estudantes, como condição de se 

instrumentalizarem para terem uma visão ampliada e crítica da realidade natural e social da qual 

são parte. Sua principal preocupação é com os conteúdos a serem ensinados e estes devem ser 

vivos, os mais avançados, os mais desenvolvidos, uma vez que tal pedagogia fundamenta uma 

prática docente revolucionária que seja capaz de viabilizar aos sujeitos um substancial 

transformação. 

Ao serem questionados sobre os procedimentos que utilizam para explorar os 

conhecimentos prévios dos alunos e se consideram relevante partir desses conhecimentos, os 

professores responderam:  

 

Antes de iniciar o conteúdo, sempre pergunto se já ouviu falar, qual expectativa deles 

sobre o assunto ou sobre o que eles acham que o conteúdo vai abordar. (Prof.1). 

Sondagem, indagações, perguntas direcionadas. (Prof.2). 

Faço isso através de perguntas ou então, utilizando exemplos do dia a dia, tais como 

visto em filmes, séries, etc. (Prof.3). 

Sim. Usando método de ensino da Maiêutica. Dialogando com a turma, sabendo suas 

histórias de vida, contexto social e experiências próprias. (Prof.5). 

Sim. Análise e discussão de fatos atuais, a partir de rodas de conversas, indagações 

(Prof.6). 

Sim. Sempre mando textos ou temas para eles escreverem em casa e depois faço um 

link com a aula que irei ministrar e faço aulas dialogando como forma de roda de 

conversa e insiro os conceitos presentes no texto. (Prof.9). 

 

 

Torna-se pertinente falar do rigor epistemológico com o qual a Pedagogia 

Histórico-Crítica trata a formação docente e discente, em relação aos processos de ensino e 

aprendizagem, para os quais é imprescindível atribuir uma consistência metodológica segura 

para compreensão do movimento dialético nos procedimentos didático-pedagógicos. Os 
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conhecimentos adquiridos na prática social são o ponto de partida da prática educativa, afinal 

todos elaboram conhecimento de mundo a partir da vivência nos vários espaços em que 

transitam e exercem atividades cotidianas. Contudo, a dialeticidade na prática docente dispensa 

a espontaneidade pedagógica e rejeita qualquer possibilidade formativa por meio desta, por 

compreender que o saber cotidiano até pode significar o ponto de partida no processo de 

formação, mas não pode ser o ponto de chegada. 

Quando questionamos se abordam os conteúdos de suas disciplinas considerando, 

além da dimensão conceitual, as dimensões, social, histórica, política, econômica, religiosa, 

filosófica, entre outras, o que significa considerar o conhecimento numa dimensão de 

totalidade, responderam:    

 

“Contextualização. (Prof.2). 

Por exemplo, quando falamos do surgimento da Filosofia na Grécia, buscamos 

contextualizar, mostrando a estrutura social, onde somente 10% da população eram 

cidadãos, mostrando como era a democracia para os gregos, como funcionava a 

economia, centrada nos escravos e a religião era politeísta e como o novo contexto 

coloca uma visão de homem e de mundo.  (Prof.3). 

Crime de intolerância racial, ambiental e de patrimônio cultural e em estudos 

comparativos aos contextos históricos, as variações de leis e constituições do Brasil. 

(Prof.5). 

Partindo de discussões de assuntos atuais. (Prof.6). 

Não abordo temas considerando todas essas dimensões. (Prof.8). 

Com textos e vídeos, bem como estudos de caso relacionando com os aspectos 

históricos, sociais e ambientais sobre os temas, sempre que é possível. (Prof.9)”. 

 

 

Segundo Gasparin e Pentenucci (1984, p.2), “[...] os professores fazem de sua 

prática um ecletismo de tendências; dentro de uma estrutura tradicional, oscilando entre 

concepções escolanovistas e libertarias, porém, sem realidade filosófica do que se pretende.”  

Todavia, o professor que não assume uma concepção que fundamente sua prática efetiva, 

preferindo uma posição “mais eclética” acaba por camuflar a sua prática docente, fragmentando 

o processo de ensino aprendizagem e afastando-se da perspectiva de integração.    

É de suma importância que os docentes compreendam e assumam uma concepção 

de formação integrada, cujos conteúdos formativos devem ser abordados numa dimensão de 

totalidade, portanto, explorados nos aspectos conceituais, políticos, econômicos, técnicos e 

outros. Devem considerar que estão inseridos em uma modalidade de educação cujos preceitos 

legais orientam neste sentido, e um dos caminhos para assegurar que a formação integrada se 

consolide é assumir uma concepção de currículo integrado.       

Neste sentido, Ramos (2008) argumenta que o currículo integrado também é 

importante como forma de superar a dicotomia entre conteúdos e competências, uma vez que 
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está em questão a necessidade de formar pessoas que compreendam a realidade para além de 

sua aparência fenomênica, que possam atuar como profissionais capazes de reconstruir 

totalidades por meio da compreensão da relação entre partes. Isso significa:  

 

[...] resgatar a centralidade do ser humano no cumprimento das finalidades do ensino 

médio e da educação profissional. [...] formar profissionalmente [...] proporcionar a 

compreensão das dinâmicas sócio-produtivas das sociedades modernas, [...] habilitar 

as pessoas para o exercício autônomo e crítico de profissões. (RAMOS, 2008, p. 5). 

 
 

Aos serem questionados sobre planejamento, se estes são elaborados a partir de uma 

perspectiva interdisciplinar, tomando como eixo a categoria trabalho e sua relação com a 

ciência, a tecnologia e a cultura, os professores responderam:  

 

“Com conteúdos práticos relacionando com a realidade do aluno. (Prof.1). 

Procuro interagir com outros saberes. (Prof.2). 

O planejamento é feito no sentido de unir a parte teórica do assunto com a parte prática 

relacionada com o curso do aluno, no que ele vai encontrar no seu ambiente de 

trabalho. (Prof.3). 

Não respondeu. (Prof.4). 

Trabalhando com foco na Constituição, política do Estado brasileiro, direitos 

humanos e sociais e lei de biotecnologia. (Prof.5). 

Abordando conteúdos a partir de problemáticas e situações atuais. (Prof.6). 

Não respondeu. (Prof.7). 

Integrado às outras disciplinas. (Prof.8). 

Sempre faço aulas contextualizadas com a realidade local e aplicações do dia a dia. 

(Prof.9).”  

 

As respostas não explicitaram como os professores relacionam os eixos trabalho, 

ciência, tecnologia e cultura, considerados fundantes na organização curricular da EPT e que 

podem balizar um importante princípio pedagógico que é a interdisciplinaridade. 

É pertinente esclarecer que os debates sobre Educação Profissional Integrada ao 

Ensino Médio, além de tratar de importantes conceitos como formação humana integral e suas 

várias dimensões, trazem para o centro do debate questões sobre interdisciplinaridade, 

contextualização, relação teoria e prática, pesquisa, entre outros. Sem dúvida, a integração entre 

trabalho, ciência, tecnologia e cultura deve subsidiar e dar direção à organização e dinâmica do 

currículo na EPT integrada ao Ensino Médio, por isso constitui-se pressuposto que necessita 

ser incorporado pelos sujeitos docentes e demais trabalhadores da educação envolvidos com 

esta modalidade educacional.  
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5.2.2 Categoria Final - Pedagogia Histórico-Crítica 

 

 A categoria final Pedagogia Histórico-crítica se correlaciona com duas categorias 

intermediárias: Educação Democrática e Práticas Pedagógicas, as quais serão discutidas a partir 

da correlação com as respectivas categorias intermediárias que as complementam, conforme 

disposto no Quadro 2 – Categorização. 

 

5.2.2.1 Categoria Intermediária Educação Democrática 

 

A categoria intermediária - Educação Democrática, expressa a aglutinação de 

algumas categorias iniciais: Conhecimento e Visão Crítica, evidenciadas nas respostas dos 

professores que participaram dessa pesquisa. 

Ao elegermos a categoria intermediária Educação Democrática, também nos 

apoiamos em Saviani (2014), pois, para ele, a qualidade da educação está vinculada à questão 

da democracia, desse modo, devemos entender a educação como atualização histórica do 

indivíduo e, portanto, condição imprescindível, mesmo que não suficiente para que este se 

aproprie do saber historicamente produzido. 

Ao serem questionados sobre quais seus conhecimentos acerca da Pedagogia 

Histórico-Critica, responderam:  

 

“Vigotsky e construtivismo. (Prof.1). 

Que esta Pedagogia busca aproveitar os conhecimentos dos alunos, fazendo, através 

de intervenção do professor, com que desenvolva uma visão crítica em relação à 

sociedade e em relação a si mesmo. (Prof.3). 

Do pensamento de filósofos e educadores tais como Saviani, Moura, Freire e outros. 

No sentido da importância do pensamento crítico e da educação democrática. (Prof.5). 

Pedagogia que busca transmitir conteúdos, desenvolvendo uma visão crítica no aluno. 

(Prof.6)”. 

 

 

Chama-nos atenção o fato de que, do universo de professores que participaram desta 

pesquisa, somente 03 demonstraram algum conhecimento acerca das concepções teóricas da 

Pedagogia Histórico-Crítica. Apesar desta Teoria vir se desenvolvendo a partir do final dos 

anos 1970 e início dos anos 1980, com a contribuição de muitos estudiosos e pesquisadores, 

junto ao seu idealizador Saviani (1980), é possível observar que ainda não é parte do universo 

teórico e metodológico de muitos professores. Cabe ressaltar a consistência dos fundamentos 

filosóficos e psicológicos que embasam esta Pedagogia além dos fundamentos didáticos, 
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bastante difundidos com a importante contribuição de Gasparin (2012), os quais dialogam com 

as bases conceituais da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio. 

É importante destacar que para planejar sua prática docente, o professor necessita 

de uma teoria que fundamente a sua prática. As práticas pedagógicas não podem se configurar 

como mero exercício reprodutor de fazeres e ações externos aos sujeitos, pautados em diretrizes 

gerais que muitas vezes não se aplicam a determinada realidade. 

Neste sentido, é fundamental ancorar sua prática em uma teoria, para dar um novo 

significado ao seu trabalho docente, porém, é necessário estar consciente que algumas teorias 

refletem a luta de classes, mas também reproduzem a alienação. Neste aspecto, as contribuições 

da PHC possibilitam aos educadores um posicionamento claro em relação às pedagogias 

hegemônicas. Sendo revolucionária e crítica, a PHC possibilita a compreensão das relações 

sociais e defende uma educação para a classe trabalhadora que possibilita o acesso ao saber 

sistematizado, para um melhor enfrentamento da realidade social. Sem dúvida, apropriar-se dos 

conhecimentos científicos é travessia para:  

 

[...] compreender o mundo e a nós mesmos de uma maneira que supere a 

superficialidade e o fetichismo próprios ao senso comum. Precisamos do 

conhecimento para ultrapassar os limites locais que nos aprisionam a uma vida 

medíocre, infeliz, frustrante, que é a vida que a sociedade capitalista tem a nos 

oferecer se não nos engajarmos numa luta consciente pela superação da sociedade 

capitalista. Precisamos, portanto, do conhecimento, para formar em nós mesmos essa 

concepção de mundo mais ampla. É por isso que o professor que está na sala de aula, 

desde a educação infantil até o ensino superior, precisa de teoria. Ele não precisa de 

teoria necessariamente para resolver problemas práticos, imediatos, da sala de aula. 

(DUARTE, 2013, p. 70). 

 

5.2.2.2 Categoria Intermediária Práticas Pedagógicas 

 

A categoria intermediária - Práticas Pedagógicas, expressa a aglutinação de 

algumas categorias iniciais: Aplicação de novas tecnologias; Uso de tecnologias como 

metodologia de ensino; Ferramentas de tecnologia digital; Metodologias ativas de ensino, 

evidenciadas nas respostas dos professores que participaram dessa pesquisa.  

Partindo das concepções teóricas de Franco (2010) destacamos que as práticas 

pedagógicas se organizam intencionalmente para atender a determinadas expectativas 

educacionais solicitadas/requeridas por uma dada comunidade social.  

Portanto, partimos desse entendimento de prática docente para questionar os 

professores acerca de suas necessidades de formação continuada e a definição de temáticas 
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elevantes que, ao serem trabalhadas, poderão contribuir com suas práticas docentes na EPT 

integrada ao Ensino Médio, responderam:      

 

“Projetos Integradores. (Prof.1 e Prof. 2). 

Treinamento em aplicação de novas tecnologias utilizadas na Educação Profissional. 

(Prof.3). 

Uso de tecnologias como metodologia de ensino. (Prof.4). 

Estudos de atualizações de leis do Brasil, filosofia, sociologia, ciência da educação e 

educação inclusiva. (Prof.5). 

Educação Ambiental. (Prof.6). 

Gestão de pessoas. (Prof.8) 

Ferramentas de tecnologia digital, conflitos em sala de aula, metodologias ativas de 

ensino. (Prof.9)”. 

 

Como podemos observar, parte dos professores que responderam evidenciaram 

questões referentes a temas de estudo e outros se voltaram para metodologias de ensino: 

projetos integradores e ferramentas digitais. De modo geral, não mencionaram a necessidade 

de formação mais específica que os orientem a trabalhar na EPT integrada ao Ensino Médio, 

pautados pelas categorias fundantes dessa modalidade de educação: formação humana integral 

e trabalho como princípio educativo. Também não mencionaram a necessidade de se 

apropriarem de metodologias que os possibilitem trabalhar com o currículo integrado, de forma 

a proporcionar a integração curricular dos conteúdos dos eixos da EPT com os da Educação 

Geral, a partir da interdisciplinaridade, a contextualização e a pesquisa, sendo estes os 

princípios pedagógicos que os fundamentam, para promover uma educação integrada na 

perspectiva da politecnia.               

As respostas dos interlocutores em relação à temática que consideram relevante 

para contribuir com a sua prática docente na EPT integrada ao Ensino Médio corroboraram para 

a seleção dos assuntos que proporcionaram aos docentes o aporte teórico necessário para a 

elaboração coletiva da proposta didática à luz da Pedagogia Histórico-Crítica, bem como 

contribuíram com a sua formação individual para a implementação da referida proposta.   

A partir das análises das respostas do questionário aplicado aos participantes desta 

pesquisa, confrontadas com as observações e percepções registradas, também buscamos 

compreender os elementos intersubjetivos que permeiam suas práticas pedagógicas. Um 

aspecto considerado foi como a fundamentação teórica adotada pelos docentes embasa tal 

prática e em que aspectos se relaciona com o referencial teórico abordado nesta pesquisa e com 

os pressupostos legais da Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio.     
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É importante ressaltar que quando falamos em prática pedagógica, nos referimos a 

algo que vai além da prática docente, como algo que envolve os espaços-tempos escolares, bem 

como as escolhas da organização do trabalho docente. Segundo Franco (2016, p. 8): 

 

Práticas pedagógicas são aquelas que se organizam para concretizar determinadas 

expectativas educacionais solicitadas/requeridas por uma dada comunidade social. 

São práticas carregadas de intencionalidade uma vez que o próprio sentido de práxis 

se configura por meio do estabelecimento de uma intencionalidade, que dirige e dá 

sentido à ação, solicitando uma intervenção planejada e científica sobre o objeto, com 

vistas à transformação da realidade social.  

 

 

A prática docente por sua vez, para se transformar em prática pedagógica, necessita 

de reflexão crítica e a consciência das intencionalidades que permeiam tais práticas.  

Para investigar como as práticas pedagógicas se materializam nas práticas docentes 

dos professores da EPT integrada ao Ensino Médio, iniciamos nossa investigação pelas análises 

dos documentos legais, recorremos à literatura que trata da Educação Profissional integrada ao 

Ensino Médio, desde suas primeiras manifestações na histórica da educação até os dias atuais. 

Nos debruçamos a investigar as práticas, os saberes, as concepções, as percepções e 

perspectivas dos sujeitos do referido curso, objeto dessa pesquisa, para elucidar a seguinte 

questão: uma proposta didática embasada na Pedagogia Histórico-Crítica, construída 

coletivamente, poderá contribuir para o desenvolvimento de uma prática pedagógica na 

perspectiva da formação integrada como pressupõe a Formação Profissional Técnica integrada 

ao Ensino Médio? 

   Em conformidade com o método dialético de pesquisa, buscamos responder, 

como se produziu concretamente a prática docente dos sujeitos investigados e quais as forças 

reais que a subsidiaram enquanto fenômeno social. (FRIGOTTO, 2010).    

Partimos do pressuposto de que esta pesquisa intenciona  compreender a realidade 

do Curso Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio, no IFMA – Campus 

Maracanã, para identificar seus limites, obstáculos e potencialidades, portanto, o nosso ponto 

de partida e de chegada foi a prática pedagógica, o que nos ajudou a desvelar quais teorias a 

fundamenta, como as atividades docentes são planejadas e executadas, como é a relação dos 

docentes com  os discentes e quais fatores a impactam positiva ou negativamente.  

Oportunamente, investigamos os sujeitos, tomando como referência as concepções 

teóricas que permeiam esse trabalho e as categorias elencadas a priori. A ideia era apreender, a 

partir do instrumento de coletas de dados, das observações e registros, quais as necessidades 

formativas dos docentes, sujeitos desta pesquisa.   
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Fizemos uma análise acerca das necessidades formativa dos docentes, sem perder 

de vista a perspectiva de totalidade e a concepção dialética que embasa esse trabalho, 

considerando suas histórias de vida, o contexto histórico em que se formaram e o papel do 

IFMA no sentido de fomentar uma prática docente, por meio da formação continuada que 

coadune com as concepções das políticas públicas elaboradas para a Educação Profissional e 

Tecnológica definidas pelo Governo Federal (BRASIL, 2004), as quais apontam para a 

necessidade da EPT articular-se com a educação básica e com o mundo do trabalho, 

contribuindo para a garantia do direito de acesso à educação básica, para o desenvolvimento 

socioeconômico e para a redução das desigualdades sociais. Tais pressupostos devem ser 

referências para a prática dos docentes na modalidade Educação Profissional Integrada ao 

Ensino Médio.  

  Neste sentido, devemos compreender e considerar as necessidades formativas dos 

sujeitos dessa pesquisa, entendendo que é fundamental que incorporem os pressupostos legais, 

epistemológicos e pedagógicos favorecendo que eles se expressem na prática docente. Para 

tanto, é fundamental uma sólida formação continuada, por serem estes também sujeitos do 

processo educacional e, portanto, enfrentam conflitos, desafios, mudanças que afetam as 

práticas educativas e que precisam de respostas na busca de superações. 

Portanto, este trabalho evidencia na sua questão central e nos seus objetivos, novas 

formas de organização da prática pedagógica, a partir das concepções apresentadas nos 

documentos legais que balizam a EPT integrada ao Ensino Médio e as concepções da Pedagogia 

Histórico-crítica, como possibilidade de uma concreta articulação da educação geral com a 

educação profissional, a partir da integração curricular, a seleção de conteúdos escolares que 

sejam realmente significativos e avançados, de maneira que possam promover uma formação 

integrada com vistas à preparação do aluno para o mundo do trabalho.   

Partimos das concepções que envolvem a Educação Integrada e a Pedagogia 

Histórico-Crítica para planejarmos as reuniões pedagógicas que configuraram como momentos 

formativos, simultâneos à elaboração coletiva de uma Proposta Didática embasada na 

Pedagogia Histórico-Crítica. As etapas dessa construção coletiva estão dispostas na seção 5. 
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6 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Nesta sessão, tratamos do processo de elaboração coletiva do Produto Educacional, 

compreendendo desde o planejamento inicial, seu desenvolvimento e avaliação, até sua 

configuração final que resultou em uma “Proposta Didática à luz da Pedagogia Histórico-

Crítica: da prática social inicial à prática social final”. 

  

6.1 Planejamento da Elaboração Coletiva da Proposta Didática  

 

Com base no referencial teórico, na análise dos dados e nos pressupostos teóricos e 

metodológicos que embasaram esta pesquisa, desenvolvemos a elaboração do produto 

educacional, buscando atender ao seu objetivo central que é apresentar uma proposta didática 

que configure como alternativa metodológica para a formação integrada na perspectiva da 

Formação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio.  

As fases do processo de elaboração do produto educacional respondem aos 

objetivos específicos como desdobramento do objetivo central, partindo da identificação das 

necessidades formativas dos professores participantes da pesquisa, no que se refere aos 

pressupostos teóricos e metodológicos das duas categorias centrais desse trabalho: a Educação 

Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio e a Pedagogia Histórico-crítica, que serviram 

como referência para o planejamento de todo o processo de elaboração coletiva da proposta 

didática.         

A partir da análise dos dados oriundos dos questionários aplicados aos professores, 

foi possível vislumbrar suas necessidades formativas em relação ao  aprimoramento das práticas 

integradoras que viabilizam ao máximo a consolidação de uma efetiva integração da Educação 

Profissional Técnica com o Ensino Médio e a necessidade de aprofundamento acerca das 

concepções que fundamentam a Pedagogia Histórico-crítica, como teoria que fundamenta essa 

pesquisa e portanto balizadora da elaboração da proposta didática em questão.  

Diante dessas evidências, desafiamos-nos a traçar um percurso metodológico para 

a realização da elaboração coletiva da Proposta Didática, a partir dos pressupostos teórico-

metodológicos de Gasparin (2012) que buscaram traduzir a Pedagogia Histórico-Crítica de 

Saviani (2013) para uma didática, que tivesse como fundamento teórico-metodológico o 

materialismo histórico-dialético, ou seja, a compreensão da história a partir do desenvolvimento 

material, da determinação das condições materiais da existência humana. (SAVIANI, 2000, 

p.102). 
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Ao traduzir a Pedagogia Histórico-Crítica para uma didática, Gasparin (2005) 

explicita que esta Teoria pode ser utilizada em todas as áreas de conhecimento, desde que os 

professores almejem proporcionar um aprendizado aos alunos de maneira crítica e abordando 

as diversas dimensões do conhecimento. 

Considerando a relação dialética entre prática-teoria-prática, Gasparin desenvolve 

as cinco etapas que configuram como proposta didática da Pedagogia Histórico-Crítica de 

Saviani (2013), as quais são descritas como: Prática Social Inicial do Conteúdo, 

Problematização, Instrumentalização, Catarse e Prática Social Final do Conteúdo. 

Desta forma, tomamos como ponto de partida o desvelamento da prática social 

inicial dos professores participantes da pesquisa, cuja análise e reflexão acerca dos dados 

coletados teve como fundamentação os teóricos selecionados para este estudo. De acordo com 

Gasparin (2012), tomar como ponto de partida a “Prática Social Inicial” significa ver a realidade 

e tomar consciência de como ela se coloca no seu todo e em suas relações com os conteúdos 

que serão desenvolvidos no processo. 

Os dados coletados a partir do questionário aplicado, foram analisados com base na 

análise categorial a partir de Bardin (2010), conforme descrito no item 5.2 e resultaram nas 

categorias iniciais, oriundas das primeiras impressões acerca da realidade investigada, as quais, 

ao serem aglutinadas por correlação, fizeram emergir as categorias intermediárias: Educação 

Integrada, Trabalho como Princípio Educativo, Formação Humana Integral, Educação 

Democrática e Práticas Pedagógicas, sendo vinculadas por correlação às categorias finais: 

Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio e Pedagogia Histórico-Crítica, sendo 

estas categorias o ponto de partida do processo de formação dos professores.             

A partir da análise da Prática Social Inicial, planejamos os momentos presenciais 

que denominamos de reuniões pedagógicas para a construção coletiva desta Proposta e para 

tanto, selecionamos os textos, os vídeos e as temáticas a serem estudadas, os objetivos, a 

metodologia e a avaliação. As temáticas selecionadas envolveram as duas categorias centrais: 

Educação Profissional e Tecnológica Integrada ao Ensino Médio e Pedagogia Histórico-

Crítica. 

Essa etapa configurou-se como a etapa da Instrumentalização e ocorreu de maneira 

satisfatória, conduzida pela pesquisadora.  

Nesta etapa de instrumentalização, o conteúdo é trabalhado em todas as suas 

dimensões, pois, conforme Saviani (2008, p.81): 
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Trata-se de se apropriar dos instrumentos teóricos e práticos necessários ao 

equacionamento dos problemas detectados na prática social. Como tais instrumentos 

são produzidos socialmente e preservados historicamente, a sua apropriação pelos 

alunos está na dependência de sua transmissão direta ou indireta por parte do 

professor. [...] o professor tanto pode transmiti-los diretamente como pode indicar os 

meios pelos quais a transmissão venha a se efetivar. 

 

 

Durante o desenvolvimento desta etapa, foi possível discutir com o aprofundamento 

necessário as bases conceituais da Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio e 

os pressupostos teóricos e metodológicos da Pedagogia Histórico-Crítica, propiciando aos 

professores exporem seus conhecimentos acerca desses conteúdos que, pela mediação da 

pesquisadora, foram aprofundados, promovendo desta forma a Catarse. A etapa da Catarse, que 

constitui a expressão elaborada da nova forma de entender a prática social, pode ser 

compreendida como, 

 
[...] a demonstração teórica do ponto de chegada, no nível superior que o aluno atingiu. 

Expressa a conclusão do processo pedagógico conduzido de forma coletiva para a 

apropriação individual e subjetiva do conhecimento. É o momento do encontro e da 

integração clara e consciente da teoria com a prática na nova totalidade. (GASPARIN, 

2005, p.131). 

 

 

Após vivenciarmos a etapa da Instrumentalização, debruçamos-nos mais 

intensamente à elaboração da Proposta Didática, considerando que os professores haviam se 

apropriado dos conhecimentos necessários para tal. Essa etapa, a qual denominamos de Cartase, 

representa, segundo Gasparin (2012), a síntese do cotidiano e do científico, do teórico e do 

prático a que o educando chegou, marcando sua nova posição em relação ao conteúdo e à forma 

de sua construção social e sua reconstrução na escola. É a expressão teórica dessa postura 

mental do aluno que evidencia a elaboração da totalidade concreta em grau intelectual mais 

elevado de compreensão.  

 

É o momento em que os sujeitos conseguem expressar a apropriação dos 

conhecimentos, superando a visão empírica e alcançando uma compreensão científica 

que lhe permite perceber que o próprio conhecimento científico e a realidade social, 

cultural e política são produções históricas humanas, que podem ser repensadas, 

modificadas e reconstruídas ou mantidas. Esse processo possibilita ‘um novo 

posicionamento intelectual do aluno, situando o conteúdo histórico-concreto na 

totalidade’. (GASPARIN, 2012, p. 125).  

 

A última etapa, denominada de Prática Social Final do Conteúdo, representa o 

retorno à Prática Social Inicial repensada pelo conteúdo elaborado e sistematizado e pode ser 

definida se acordo com Gasparin como: 
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[...] a nova maneira de compreender a realidade e de posicionar-se nela, não apenas 

em relação ao fenômeno, mas à essência do real do concreto. É a manifestação da 

nova postura prática, da nova atitude, da nova visão do conteúdo no cotidiano. É, ao 

mesmo tempo, o momento da ação consciente, na perspectiva da transformação social, 

retornando à Prática Social Inicial, agora modificada pela aprendizagem. 

(GASPARIN, 2005, p. 147). 

 

 

Durante todo o processo de elaboração coletiva desta Proposta Didática, tomamos 

como base a metodologia para desenvolver uma didática para Pedagogia Histórico-crítica, 

elaborada por Gasparin (2012) e  buscamos suscitar nos professores a necessidade de fomentar 

uma prática docente articulada aos pressupostos teóricos e metodológicos expostos neste 

trabalho, como forma de contribuir com o desenvolvimento de uma prática pedagógica na 

perspectiva da formação integrada como pressupõe a Formação Profissional Técnica integrada 

ao Ensino Médio.  E foi com essa perspectiva que materializamos a Proposta, conforme 

veremos no subitem 6.2. 

       

6.2 O momento da elaboração coletiva da Proposta Didática: da prática social inicial à 

prática social final 

 

O processo de elaboração da Proposta Didática foi constituído da seguinte maneira: 

a) coleta e análise de dados, quando foi possível conhecer a prática social inicial dos 

participantes; b) os estudos desenvolvidos (instrumentalização), cujas escolhas foram feitas a 

partir das análises dos dados acerca das necessidades formativas dos professores; c) a aplicação 

dos estudos (catarse), que culminou com a elaboração coletiva da proposta didática; e a 

avaliação da proposta pelos participantes da pesquisa. 

Durante o percurso metodológico, fundamentamos-nos em duas categorias centrais, 

Ensino Médio Integrado e Pedagogia Histórico-Crítica e, partir delas, discorremos sobre 

formação humana omnilateral, escola unitária, trabalho como princípio educativo, educação 

polítécnica e os fundamentos epistemológicos e didáticos da  Pedagogia Histórico-Crítica, que 

abrangem conceitos com esteio no materialismo histórico dialético, sintetizados nas obras de 

Marx e Engels (1986), Gramsci (2001), Saviani (2008), Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), 

possibilitando a construção de um processo formativo em que o ser humano na integralidade 

seja o fim a ser alcançado.     

Destacamos na análise dos dados as necessidades formativas dos professores em 

relação ao aprimoramento das práticas integradoras que viabilizam ao máximo a consolidação 

de uma efetiva integração da Educação Profissional Técnica com o Ensino Médio e a 
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necessidade de aprofundamento acerca das concepções teórico-metodológica da Pedagogia 

Histórico-crítica, como teoria que fundamenta essa pesquisa e, portanto, balizadora da 

elaboração da proposta didática em questão.  

Tomamos como ponto de partida o desvelamento da prática social inicial dos 

professores participantes da pesquisa, cuja análise e reflexão acerca dos dados coletados 

tiveram como fundamentação os teóricos selecionados para este estudo. De acordo com 

Gasparin (2012), tomar como ponto de partida a “Prática Social Inicial” significa ver a realidade 

e tomar consciência de como ela se coloca no seu todo e em suas relações com os conteúdos 

que serão desenvolvidos no processo. 

Partindo do desvelamento da prática social inicial dos professores e das 

problematizações suscitadas a partir das necessidades formativas deles, planejamos a etapa dos 

estudos, a princípio, seriam realizadas reuniões pedagógicas presenciais com os professores do 

Curso Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio, e simultaneamente a elaboração 

da Proposta Didática, com a intenção de  contribuir para o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica na perspectiva da formação integrada como pressupõe a Formação Profissional 

Técnica integrada ao Ensino Médio.  

Soma-se a esses aspectos aqui expostos, o que nos foi evidenciado a partir da 

pesquisa realizada com os 09 professores do IFMA-Campus Maracanã, através de um 

questionário eletrônico pelo google forms (Apêndice B), os quais demonstraram, dentre outros 

fatores, a necessidade de ampliação de ações formativas para que possam desenvolver práticas 

integradoras que se aproximem ao máximo da consolidação de uma efetiva integração da 

Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio.  

Porém, diante da impossibilidade gerada por diversos fatores, sendo o mais 

impactante, a pandemia pelo novo corona-vírus, não foi possível seguirmos com o plano inicial 

de envolver os 09 professores que participaram inicialmente da pesquisa, bem como não foi 

possível realizarmos as reuniões pedagógicas presenciais para a formação continuada dos 

participantes e a simultânea elaboração da Proposta Didática.  

Tal contexto nos forçou a redimensionar o planejamento acerca da formação dos 

professores e a concomitante elaboração do produto. Tornou-se necessário nos adequarmos à 

realidade em que estamos vivenciando. Diante de tal contexto, mantivemos contato com o GT 

do Curso Técnico em Meio Ambiente, cuja coordenação é de responsabilidade da Profa. 

Carolina Batista e Silva, que viabilizou a realização de reunião online com a coordenação e 

mais 4 professores, na qual foi possível apresentarmos a ideia inicial da proposta didática para 
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os professores que aceitaram participar desse trabalho, bem como discutirmos o novo percurso 

metodológico para a realização das etapas de elaboração da referida Proposta.        

A partir de então, as atividades aconteceram de forma assíncrona, a partir de e-

mails, diálogos por whatsapp viabilizando a realização desta etapa de estudos e elaboração 

coletiva, a partir do envio dos  textos e vídeos (conforme Apêndice A do Produto Educacional 

- Roteiro de leituras) aos participantes da pesquisa para instrumentalizá-los, conforme 

necessidades formativas evidenciadas e objetivos que nos propusemos a alcançar.   

Os conteúdos selecionados para a etapa de instrumentalização focaram em duas 

categorias centrais:  

 Educação Profissional e Tecnológica Integrada ao Ensino Médio: a)Formação 

Humana Integral; b)Fundamentos ontológicos e históricos da relação trabalho e educação; c) 

Trabalho como princípio educativo; d)Formação omnilateral e politécnica; e) Escola unitária - 

Gramsci; f) os diversos sentidos da integração curricular; g) as dimensões estruturantes da 

integração: trabalho, ciência, cultura e tecnologia; h) Interdisciplinaridade, pesquisa e 

contextualização como princípios pedagógicos; i) Práticas pedagógicas e ensino integrado: 

Organização do trabalho pedagógico numa perspectiva de integração curricular. 

 Pedagogia Histórico-Crítica: a) Fundamentos históricos, filosóficos, psicológicos 

e didáticos; b) suas contribuições para a prática pedagógica na Educação Profissional Técnica 

Integrada ao Ensino Médio. 

Concomitante à etapa de estudos (instrumentalização), executamos a elaboração da 

Proposta Didática. A temática trabalhada na Proposta Didática foi selecionada dos Planos de 

Ensino das disciplinas do Curso Técnico em Meio Ambiente, cujo critério de escolha foi o fato 

não ter sido trabalhada em sala de aula. A disciplina eleita foi Sistema de Gestão Ambiental e 

o conteúdo Dimensões do Sistema de Gestão Ambiental. A elaboração da Proposta 

correspondeu à etapa de aplicação dos conhecimentos adquiridos (Catarse) a partir da etapa da 

instrumentalização, conforme descritos no 6.3. 

É importante evidenciar que envidamos esforços no sentido de manter os 09 

professores que iniciaram conosco nesta pesquisa, envolvidos até o final da mesma. Mas, à 

medida que o processo pandêmico se agravou, surgiram outros fatores que impossibilitaram a 

participação dos mesmos, não nos restando outra opção a não ser trabalhar de maneira 

assíncrona, dentro da realidade apresentada com os 04 professores que se disponibilizaram. E, 

ao final, após selecionarmos a temática para compor a Proposta, conforme explicamos acima, 

estreitamos o diálogo com o professor responsável pela disciplina Sistema de Gestão Ambiental 

e desta maneira, intensificando as trocas e discussões que viabilizaram concluir a elaboração 
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desta Proposta. Consideramos que apesar de sua elaboração ter sido marcada por inúmeros 

obstáculos, o resultado materializado no produto final, não compromete a nossa  

intencionalidade de contribuir com a prática docente que favoreça a formação integrada no  

Curso Técnico em Meio Ambiente integrado à Educação Profissional.    

 

6.3 O Planejamento Didático embasado na Pedagogia Histórico-Crítica  

 

A sugestão de Planejamento que aqui apresentamos, descreve de modo amplo os 

passos teóricos e metodológicos do desenvolvimento da Proposta Didática, embasada na 

Pedagogia Histórico-Crítica, demonstrando o caráter interdisciplinar e o princípio da totalidade 

e da contextualização e a abordagem numa dimensão de totalidade, o que favorece o tratamento 

de um mesmo fenômeno em suas múltiplas determinações, a partir das diferentes áreas de 

conhecimento.    

Adota as três fases do método dialético de construção do conhecimento escolar: 

prática – teoria – prática, explicado por Saviani (2011) e por Gasparin (2012). Parte do nível de 

desenvolvimento atual dos estudantes, trabalha na zona de desenvolvimento imediato e chega 

ao novo nível de desenvolvimento atual, de acordo com a Teoria Histórico-Cultural de 

Vigotsky. Segue os cinco passos da Pedagogia Histórico-Crítica formulada por Saviani (2012), 

quais sejam: Prática Social Inicial, Problematização, Instrumentalização, Catarse e Prática 

Social Final, conforme disposto no Quadro 3, que apresenta de maneira geral e suscita a 

abordagem das etapas do método. 

 

PRÁTICA 

Nível de 

desenvolvimento 

atual 

TEORIA 

Zona de desenvolvimento imediato 

PRÁTICA 

Novo nível de 

desenvolvimento atual 

Prática social Inicial 

do Conteúdo 

Problematização Instrumentalização Catarse Prática Social Final 

do Conteúdo 

 Elencar os 

conteúdos a serem 

explorados e seus 

respectivos 

objetivos:  

 Geral 

 Específicos 

 Prática social dos 

estudantes 

(vivência 

cotidiana): 

 O que já sabem 

sobre cada 

conteúdo 

explorado: 

perspectiva da 

 Quais os 

problemas mais 

relevantes 

oriundos da 

prática social e 

dos conteúdos? 

 Quais as 

dimensões podem 

ser abordadas a 

partir de cada 

conteúdo 

trabalhado?   

 Quais as estratégias 

didáticas que o 

professor poderá 

utilizar para enriquecer 

o processo de 

instrumentalização 

acerca dos conteúdos 

explorados?  

 Quais os recursos 

humanos e materiais 

necessários para 

consolidação do 

processo educativo?  

 Quais as 

atividades 

podem ser 

orientadas aos 

estudantes para 

que os mesmos 

evidenciem a 

aprendizagem 

adquirida acerca 

do conteúdo 

explorado? 

 O professor 

poderá lançar 

mão de situações 

reais? 

 Quais as 

estratégias de 

 De qual maneira e 

em que situação, 

professor e estudante 

podem   pôr em 

prática o novo 

conhecimento 

apreendido? 

 Como traçar um 

plano de ações que os 

ajudem a promover a 

transformação social 

(considerando seu 

entorno, sua realidade 

imediata e também 

global). 
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PRÁTICA 

Nível de 

desenvolvimento 

atual 

TEORIA 

Zona de desenvolvimento imediato 

PRÁTICA 

Novo nível de 

desenvolvimento atual 

Prática social Inicial 

do Conteúdo 

Problematização Instrumentalização Catarse Prática Social Final 

do Conteúdo 

totalidade 

empírica; 

 Vivência; 

cotidiano; 

 O que deve ser 

questionado? 

 O que os 

estudantes 

gostariam de saber 

a mais acerca dos 

conteúdos 

explorados? 

 

avaliação serão 

aplicadas para 

que o aluno 

possa confrontar 

o saber empírico 

com o saber 

científico      

Quadro 3 - Prática Social Inicial – Ações a serem desenvolvidas 

Fonte: Fonte: Adaptado de Gasparin, João Luiz (2002). 

 

6.4 A Metodologia da Proposta em Cinco Passos 

 

João Luiz Gasparin (2012) desenvolveu um estudo acerca da didática da Pedagogia 

Histórico-Crítica, descrita na obra “Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica”, de 

acordo com a Teoria Histórico-Cultural de Vigotsky e os cinco passos da Pedagogia Histórico-

Crítica desenvolvidos por Saviani (2012), quais sejam: Prática Social Inicial; 2. 

Problematização; 3. Instrumentalização; 4. Catarse; 5. Prática Social Final.  

O conteúdo descrito em cada etapa do planejamento da Proposta foi extraído da 

disciplina Sistema de Gestão Ambiental, do Curso Técnico em Meio Ambiente, conforme já 

explicitado, portanto, todos os itens que compõem o Planejamento: conteúdo, objetivos, as 

dimensões abordadas em relação ao conteúdo, as problematizações, as ações sugeridas foram 

discutidos, elaborados e analisados conjuntamente com o Professor da referida disciplina, cujo 

olhar foi imprescindível para uma construção que atenda ao contexto real da pesquisa.                

I) Prática Social Inicial  

 

A prática social inicial é o primeiro passo do método pedagógico da Pedagogia 

Histórico-Crítica. É o ponto de partida e caracteriza-se por uma preparação, uma mobilização 

do aluno para a construção do conhecimento. Entretanto, o professor deve ouvir os alunos 

acerca da sua prática social imediata a respeito do conteúdo escolar apresentado, e sobre a 

prática social mediata que se refere à prática das relações sociais numa dimensão mais ampla, 

pois, conhecer essas duas dimensões acerca do conteúdo, contribui para que o aluno perceba o 
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objeto do conhecimento como algo realmente significativo e o professor tende a desenvolver 

uma prática docente também significativa.       

Do ponto de vista pedagógico, há uma diferença essencial de compreensão da 

realidade entre professor e estudantes. De início, o professor tem uma compreensão denominada 

por Saviani de síntese precária, tendo uma visão da realidade mais clara, porém ainda sem 

conhecimento dos níveis de compreensão dos estudantes acerca do tema a ser explorado. Os 

estudantes tendem a possuir uma visão sincrética da realidade, caótica, porque ainda não 

relacionam o conhecimento com a experiência pedagógica.  

Na verdade, o que os alunos demonstram são as suas expressões acerca da sua 

realidade particular, ou seja, de tudo que vivenciam cotidianamente de maneira bem próxima, 

sem, contudo, deixar de refletir a prática social mais distante e geral da qual fazem parte. Por 

isso é importante que o primeiro olhar seja sempre para a realidade. 

Segundo Vigotsky, este estágio é o nível de desenvolvimento atual, no qual o aluno 

é capaz de agir com autonomia, realizando tarefas do cotidiano, uma vez que sua aprendizagem 

inicia bem antes da escola.   

Apresentamos no Quadro 4, algumas ações que os professores devem realizar com 

os alunos, nesta etapa do método.  

 

 

O QUE OS 

PROFESSORES 

DEVEM 

REALIZAR 

NESTA ETAPA 

DO PROCESSO? 

PRÁTICA SOCIAL INICIAL 

 Apresentar o conteúdo a ser explorado; 
 Definir as estratégias de dialogar com a turma; 

 Sondar e registrar em cartazes os conhecimentos prévios dos estudantes acerca do 

conteúdo a ser explorado, ou seja, sua expressão do senso comum, do que é 

perceptível, a totalidade empírica; 

 Registrar acerca do uso que os alunos fazem do conteúdo na prática social cotidiana;  

 Registrar também as contribuições do professor que destacam a dimensão social do 

conteúdo e como estes se apresentam na trama das relações sociais; 

 Fazer uso de suportes textuais diferenciados (revistas, vídeos, jornais, etc), que 

circulam no meio social, para demonstrar aos estudantes que o conteúdo explorado 

está de fato presente no seu cotidiano: 

 Registrar as percepções dos estudantes no contato com os materiais apresentados;   

 Nesta etapa, ainda NÃO convém aprofundar a discussão sobre o conteúdo a ser 

explorado; 

 Provocar os estudantes para que explicitem o que mais gostariam de saber sobre o 

conteúdo apresentado sob diferentes aspectos que não estão no conteúdo 

programático. 

Quadro 4 - Planejamento 
Fonte: Adaptado de Gasparin, João Luiz (2002). 

 

A partir da expressão do nível de desenvolvimento atual dos alunos acerca do 

conteúdo a ser explorado se define o ponto de partida para a apropriação do novo conhecimento 

e o ponto de chegada a um nível superior de conhecimento. 
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Saviani correlaciona a teoria dialética do conhecimento com a metodologia de 

ensino-aprendizagem e explicita que: 

 

[...] o movimento que vai da síncrese (visão caótica do todo) à síntese (rica totalidade 

de determinações e relações) pela mediação da análise (abstrações e determinações 

mais simples) constitui uma orientação segura tanto para o processo de descoberta de 

novos conhecimentos (método científico) como para o processo de transmissão-

assimilação de conhecimentos (método de ensino). (SAVIANI, 1999, p.83). 

 

Corazza (1991) complementa, esclarecendo acerca da Teoria Dialética do 

Conhecimento, conforme explicitado no Planejamento exposto no Quadro 5 a seguir:  Partir da 

Prática Social, teorizar sobre ela e voltar à prática para transformá-la.   

 

 PRÁTICA  

 

 NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO ATUAL DO EDUCANDO  

PRÁTICA SOCIAL INICIAL DO CONTEÚDO 

CONTEÚDO: Dimensões do Sistema de Gestão Ambiental 

 

Objetivo Geral: Apreender o conceito científico de Sistema de Gestão Ambiental, suas dimensões, seus 

instrumentos e modelos, para melhor compreensão acerca da sua aplicabilidade no contexto social.  

 

ITENS OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUESTÕES QUE OS 

PROFESSORES PODEM 

LEVANTAR 

Ítem 1 – Sistema de Gestão 

Ambiental 

 Conceituar cientificamente 

Sistema para ampliar a 

compreensão de SGA. 

 Conceituar cientificamente SGA 

para diferenciá-lo de outros 

sistemas que fazem parte de uma 

Organização ou Empresa; 

 O que é Sistema? 

 O que é Sistema de Gestão 

Ambiental? 

Ítem 2 – A implantação do 

SGA em Organizações e 

Empresas 

 Identificar que o SGA faz parte 

do sistema administrativo geral de 

uma empresa, incluindo a estrutura 

organizacional, atividades de 

planejamento, responsabilidades, 

treinamentos, procedimentos, 

processos e recursos para a 

implementação e manutenção da 

gestão ambiental; 

 Descrever os critérios e as 

etapas da implantação do SGA nas 

organizações e empresas; 

 Porque é exigido das 

organizações a implantação do 

SGA? 

 É norma ou Lei?  

 Quais as etapas da implantação 

do SGA nas 

Organizações/Empresas? 

 Há resistência por parte das 

Empresas no tocante à 

implantação?      

Ítem 3 – A importância da 

implantação do SGA 

 Discutir acerca da importância 

da implantação e implementação do 

SGA e o impacto no Meio 

Ambiente; 

 Pesquisar sobre a implantação 

do SGA nas Empresas e 

Organizações instaladas no Estado 

do Maranhão e as de grande 

destaque instaladas no Brasil    

 Qual a importância da 

implantação do SGA? 

 Será que todas as 

Organizações/Empresas já 

implantaram e implementam seu 

SGA? E as instaladas aqui no nosso 

Estado? 

 (Brumadinho)  
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 PRÁTICA  

 

 NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO ATUAL DO EDUCANDO  

PRÁTICA SOCIAL INICIAL DO CONTEÚDO 

CONTEÚDO: Dimensões do Sistema de Gestão Ambiental 

 

Objetivo Geral: Apreender o conceito científico de Sistema de Gestão Ambiental, suas dimensões, seus 

instrumentos e modelos, para melhor compreensão acerca da sua aplicabilidade no contexto social.  

 

Ítem 4 – A relação da 

implantação do SGA com o 

desenvolvimento sustentável 

 Conceituar cientificamente 

desenvolvimento sustentável para 

compreender sua relação com a 

implantação e implementação do 

SGA nas Organizações e Empresas. 

 Conceituar  

 Qual a relação da implantação do 

SGA com o desenvolvimento 

sustentável? 

Quadro 5 - Problematização – Ações a serem desenvolvidas 

Fonte: Adaptado de Gasparin, João Luiz (2002). 

 

É válido ressaltar que ao formular objetivos é importante levar em conta duas 

dimensões básica:  O que aprender? (evidencia o conteúdo científico a ser apropriado pelos 

alunos) e para que aprender? (evidencia a finalidade da apropriação do conteúdo -uso social 

fora da escola). 

 

II)  Problematização 

 

A problematização é o segundo passo do método dialético de construção do 

conhecimento escolar. Suscita a exploração das diferentes dimensões do conteúdo (conceitual, 

histórica, social, política, filosófica, entre outras), viabilizando a prática docente de forma 

interdisciplinar. Nesta fase é importante e necessário questionar a realidade advinda da prática 

social inicial, para estimular as percepções dos estudantes. 

Ao relacionar o conteúdo explorado com questões do cotidiano dos estudantes, 

problematizando e explorando situações reais, o conhecimento científico, sistematizado, passa 

a ter maior significado para eles.  

Apresentamos,  no Quadro 6, algumas ações que os professores devem realizar com 

os alunos, nesta etapa do método.  

 

O QUE OS 

PROFESSORES 

 DEVEM 

REALIZAR 

NESTA ETAPA 

DO PROCESSO? 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 Elaborar questões problematizadoras que tenham relação com a prática social e 

com o conteúdo a ser explorado e que envolvam aspectos conceituais sociais, 

econômicos, políticos, científicos, culturais, históricos, filosóficos, religiosos, 

morais, éticos, estéticos, literários, legais, afetivos, técnicos, operacionais, 

ambientais, doutrinários, entre outros; 
 Explicitar aos educandos que transformar conteúdos formais e estáticos em 

questões dinâmicas é de grande relevância para o processo de construção do 

conhecimento;   
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 Contemplar as dimensões mais pertinentes e relacionadas ao conteúdo: 

histórica; social, econômica, política, religiosa, ética, entre outras; 
 Definir a pertinência/relevância das dimensões de acordo com o conteúdo, com 

a turma e com os objetivos, com o intuito de ampliar a aprendizagem do 

educando;   

 Registrar essas questões problematizadoras em cartazes e deixar exposto na sala 

até finalizar o estudo do tema, pois estas serão balizadoras da atividade didática;  

 Fazer a correlação do conteúdo com a prática social, com o cotidiano dos 

estudantes. 

 Esclarecer aos estudantes que a apropriação e compreensão dos conceitos 

científicos referentes aos conteúdos explorados tem como principal objetivo 

encontrar soluções para os problemas do cotidiano e isso contribui com a tomada 

de consciência crítica e o consequente processo de emancipação;  
 Ressaltar que a abordagem do conteúdo nas diferentes dimensões representa a 

totalidade que constitui a realidade de um determinado momento histórico 

Quadro 6 – Problematização: questões 
Fonte: Adaptado de Gasparin, João Luiz (2002). 

 

A etapa de problematização pode ser melhor compreendida a partir do Quadro 7, 

quando relacionamos o conteúdo com as diferentes dimensões e elencamos questões 

problematizadoras de maneira articulada.   

 

TEORIA 

 

 ZONA DE DESENVOLVIMENTO IMEDIATO 

PROBLEMATIZAÇÃO 
CONTEÚDO: Dimensões do Sistema de Gestão Ambiental 

 

Objetivo Geral: Apreender o conceito científico de Sistema de Gestão Ambiental, suas dimensões, seus 

instrumentos e modelos, para melhor compreensão acerca da sua aplicabilidade no contexto social. 

 

CONTEÚDOS DIMENSÕES  QUESTÕES 

PROBLEMATIZADORAS 

Sistema de Gestão 

Ambiental 
 Conceitual/científica, Histórica 

e Social 

 O que é Sistema de Gestão 

Ambiental? Quando e onde 

surgiu? Quais os impactos 

negativos na vida das 

comunidades que habitam no 

entorno de organizações e 

empresas que não implantaram ou 

não executam as normas previstas 

no SGA?  

A implantação do SGA em 

Organizações e Empresas 
 Conceitual/científica, Histórica 

e Social 

 Como se dá a implantação e a 

implementação do SGA nas 

organizações e Empresas? Quais 

os conhecimentos sobre a 

Legislação Ambiental as 

organizações e Empresas precisam 

ter para elaborar seu SGA?  

A importância da 

implantação do SGA? 
 Conceitual/científica 

 Social 

 Econômica 

 Política 

 Cultural 

 Qual a importância da 

implantação do SGA? 

 Será que todas as 

Organizações/Empresas já 

implantaram e implementam seu 
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TEORIA 

 

 ZONA DE DESENVOLVIMENTO IMEDIATO 

PROBLEMATIZAÇÃO 
SGA? E as instaladas aqui no 

nosso Estado? 

 Qual o impacto econômico para 

as empresas e organizações que 

implantam o SGA? 

A relação da implantação do 

SGA com o desenvolvimento 

sustentável 

 Conceitual/científica 

 Social 

 Econômica 

 Política 

 Cultural 

 O que é desenvolvimento 

sustentável e sua relação com as 

questões sociais, econômicas e o 

meio-ambeinte? 

 Quais os ganhos econômicos 

para as Empresas que implantam e 

implementam o SGA?  

 Quais impactos sociais são 

provocados por organizações e 

empresas que não se preocupam 

com as questões ambientais? 

 Porque as organizações e 

empresas privilegiam a obtenção 

de altos lucros em detrimento da 

preservação ambiental, mesmo 

sabendo que a degradação 

ambiental afetará também o seu 

negócio? 

 E possível garantir a qualidade, 

segurança e excelência na gestão 

ambiental e manter a 

produtividade das operações? 

 Quais documentos oficiais 

(vigentes) respaldam a elaboração 

do SGA? 

 SGA é pautado em uma Norma 

ou uma Lei? ABNT - INMETRO 

– conhecer e distinguir.  

Quadro 7 - Instrumentalização – Ações a serem desenvolvidas 
Fonte: Adaptado de Gasparin, João Luiz (2002). 

 

É fundamental que os alunos compreendam que o conteúdo escolar possui múltiplas 

faces que podem ser exploradas, o que possibilita um processo interdisciplinar de construção 

do conhecimento, uma vez que 

[...] o fato trivial de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com 

outros conhecimentos, que pode ser de questionamento, de confirmação, de 

complementação, de negação, de ampliação, de iluminação de aspectos não 

distinguidos [...] Nesta multiplicidade de interações e negações recíprocas, a relação 

entre disciplinas tradicionais pode ir da simples comunicação de ideias até a 

integração mútua de conceitos diretores, da epistemologia, da metodologia e dos 

procedimentos de coleta e análise de dados. Ou pode efetuar-se, mais singelamente, 

pela constatação de como são diversas as várias formas de conhecer. Pois até mesmo 

esta “interdisciplinaridade singela” é importante para que os alunos aprendam a olhar 

o mesmo objeto sob perspectivas diferentes. (MELLO, 1998, p.38). 
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III) Instrumentalização 

 

É a etapa em que a mediação do professor é fundamental para que o saber 

sistematizado seja acessado pelos estudantes, para que o assimilem e o reelaborem e, ao 

incorporá-lo, transformem-no em instrumento de construção pessoal e profissional. Segundo 

Gasparin (2012) os sujeitos aprendentes e o objeto de sua aprendizagem são postos em recíproca 

relação através da mediação do professor.    

Caracteriza-se, segundo Gasparin (2007) como  zona de desenvolvimento imediato. 

Nesse momento, o professor deverá apresentar a temática em sua totalidade, sob o viés de todas 

as disciplinas. Fato este, que denota o caráter interdisciplinar dessa ação. 

Por meio da mediação do professor, acontece o confronto do saber empírico com o 

saber científico, viabilizando aos estudantes responder às questões sociais do seu cotidiano, de 

maneira crítica. Porém, ressaltamos que tais conteúdos devem ser explorados sempre de forma 

contextualizada, abrangendo as diferentes áreas do conhecimento, para que os estudantes 

percebam a construção histórica dos mesmos e as relações sociais intrínsecas a estes. Através 

da interdisciplinaridade os estudantes conseguirão apreender a realidade de maneira crítica e 

em suas diversas dimensões. 

Portanto, esta etapa marca o momento do saber fazer docente-discente, em sala de 

aula, evidenciando que o estudo dos conteúdos propostos está em função das respostas a serem 

dadas às questões da prática social. Segundo Saviani (1999, p.81), consiste na apreensão “dos 

instrumentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos problemas detectados na 

prática social” que desafiam professores, alunos e a sociedade e que foram considerados 

essenciais na fase da Problematização. 

Desta forma, os problemas sociais tornam-se, “[...] o centro do processo ensino-

aprendizagem e a instrumentalização dos alunos como sujeitos históricos para atuarem na 

superação desses problemas parece constituir o objetivo primordial do ensino”. (BIZERRA, 

2000, p.50). 

Na compreensão de Saviani (1999, p.81), essa aprendizagem não é neutra, mas, 

política e ideológica, direcionada intencionalmente às classes trabalhadoras. Por isso a 

importância dos educandos terem acesso não apenas àqueles conteúdos propostos pelos 

programas, mas também aos conhecimentos que os possibilitem construir uma nova postura 

mental e responder aos problemas vivenciados na sua prática social.  

Apresentamos, no Quadro 8, algumas ações que os professores devem realizar com 

os alunos, nesta etapa do método.  
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O QUE OS 

PROFESSORES 

DEVEM 

REALIZAR 

NESTA ETAPA 

DO PROCESSO? 

 

INSTRUMENTALIZAÇÃO 

 Expor os conteúdos científicos de forma elaborada e sistemática, a partir de 

textos, vídeos, filmes, documentários e outros materiais pertinentes; 
 Provocar os Estudantes a construírem seus conceitos, a partir de suas 

percepções acerca do que foi apresentado, estabelecendo relações entre as diversas 

partes do conteúdo e do conteúdo com o contexto social; 

 Apresentar atividades desafiadoras que estimulem o raciocínio dos estudantes 

e os façam refletir sobre questões reais; 
 Fomentar a pesquisa sobre os conteúdos explorados, a fim de ampliar o 

conhecimento dos estudantes acerca dos mesmos; 
 Propor atividades em grupos, debates enriquecedores, experimentos, 

entrevistas com pessoas que desenvolvem atividades relacionadas ao conteúdo 

explorado, aproximando os estudantes da realidade concreta;     

 Utilizar e possibilitar aos estudantes o uso de tecnologias: vídeos, filmes, 

computadores para pesquisas online, sobre os conteúdos abordados; 

 Provocar os estudantes para a reelaboração de conceitos, ou desconstrução de 

conceitos baseados no senso comum, por conceitos científicos, a partir de 

questionamentos, explicações mais claras, retomadas de conteúdos mais 

complexos, a partir de uma ação interativa entre professor e aluno; 
 Manter o diálogo com os estudantes, enquanto mediador do conhecimento. 

Quadro 8 - Planejamento 
Fonte: Adaptado de Gasparin, João Luiz (2002). 

 

A etapa de Instrumentalização pode ser melhor compreendida a partir do Quadro 8, 

quando relacionamos os objetivos específicos com os conteúdos, articulando às diferentes 

dimensões.    

 

TEORIA 

ZONA DE DESENVOLVIMENTO IMEDIATO 

INSTRUMENTALIZAÇÃO 

CONTEÚDO: Dimensões do Sistema de Gestão Ambiental 

Objetivo Geral: Apreender o conceito científico de Sistema de Gestão Ambiental, suas dimensões, seus 

instrumentos e modelos, para melhor compreensão acerca da sua aplicabilidade no contexto social. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CONTEÚDOS DIMENSÕ

ES 

AÇÕES RECURSOS 

Conceituar cientificamente 

SGA para diferenciá-lo de 

outros sistemas que fazem 

parte de uma Organização 

ou Empresa; 

- Investigar a relação da 

implantação do SGA com a 

sustentabilidade ambiental e 

a responsabilidade 

socioambiental como 

política integrante de uma  

empresa.  

Sistema de Gestão 

Ambiental 

Conceitual/ 

Científica, 

Histórica e 

Social 

 Exposição oral 

do professor; 

 Pesquisa 

bibliográfica; 

Vídeos; 

documentários;  

 Materiais 

impressos; 

 Livros; 

 Revistas 

Cientificas; 

Computadores  

 Identificar que o SGA 

faz parte do sistema 

administrativo geral de 

uma empresa, incluindo a 

estrutura organizacional, 

atividades de 

A implantação do 

SGA em 

Organizações e 

Empresas 

Conceitual/ 

Científica, 

Histórica e 

Social, 

Ética. 

 Entrevistas com 

pessoas de 

Organização ou 

Empresas 

localizadas em 

São Luis; 

 Roteiro para 

entrevista; 

Gravador ou 

celular;  
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TEORIA 

ZONA DE DESENVOLVIMENTO IMEDIATO 

INSTRUMENTALIZAÇÃO 

CONTEÚDO: Dimensões do Sistema de Gestão Ambiental 

Objetivo Geral: Apreender o conceito científico de Sistema de Gestão Ambiental, suas dimensões, seus 

instrumentos e modelos, para melhor compreensão acerca da sua aplicabilidade no contexto social. 

planejamento, 

responsabilidades, 

treinamentos, 

procedimentos, processos e 

recursos para a 

implementação e 

manutenção da gestão 

ambiental; 

Descrever os critérios e as 

etapas da implantação do 

SGA nas organizações e 

empresas; 

Conhecer a norma ISO 

14001 como uma ferramenta 

de gestão criada para 

auxiliar empresas ou 

organizações a identificar e 

gerenciar seus riscos 

ambientais;  

-Compreender a importância 

de uma empresa adequar seu 

sistema de gestão ambiental 

à norma ISO 14001  

 Analisar o 

Sistema de Gestão 

Ambiental do 

Porto de Itaqui 

considerado 

excelência na 

Gestão Ambiental 

(site: 

https://www.ma.g

ov.br/agenciadeno

ticias/?p=284574 

http://www.portod

oitaqui.ma.gov.br/

emap/gestao/meio

-

ambiente#politica 

 Discutir acerca da 

importância da 

implantação e 

implementação do SGA e 

o impacto no Meio 

Ambiente; 

 Analisar os possíveis 

impactos ambientais 

provocados por uma 

Empresa de grande 

proporção em prol da 

viabilidade econômica (a 

exemplo, o Porto de Itaqui 

que desde 2018 integra o 

seleto grupo de portos 

públicos do Brasil que 

possuem a certificação ISO 

14001:2015, que atesta a 

excelência da gestão 

ambiental de uma empresa) 

  Áreas Degradadas 

decorrentes das obras e 

expansão do Porto 

 Dragagem 

 Geração de Resíduos 

 Áreas contaminadas 

 Efluentes 

Pesquisar sobre a 

implantação do SGA nas 

Empresas e Organizações 

instaladas no Estado do 

A importância da 

implantação do 

SGA 

Conceitual/ 
Científica 
Social 
Econômica 
Política 
 

 Pesquisas sobre 

os incentivos 

fiscais 

proporcionados 

pelos Estados 

para as Empresas 

que implantam e 

implementam o 

SGA; 

 Realizar 

análises das 

Licenças 

ambientais e suas 

condicionantes; 

Investigar como é 

feito o 

monitoramento 

pelo Estado em 

relação ao 

cumprimento da 

Norma ISO 

14.001.    

 

https://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/?p=284574
https://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/?p=284574
https://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/?p=284574
http://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/gestao/meio-ambiente#politica
http://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/gestao/meio-ambiente#politica
http://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/gestao/meio-ambiente#politica
http://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/gestao/meio-ambiente#politica
http://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/gestao/meio-ambiente#politica
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TEORIA 

ZONA DE DESENVOLVIMENTO IMEDIATO 

INSTRUMENTALIZAÇÃO 

CONTEÚDO: Dimensões do Sistema de Gestão Ambiental 

Objetivo Geral: Apreender o conceito científico de Sistema de Gestão Ambiental, suas dimensões, seus 

instrumentos e modelos, para melhor compreensão acerca da sua aplicabilidade no contexto social. 

Maranhão e as de grande 

destaque instaladas no Brasil    

Conceituar cientificamente 

desenvolvimento sustentável 

para compreender sua 

relação com a implantação e 

implementação do SGA nas 

Organizações e Empresas. 

A relação da 

implantação do 

SGA com o 

desenvolvimento 

sustentável 

Conceitual/ 
Científica 
Social 
Econômica 
Política 
 

  

Quadro 8 - Planejamento 
Fonte: Adaptado de Gasparin, João Luiz (2002). 

 

Gasparin (2012) considera necessário para a realização das ações didático-

pedagógicas e os recursos apresentados nesta etapa, expostas neste Planejamento, os seguintes 

aspectos: a experiência do professor, conteúdos, interesses e necessidades dos alunos e, 

principalmente uma concepção teórico-metodológica, que, neste estudo, é a perspectiva 

histórico-cultural¹, adotada para a construção do conhecimento. 

O conhecimento na perspectiva Histórico-cultural3 é construído na interação 

sujeito-objeto a partir de ações socialmente mediadas. Suas bases são constituídas sobre o 

trabalho e o uso de instrumentos na sociedade e na interação dialética entre o homem e a 

natureza. 

 

IV) Catarse 

 

De acordo com Gasparin (2012), Catarse é a expressão elaborada da nova forma de 

entender a prática social. O educando sistematiza e manifesta o que assimilou, traduzindo na 

forma oral ou escrita a compreensão que obteve acerca do conteúdo explorado, evidenciando 

uma nova forma de ver o conteúdo e a realidade.  

Nesta etapa, o estudante deve ser capaz de entender as questões sociais postas na 

fase de problematização, dando à aprendizagem um significado e utilidade à sua vida prática, 

sendo capaz de agir de forma consciente e crítica para transformar a sociedade, portanto essa 

                                                 
3 Esta teoria tem como princípio orientador a dimensão histórico-cultural do psiquismo humano. A dimensão 

histórica responde a três aspectos: desenvolvimento da história natural, desenvolvimento da humanidade e 

desenvolvimento da história individual. A dimensão cultural relaciona-se com a compreensão de que o homem 

se organiza, formando grupos humanos em torno de uma determinada atividade laboral, utilizando-se, sobretudo 

da linguagem. Nesse sentido, a cultura é a objetivação do trabalho que os homens realizam coletivamente. 
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fase configura-se como o momento da aprendizagem efetiva, apesar de ocorrer durante todo o 

processo educativo, é nessa etapa que ela fica mais evidenciada. 

Neste sentido, Saviani assevera que Catarse é: 

 

[...] a expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática social a que se 

ascendeu. [...] Trata-se da efetiva incorporação dos instrumentos culturais, 

transformados agora em elementos ativos de transformação social. [...] Daí porque o 

momento catártico pode ser considerado como o ponto culminante do processo 

educativo, já que é ai que se realiza pela mediação da análise levada a cabo no 

processo de ensino, a passagem da síncrese à síntese; em consequência, manifesta-se 

nos alunos a capacidade de expressarem uma compreensão da prática em termos tão 

elaborados quanto era possível ao professor. (SAVIANI, 1999, p.81).      

 

Apresentamos, no Quadro 9, algumas ações que os professores devem realizar com 

os alunos, nesta etapa do método.  

 

 

O QUE OS 

PROFESSORES 

DEVEM 

REALIZAR 

NESTA ETAPA 

DO PROCESSO? 

CATARSE  

 Retomar os objetivos propostos na etapa da Prática Social Inicial para verificar 

se foram atingidos pelos educandos; 
 Correlacionar a evidente aprendizagem dos estudantes com os objetivos 

propostos para a exploração dos conteúdos para saber o quanto nos aproximamos 

destes; 
 Registrar a elaboração teórica da nova síntese por meio da qual o educando 

demonstra seu nível de compreensão acerca dos conteúdos explorados; 
 Selecionar os instrumentos para a avaliação da aprendizagem; 
 Tratar a avaliação como um processo formativo, que poderá estar a serviço da 

aprendizagem, promovendo o desenvolvimento do estudante ao longo de todo o 

processo de aprendizagem; 
 Planejar e aplicar as avaliações de maneira que estas contemplem todas as 

dimensões trabalhadas em cada conteúdo abordado, possibilitando ao educando 

expressar sua nova síntese, expressando sua aprendizagem, sua nova formulação 

acerca do tema. 
 Orientar os educandos acerca da forma de manifestar a nova síntese mental, novo 

conceito (sua aprendizagem) que pode ser: produção textual, debates, entre outros.  

Quadro 9 - Catarse – Ações a serem desenvolvidas 
Fonte: Adaptado de Gasparin, João Luiz (2002). 

 

A etapa da Catarse pode ser melhor compreendida a partir do Quadro 10, quando 

relacionamos os conteúdos com os objetivos específicos, articulando às diferentes dimensões e 

sugerimos diferentes maneiras de avaliação da aprendizagem.    
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TEORIA 

 ZONA DE DESENVOLVIMENTO IMEDIATO 

CATARSE 

CONTEÚDO: Dimensões do Sistema de Gestão Ambiental 

Objetivo Geral: Apreender o conceito científico de Sistema de Gestão Ambiental, suas dimensões, seus 

instrumentos e modelos, para melhor compreensão acerca da sua aplicabilidade no contexto social. 

CONTEÚDOS DIMENSÕES AÇÕES RECURSOS AVALIAÇÃO 

Sistema de 

Gestão 

Ambiental 

 Conceitual/científica, 

Histórica e Social 

 Exposição 

oral do 

professor; 

 Pesquisa 

bibliográfica; 

 Vídeos; 

documentários;  

 Materiais 

impressos; 

 Livros; 

 Revistas 

Cientificas; 

 Computadores  

 Produção de 

texto que 

demonstre a 

compreensão das 

diversas 

dimensões da água 

na terra; 

 Construção de 

murais sobre os 

assuntos 

abordados e 

montagem em 

local visível a 

todos, buscando 

respostas às 

questões 

problematizadoras; 

 Criação de peça 

teatral, poesias e 

outras diferentes 

formas de 

expressão cultural 

através dos quais 

os estudantes 

poderão abordar 

um conteúdo ou 

mais de um 

conteúdo, 

buscando 

relacionar mais de 

uma dimensão. 

 Atividades 

avaliativas 

objetivas (provas, 

testes etc.) que 

abordem as 

diferentes 

dimensões 

estudadas na 

problematização e 

instrumentalização 

A implantação 

do SGA em 

Organizações e 

Empresas 

 Conceitual/científica, 

Histórica e Social 

 Entrevistas 

com pessoas 

de 

Organização 

ou Empresas 

localizadas 

em São Luís 

(Sugestão: 

Porto do 

Itaqui e Vale) 

 Roteiro para 

entrevista; 

 Gravador ou 

celular;  

A importância 

da implantação 

do SGA 

 Conceitual/científica 

 Social 

 Econômica 

 Política 

 Cultural 

 Análise de 

Estudo de 

Caso; 

 Leitura de 

Artigos 

Científicos 

relacionados 

ao tema (para 

alunos de 3° 

ano, para 

fomentar a 

produção 

científica) 

  

A relação da 

implantação do 

SGA com o 

desenvolvimento 

sustentável 

 Conceitual/científica 

 Social 

 Econômica 

 Política 

 Cultural 

  

Quadro 10 – Planejamento 
Fonte: Adaptado de Gasparin, João Luiz (2002). 
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V) Prática Social Final 

 

Na perspectiva histórico-crítica, o ponto de chegada é novamente a prática social. 

Essa fase representa a transposição do teórico para o prático. É nesta etapa também que 

professor e estudante superam suas concepções e conceitos anteriores acerca de determinado 

conhecimento, passando de um estágio de menor compreensão científica para um estágio mais 

amplo. Nasce um novo olhar acerca das questões relacionadas ao seu cotidiano e à realidade 

como um todo, entretanto, o processo educativo ainda não está finalizado, sendo necessário que 

a aprendizagem se traduza em ações, ou seja, é quando o estudante faz uso do conhecimento 

apreendido, portanto, muito mais do que saber como e para que se elabora um Sistema de 

Gestão Ambiental, ele será capaz de identificar, de maneira crítica, as consequências da não  

elaboração ou da implementação do mesmo. Conforme Saviani (2001), citado por Araújo 

(2009): 

 

A prática social final é o momento em que o aluno demonstra que realmente aprendeu, 

manifestando mudanças em seu comportamento em relação ao conteúdo. Para 

Gasparin e Petenucci (2008), esta se manifesta “pelo compromisso e pelas ações que 

o educando se dispõe a executar em seu cotidiano pondo em efetivo exercício social 

o novo conteúdo científico adquirido. 

 

 

Na perspectiva histórico-crítica, o ponto de chegada do processo pedagógico é o 

retorno à Prática Social, pois, é o momento em que o educando consegue relacionar teoria e 

prática, a partir dos objetivos do conteúdo estudado, das novas dimensões e conceitos 

adquiridos.  

Neste sentido, Vázquez (apud SAVIANI, 1999, p.82) diz que 

 

[...] entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de 

educação das consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de 

ação; tudo isso como passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. 

Nesse sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma 

série de mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da 

realidade ou antecipação ideal de sua transformação. 

 

A partir do momento em que o educando alcança o que Saviani chamou de nível do 

concreto pensado, ou seja, quando ele atinge um novo processo mental, é capaz de compreender 

a realidade de maneira crítica, sem naturalizar os fatos. À medida que o educando se apropria 

de um conhecimento, ele assume um compromisso social como cidadão e, portanto, com a 

transformação social, e sua nova atitude prática começa a se materializar através de ações mais 
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conscientes. Portanto, reafirmamos que a escola, como parte da estrutura social, precisa 

trabalhar os conteúdos escolares, abordando todas as categorias teóricas, numa dimensão em 

que o conhecimento se transforme em um instrumento de luta, de trabalho, de ação para a 

melhoria da sociedade, pois o cidadão é alguém que participa da vida social, que contesta, que 

luta e constrói, sendo esta a função social da escola, na concepção da Pedagogia Histórico-

Crítica.    

Apresentamos, no Quadro 11, algumas ações que os professores devem realizar 

com os alunos, nesta etapa do método. 

 

O QUE OS 

PROFESSORES 

DEVEM 

REALIZAR 

NESTA ETAPA 

DO PROCESSO? 

PRÁTICA SOCIAL FINAL 

 Planejar coletivamente quais estratégias poderão utilizar para responder ou 

resolver questões do cotidiano, utilizando o novo conhecimento adquirido; 

 Traçar um plano de ação, com objetivos e metas, tomando como referência os 

conteúdos explorados, que estão correlacionados com as questões sociais, para que, 

a partir dele, possam vislumbrar mudanças ou resoluções para as questões do 

cotidiano, do seu entorno;  

 Realizar estudos e análises acerca das políticas ambientais existentes para os 

diferentes setores e apresentar sugestões de ampliação ou aprimoramento. 

 Exposição em seminários ou debates, dos materiais elaborados e dos relatos de 

experiências. 

Quadro 11 - Prática Social Final – Ações a serem desenvolvidas 
Fonte: Adaptado de Gasparin, João Luiz (2002). 

 

A etapa da Prática Social Final pode ser melhor compreendida a partir do Quadro 

12, quando demonstramos o Nível de Desenvolvimento Atual em que o estudante é capaz de 

alcançar, sendo ele capaz de apresentar uma nova postura diante da realidade concreta.   

  

PRÁTICA 

NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO ATUAL 
NOVA ATITUDE PRÁTICA NOVA POSTURA DIANTE DA REALIDADE 

CONCRETA 
 Apropriação do significado de SGA  

Discutir com propriedade sobre SGA 
Identificar (ou não) melhorias no seu entorno, 

provocado pelas ações das Empresas e 

organizações que implementam o SGA e 

trabalham na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável;   
Conhecer organizações e empresas nacionais e 

maranhenses que trabalham sob a implementam do 

SGA   

 Visitar as instalações das Empresas para 

entrevistas e observações acerca das instalações e 

procedimentos legais e com base nos critérios 

previstos no SGA  

(Sugestão: Porto de Itaqui, Vale do Rio Doce e J C 

Ambiental) 
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PRÁTICA 

NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO ATUAL 
NOVA ATITUDE PRÁTICA NOVA POSTURA DIANTE DA REALIDADE 

CONCRETA 
 Produção textual com base nos novos 

conhecimentos apreendidos e nas pesquisas, visitas 

e entrevistas realizadas, com o objetivo de 

responder teoricamente às questões sociais 

detectadas.     

Quadro 12 - Nível de desenvolvimento atual 
Fonte: Adaptado de Gasparin, João Luiz (2002). 

 

6.5 Avaliação da Proposta Didática 

 

A avaliação da Proposta foi organizada em cinco questões estruturadas de forma 

aberta e aplicada remotamente através do formulário do Google Forms. Ao elaborarmos as 

questões, mantivemos o foco nas duas categorias centrais tratadas nesta Proposta: Educação 

Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio e Pedagogia Histórico-Crítica.   

Enviamos o formulário para 01 professor do Curso Técnico em Meio Ambiente 

integrado ao Ensino Médio, que após participar efetivamente da elaboração coletiva desta 

Proposta, respondeu às questões de maneira positiva.  

Quando questionamos acerca dos pressupostos teóricos metodológicos/bases 

conceituais da Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio, abordados na 

Proposta Didática, se estes contribuíram para ampliar sua compreensão acerca da concepção 

de formação integrada, do trabalho como princípio educativo, da educação politécnica, da 

educação omnilateral e da escola unitária, sua resposta foi: 

 
“Sim, a partir do aporte teórico-metodológico da Pedagogia Histórico-Crítica, foi 

possível ampliar as possibilidades de compartilhamento de ideias e mostrar novos 

caminhos para melhorar o processo de ensino-aprendizagem.” 

 

Quando questionamos se a elaboração desta Proposta possibilitou o diálogo entre 

os pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Integrada com os fundamentos 

históricos, filosóficos, psicológicos e didáticos da Pedagogia Histórico-Crítica e destes com 

a prática pedagógica, sua resposta foi: 

 

“Sim. A partir da proposta a autora resgata em todo texto conceitos e práticas da 

pedagogia histórico-crítica.” 

 

 

Sobre a contribuição dessa Proposta Didática para a sua prática docente no âmbito 

da EPT integrada ao Ensino Médio, o professor respondeu: 
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“Sim. Um excelente instrumento formativo para auxiliar a prática docente, 

identificando as situações cotidianas (empíricas), teorizando e retornando à prática, a 

partir de um olhar científico.” 

 

Outra questão que consideramos de importante relevância, versou sobre a 

possibilidade de o Professor assumir, no cenário atual, a pedagogia Histórico-Crítica no 

Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio, como possibilidade concreta de luta contra a 

seletividade, a discriminação e a depreciação do ensino para as camadas populares. Sua 

resposta foi a seguinte: 

 

“Sim, uma ferramenta de socialização de vivências de cada indivíduo e criticidade do 

objeto em estudo.” 

 

 

Na perspectiva de autoavaliação, solicitamos que utilizasse uma escala de 1 a 5  

acerca do seu conhecimento sobre os fundamentos da Educação Profissional Técnica 

integrada ao Ensino Médio e os fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica, após participar 

do processo de elaboração desta Proposta. Sua resposta foi: 

 

“5, um enorme aprendizado e novas estratégias de ensino, a proposta do trabalho foi 

como uma formação continuada, sendo fundamental para aprimorarmos nossa prática 

e compreender o ambiente em que estamos trabalhando (ensino profissional técnico 

integrado) e que profissionais desejamos formar.” 

 

A partir desses resultados, é possível constatar que, apesar das intempéries vividas 

desde março de 2020, impostas pelo cenário mundial de Pandemia, somado a todos os demais 

obstáculos vivenciados pela prática docente, é possível destacar o interesse de alguns 

professores em participar de estudos, pesquisas e formações continuadas que estejam 

relacionadas com as suas práticas pedagógicas, tanto no que se refere ao aprofundamento 

teórico de bases conceituais capazes de dar  sustentação teórica à sua prática docente,  quanto 

em relação aos aspectos metodológicos que possam ressignificar o processo de aprendizagem 

dos estudantes. 

Portanto, nesta avaliação, concluímos que as ações realizadas, apesar do necessário 

replanejamento, em função do cenário vivido, plantamos uma semente, trazendo para o âmbito 

do Curso Técnico integrado ao Ensino Médio, estudos sobre a teoria pedagógica em foco, a 

qual, segundo Saviani, 1994 é uma proposta contra-hegemônica que tem como finalidade 

organizar as atividades escolares em escolas reais para atender às especificidades da classe 

trabalhadora. 



109 
 

Desta forma, a nosso ver, a participação de todos os professores envolvidos, 

envolvidos desde o início, que aceitaram o desafio de participar de alguma maneira desta 

Pesquisa foi um ganho coletivo. De certa forma, os estudos contribuíram para a elaboração 

coletiva da Proposta Didática à luz da Pedagogia Histórico-Crítica, ainda que o diálogo mais 

efetivo tenha se dado com o professor responsável pela disciplina que por conta do contexto 

tivemos que optar. Sem dúvidas, constitui-se uma alternativa metodológica para os Professores 

da Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio. Assim, ancorados nas ideias de 

Saviani (2012, p.2) poderão compreender que “o papel da escola não é mostrar a face visível 

da lua, isto é, reiterar o cotidiano, mas mostrar a face oculta, ou seja, revelar os aspectos 

essenciais das relações sociais que se ocultam sob os fenômenos que se mostram à nossa 

percepção imediata”. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em conformidade com a perspectiva deste Programa de Mestrado  - PROFETP, 

desenvolvemos uma pesquisa cujo foco foi compreender a realidade do Curso Técnico em Meio 

Ambiente integrado ao Ensino Médio, no IFMA -Campus Maracanã e, a partir dos resultados 

alcançados, elaboramos coletivamente um produto educacional com o objetivo de contribuir 

com a formação integrada no contexto da Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino 

Médio.   

Nesse sentido, desenvolvemos essa pesquisa, cujo foco é a Formação Profissional 

Técnica Integrada ao Ensino Médio, consubstanciada por uma prática pedagógica embasada na 

Pedagogia Histórico-Crítica, por compreendermos que os  pressupostos teóricos e 

metodológicos desta Pedagogia dialogam com as bases conceituais da formação integrada, por 

isso se articulam com perspectivas de possibilitar que o processo formativo alcance uma 

dimensão integrada.        

Para tanto, foi necessário retomarmos o horizonte que norteia a organização da 

Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio. Reconhecemos que esta propositura 

formativa, embasada nos referenciais da educação socialista, sob o esteio da Pedagogia 

Histórico-Crítica, objeto deste estudo, vai além da articulação entre Ensino Médio e Educação 

Profissional, na medida em que busca recuperar a concepção de educação politécnica, de 

educação omnilateral e de escola unitária, que esteve na disputa por uma nova LDB na década 

de 1980, e nos anos 2000 quando novas tentativas de implantação da formação integrada 

emergiram e que até hoje se mantêm em vigor, em um outro contexto de correlação de forças.  

Portanto, a luta pela integração entre Educação Profissional e Ensino Médio não 

significa apenas a articulação do Curso Técnico com o Ensino Médio, mas, a integração, cujo 

foco é um projeto educacional com centralidade no desenvolvimento das potencialidades dos 

educandos, considerando que estes não são sujeitos abstratos e isolados, e, portanto, os 

conhecimentos adquiridos no seu processo de formação precisam fazer sentido para a sua 

prática social, numa perspectiva de emancipação humana.  

Nessa perspectiva, foi possível construir coletivamente com os professores envolvidos 

na pesquisa, uma Proposta Didática à luz da Pedagogia Histórico-Crítica, considerando a 

realidade do Curso Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio, seus limites, 

necessidades formativas de seus sujeitos e suas potencialidades.  Buscamos propiciar aos 

educadores a apropriação, aprofundamento e/ou ampliação dos  pressupostos teóricos e 

metodológicos da Educação Integrada, articulados aos fundamentos históricos, filosóficos, 
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psicológicos e metodológicos da Pedagogia Histórico-Crítica e, simultaneamente, viabilizar a 

elaboração da referida proposta que se aponta como uma alternativa metodológica capaz de  

potencializar a formação integrada. 

Temos clareza da necessidade de ficarmos atentos para que não se corra o risco de 

mecanizar o processo de utilização dessa Proposta.  É necessário reconhecer que a prática 

educativa é complexa e dinâmica, por isso, é sempre importante considerar o contexto em que 

os educandos estão inseridos e sua prática social, como ponto de partida do processo formativo. 

Essa é uma condição essencial para que ao tempo que seja oportunizada a formação integrada, 

se potencialize,  obviamente dentro do que for possível, a travessia para a formação humana 

integral.        
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APÊNDICE A - PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

Acesse o produto educacional “Proposta Didática à luz da Pedagogia Histórico-

Crítica: da prática social inicial à prática social final” pelo link: 

https://drive.google.com/file/d/1Nz33ozcydApwi5zWzUF78SjvANe6V4a8/view?usp=sharing 
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS DOCENTES 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS DOCENTES DO CURSO TÉCNICO EM MEIO 

AMBIENTE INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DOCENTES 

 

Questionário Direcionado aos Docentes que atuam na Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio - Curso Técnico em Meio Ambiente do 

IFMA - Campus Maracanã 

O presente instrumento de pesquisa é parte integrante dos estudos da pesquisa, 

intitulada "A Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio: contribuições da 

prática pedagógica embasada na Pedagogia Histórico-crítica", da aluna Simone Maria 

Gomes de Sousa Pereira, para dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica – PROFEPT, sob a orientação da professora Dra. 

Eliane Maria Pinto Pedrosa. Pedimos sua colaboração e compromisso no preenchimento 

deste instrumento, pois é de suma importância para a realização desta pesquisa. Todo o 

conteúdo será mantido sob a forma de anonimato. 

Desde já, agradeço sua atenção e participação. 

Em caso de dúvidas, email: simonesousa41@live.com. Fone: (98)98751 9563  

Simone Maria Gomes de Sousa Pereira - Mestranda PROFEPT/IFMA. 

 

1- Identificação pessoal  

1.1 Gênero 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

( ) Outros 

1.2 Faixa etária 

( ) 20 a 30 

( ) 31 a 40 

( ) 41 a 50 

( ) 51 a 60 

( ) 61 a 70 

( ) acima de 70 anos 

  

mailto:simonesousa41@live.com
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2 - Formação Acadêmica 2.1 Curso de Graduação 

Inicial:_______________________________________ 

 

( ) Licenciatura 

( ) Bacharelado 

( ) Tecnólogo 

2.2 Curso de Pós-Graduação 

( ) Especialização 

( ) Doutorado 

Pós doutorado. Qual área?_______________________________ 

3- Situação Profissional. 

 3.1 Situação Funcional 

( ) Efetivo 

( ) Substituto 

( ) Cedido 

( ) Visitante 

( ) Contratado 

( ) Outros 

3.2 Regime de Trabalho 

( ) 20 horas 

( ) 30 horas 

( ) 40 horas 

( ) Dedicação Exclusiva 

3.3 Tempo de atuação no IFMA 

( ) 0 a 5 anos 

( ) 6 a 10 anos 

( ) 11 a 15 anos 

( ) acima de 15 anos 

3.4 Em qual(is) o(s) curso(s) você atua na Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrada 

ao Ensino Médio? Qual a forma do(s) curso(s)?____________________________ 

Integrada 

( ) Concomitante 

( ) Subsequente 

( ) PROEJA 

( ) Outros 

3.5 Em qual(is) o(s) curso(s) de Ensino Superior você atua? Em qual área de conhecimento? 

 

Sua Resposta ______________ 
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4- Se engaja ou já se engajou em projetos integradores/multidisciplinares com os demais docentes de 

outras áreas de conhecimento? Se sim, qual? 

 

Sua Resposta ______________ 

 

5- Você considera que o planejamento e execução de suas aulas na Educação Profissional Técnica 

Integrada ao Ensino Médio, atende aos princípios da Educação Profissional integrada conforme prevê 

a Legislação? 

 

Sua Resposta ______________ 

 

6- Que tipos de saberes (conhecimentos) você acredita que são necessários para o professor atender 

aos objetivos dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio com vistas à formação humana integral? 

 

Sua Resposta ______________ 

 

7- Com base na organização curricular da EPT de nível médio, numa perspectiva interdisciplinar, 

tendo como principal eixo a questão do trabalho e sua relação com a ciência, a tecnologia e a cultura, 

como se dá o planejamento das suas aulas? 

 

Sua Resposta ______________ 

 

8- O que você sabe sobre a Pedagogia Histórico-crítica? 

 

Sua Resposta ______________ 

 

9- Você considera importante partir do conhecimento prévio dos alunos ao abordar os diferentes 

conhecimentos? Se sim, diga qual a estratégia utilizada para fazê-los expor o que já sabem. 

 

Sua Resposta ______________ 

 

10- Descreva brevemente como você abordaria um conteúdo de sua disciplina, considerando não 

somente a dimensão conceitual, mas também as dimensões, social, histórica, política, econômica, 

religiosa, filosófica,etc, ou seja, considerando o conhecimento numa dimensão de totalidade. 

Sua Resposta ______________ 
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11- Na sua opinião, qual a função social dos conteúdos escolares? 

 

Sua Resposta ______________ 

 

12- Considerando a necessidade de formação continuada dos profissionais da educação, qual temática 

você consideraria relevante para contribuir com a sua prática docente na EPT de nível médio integrada 

ao Ensino Médio? 

 

Sua Resposta ______________ 

 

13- Você aceitaria participar de algumas reuniões pedagógicas para estudos sobre a Pedagogia 

Histórico-crítica e elaboração de uma Proposta Didática embasada nessa Pedagogia? 

 

Sua Resposta ______________ 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o(a) Sr(a) para participar da Pesquisa: A EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL TÉCNICA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO: contribuições da 

prática pedagógica embasada na Pedagogia Histórico-Crítica, AOS DOCENTES  DO 

CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE NO CAMPUS MARACANÃ NA CIDADE 

DE SÃO LUIS –MA. Após esclarecimento sobre algumas informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte da pesquisa, assine ao final deste documento o Consentimento de 

Participação, que está em duas vias. Uma delas é sua e outra é da Pesquisadora.   

A pesquisa será realizada pela pesquisadora SIMONE MARIA GOMES DE SOUSA 

PEREIRA, sob a orientação da Professora Doutora ELIANE MARIA PINTO PEDROSA. 

A pesquisa está vinculada ao programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica – Mestrado Profissional do Instituto Federal do Maranhão – Campus São Luís, 

Monte Castelo – PROFEPT. 

Esta pesquisa de Mestrado tem como objetivo investigar os sujeitos Docentes do Curso 

Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio do IFMA – Campus Maracanã, para 

elucidar a seguinte questão: Investigar se a construção coletiva de uma proposta didática na 

perspectiva histórico-crítica poderá contribuir como alternativa metodológica viável para a 

formação profissional técnica  integrada ao Ensino Médio. Tal investigação será realizada na 

perspectiva de Contribuir para a construção de uma prática pedagógica educativa integrada em 

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio. Por se tratar de um Mestrado Profissional, além de 

dar subsídio à dissertação de Mestrado, esta pesquisa contribuirá com a produção coletiva de 

uma proposta didática, embasada na Pedagogia Histórico-Crítica, que será desenvolvida pelos 

docentes do Curso Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio do IFMA- Campus 

Maracanã.       

Quanto aos aspectos metodológicos, a pesquisa tem abordagem qualitativa, de cunho 

participante, na qual aplicaremos questionário eletrônico - Google Forms, aos docentes e 

observaremos os discentes, bem como outras formas de interação, conforme planejado 

previamente com os docentes. Em caso de constrangimento com alguma pergunta feita, é 

assegurado o direito de não respondê-la. Serão realizadas também reuniões pedagógicas com 

os docentes, coordenadas pela pesquisadora em que serão discutidos temas e problemas 

relevantes ao objeto de pesquisa, em datas previamente agendadas de acordo com sua 

disponibilidade e dos demais participantes do grupo.  
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Sua participação é voluntária e, caso se recuse a participar em qualquer momento, tal 

fato não implicará em qualquer tipo de penalidade ou perda de benefícios, podendo ter a 

liberdade de deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, sem que haja prejuízos para 

você ou em sua relação com a pesquisadora, ou com a instituição educacional em que você 

trabalha. 

Fica garantido o compromisso da pesquisadora de zelar pela privacidade e sigilo da 

sua identidade, sendo divulgadas apenas as informações necessárias para a consecução dos 

objetivos da pesquisa, sem qualquer tipo de identificação. Somente a pesquisadora terá acesso 

aos dados pessoais e informações prestadas. Todas as informações obtidas terão caráter sigiloso, 

ou seja, não haverá nenhuma divulgação com o nome dos participantes, assegurando assim, a 

confidencialidade, a privacidade, a proteção da imagem e a não utilização das informações em 

prejuízo dos mesmos. 

A pesquisa oferece risco mínimo aos participantes, no sentido de possível desconforto 

ou cansaço em participar das etapas do trabalho. Os  benefícios para a comunidade acadêmica 

de forma geral e mais especificamente o IFMA Campus Maracanã, seus docentes e discentes, 

será a apropriação de uma proposta didática embasada nos pressupostos metodológicos da 

Pedagogia-Histórico-Crítica, de forma a contribuir com um ensino consoante com a Educação 

Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio. 

Fica garantido o compromisso da pesquisadora de zelar pela privacidade e sigilo das 

informações, tornando os resultados desta pesquisa públicos, sejam eles favoráveis ou não e 

comunicando o INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – campus Maracanã, Locus da 

pesquisa, sobre qualquer alteração no projeto. A pesquisa será acompanhada pela pesquisadora 

e sua Orientadora, numa revisão constante do projeto, para que em nenhum momento ocorra o 

afastamento dos objetivos e métodos propostos no projeto inicial. 

Informamos ainda que o(a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá 

nenhuma remuneração em função da pesquisa. Os resultados da pesquisa serão analisados e 

publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Para obtenção de qualquer tipo de informação sobre os seus dados, esclarecimentos, 

ou críticas, em qualquer fase do estudo, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com a pesquisadora 

responsável no endereço: Rua 10, Quadra 19, casa 44, Bairro Cohatrac IV, São Luis - MA, E-

mail: simonesousa41@live.com, Tel: 098 98751 9563; com o CONEP - SRTV 701, SRTVN, 

Edifício PO 700 - Brasília, DF - Asa Norte, Brasília - DF, 70723-040, tel: (61) 3315-5878 e 

com o CEP dA Universidade CEUMA (UNICEUMA), no endereço: Rua dos Castanheiros, 
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bairro: jardim renascença, São Luis-MA, Email: cep@ceuma.br, tel: (98) 3214 4212, emitido 

em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo(a) Sr (a), ficando uma via com cada 

um de nós. 

ASSINATURA DO TERMO 

Eu,_____________________________________________________________, 

abaixo assinado, confirmo dar meu consentimento para o uso de imagens, vídeos e/ou 

gravações de áudios para publicação da pesquisa em tela. Declaro que fui informado(a) sobre 

o que a pesquisadora pretende fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi que a  

proposta didática a ser elaborada coletivamente, por ser de cunho didático,  poderá ser  

publicada em sites, revistas, livros didáticos, ou qualquer outra forma de divulgação 

científica. 

Nestes termos, concordo em participar e declaro que recebi uma cópia deste Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e que me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

 

São Luis -MA,_________, de _________, de ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep@ceuma.br
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APÊNDICE D – QUADRO DE CATEGORIZAÇÃO   

 

 

QUADRO DE CATEGORIZAÇÃO 

UNIDADES DE REGISTRO (os parágrafos das respostas dos questionários, assim como textos de documentos, ou anotações de 
diários de campo). 

CATEGORIZAÇÃO 

(Pautadas nas  narrativas/respostas dos 
questionários respondidos pelos professores/ 

referencial teórico e observações) 

Questionário 
aplicado aos sujeitos 

da Pesquisa 

Prof. 1 Prof. 2 Prof. 
3 

Prof.4 Prof.5 Prof.6 Prof. 7 Prof. 8 Prof. 9 Categorias 
Iniciais 

Conceito 
Norteador 

Categoria 
Intermediária 

1-Se engaja ou já se 
engajou em projetos 
integradores/multidis
ciplinares com 
docentes de outras 
áreas de 
conhecimento?  

Sim. Trilha 
Ecológica e 
Projeto de 
extensão 

Pedagogi
a da 
Alternânc
ia -
PROEJA 

Não - Sim. Projeto de 
Direitos Humanos e 
Educação Ambiental 

Sim Não Não - Projeto    

2- Você considera 
que o planejamento e 
execução de suas 
aulas na Educação 
Profissional Técnica 
Integrada ao Ensino 
Médio, atende aos 
princípios da EPT 
conforme prevê a 
Legislação?   

Sim. 
Interligando 
conhecimen
tos básicos 
com o 
médio. 

Sim Sim Sim Sim, porque é 
multidisciplinar e 
abarca as exigências 
de formação para a 
sustentabilidade, 
meio ambiente, 
direitos humanos, 
sociais e do mundo 
do trabalho. 

Sim Sim Sim Sim Multidisciplinar 

Mundo do 
Trabalho 

  

3- Que tipos de 
saberes você acredita 
que são necessários 
para o professor 
atender aos objetivos 
dos cursos técnicos 
integrados ao Ensino 
Médio com vistas à 

O escopo 
da educação 
profissional, 
muitos 
pensam que 
estão em 
curso pre-
vestibular 

Todos os 
saberes. 
As 
diversas 
áreas do 
conhecim
ento 

Conhe
ciment
os 
relacio
nados 
ao seu 
curso 
e de 

Técnico 
e 
Pedagógi
co 

Teoria Geral dos 
Estados, 
entendimento da 
Constituição do 
Brasil, política, 
filosofia, 
preservação, 
sociologia, 

Saberes 
Sociais 

- Todos Pedagog
ia, 
Sociologi
a, Arte, 
Saude, 
Tecnolog
ias, 
Cultura, 

Saberes 

Desenvolvimento 
do ser humano 

Trabalho 
humano 
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QUADRO DE CATEGORIZAÇÃO 

UNIDADES DE REGISTRO (os parágrafos das respostas dos questionários, assim como textos de documentos, ou anotações de 
diários de campo). 

CATEGORIZAÇÃO 

(Pautadas nas  narrativas/respostas dos 
questionários respondidos pelos professores/ 

referencial teórico e observações) 

Questionário 
aplicado aos sujeitos 

da Pesquisa 

Prof. 1 Prof. 2 Prof. 
3 

Prof.4 Prof.5 Prof.6 Prof. 7 Prof. 8 Prof. 9 Categorias 
Iniciais 

Conceito 
Norteador 

Categoria 
Intermediária 

Formação Humana 
Integral? 

ou em aulas 
para 
universitário
s. 

outros 
relacio
nados 
ao 
desen
volvim
ento 
do ser 
huma
no em 
geral, 
como 
conhe
ciment
o da 
históri
a, 
sobre 
trabal
ho 
huma
no, 
liugua
gem, 
moral 
e 
ética. 

preservação aos 
bens ambientais, 
sustentabilidade, 
ações de educação 
ambiental, 
matemática, 
história, línguas 
estrangeiras e 
informática.  

Política, 
legislaçã
o  

4- Com base na 
organização 
curricular da EPT de 
nível médio, numa 
perspectiva 

Com 
conteúdos 
práticos 
relacionand
o com a 

Procuro 
interagir 
com 

O 
planej
ament
o é 
feito 

- Trabalhando com 
foco na Constituição, 
política do Estado 
brasileiro, direitos 

Abordan
do 
conteúdo
s a partir 
de 

- Integrado 
às outras 
disciplinas 

Sempre 
faço 
aulas 
contextu
alizadas 

Conteúdo 

Contextualização 
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QUADRO DE CATEGORIZAÇÃO 

UNIDADES DE REGISTRO (os parágrafos das respostas dos questionários, assim como textos de documentos, ou anotações de 
diários de campo). 

CATEGORIZAÇÃO 

(Pautadas nas  narrativas/respostas dos 
questionários respondidos pelos professores/ 

referencial teórico e observações) 

Questionário 
aplicado aos sujeitos 

da Pesquisa 

Prof. 1 Prof. 2 Prof. 
3 

Prof.4 Prof.5 Prof.6 Prof. 7 Prof. 8 Prof. 9 Categorias 
Iniciais 

Conceito 
Norteador 

Categoria 
Intermediária 

interdisciplinar, 
tendo como eixo o a 
questão do trabalho 
e sua relação com a 
ciência, a tecnologia 
e a cultura, como se 
dá o planejamento de 
suas aulas?  

realidade 
do aluno 

outros 
saberes 

no 
sentid
o de 
unir a 
parte 
teóric
a do 
assunt
o com 
a parte 
prática 
relacio
nada 
com o 
curso 
do 
aluno, 
no que 
ele vai 
encont
rar no 
seu 
ambie
nte de 
trabal
ho  

humanos e sociais e 
lei de biotecnologia. 

problem
áticas e 
situações 
atuais. 

com a 
realidad
e local e 
aplicaçõ
es do dia 
a dia.  

Realidade do 
aluno 

Realidade local 

Teoria e Prática 

Ambiente de 
trabalho 

Problemáticas e 
situações atuais 

Integrado 

 

 

5- O que você sabe 
sobre a Pedagogia 
Histórico-Crítica? 

Vigotsky e 
construtivis
mo 

Muito 
pouco 

Que 
esta 
Pedag
ogia 
busca 
aprove

Nada Do pensamento de 
filósofos e 
educadores tais 
como Saviani, 
Moura, Freire e 
outros. No sentido 

Pedagogi
a que 
busca 
transmiti
r 
conteúdo

- Nada Nada Conhecimento 

Intervenção 

Visão crítica 
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QUADRO DE CATEGORIZAÇÃO 

UNIDADES DE REGISTRO (os parágrafos das respostas dos questionários, assim como textos de documentos, ou anotações de 
diários de campo). 

CATEGORIZAÇÃO 

(Pautadas nas  narrativas/respostas dos 
questionários respondidos pelos professores/ 

referencial teórico e observações) 

Questionário 
aplicado aos sujeitos 

da Pesquisa 

Prof. 1 Prof. 2 Prof. 
3 

Prof.4 Prof.5 Prof.6 Prof. 7 Prof. 8 Prof. 9 Categorias 
Iniciais 

Conceito 
Norteador 

Categoria 
Intermediária 

itar os 
conhe
ciment
os dos 
alunos
, 
fazend
o, 
atravé
s de 
interv
enção 
do 
profes
sor, 
com 
que 
desenv
olva 
uma 
visão 
crítica 
em 
relaçã
o à 
socied
ade  e 
em 
relaçã
o a si 
mesm
o.  

da importância do 
pensamento crítico 
e da educação 
democrática.  

s, 
desenvol
vendo 
uma 
visão 
crítica no 
aluno. 

Pensamento 
Crítico 

Educação 
democrática 
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QUADRO DE CATEGORIZAÇÃO 

UNIDADES DE REGISTRO (os parágrafos das respostas dos questionários, assim como textos de documentos, ou anotações de 
diários de campo). 

CATEGORIZAÇÃO 

(Pautadas nas  narrativas/respostas dos 
questionários respondidos pelos professores/ 

referencial teórico e observações) 

Questionário 
aplicado aos sujeitos 

da Pesquisa 

Prof. 1 Prof. 2 Prof. 
3 

Prof.4 Prof.5 Prof.6 Prof. 7 Prof. 8 Prof. 9 Categorias 
Iniciais 

Conceito 
Norteador 

Categoria 
Intermediária 

6- Você considera 
importante partir do 
conhecimento do 
prévio dos alunos ao 
abordar os diferentes 
conhecimentos? Se 
sim, diga qual a 
estratégia utilizada 
para fazê-lo expor o 
que já sabem. 

Antes de 
iniciar o 
conteúdo, 
sempre 
pergunto se 
já ouviu 
falar, qual 
expectativa 
deles sobre 
o assunto 
ou o que 
eles acham 
que o 
conteúdo 
vai abordar.  

Sondage
m, 
indagaçõ
es, 
pergunta
s 
direciona
das. 

Faço 
isso 
atravé
s de 
pergu
ntas 
ou 
então, 
utiliza
ndo 
exemp
los do 
dia a 
dia, 
tais 
como 
visto 
em 
filmes, 
séries, 
etc. 

- -Sim. Usando 
método de ensino 
da Maieutica. 
Dialogando com a 
turma, sabendo suas 
histórias de vida, 
contexto social e 
experiências 
próprias. 

Sim. 
Análise e 
discussão 
de fatos 
atuais, a 
partir de 
rodas de 
conversa
s, 
indagaçõ
es  

- Não Sim. 
Sempre 
mando 
textos 
ou temas 
para eles 
escrever
em em 
casa e 
depois 
faço um 
link com 
a aula 
que irei 
ministrar 
e faço 
aulas 
dialogan
do como 
forma de 
roda de 
conversa 
e insiro 
os 
conceito
s 
presente
s no 
texto.  

Expectativa 

Sondagem 

Indagações 
prévias 

Contexto Social 

Experiências  
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QUADRO DE CATEGORIZAÇÃO 

UNIDADES DE REGISTRO (os parágrafos das respostas dos questionários, assim como textos de documentos, ou anotações de 
diários de campo). 

CATEGORIZAÇÃO 

(Pautadas nas  narrativas/respostas dos 
questionários respondidos pelos professores/ 

referencial teórico e observações) 

Questionário 
aplicado aos sujeitos 

da Pesquisa 

Prof. 1 Prof. 2 Prof. 
3 

Prof.4 Prof.5 Prof.6 Prof. 7 Prof. 8 Prof. 9 Categorias 
Iniciais 

Conceito 
Norteador 

Categoria 
Intermediária 

7- Descreva 
brevemente como 
você abordaria um 
conteúdo de sua 
disciplina 
considerando não 
somente a dimensão 
conceitual, mas 
também as 
dimensões social, 
histórica, política, 
econômica, religiosa, 
filosófica, etc, ou 
seja, considerando o 
conhecimento numa 
dimensão de 
totalidade. 

- Context
ualização 

Por 
exemp
lo, 
quand
o 
falamo
s do 
surgim
ento 
da 
Filosofi
a na 
Grécia, 
busca
mos 
contex
tualiza
r, 
mostra
ndo a 
estrut
ura 
social, 
onde 
somen
te 10% 
da 
popula
ção 
eram 
cidadã
os, 

- - Crime de 
intolerância racial, 
ambiental e de 
patrimônio cultural e 
em estudos 
comparativos aos 
contextos 
históricos, as 
variações de leis e 
constituições do 
Brasil.  

Partindo 
de 
discussõ
es de 
assuntos 
atuais. 

- Não 
abordo 
temas 
consideran
do todas 
essas 
dimensões 

Com 
textos e 
vídeos, 
bem 
como 
estudos 
de caso 
relacion
ando 
com os 
aspectos 
histórico
s, sociais 
e 
ambient
ais sobre 
os 
temas, 
sempre 
que é 
possível. 

Contextualização 

visão de homem 
e de mundo.   
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QUADRO DE CATEGORIZAÇÃO 

UNIDADES DE REGISTRO (os parágrafos das respostas dos questionários, assim como textos de documentos, ou anotações de 
diários de campo). 

CATEGORIZAÇÃO 

(Pautadas nas  narrativas/respostas dos 
questionários respondidos pelos professores/ 

referencial teórico e observações) 

Questionário 
aplicado aos sujeitos 

da Pesquisa 

Prof. 1 Prof. 2 Prof. 
3 

Prof.4 Prof.5 Prof.6 Prof. 7 Prof. 8 Prof. 9 Categorias 
Iniciais 

Conceito 
Norteador 

Categoria 
Intermediária 

mostra
ndo 
como 
era a 
democ
racia 
para 
os 
gregos
, como 
funcio
nava a 
econo
mia, 
centra
da nos 
escrav
os e a 
religiã
o era 
politeí
sta e 
como 
o novo 
contex
to 
coloca 
uma 
visão 
de 
home
m e de 
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QUADRO DE CATEGORIZAÇÃO 

UNIDADES DE REGISTRO (os parágrafos das respostas dos questionários, assim como textos de documentos, ou anotações de 
diários de campo). 

CATEGORIZAÇÃO 

(Pautadas nas  narrativas/respostas dos 
questionários respondidos pelos professores/ 

referencial teórico e observações) 

Questionário 
aplicado aos sujeitos 

da Pesquisa 

Prof. 1 Prof. 2 Prof. 
3 

Prof.4 Prof.5 Prof.6 Prof. 7 Prof. 8 Prof. 9 Categorias 
Iniciais 

Conceito 
Norteador 

Categoria 
Intermediária 

mund
o.   

8- Na sua opinião, 
qual a função social 
dos conteúdos 
escolares?  

Aplicabilida
de 

Conheci
mento, 
análise 
crítica e 
empoder
amento 

Propo
rcionar 
ao 
aluno 
u7ma 
visão 
mais 
crítica 
da 
realida
de, 
além 
de o 
ajudar 
na sua 
forma
ção 
para o 
mund
o do 
trabal
ho e 
da 
forma
ção 
dele 
enqua
nto 

Formaçã
o 
humana 
e 
profissio
nal 

- Desperta
r uma 
visão 
crítica 
nos 
alunos. 

- Dotar o 
aluno de 
conhecime
ntos 
básicos 
para que 
ele se insira 
no 
mercado 
de trabalho 

Para 
formar 
um 
profissio
nal com 
ética, 
social, 
político, 
crítico, 
entende
ndo as 
relações 
entre o 
homem 
e o meio 
em que 
ele vive. 

Aplicabilidade 

Conhecimento 

Análise crítica 

Empoderamento 

Formação para o 
mundo do 
trabalho 

Formação cidadã 

Formação 
humana e 
profissional 

Conhecimento 
básicos 

Inserção no 
mercado de 
trabalho 

Formação ética, 
social, política, 
crítica 

Relação entre o  
homem e o meio 
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QUADRO DE CATEGORIZAÇÃO 

UNIDADES DE REGISTRO (os parágrafos das respostas dos questionários, assim como textos de documentos, ou anotações de 
diários de campo). 

CATEGORIZAÇÃO 

(Pautadas nas  narrativas/respostas dos 
questionários respondidos pelos professores/ 

referencial teórico e observações) 

Questionário 
aplicado aos sujeitos 

da Pesquisa 

Prof. 1 Prof. 2 Prof. 
3 

Prof.4 Prof.5 Prof.6 Prof. 7 Prof. 8 Prof. 9 Categorias 
Iniciais 

Conceito 
Norteador 

Categoria 
Intermediária 

cidadã
o. 

9- Considerando a 
necessidade de 
formação continuada 
dos profissionais da 
educação, qual 
temática você 
consideraria 
relevante para 
contribuir com a sua 
prática docente na 
EPT de nível médio 
integrada ao Ensino 
Médio?   

Projetos 
Integradore
s 

Projetos 
Integrad
ores 

Treina
mento 
em 
aplicaç
ão de 
novas 
tecnol
ogias 
utiliza
das na 
Educaç
ão 
Profiss
ional. 

Uso de 
tecnologi
as como 
metodol
ogia de 
ensino 

Estudos de 
atualizações de leis 
do Brasil, filosofia, 
sociologia, ciência da 
educação e 
educação inclusiva. 

Educaçã
o 
Ambient
al 

- Gestão de 
pessoas 

Ferrame
ntas de 
tecnolog
ia 
digital, 
conflitos 
em sala 
de aula, 
metodol
ogias 
ativas de 
ensino. 

Projetos 
Integradores 

aplicação de 
novas tecnologias 

Uso de 
tecnologias como 
metodologia de 
ensino 

Ferramentas de 
tecnologia digital 

Metodologias 
ativas de ensino. 

 

  

10- Você aceitaria 
participar de algumas 
reuniões pedagógicas 
para estudos sobre a 
Pedagogia Histórico-
Crítica e elaboração 
de uma Proposta 
Didática embasada 
nessa Pedagogia? 

Das 
reuniões de 
estudos, sim 

Sim Sim Sim Sim - - Sim Sim    
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CATEGORIZAÇÃO – DEFININDO AS CATEGORIAS INTERMEDIÁRIAS 
(Pautadas nas  narrativas/respostas dos questionários respondidos pelos professores; no referencial teórico e nas observações) 

Categorias Iniciais Conceito Norteador Categoria Intermediária 

Projeto  

Projetos Integradores 

Multidisciplinar 

Integrado 

Saberes 

Conteúdo 

Contextualização 

Conhecimento básicos 

Essas categorias evidenciam que já há uma iniciativa, embora tímida, 
de alguns dos professores no sentido de trabalhar de forma 
contextualizada, através de projetos integradores. 

Alguns demonstraram uma preocupação em    

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA INTEGRADA AO ENSINO 
MÉDIO 

Mundo do Trabalho 

Desenvolvimento do ser humano 

Trabalho humano 

Ambiente de trabalho 

Inserção no mercado de trabalho 

Problemáticas e situações atuais 

 

TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 

Realidade do aluno 

Realidade local 

Teoria e Prática 

Visão de homem e de mundo  

 

FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL - PRÁXIS 

Expectativa 

Sondagem 

Indagações prévias 

Contexto Social 

Experiências  

 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA - TOTALIDADE 
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Aplicação de novas tecnologias 

Uso de tecnologias como metodologia de ensino 

Ferramentas de tecnologia digital 

Metodologias ativas de ensino. 

 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
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APÊNDICE E - AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA 

 

 

Avaliação da Proposta Didática pelo(s) professor(es) participante(s) 

   

Concluímos as etapas do processo de elaboração coletiva desta Proposta 

Didática, portanto, é de fundamental importância fazermos uma avaliação da mesma para 

que possamos dimensionar sua contribuição enquanto alternativa metodológica para a 

formação integrada na perspectiva da Formação Profissional Técnica integrada ao Ensino 

Médio. 

1) Os pressupostos teóricos metodológicos/bases conceituais da Educação 

Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio, abordados nesta Proposta 

Didática contribuíram para ampliar sua compreensão acerca da concepção de 

formação integrada, do trabalho como princípio educativo, da educação 

politécnica, da educação omnilateral e da escola unitária? 

(    ) Sim.  

(    ) Não 

Justifique sua resposta:  

 

2)  Na sua concepção, a elaboração coletiva desta Proposta Didática promoveu o 

diálogo entre os pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Integrada, os 

fundamentos históricos, filosóficos, psicológicos e didáticos da Pedagogia 

Histórico-Crítica e a prática pedagógica?   

(    ) Sim.  

(    ) Não 

Justifique sua resposta:  

 

3) Você considera que essa Proposta Didática poderá contribuir com sua prática 

docente no âmbito da EPT integrada ao Ensino Médio? 

(    ) Sim.  

(    ) Não 

Justifique sua resposta:  

 

4) Você considera possível, no cenário atual, assumir a pedagogia Histórico-Crítica 

no Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio, como possibilidade concreta de 

luta contra a seletividade, a discriminação e a depreciação do ensino para as 

camadas populares?  

(    ) Sim.  

(    ) Não 

Justifique sua resposta:  

 

5) Numa escala de 1 a 5, como você avalia seu conhecimento acerca dos 

fundamentos da Educação Profissional Técnica integrada ao Ensino Médio e os 

fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica, após participar deste processo de 

elaboração desta Proposta? 

Justifique sua resposta:    

  



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



142 

 

 

ANEXO A- AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO LÓCUS DA PESQUISA 
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ANEXO B- PLANO DE CURSO DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO - CAMPUS SÃO LUÍS MARACANÃ   

 

 

PLANO DE CURSO 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM MEIO          

AMBIENTE NA FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO 

  

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

SÃO LUÍS – MA 2017  

  



144 

 

 

    

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

EQUIPE DE ELABORAÇÃO:  

Prof. Khey Albert de Azevedo Fontes  

Prof. Jeovani Machado Rodrigues  

Prof. Leonardo Silva Soares  

Prof. Marcondes Lopes Leite  

EQUIPE PEDAGÓGICA:  

Cledes Fernanda Carneiro Castro  

Michelle de Cássia Barros Nascimento  

Ruth Maria Moraes Oliveira Prado  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO - CAMPUS SÃO LUÍS MARACANÃ  

  

Lucimeire Amorim Castro 

Diretora Geral 

 

Jean Magno Moura de Sá 

Chefe da Diretoria de Desenvolvimento Educacional 

 

Marcos Lima de Araújo 

Chefe da Diretoria de Administração e Planejamento 

 

José Zenóbio de Souza 

Chefe do Departamento de Produção 

 

                                        Cledes Fernanda Carneiro Castro 

                                        Chefe do Departamento de Ensino 

 

      Conceição de Maria Teixeira Gomes 

        Chefe do Departamento de Assistência ao Educando 

 

     Sebastião Santos Oliveira 

        Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas 

 

        Maria Vitória Santana dos Santos 

           Chefe do Departamento de Administração e Finanças 
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IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

Unidade de Ensino: Campus São Luís Maracanã  

CNPJ  739.645.38.0001-90  

Razão Social  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Maranhão – Campus São Luís Maracanã  

Nome Fantasia  IFMA Campus São Luís Maracanã  

Esfera 
Administrativa  

Federal  

Endereço  Avenida dos Curiós s/n- Vila Esperança, São Luís –  
MA. CEP: 65095 – 460  

Telefone/Fax  (98) 3313 – 8585/8549/8517/8559/8552  
 

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO  

Eixo Tecnológico  Ambiente, Saúde e Segurança  

Área Profissional  Meio Ambiente  

Habilitação Técnica  Técnico em Meio Ambiente  

Carga Horária da Base Comum  2845 Horas  

Carga Horária Técnica  1440 Horas  

Carga Horária Total  4285 Horas  
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“A escolha é nossa: formar uma 

aliança global para cuidar da 

Terra e uns dos outros, ou 

arriscar a nossa destruição e a 

da diversidade da vida.” - Carta 

da Terra.  
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1. HISTÓRICO DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS  

SÃO LUÍS – MARACANÃ  

O Instituto Federal do Maranhão Campus São Luís – Maracanã está localizado na 

ilha de São Luís e atualmente está desenvolvendo sua ação na zona rural da capital, 

através da qualificação de profissionais técnicos de nível médio, para atuarem no setor 

primário, secundário e terciário da economia.   

Esta instituição originou-se da Escola Agrotécnica Federal de São Luís que foi 

criada pelo Decreto nº. 22.470 de 20 de outubro de 1947 pelo Presidente da República, 

para funcionar em São Luís - MA. Em 10 de março de 1953, foi celebrado um acordo 

entre o governo da União do Maranhão para instalação de uma Escola Agrotécnica que, 

mais tarde, pelo Decreto Federal nº. 53.558 de 13 de fevereiro de 1964 passou a ser a 

denominada de Colégio Agrícola do Maranhão, subordinado diretamente à  

Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário (SEAV) do Ministério da 

Agricultura.  

Em 1975, os Colégios Agrícolas vinculados à SEAV passaram à responsabilidade 

da Coordenadoria Nacional de Ensino Agropecuário (COAGRI), através do Decreto nº. 

76.436 de 14 de outubro de 1975. Em 04 de setembro de 1979, o Decreto nº. 83.935, 

transformou o Colégio em Escola Agrotécnica Federal de São Luís - MA, subordinada 

diretamente à COAGRI.  

Com o Decreto nº. 93.613 de 21 de novembro de 1986, publicado no DOU de 24 

de novembro de 1986, a COAGRI foi extinta e criada a Secretaria de Ensino de Segundo 

Grau – SESG que absorveu as atividades do referido órgão, ficando responsável pela 

administração das Escolas Agrotécnica Federais.  

O Decreto nº 99.244 de 10 de maio de 1990, publicado no DOU, de 11 de maio 

de 1990, que reorganizou a Administração Federal, alterou a denominação de Secretaria 

de Ensino de Segundo Grau – SESG para Secretaria Nacional de Educação Tecnológica 

– SENETE.  

  



151 

 

 

Em decorrência da reforma administrativa, determinada pela Lei nº 8.490, de 19 

de novembro de 1992, publicada no D.O.U de 1992, a SENETE passou à denominação 

de Secretaria de Educação Média e Tecnológica – SEMTEC.  

A Lei nº. 8.731, de 16 de novembro de 1993 transformou as Escolas Agrotécnica 

Federais em Autarquias, cabendo à Secretária de Educação Profissional e Tecnológica - 

SETEC/MEC as atribuições de estabelecer políticas para educação tecnológica e exercer 

a supervisão do Ensino Técnico Federal.  

No ano de 2008, foi promulgada a Lei nº 11.892 a qual instituiu a Rede Federal 

de Educação Profissional Científica e Tecnológica, criando os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, vinculada ao Ministério da Educação, neste ato a Escola 

Agrotécnica Federal de São Luís, a Agrotécnica de Codó e o CEFET-MA formaram o 

Instituto Federal do Maranhão, constituindo assim, em uma Instituição de Educação 

Superior, Básica e Profissional, pluricurriculares e multicampi, especializada na oferta de 

Educação Profissional e Tecnológica nas diferentes modalidades de ensino e na Educação 

Superior, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos aplicados às 

suas práticas pedagógicas.  

Ao longo dos seus 66 anos de existência, o Campus São Luís – Maracanã vem  

contribuindo com à sociedade brasileira e, especialmente, a maranhense, com a formação 

de Cursos Técnicos, atendendo as populações das cidades maranhenses, levando 

profissionalização as mais diversas comunidades agrícolas, por meio dos cursos 

presenciais  e a distância.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

A Resolução CNE/CEB Nº 06/2012 define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Profissional Técnico de Nível Médio, normatizando os currículos básicos 

relativos às diversas áreas Profissionais a qual abrange no Eixo Ambiente, Saúde e 

Segurança o Curso Técnico em Meio Ambiente (instituído pelo Catálogo de Cursos do 

MEC através da Resolução CNE/CEN nº 03/2008).  

O Eixo Tecnológico Ambiente, Saúde e Segurança compreende tecnologias 

associadas à melhoria da qualidade de vida, à preservação e utilização da natureza, ao 
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desenvolvimento e inovação do aparato tecnológico de suporte e atenção à saúde. O 

profissional técnico formado nos cursos deste Eixo está preparado para o desempenho de 

ações de proteção e preservação dos seres vivos e dos recursos ambientais, da segurança 

de pessoas e comunidades, do controle e avaliação de risco e dos programas de educação 

ambiental.   

Atualmente, a implementação de cursos Técnicos em Meio Ambiente constitui- 

se como uma ação estratégica para promover o desenvolvimento sustentável, pois é 

sabido que o crescimento populacional, a exploração dos recursos naturais e a geração de 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos, estão proporcionando pressões cada vez mais 

elevadas ao meio ambiente, impactando direta e indiretamente a qualidade ambiental dos 

ecossistemas naturais e a saúde da população.  

O Técnico em Meio Ambiente é o profissional que coleta, armazena e interpreta 

informações, dados e documentações ambientais. Colaboram na elaboração de laudos, 

relatórios e estudos ambientais. Auxiliam na elaboração, acompanhamento e execução de 

sistemas de gestão ambiental. Atua na organização de programas de educação ambiental, 

de conservação e preservação de recursos naturais, de redução, reuso e reciclagem. 

Identifica as intervenções ambientais, analisa suas consequências e operacionaliza a 

execução de ações para preservação, conservação, otimização, minimização e remediação 

dos seus efeitos.  

No estado do Maranhão sua atuação perpassa por diversos setores. Este 

profissional poderá dentro de suas diversas competências profissional atuar em diversos 

polos industriais que estão se instalado atualmente. São grandes empreendimentos nas 

áreas de refino de petróleo, portos, exploração de gás e petróleo, geração de energia, 

fabricação de celulose, biomassa, cimento, aço, alumínio, alimentos, dentre outros 

relevantes setores da economia, que já estão gerando emprego e renda em diversos 

municípios distribuídos por todas as regiões do estado. Além destes segmentos, estes 

profissionais podem atuar em organizações não governamentais, no poder executivo ou 

como profissionais autônomos.   

Outro fator relevante é a situação territorial do Campus Maracanã, o Instituto 

localiza-se no território a Área de Proteção Ambiental do Maracanã (criada pelo Decreto 

Estadual Nº 12.103/91), unidade de conservação de uso sustentável e na Zona de 
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Amortecimento do Parque Estadual do Bacanga (Decreto Lei Estadual Nº 7545/80), 

unidade de conservação de proteção integral. Estas duas áreas protegidas perpassam pelos 

diversos conflitos socioambientais na região, como: redução das áreas verdes, usos e 

ocupação desordenada do solo, implementação irregular de empreendimentos, disposição 

inadequada de resíduos sólidos, lançamento de efluentes líquidos em áreas indevidas, 

contaminação e assoreamento dos corpos d’água etc.   

Ademais, nestas áreas do entorno do IFMA Maracanã localizam-se comunidades 

rurais e urbanas, ONGs e empresas privadas que constituem-se como laboratórios 

propícios à execução das diversas atividades vinculadas aos Técnicos em Meio  

Ambiente. Na região, poderão ser desenvolvidos Programas de Educação 

Ambiental, de Monitoramento da Qualidade Ambiental, de Gerenciamento de Resíduos, 

de Capacitação Comunitária, de Recuperação de Áreas Degradadas em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão relacionadas ao curso.  

 Desta forma, o IFMA Campus São Luís Maracanã implanta o Curso  

Técnico em Meio Ambiente contribuindo com qualificação profissional na 

execução de sistemas de gestão ambiental, atendendo uma demanda crescente da região 

no desenvolvimento socioeconômico e ambiental. O principal objetivo é formar 

profissionais de nível médio que exerçam suas funções com responsabilidade, ética e 

criatividade, e que sejam capazes de reconhecer as relações existentes entre os elementos 

dos meios físico, natural e sociocultural, utilizando tecnologias adequadas ao trato das 

questões ambientais, em consonância com a legislação pertinente, e, dessa forma, 

contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável da região, do estado e do país.  

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo Geral   

 

Proporcionar formação de Técnicos de nível médio em Meio Ambiente na 

modalidade Integrada, cujas habilidades estarão voltadas a produção e ao gerenciamento 

das atividades ambientais, buscando o aproveitamento integral da cadeia produtiva com 

segurança, qualidade e sustentabilidade econômica, ambiental e social.   
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3.2 Objetivos Específicos   

• Capacitar os discentes de forma que possam manter a integridade ambiental 

utilizando equipamentos apropriados, atuando de acordo com as legislações ambientais, 

sanitárias e as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho;  

• Coletar, armazenar e interpretar informações, dados e documentações ambientais;  

• Elaborar projetos de atividades ambientais, acompanhando o planejamento, 

implantação, operação e desativação de empreendimento;  

• Identificar, avaliar e minimizar os impactos ambientais decorrentes da atividade 

antrópicas e naturais;  

• Gerenciar recursos naturais, demonstrando atitudes de iniciativa e visão 

empreendedora;  

• Promover estudos e ações de educação e conservação ambiental e recuperação de 

áreas degradadas;  

• Identificar conflitos socioambientais decorrentes da falta de gestão ambiental e 

propor ações de mitigação para os mesmos;  

• Propor políticas ambientais voltadas para o uso racional dos recursos naturais;  

• Formar e orientar profissionais para atuarem como multiplicadores na formação e 

orientação de gestores do meio ambiente.  

4. REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO  

     O acesso ao curso dar-se-á por meio de Processo Seletivo Unificado em todos 

os Campus do estado, através de Edital Público divulgado pela Pró - Reitoria de Ensino 

do IFMA tendo suas normas e critérios definidas a partir do que estabelece a Lei nº 

12.711/12 e o Decreto nº 7.824/12. De acordo com a legislação em seu Art. 3º As 

instituições federais que ofertam vagas de ensino técnico de nível médio reservarão, em 

cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de nível médio, por curso e turno, no 

mínimo cinquenta por cento de suas vagas para estudantes que tenham cursado 

integralmente o ensino fundamental em escolas públicas, observadas as seguintes 

condições:   



155 

 

 

I - no mínimo cinquenta por cento das vagas de que trata o caput serão 

reservadas a estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a um inteiro e cinco 

décimos salário-mínimo per capita; e   

II - Proporção de vagas no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na 

população da unidade da Federação do local de oferta de vagas da instituição, segundo o 

último Censo Demográfico divulgado pelo IBGE, que será reservada, por curso e turno, 

aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas.   

Ainda referente às cotas, somente poderá concorrer às vagas para os cursos 

técnicos de nível médio, os estudantes que:   

• Tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas, em 

cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; 

ou  

• Tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado de exame nacional 

para certificação de competências de jovens e adultos ou de exames de 

certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos 

sistemas estaduais de ensino.  

Os candidatos aprovados ao curso de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio na forma Integrado ao Ensino Médio, deverão apresentar no ato da matrícula o 

certificado de conclusão do ensino fundamental e demais documentos pessoais exigidos 

em edital do seletivo em que for aprovado. O aluno deverá apresentar os conhecimentos 

básicos adquiridos no ensino fundamental que garanta uma aprendizagem qualitativa no 

decorrer do curso de Educação Profissional Técnico de Nível Médio em Meio Ambiente 

na forma Integrado ao Ensino Médio.  

O Campus São Luís Maracanã aceitará transferências, respeitando as normas 

legais, bem como a compatibilização curricular, adaptações, aproveitamento de estudos e 

outros instrumentos pedagógicos. Se por algum motivo o aluno desejar fazer mudança do 

curso técnico de nível médio poderá fazer a transição para outro curso de sua escolha 

desde que observada à norma didática da instituição e a disponibilidade de vaga.  
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5. PERFIL PROFISSIONAL  

           O Técnico em Meio Ambiente é o profissional com visão sistemática, 

integrada e holística sobre as questões socioambientais, que atua de forma autônoma e 

inovadora, acompanhando a evolução da profissão. Colabora na elaboração de laudos, 

relatórios e estudos ambientais: Auxilia na elaboração, acompanhamento e execução de 

sistemas de gestão ambiental: Atua na organização de programas de educação ambiental 

e reciclagem, de conservação e preservação de recursos naturais. Identifica as 

intervenções ambientais, analisa suas consequências e operacionaliza a execução de ações 

para preservação, conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos.     

5.1 Perfil Profissional de Conclusão do Curso de Educação Profissional Técnico de 

Nível Médio  

O curso Técnico em Meio Ambiente visa formar técnicos de nível médio 

qualificado para compreender, tomar decisões e propor soluções sobre os problemas 

socioambientais. Tais como:  

• Participar na elaboração de pesquisas, projetos e programas relacionados a 

educação, monitoramento e controle ambiental;  

• Proceder atividades de coleta e amostragem ambiental;  

• Executar metodologias visando à avaliação de impactos e riscos ambientais;  

• Avaliar e correlacionar efeitos dos poluentes sobre a saúde;  

• Auxiliar na execução de ensaios físicos, químicos e biológicos necessários à 

avaliação ambiental, elaborando relatórios e pareceres técnicos;  

• Conhecer e interpretar a Legislação Ambiental Brasileira e internacional de maior 

interesse (normas, atos, convenções);  

• Participar no processo de gestão ambiental de organizações públicas e privadas;  

• Participar na elaboração de estudos ambientais;  

• Atuar na gestão de resíduos sólidos e líquidos;  

• Identificar, mensurar e analisar os diversos indicadores de avaliação qualidade 

ambiental dos recursos naturais;  

• Atuar no gerenciamento de unidades de conservação e demais áreas protegidas;  

• Utilizar imagens de satélites e metodologias computacionais como suporte para 

avaliações ambientais;  
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• Correlacionar os efeitos dos efluentes líquidos nos corpos receptores;  

5.2 Áreas de Atuação  

As principais áreas de atuação do Técnico em Meio Ambiente são apresentadas 

abaixo:  

• Órgãos públicos;  

• Organizações não governamentais;  

• Fundações e universidades;  

• Laboratórios de qualidade ambiental;  

• Indústrias;  

• Unidades de Conservação;  

• Estações de tratamento de resíduos;  

• Empresas privadas; e  

• Consultor independente;  

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR   

 

 A organização curricular do curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao 

Ensino Médio implantado nesta instituição se baseia na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº. 9.394/96, alterada pela Lei nº 11.741/2008, nas Diretrizes  

Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, bem 

como nos princípios e diretrizes definidos no Projeto Político Pedagógico do IFMA- 

Campus – São Luís – Maracanã.    

Os Cursos Técnicos de Nível Médio possuem uma estrutura curricular 

fundamentada na concepção de eixos tecnológicos constantes do Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos (CNCT), aprovado pela Resolução CNE/CEB nº. 03/2008, com base no 

Parecer CNE/CEB Nº. 11/2008, instituído pela Portaria Ministerial nº. 870/2008. Trata-

se de concepção curricular que favorece o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

integradoras e articula o conceito de trabalho, ciência, tecnologia e cultura, à medida que 

os eixos tecnológicos se constituem de agrupamentos dos fundamentos científicos 

comuns, de intervenções na natureza, de processos produtivos e culturais, além de 

aplicações científicas às atividades humanas.  
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           O Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio é 

composto por uma carga horária de 4.285 horas aulas, sendo 1.440h/a do eixo tecnológico 

que contemplam 1.220h exigidos pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e 2.845h/a 

do Eixo Comum que corresponde a 2.400 horas atendendo a legislação vigente do Ensino 

Médio. A carga horária do curso deverá ser cursada no período de três anos com 

funcionamento diurno e abordagens de conhecimentos do núcleo comum das áreas de: 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas 

tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias que dialogarão com a área de 

conhecimento do Eixo Tecnológico Meio Ambiente e suas tecnologias.  

 A área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias incluem as disciplinas de 

Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Informática e língua Estrangeira, esta na parte 

diversificada.  

 As áreas de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias são compostas 

das disciplinas de Biologia, Física, Química e Matemática.  

As áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, incluem os conteúdos das 

disciplinas de Geografia, História, Sociologia e Filosofia.   

Na área específica da formação profissional está compreendido pelas disciplinas 

da referida área técnica.  

A definição curricular do curso de ensino médio integrado em Meio Ambiente 

desde a seleção dos conteúdos, metodologias, tempo, espaço e formas de avaliação 

deverá ter o embasamento previsto na Resolução nº2/12:  

I - as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como 

eixo integrador entre os conhecimentos de distintas naturezas, contextualizando-os em 

sua dimensão histórica e em relação ao contexto social contemporâneo;  

II - o trabalho como princípio educativo, para a compreensão do processo 

histórico de produção científica e tecnológica, desenvolvida e apropriada socialmente 

para a transformação das condições naturais da vida e a ampliação das capacidades, das 

potencialidades e dos sentidos humanos;  
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III - a pesquisa como princípio pedagógico, possibilitando que o estudante 

possa ser protagonista na investigação e na busca de respostas em um processo 

autônomo de (re)construção de conhecimentos.  

IV - os direitos humanos como princípio norteador, desenvolvendo-se sua 

educação de forma integrada, permeando todo o currículo, para promover o respeito a 

esses direitos e à convivência humana.  

V - a sustentabilidade socioambiental como meta universal, desenvolvida 

como prática educativa integrada, contínua e permanente, e baseada na compreensão do 

necessário equilíbrio e respeito nas relações do ser humano com seu ambiente.  

No Campus São Luís – Maracanã o estágio supervisionado é concebido como ato 

educativo, sendo parte integrante e indissociável das atividades curriculares. Por tanto, a 

diplomação está diretamente atrelada ao cumprimento das Normas de Estágio trazidas 

pela Lei nº 11.788/2008, pelo Parecer CNE/CEB nº 35/2003 e Resolução CNE/CEB nº 

1/2004 e pelas normas estabelecidas neste Campus.   

Após realização de todas as etapas de cumprimento de estágio obrigatório, entrega 

e aprovação de relatório à Divisão de Integração Escola Comunidade – DIEC e aprovação 

nos demais componentes curriculares do curso, o aluno solicitará junto a Seção de 

Registro Escolar o diploma de Técnico de Nível Médio deverá se expedida no prazo 

máximo de 90 dias, conforme regulamento interno.  

6.1 Matriz curricular do curso Técnico em Meio Ambiente  

BASE COMUM  

• Artes;  

• Biologia;  

• Educação Física;  

• Filosofia;  

• Física;  

• Geografia;  

• História;  

• Informática;  

• Língua Estrangeira;  

• Língua Portuguesa;  
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• Matemática;  Química;  

• Sociologia.  

BASE TECNOLÓGICA  

• Empreendedorismo;  

• Fundamentos de Solo;  

• Climatologia;  

• Ecologia Geral;  

• Microbiologia Ambiental;  

• Estatística Ambiental;  

• Química Ambiental;  

• Fundamentos em Botânica;  

• Poluição Ambiental;  

• Educação Ambiental;  

• Legislação Ambiental;  

• Conflitos Socioambientais e Cartografia Social;  

• Cartografia;  

• Recuperação de Áreas Degradadas;  

• Hidrologia e Qualidade da Água;  

• Gestão de Áreas Protegidas;  

• Fundamentos em Sensoriamento Remoto;  

• Sistema de Gestão Ambiental;  

• Licenciamento e Monitoramento Ambiental;  

• Gestão de Resíduos;  

• Avaliação de Impactos Ambientais;  

• Uso e Ocupação de Espaços Urbanos e Rurais;  

• Saneamento Ambiental;  

• Planejamento e Elaboração de Projetos Ambientais. 
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CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM MEIO AMBIENTE/INTEGRADO 2017                           MATRIZ CURRICULAR 

  Bases Tecnológicas  Aulas semanais/ CH Semestral  Núcleo da Base Comum    Aulas semanais/ CH anual  

    Séries        Séries  

Série  Qualificação  Disciplina  CH Semestral  1ª  2ª  3ª  Área  Disciplina  CH/A  1ª  2ª  3ª  

1ª  
Fundamentos em 

meio ambiente  

Empreendedorismo   60  3/60  -  -  

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.  

Língua Portuguesa  480  4/160  4/160  4/160  

Fundamentos de Solo  60  3/60  -  -  Informática  40  1/40  -  -  

Climatologia  60  3/60  -  -  Artes  135  1/45  1/45  1/45  

Ecologia Geral  60  3/60  -  -  
Educação Física  120  1/40  1/40  1/40  

Microbiologia Ambiental   60  3/60  -  -  

Estatística Ambiental  60  3/60  -  -  

Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias.  

Biologia  240  2/80  2/80  2/80  

Química Ambiental  60  3/60  -  -  Física  240  2/80  2/80  2/80  

Fundamentos em Botânica  60  3/60  -  -  Química  240  2/80  2/80  2/80  

SUBTOTAL  480  24  -  -  Matemática  480  4/160  4/160  4/160  

2ª  
Conservação e 
recuperação  
Ambiental  

Poluição Ambiental  60  -  3/60  -  

Ciências Humanas e suas Tecnologias.  

Historia  240  2/80  2/80  2/80  

Educação Ambiental  60  -  3/60  -  Geografia  240  2/80  2/80  2/80  

Legislação ambiental  60  -  3/60  -  Sociologia  135  1/45  1/45  1/45  

Conflitos socioambientais e cartografia 
social   

60  -  3/60  -  Filosofia  135  1/45  1/45  1/45  

Cartografia  60  -  3/60  -  
Parte Diversificada  Língua Estrangeira/inglês  120  2/40  2/40  2/40  

Recuperação de Áreas Degradadas  60  -  3/60  -  

Hidrologia e Qualidade de Água  60  -  3/60  -  

-  

SUBTOTAIS  -  975  935  935  

Gestão de Áreas Protegidas  60  -  3/60  -    
  

TOTAL  

  
  

2.845  

-  -  -  

SUBTOTAL  480  -  24  -  

3ª  
Monitoramento e 

Controle  
Ambiental  

Fundamentos em Sensoriamento  
Remoto  

60  -  -  3/60  

Sistema de Gestão Ambiental  60  -  -  3/60  

Licenciamento e Monitoramento 
Ambiental  

60  -  -  3/60  

Gestão de Resíduos  60  -  -  3/60  
      

-  -  -  

Avaliação de Impactos Ambientais  60  -  -  3/60  

Uso e Ocupação de Espaços Urbanos e 
Rurais  40  -  -  2/40  

-  -  -  -  -  -  Saneamento Ambiental  60  -  -  3/60  

Planejamento e Elaboração de Projetos 
Ambientais  

80  -  -  4/80  

SUBTOTAL  480  -  24    -  -  -  -  -  -  

 TOTAL  1.440  -  -  -  -  TOTAL GERAL  4.285  -  -  -  
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CARGA HORÁRIA TOTAL  

Conforme matriz curricular apresentada o curso está esquematizado em três eixos 

de qualificação técnica: Fundamentos em Meio Ambiente (480 horas/aula), Conservação e 

Recuperação Ambiental (480 horas/aula) e Monitoramento e Controle Ambiental 

(480horas/aula), que perfazem uma carga horária de 1440 horas aulas de cinquenta minutos.  

As disciplinas da Base Comum totalizam 2.845 horas aulas de cinquenta minutos, o que 

perfazem um total de 4.285 horas/aula do Curso de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio em Meio Ambiente na forma Integrada ao Ensino Médio.  

Trata-se de um curso unificado, sendo cursado de forma integrada, não sendo 

possível concluir apenas o ensino médio ou o curso técnico. Ao final o aluno receberá o 

Diploma de Técnico de Nível Médio em Meio Ambiente.   

6.2 Descrição Curricular  

BASE COMUM  

Artes -45h  

1º Ano  

Epistemologia da arte – O que é arte?; Arte e Vida: Importância, funções e relações sociais; 
Fazer artístico, expressar artístico e conhecer artístico; Noções sobre as linguagens artísticas: 
Teatro, Música, Dança e Artes Visuais; Arte e História; Identidade e diversidade: Culturas 
ancestrais, arte indígena e arte Africana; Teorias da arte;  Elementos artísticos; Elementos 
sociológicos e arte; Arte educação e Aprendizagem; A arte e o meio ambiente; A arte e suas 
diversas relações na sociedade.  

2º Ano  

Arte e Liberdade; Arte e ideologia; Arte, tecnologia e cultura; O meio e a cultura; Reprodução e 
transformação; Transformações culturais; Linguagens do corpo: O teatro como linguagem, 
conceito, importância, história, composição e relações sócio educacionais.  

3º Ano  

Arte e o meio; Capital cultural; Arte e consumo; As conexões da arte através das linguagens; 
Arte e moda; Arte como leitura de mundo; Arte e identidade Cultural; Arte e o meio; A arte e o 
patrimônio cultural; O homem o meio e a cultura.  

Referências   
ARGAN, Giulio Carlo. Arte e crítica de arte. Lisboa: Estampa, 1988.  
BARBOSA, Ana Mae. Tópicos utópicos. Belo Horizonte: C/ARTE, 1998.  
BARBOSA, Ana Mae (org). Inquietações e mudanças no ensino de arte. São Paulo: Cortez, 2002.  
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BAUGART, Fritz. Breve História da arte. São Paulo, Martins Fontes.1999.  
BECKETT, Wendy. História da Pintura. São Paulo, Ed. Ática. 2003.  
DOMINGUES, Diana (org.). Arte no século XXI: a humanização das tecnologias.  
São Paulo: UNESP, 1997.  
HESLEWOOR, Juliet. História da pintura ocidental. São Paulo, Salamandra, 2004. PIMENTEL, 
Lucia Gouvêa (org.). Som, gesto, forma e cor: dimensões da Arte e seu ensino. Belo Horizonte: 
C/ARTE, 1995.  
PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo, Ed. Ática, 2007.  
STRICKLAND, Carol. Arte Comentada. Rio de Janeiro, Ediouro. 1999.  

Educação Física - 40h  

1º Ano  

Noções e práticas de atletismo; futsal; handebol; voleibol I; dança; basquetebol; recreação e 
lazer; futebol I; Anatomia humana, crescimento e desenvolvimento humano.   

2º Ano  

Noções gerais de anatomia; atletismo II; recreação e lazer; futsal II; handebol II; voleibol II; 
dança; basquetebol I; lutas; futebol II; atividade física e saúde; estudo do ritmo; voleibol de 
areia; eventos esportes ao meio ambiente; trilhas e passeios ecológicos.  

3º Ano  

Atividade física e saúde; educação física na 3ª idade; ritmo e expressão; anatomia humana II; 
atletismo III; futsal III; handebol III; brincadeiras de rua; voleibol III; basquetebol III; recreação 
e lazer; crescimento e desenvolvimento humano; aspectos metabólicos do exercício e do 
esportas; voleibol de areia/regras básicas.  

Referências   
DARIDO, S. C. Educação Física na Escola: questões e reflexões. Araras: Topázio, 1999.  
FREIRE, J. B. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da Educação Física. São Paulo: 
Scipione, 1989.   
FREIRE, J. B. Educação de Corpo Inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo: 
Scipione, 1989.  
FREITAS, M. T. de A. Vygotsky e Bakhtin. Psicologia e Educação, Um Intertexto. São Paulo: 
Ätica, 1995.  
GRUPO DE TRABALHO PEDAGÓGICO UFPE-UFSM. Visão didática da Educação Física: crítica e 
exemplos práticos de aulas. Rio de Janeiro: Ao livro técnico, 1991.   
 HILDEBRANDT, H. & LAGING, R. Concepções abertas no ensino da Educação  
Física. Rio de Janeiro: Ao livro técnico, 1986.   
KUNZ, E. Educação Física: ensino & mudanças. Ijuí: UNIJUI, 1991.  
KUNZ, E. O esporte enquanto fator determinante da Educação Física. Contexto & Educação, 
v.15, p.63-73,1989.   
LEITE, D. M. T.; CAETANO C. A. Educação física, esporte e lazer na natureza: preservação, 
modismo, apologia. Será tudo isso? Motrivivência, Florianópolis, ano 16, n. 22, p. 137-143, 
jun. 2004.  
NÁCIO, H. L. D. Lazer, educação e meio ambiente: uma aventura em construção. Revista Pensar 
a Prática, Goiânia, v. 9, n. 1, 45-63, jan./abr., 2006.   
OLIVEIRA, Cláudio Márcio de. A construção do conhecimento científico em  
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aprendizagem motora: história e perspectivas.  
 VAZ, A. F. Treinar o corpo, dominar a natureza: notas   para uma análise do esporte a partir do 
treinamento corporal. Cadernos Cedes, Campinas, n. 48, p. 89-108, ago. 1999. Disponível em: 
<http://www.scielo.br>. Acesso em: 20 set. 2008.         [ Links   

Biologia - 80h  

1º Ano  

Introdução ao estudo da Biologia. Origem da Vida. Níveis de organização em Biologia. A 
natureza do conhecimento científico. Origem da vida na Terra. A base molecular da vida. A 
célula: Estudo e diferenças das células procariontes, animal e vegetal. Metabolismo 
energético: respiração e fotossíntese. O controle gênico das células. Tecidos animais. 
Reprodução e ciclo de vida. Desenvolvimento embrionário dos animais. Desenvolvimento 
embrionário humano.  

2º Ano  

Introdução ao estudo da Biologia. Características dos seres vivos. Níveis de organização em 
Biologia. A natureza do conhecimento científico. Origem da vida na Terra. Os Vírus. A base 
molecular da vida. A célula. Bactérias – Procariontes. Estudo dos Eucariontes. Algas e 
Protozoários. Evolução dos Seres Vivos. Animal x Vegetal. Metabolismo energético: respiração 
e fotossíntese. O controle gênico das células. Introdução ao Estudo da Genética. Tecidos 
animais. Reprodução e ciclo de vida.  
Desenvolvimento embrionário dos animais. Introdução à Ecologia.  

3º Ano  

Conceitos em genética, leis e casos especiais que envolvem a transmissão de caracteres de 
uma geração para outra. Teorias sobre a evolução biológica, os processos de origem das novas 
espécies e a origem dos grandes grupos dos seres vivos. Principais conceitos ecológicos, seus 
processos naturais, conservação, preservação e manejo das espécies atuais.  

Referências   
AMABIS, J. M.: MARTHO, G.R. Biologia das Células: origem da vida, citologia, histologia e 
embriologia, São Paulo: Moderna, v. 01, 1994, 440p.  
LOPES, S.G.B.C. Bio, São Paulo: Moderna. V. único, 2003.  
LOPES, S. Bio. Volume 3. 3ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2006.  
MARCZWSKI, M.; VELEZ,E. Ciências Biológicas, São Paulo: FTD, v.01,1997.  
SILVA JÚNIOR, C.; SASSON, S. Biologia. São Paulo: Saraiva, v. 2, 8ª ed. 2005. PAULINO, W.R. 
Biologia 3: Genética, Evolução e Ecologia. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scielo.br/
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Língua Estrangeira / Inglês – 40h  

 

Ementa: 1º Ano   

01- Verbo to be - Negativo e suas contrações - Interrogativo e suas contrações - Afirmativo e 

suas contrações. 02- Possessivo: whose 03- Adjetivos: com o uso do verbo to be e to have. 04- 

How much and how big, com o verbo to be 05- Adjetivos demonstrativos acompanhando how 

much and how many e distância. 06- Simple Present 07- Frequency Adverbs 08- Can and Can't 

09- Present Continuous 10- Imperative 11- Simple past –verbos irregulares 12- Past 

continuous: verbos irregulares e as diferenças 13- Future with will and going to 14- 

Comparative and superlative  2º Ano   

01- Simple present in contrast with present continuous 02- Simple past in contrast with past 

continuous 03- Present Perfect 04- Past Perfect 05- Should, ought to and had better 06- 

Degrees of certainty with will, should, ought to, may, might and could 07- Gerunds and 

infinitives 08- Cause and effect with so... that and such... that 09- Passive Voice 10- Relative 

clauses with who, that, which, and whose 11- Relative clauses with when and where 12- First 

Conditional 13- Second Conditional 14- Reported speech 15- Review of verb tenses 16- Future 

with will and going to   

3º Ano   

01- Simple Present and Simple Past 02- Present Perfect and present perfect 03-  
Continuous 04- Past perfect 05- Conditional sentences 06- Gerunds and infinitives 07- Modal 
auxiliary verbs and related 08- Expressions 09- Passive Voice 10- Causative verbs 11- Direct and 
indirect speech 12- Adjective clauses 13- Adverb clauses 14- Noun clauses 15- Prepositions 16- 
Phrasal verbs  
  

Bibliografia:   
English at hand, Patrick W. Thompson e Dave K. Brennan, editora FTD.  

New Password English, Amadeu Marques, editora Ática.  

New Keyword - A complete english course, Arnon Hollaender e Sidney Sanders, editora 
Moderna.  

Gramática da Língua inglesa, Michael Watkins e Timothy Porter, editora Ática.   

Password english dictionary for speakers of portuguese, Martins Fonte.   
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MURPHY, R. Essential grammar in use. Cambridge: University Press, 2007.   

TORRES, N. Gramática prática da língua inglesa. São Paulo: Saraiva, 2007.   

MUNHOZ, R. Inglês instrumental: estratégias de leitura.  

DIAS, R. Inglês instrumental: leitura crítica   

EVARISTO, S. Inglês instrumental: estratégias de leitura.  

Filosofia - 45h  

1º Ano  

Introdução ao filosofar (A dúvida Cartesiana, indagação, Metódica). Mito à Racionalidade. Os 
Pré-socráticos. Pensamento Socrático, Platônico e Aristotélico. Períodos da Filosofia.  

2º Ano  

Filosofia Moderna. Metafísica. Filosofia da Linguagem. Tendências Contemporâneas: como se 
concebe o mundo de hoje. O pensamento Filosófico do século XIX (expansão do capitalismo e 
novos ideais). Idealismo Absoluto (Hegel). Materialismo Dialético. O pensamento Friedrich 
Nietzsche.  

3º Ano  

O pensamento Filosófico do século XX. Existencialismo. Escola de Frankfurt. Filosofia Pós 
Moderna. Ética. Política. Estética.  

Referências   
COTRIM, G. Fundamentos de Filosofia.2ºed.SP:Saraiva, 2013. Complementar:  
CHAUÍ, Marilena. Convite a Filosofia. SP: Editora Ática, 2004.  

Física – 80h  

1º Ano  

Grandezas físicas e unidades fundamentais, cinemática, dinâmica, quantidade de movimento 
(ou momento linear), gravitação universal, estática, hidrostática.  

2º Ano  

Termologia, Óptica Geométrica, Ondulatória.  

3º Ano  

Eletrostática, Eletrodinâmica, Eletromagnetismo.  

Referências   
BONJORNO, José Roberto et. al. Física: História & Cotidiano 1: Mecânica, com Experiências 
Simples. 5ª. Edição. Editora: FTD. São Paulo. 1995.  
CALÇADA, Caio Sérgio; SAMPAIO, José Luiz. Física Clássica: Eletricidade. 2ª.  
Edição. 2ª. Reimpressão. Atual Editora. São Paulo. 1998.  
FUKE, Luiz Felipe, Kazuhito Yamamoto. Física para o Ensino Médio – VOLUME: I – 2010. Editora 
Saraiva.  
GASPAR, Alberto. Física: Eletricidade e Eletromagnetismo. 1ª. Edição. 4ª.  
Reimpressão. Editora Ática. São Paulo. 2003.  
RAMALHO JÚNIOR, Francisco; SOARES, Paulo Antônio de Toledo; FERRARO, Nicolau Gilberto. 
Os Fundamentos da Física 1 – Mecânica. 1ª. Série, 9ª. Edição.  
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Editora Moderna, São Paulo. 2009.  
SILVA, Djalma Nunes (Paraná). Física – Termologia, Óptica e Ondas. 1ª. Edição.  
Editora: Ática. São Paulo; 2000.  
TORRES, Carlos Magno A., Nicolau Gilberto Ferraro, Paulo Antonio de Toledo  
Soares. Física – Ciência e Tecnologia: volume 1- mecânica. Editora Moderna – 2010  

Geografia - 80h  

1º Ano  

Planeta Terra: Coordenadas, movimentos e fusos horários; Representações  
cartográficas, escalas e projeções; Estrutura geológica e do Brasil; Estruturas e Formas do 
Relevo, classificação do relevo brasileiro; Solos; Climas e Climas no Brasil, Fenômenos 
Climáticos e a interferência humana; Hidrografia e bacias hidrografia brasileiras; Biomas e 
Formações Vegetais do Mundo e do Brasil; Conferências em defesa do meio ambiente.  

2º Ano  

Desenvolvimento do Capitalismo, Globalização e seus principais fluxos;  
Desenvolvimento humano e objetivos do milênio; Ordem geopolítica e econômica: do pós-
segunda guerra aos dias de hoje; Conflitos armados no mundo; Geografia das industrias; Países 
pioneiros no processo de industrialização; Países de industrialização tardia; Países de 
industrialização planificada; Países recentemente industrializados; Comercio internacional e 
principais blocos regionais.  

3º Ano  

Industrialização Brasileira; Economia brasileira a partir de 1985; Produção mundial e brasileira 
de energia; Características e crescimento da população mundial; Fluxos Migratórios e a 
estrutura da população; Formação e diversidade cultural da população brasileira; Aspectos 
demográficos e estrutura da população brasileira; espaço urbano do mundo contemporâneo; 
Cidade e a Urbanização brasileira; Organização da produção Agropecuária; Agropecuária no 
Brasil. Aspectos gerais da Geografia física e humana do Maranhão.  

Referências   
ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de; RICOLIN, Térsio Barbosa. Geografia. Volume único. São Paulo: 
ed. Ática. 2013 (série novo Ensino Médio)  
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio. Brasília:  
MEC/Secretaria da Educação Média e Tecnológica, 1999.  
COELHO, Marcos de Amorim. Geografia Geral: O Espaço Natural e Sócio – Econômico. 3° ed. 
reform. São Paulo; Moderna. 2013.  
MOREIRA, Igor. O Espaço Geográfico: Geografia Geral e do Brasil. 4°ed. São Paulo: ed. 
Ática.2013.  
SILVA, Vagner Augusto da. Geografia do Brasil e Geral: Povos e território: Volume único. 1ª ed. 
São Paulo: Escala Educacional, 2010.  
TERRA, Lygia; GUIMARÃES, Raul Borges; ARAUJO, Regina. Geografia Conexões, Moderna Plus 
Geografia - Volume único. Editora Moderna, 2013.  
VESENTINI, José Willian Brasil Sociedade e Espaço: Geografia do Brasil. 31° edição. São Paulo: 
Ed. Ática. 2013  
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História – 80h  

1º Ano  

Introdução a História: conceito, periodização e fontes históricas. As Grandes Origens.  

 

As Sociedades do Oriente Médio Antigo. A Grécia Antiga. Roma na Antiguidade. A África Antiga. 
O desenvolvimento das técnicas agrícolas na Antiguidade. Idade Média.  
Contribuições dos períodos Medieval e Moderno para as atividades agrícolas. Idade  
Média na África; Tradição e Transição: feudal – capitalista. O Estado Moderno: Estados 
Nacionais. Mercantilismo, Expansionismo, Absolutismo, Renascimento e Movimentos 
Religiosos.  

2º Ano  

A América pré-colombiana: Incas, Maias, Astecas; O Brasil Pré-colonial: os índios antes dos 
europeus; O Brasil Colonial: o sentido da colonização, do escambo a escravidão. Economia 
colonial: agroexportação, mineração, atividades econômicas complementares. Sociedade 
colonial: Estrutura social, família, e questões de gênero. Escravidão africana. Iluminismo; 
Revolução Inglesa, Revolução Industrial, Revolução francesa; Independência das Américas 
inglesa e espanhola; Processo de independência da América portuguesa; Movimento operário 
e o advento do socialismo; Revoluções liberais e Nacionalismo; Expansão dos EUA no século 
XIX; Primeiro Reinado e as regências; O Segundo Reinado: organização política, economia e 
transformações sociais. O Maranhão no Império. A crise do escravismo e a transição para o 
trabalho livre. Desagregação do regime monárquico brasileiro.   

3º Ano  

Imperialismo do século XIX; Implantação da República no Brasil. Institucionalização do regime 
republicano brasileiro: os modelos de república e as crises sociais. Primeira Guerra Mundial. 
Revolução Russa. Apogeu e declínio da República Velha; Crise dos anos 1920; Regimes 
totalitários na Europa nos anos 1930; Governo de Getúlio Vargas (1930-1945); Segunda Guerra 
Mundial; Populismo no Brasil; Experiências de esquerda na América Latina; Ditadura Militar no 
Brasil; Crise do socialismo real; Descolonização da África e da Ásia; Brasil e a 
Redemocratização; Globalização e Neoliberalismo; Desafios socioambientais dos séculos XX-
XXI.  

Referências ?  
?  
?  

Informática – 40h  

1º Ano  

Evolução do Computador, Componentes do Sistema de Computação (Hardware,  
Software, Peopleware), Introdução ao Processamento de Dados, Sistemas Operacionais  
(Classificações, Funções, Tipos de Sistema Operacional, Principais Sistemas  
Operacionais do Mercado), Softwares Aplicativos (Editores de Texto, Planilhas Eletrônicas, 
Editores de Apresentação), Redes de Computadores e Internet (Evolução das Redes, Principais 
Tipos de Redes, Ferramentas de Comunicação Síncrona e Assíncrona, Navegadores Web, 
Mecanismos de Busca de Conteúdo, Segurança), Tecnologia da Informação aplicada ao Meio 
Ambiente.  
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Referência  
ALVES, William Pereira. Informática Fundamental - Introdução ao Processamento de Dados. 1 
ed., São Paulo: Érica Ltda, 2013.  
CAPRON, H.L. ; Johnson J.A . Introdução a Informática. 8 ed., Prentice-Hall, 2004.  
MANZANO, José Augusto N.G, Livro - BrOffice.org 3.2.1: guia prático de  

 

aplicação, 2010.  
NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Makron Books, 2005.  
PREPPERNAU, Joan; LAMBERT, Steve; COX, Joyce; FRYE, Curtis; LAMBERT, MATTHEW J. 
Microsoft Office System 2007 - Passo a Passo. Porto Alegre: Artmed, 2008.  
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 8 ed., Campus, 2011  

Língua portuguesa – 160h  

1º Ano   

O texto enquanto prática social e suas diferentes situações de uso. Práticas discursivas 
(oralidade, leitura e escrita) e análise linguística. Literatura: História da literatura.  
Literatura em língua portuguesa. Literatura Africana e Literatura Indígena.  

2º Ano  

O texto enquanto prática social e suas diferentes situações de uso. Práticas discursivas 
(oralidade, leitura e escrita) e análise linguística. Literatura: História da literatura.  
Literatura em língua portuguesa. Literatura Africana e Literatura Indígena.  

3º Ano  

O texto enquanto prática social e suas diferentes situações de uso. Práticas discursivas 
(oralidade, leitura e escrita) e análise linguística. Literatura: História da literatura. Literatura 
em língua portuguesa. Literatura africana em língua portuguesa e Literatura Indígena.  

Referência  
 CEREJA,  WILLIAM  ROBERTO;  MAGALHAES,  THEREZA  COCHAR.  
PORTUGUÊS: Linguagens, vol. Único.   
FARACO, C.; MOURA, F.; MARUXO JR., J. Língua portuguesa: linguagem  e interação. São Paulo: 
Ática, 2010.  
FERREIRA, A. B.H.  Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 4.ed. Curitiba: Ed. Positivo, 
2009.  
MEC. Ministério da Educação Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 
Orientações para a Educação das Relações Ético-Raciais. Brasília, SECAD, 2006.  
MEC. Ministério da Educação Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 
Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. 
Brasília, SECAD, 2009.  
PLATÃO, F.; FIORIN, J. Lições de texto: leitura e redação. 3.ed. São Paulo: Ática,1998.  

Química – 80h  

1º Ano  

Camadas da Terra. A química da vida. A química por trás das substâncias responsáveis pela 
vida. O ciclo da vida. Diferentes substâncias à nossa volta e dentro de nós. Ácidos e bases no 
dia-a-dia. Sais no solo e no nosso organismo. Óxidos presentes no ambiente.  
Os gases da vida e a combustão. Ciclo biogeoquímico e seus efeitos no ambiente.  
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2º Ano  

A química orgânica e o meio ambiente. Introdução à nomenclatura de compostos orgânicos. O 
hidrocarbonetos e o meio ambiente. Organoclorados. O álcool, fenóis e flavonoides. 
Carboidratos. Éter, éster, ácidos graxos. Lipídeos. Amina, amida, os  

 

amininoácidos. Proteínas. Isomeria, feromônios e a gordura trans. Polímeros.  

3º Ano  

Estado condensado e não-condensado da matéria.  Parâmetros físico-químicos modificando a 
matéria e o ambiente. Soluções. Solubilidade. Mol e concentração. Análise de um elemento 
químico no ambiente. Equilíbrio iônico e o pH em sistemas aquáticos e biológicos. Estudo dos 
gases. Radiação.  
 

Referências  

BARROS, Carlos; PAULINO, Wilson. Física e Química, Ciências. 58ª ed. São Paulo: Ed. Ática, 
2003. 8ª série.  
BIANCHI, ALBRECHT, DALTAMIR. Universo da Química. 1ª ed.  São Paulo: Ed. FTD, 2005. Vol. 
único  
BOBBIO F.O.; BOBBIO P.A. Introdução à Química de Alimentos. Varela, São Paulo, 1989.  
CRUZ, Daniel. Física e Química, Ciências e educação Ambiental. 26ª ed. São Paulo:  
Ed. Ática, 1999. 8ª série.  
DVD escola: MEC. Secretaria de Educação a Distância Ciências. De onde Vem? TV escola. Vol. 1.   
FELTRE, Ricardo. Química Geral. 6ª ed.  São Paulo: Ed. Moderna, 2004. Vol. 1.  
IDEC; MEC; MMA. Consumo Sustentável, Manual da Educação. Brasília, 2005.      IMER, 

Eduardo.; MACHADO, Andréa. Química. 1ª ed.  São Paulo: Ed. Scipione,  

Vol. 2.    
MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio: Parte III - Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias. Secretaria de Educação Média e Tecnológica MORTIMER, 
Eduardo.; MACHADO, Andréa. Química. 1ª ed.  São Paulo: Ed.  
Scipione, 2011. Vol. 1.    
REIS, Marta. Completamente Química, Química Orgânica. Vol. 3  
REIS, Martha. Química. Meio Ambiente, Cidadania, Tecnologia. 1ª ed.  São Paulo:  
Ed. FTD, 2010. Vol. 1.  
Revista de Política Agrícola. No. 3. Secretaria de Políticas Agrícola do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.  2006,  
SCARLATO, Francisco; PONTIN, Joel. Do Nicho ao Lixo, Ambiente, Sociedade e Educação. 2ª ed. 
São Paulo: Atual Editora, 1994.  

Sociologia – 45h  

1º Ano  

As ciências sociais e seu papel na sociedade: O que é a sociologia, Consolidação do capitalismo 
e o surgimento da sociologia, A influência do Renascimento Cultural, A influência do 
Iluminismo e Revolução Francesa, O contexto da Revolução Industrial.  Clássicos da Sociologia: 
Augusto Comte e a lei dos três estados, Émile Durkheim e os fatos sociais. Max Weber e a 
racionalização moderna e Karl Marx e Friedrich Engels e as classes sociais.   
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2º Ano  

Capitalismo contemporâneo e Desenvolvimento do indivíduo: Infância, Juventude, O que é 
juventude? Juventude e Trabalho. Juventude e escolarização. Juventude e preconceitos. 
Juventude e violência urbana. Juventude e participação política. Juventude e consumo. 
Juventude e sexualidade. Maturidade. Velhice.   

3º Ano  

Outras vertentes sociológicas. Georg Simmel e a vida nas metrópoles. Michel Foucault e as 
instituições de controle. Walter Benjamin e o consumo moderno. Tópicos especiais de acordo 
com a formação específica.   

Referências  
?  
?  
?  

BASE TECNOLÓGICA  

Empreendedorismo   

ELABORAR EMENTA  

Bibliografia básica  
  

Bibliografia complementar     

Fundamentos de Solos – 60h  

Geologia, Geomorfologia e Solos: conceituação, objetivos e campo de atuação. O planeta 
Terra: composição e estrutura. Minerais e Rochas. Geologia e Geomorfologia do Brasil e do 
Maranhão. Geologia e Geomorfologia aplicada ao planejamento ambiental. Levantamento de 
feições geológicas e geomorfológicas. A natureza das atividades humanas e os processos 
morfodinâmicos. Introdução à Ciência do solo. Fatores de formação de solos. Processos 
pedogenéticos. Composição química das frações granulométricas. Morfologia do solo. 
Propriedades físico-químicas do solo. Erosão do solo.  

Bibliografia básica  

• TEIXEIRA, W. et al. (Org.). Decifrando a terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2003.  

• TEIXEIRA, A .J.; Geomorfologia. Ed. Bertrand Brasil. 5a Edição. 2004.  

• LEPSCH, I.F. Formação e Conservação dos Solos. Oficina de Textos. São Paulo, 2002.  
Bibliografia complementar  

• GUERRA, A. J. T. Novo Dicionário Geológico-Geomorfológico. 8ª Ed. – Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2010.  

• LEMOS, R. C.; SANTOS, R.D; SANTOS, H.G.; KER, J.C. & ANJOS, L.H.C. Manual de 
Descrição e Coleta de Solos no Campo. SBCS. 5ª edição. Viçosa, 2005. 92p.  

• NOVAIS, R. F. Fertilidade do solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do solo, 2007. 
1017p.   
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Climatologia - 60h  

Conceitos fundamentais de Climatologia e Meteorologia; Estudo dos elementos 
climatológicos; Fatores climáticos que influenciam na distribuição da vida na terra climas e 
suas interferências. Estudo dos movimentos e fenômenos atmosféricos;  
Estações meteorológicas; Uso da internet na climatologia e meteorologia; Tratamento  

 

de dados meteorológicos; e Aplicações da climatologia no meio ambiente.  

Bibliografia básica  

• FERREIRA, A.G. Meteorologia Prática. São Paulo: Editora Oficina de Textos, 2006.   

• MENDONÇA, F.; OLIVEIRA, I.M.D. Climatologia. Noções básicas e Climas do Brasil. São 
Paulo: Editora Oficina de Textos, 2007.  

• STEINKE, E.T. Climatologia fácil. São Paulo: Editora Oficina de Textos, 2012.   
Bibliografia complementar  

• CAVALCANTI, I.F.A.; FERREIRA, N.J.; SILVA, M.G.A.J.; DIAS, M.A.F.S. Tempo e Clima no 
Brasil. São Paulo: Editora Oficina de Textos, 2009.   

• MONTEIRO, C.A.F.; MENDONÇA, F. Clima urbano. São Paulo: Contexto. 2013.  

• FLANNERY, T. Os senhores do clima. Rio de Janeiro: Record. 2007.  

Ecologia Geral – 60h  

Conceitos fundamentais de ecologia e suas relações interdisciplinares. Níveis de organização 
biológica. Fatores ecológicos bióticos, abióticos e valência ecológica. Padrões biogeográficos e 
seus determinantes. Noções de ecologia das populações e das comunidades. Noções de 
ecossistema, biótopo, biocenose e ciclos biogeoquímicos. Relações ecológicas (intra e 
interespecíficas). Introdução de espécies exóticas. Diversidade Biológica e Biomas brasileiros. 
Principais ecossistemas maranhenses e suas características socioambientais.  

Bibliografia básica  

• DAGOZ, R. Princípios de ecologia. Porto Alegre : Artmed, 2005.   

• ODUM, E. P. Fundamentos de Ecologia. São Paulo: Pioneira, 2007.   

• RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. Rio de Janeiro: Guanabara- Koogan, 2010.  

Bibliografia Complementar   

• DIBLASI FILHO, I. Ecologia geral. São Paulo: Moderna, 2007.  

• KORMONDY, E. Ecologia humana.  São Paulo: Atheneu, 2009.   

• TOWNSEND, C. R.; HAPER, J. L.; BEGON, M. Fundamentos em Ecologia. Porto Alegre: 
Artmed, 2009.  

Microbiologia Ambiental – 60h  

Fundamentos de Microbiologia. Diversidade dos microrganismos. Microrganismos em seus 
habitats naturais. Microrganismos e o bem-estar humano. Análise de parâmetros 
microbiológicos: coliformes totais, termotolerantes e bactérias heterotróficas. Principais 
táxons microbiológicos ligados à questão ambiental e de saúde pública. Micro-organismos 
utilizados como indicadores biológicos. Métodos e técnicas para identificação e classificação 
dos principais táxons. Microbiologia aquática e tratamento de esgoto. Microbiologia do ar. 
Microrganismos como indicadores ambientais.  
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Bibliografia básica  

• CASE, C.L.; FUNKE, B. R.; TORTORA , G. J. Microbiologia. 8º ed. ARTMED. 2005. 920p.  

• MELO, I.S.; AZEVEDO, J.L. Microbiologia Ambiental. Jaguariúna: EMBRAPA; 2008.  

 

• TRABULSI, L.R; ALTERTHUM, F. Microbiologia. 5a. Edição. Porto Alegre: Atheneu. 760p, 
2008.   

Bibliografia complementar  

• BARBOSA, H.R.; TORRES, B.B. Microbiologia Básica. São Paulo: Atheneu. 196p. 1999.   

• MELO, I.S.; AZEVEDO, J.L. (Org.). Ecologia Microbiana. Jaguariúna: EMBRAPA-CNPMA, 
2001, 488p.  

• SATO, M.I.Z. (Coord). Microbiologia ambiental. São Paulo: CETESB, 2004.  

Estatística Ambiental – 60h  

Introdução à pesquisa. Pesquisa quantitativa e qualitativa. Censo e amostragem, população, 
amostra, variável, unidade amostral, erro de amostragem, precisão e acuracidade. Tipos de 
dados. Ferramentas de análise descritiva de dados: tabelas de frequência, gráficos, medidas 
de tendência central e medidas de variabilidade.   

Bibliografia básica  

• CALLEGARI-JACQUES,  Sídia  Maria.  Bioestatística:  princípios  e aplicações. 
Porto Alegre, ArtMed, 2003.  

• FERREIRA, D.F.; Estatística básica. Lavras: UFLA, 2005.  

• LAPPONI, J. Estatística usando Excel. São Paulo: Lapponi Treinamento e Editora, 2005.   
Bibliografia complementar  

• BUSSAB, W. O. Estatística básica. São Paulo: Atual, 2002.  

• ELLISON, A.M; GOTELLI, N.J. Princípios de Estatística em Ecologia. São Paulo. Ed. 
Artimed. 2010.  

• LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. São Paulo: Prentice Hall, 2004.  

Química Ambiental – 60h  

Introdução à Química Ambiental. Principais substâncias químicas de importância ambiental. 
Caracterização química da água, atmosfera e do solo. Ciclos  
Biogeoquímicos: água, carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fosforo etc.   

Bibliografia básica  

• ROCHA, J.C.; ROSA, A.H.; CARDOSO, A.A. Introdução à Química  
Ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2004.  

• BAIRD.C. Química Ambiental. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.  

• MACEDO, J.A.B. Introdução à Química Ambiental. Ed. Química & Meio Ambiente & 
Sociedade. 2006.  

Bibliografia complementar  

• ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química – Questionando a vida moderna e o meio 
ambiente. Bookman, Porto Alegre, 2001.  

• BRAGA, B. et al. Introdução a Engenharia Ambiental. 2 ed. São Paulo: Pearson 
Pretince Hall, 2005  

• LEMBO, A. Química Realidade e Contexto. 1ª Ed. 472p. Editora Ática. 2000.  

•  



171 

 

 

Fundamentos em Botânica – 60h  

Introdução à Taxonomia e Sistemática Vegetal: histórico, sistemas de classificação e regras de 
nomenclatura botânica. Coleta, preservação, preparo e registro de material botânico: 
herbário, coleções em meio líquido, laminário. Grandes grupos vegetais:  

 

Algas, Briófitas. Pteridófitas. Gimnospermas e Angiospermas.  

Bibliografia básica  

• RAVEN, P.H.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E. Biologia Vegetal.  
Diversidade. Guanabara Koogan, 7ª edição, New York. 2007.  

• JOLY, A.B. Botânica: introdução a taxonomia vegetal. 13ª Ed. Companhia Ed. 
Nacional. 2002.  

• VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica - organografia. Editora UFV, 4ª Ed., 2000.  
Bibliografia complementar  

• LORENZI, H. Árvores brasileiras, v1, v2 e v3. São Paulo, Plantarum, 2009.  

• JUDD, W.S.; CAMPBELL, C.S.; KELLOGG, E.A.; STEVENS, P.F. Sistemática Vegetal: Um 
enfoque Filogenético. 3 ed. Porto Alegre: Artmed. 2009.  

• TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. Editora Artmed, Porto Alegre, 3ª Ed., 2003.  

Poluição Ambiental – 60h  

Crise ambiental: população, recursos naturais e poluição. Definição e causa da poluição 
ambiental, histórico, poluição ambiental natural e antropogênica. Poluição hídrica; Poluição 
atmosférica; Poluição do solo; Poluição gerada por resíduos sólidos; outros tipos de poluição: 
radioativa, sonora, visual e vibrações.  

Bibliografia básica  

• BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L.; MIERZWA, J. C.; BARROS, M. T.; SPENCER, 
M.; PORTO, M.; NUCCI, N.; JULIANO, N.;  
EIGER, S. Introdução à Engenharia Ambiental. 2º Edição. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall. 318p. 2005  

• DERÍSIO, J. C. Introdução ao Controle da Poluição Ambiental. 3ª. ed. São Paulo: Signus, 
2007.  

• MACÊDO, J.A.B. Introdução à química ambiental. 2° ed. Minas Gerais: Conselho 
Regional de Química, 2004.  

Bibliografia complementar  

• MANO, E.B. Meio ambiente, poluição e reciclagem. São Paulo: Edgard Blücher, 2005.  

• KIPERSTOK, A.; COELHO, A.; TORRES, E.A. Prevenção da poluição. Brasília: SENAI/DN, 
2002.  

• SPERLING, M.V. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Volume 
1. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 452p.  

Educação Ambiental – 60h  

Fundamentos teóricos da educação ambiental; Histórico da educação ambiental no mundo e 
no Brasil; Principais vertentes da educação ambiental; Programas e projetos e práticas de 
Educação Ambiental; Educação ambiental e sustentabilidade. Educação ambiental formal e 
informal. Trabalho em equipe (iniciativa criatividade e sociabilidade).  
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Bibliografia básica  

 CASCINO, F. Educação Ambiental: Princípio, História, Formação de Professores. São 
Paulo: Senac. 3 ed. 2004.  

 

• CRUZ, D. Ciências & Educação Ambiental - Química e Física. São Paulo: Ática, 2003.  

• DIAS. G. F. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. São Paulo: Gaia. 9 ed. 2004.  
Bibliografia complementar  

• CARVALHO, I.C.M. Educação Ambiental: a Formação do Sujeito  
Ecológico. São Paulo: Cortez, 2004.  

• MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Identidades da Educação Ambiental  brasileira. 
Brasília: MMA, 2004.  

• MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Programa Nacional de 
Educação Ambiental – ProNEA. Braília: MMA/ME, 2004.  

Legislação Ambiental – 60h  

Introdução ao Direito Ambiental. Princípios do Direito Ambiental. SISNAMA. Política Nacional 
do Meio Ambiente. Proteção ambiental na Constituição Federal Brasileira; princípios do 
direito ambiental. Grandes marcos da legislação ambiental brasileira: Código Florestal; Política 
Nacional de Meio Ambiente; Lei das Águas; Lei da Educação Ambiental; Lei dos Crimes 
Ambientais; Lei do SNUC, Politica Nacional de Saneamento, Politica Nacional de Resíduos 
Sólidos. Constituições estaduais e leis ambientais municipais.  

Bibliografia básica  

• FIORILLO, C.A.P. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 10. ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 642 p  

• MACHADO, P.A.L. Direito ambiental brasileiro. 17. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2009.1136 p  

• MILARÉ, E. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência e glossário. 2ª ed. 
rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.  

Bibliografia complementar   

• ABREU FILHO, N.P. (organizador) Constituição Federal, Legislação Administrativa, 
Legislação Ambiental. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2004. 844p.  

• SETTE, M.T.D. Direito Ambiental. São Paulo: MP, 2010. 576 p.  

• SIRVINSKAS, L.P. Manual de direito ambiental. 6º ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 756 p.   

Conflitos Socioambientais e Cartografia Social – 60h  

Disputas cartográficas e disputas territoriais; Processos de reordenamento e gestão territorial; 
redefinições e emergência de identidades sociais. Tipificação dos conflitos ambientais, 
deslocamento de populações e efeitos sociais de grandes projetos; desenvolvimento 
sustentável e povos tradicionais; direito e regulação social. Gerenciamento, negociações e 
mediações. Relações sociais de produção, poder, desejo, parentesco e ambiente na 
delimitação de conflitos.  
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Bibliografia básica  

• ACSELRAD, H. (Org.) Conflitos ambientais no Brasil. Relume Dumará, 294 p. 2004.  

• HENRI, A. (Org.). Cartografias sociais e território. (Coleção Território,  

 

ambiente e conflitos sociais n.1) Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, 2008.  

• TREODORO, S. H. (Org.). Medições de Conflitos Socioambientais. Ed. Garamond. Rio de 
Janeiro. 2005.   

Bibliografia complementar   

• BRAUN, R. Desenvolvimento ao ponto sustentável, novos paradigmas ambientais. 
Petrópolis: ed. Vozes, 2003.  

• THEODORO, S.H. (org). Conflitos e Uso Sustentável dos Recursos Naturais. Rio de 
Janeiro: Ed. Garamond, 2002.  

• ZHOURI, A; LASCHEFSKI, K.; PEREIRA, D. B. (Orgs.) 2005. A insustentável leveza da 
política ambiental – desenvolvimento e conflitos ambientais. Autêntica. 287p.  

Cartografia – 60h  

Historia da Cartografia. Análise cartográfica por meio do entendimento dos conceitos 
fundamentais de Cartografia e da leitura e interpretação de mapas. Aplicações e atributos da 
Cartografia. Mapas e cartas: definição e classificação. Convenções cartográficas: escala; 
sistema de coordenadas geográficas; forma e dimensões da Terra; referenciais geodésicos 
brasileiros; orientação; uso da bússola; projeções cartográficas e sistema de coordenadas 
planas; Projeção Universal Transversa de Mercator – UTM. Representação da altimetria 
terrestre e leitura e interpretação de curvas de nível.  
Delimitação de bacias hidrográficas. Uso de GPS aplicado ao meio ambiente.  

Bibliografia básica  

• DUARTE, P.A. Fundamentos de cartografia. Florianópolis: Editora da UFSC. 2002.  

• FITZ, PAULO ROBERTO. Cartografia básica. Canoa: Centro Universitário La Salle. 2005.  

• MARTINELLI, M. Mapas de geografia e cartografia temática. São Paulo: Contexto. 2006. 
112p.  

Bibliografia complementar   

• ROSS, J.L. Ecogeografia do Brasil: subsídios para planejamento ambiental. Oficina de 
Textos, 2006.  

• LOCH, R.E.N. Cartografia: representação, comunicação e visualização de dados 
espaciais. Florianópolis: Editora da UFSC. 2006.  

• ROMARIZ, D.A. Biogeografia: temas e conceitos. Scortecci Ed., 2008.  

Recuperação de Áreas Degradadas – 60h  

Processos de degradação de ecossistemas. Agentes de degradação. Estratégias de 
recuperação, Restauração, reabilitação e revegetação. Técnicas de recuperação envolvendo 
medidas físicas, biológicas e físico-biológicas. Conceito de recuperação ambiental; Aspectos 
ecológicos: sucessão ecológica, regeneração, tipos ecológicos, solo e serrapilheira; plano de 
recuperação de áreas degradadas. Mecanismos de avaliação da eficiência conservacionista e 
sustentabilidade ecológica das medidas de recuperação ambiental. Parâmetros legais 
definidores de projetos de recuperação de áreas degradadas.  
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Bibliografia básica  

 ARAÚJO, G. H. S.; ALMEIDA, J. R.; GUERRA, A. J. T. Gestão Ambiental  

 

de Áreas Degradadas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.  

• MARTINS, S. V. Recuperação de áreas degradadas. Aprenda fácil. 2009. 270p.  

• RODRIGUES, R. R.; LEITÃO FILHO, H. F. (Eds.). Mata Ciliar, conservação e recuperação. 
São Paulo: EDUSP: Fapesp, 2000.  

Bibliografia complementar   

• RODREIGUES, Efraim; PRIMACK, Richard B. Biologia da conservação. Londrina: E. 
Rodrigues, 2001.  

• MARTINS, S.V. Recuperação de mata ciliar. 2ed. Rev. ampliada – Viçosa, MG, 2007.  

• MARTINS, S.V. Recuperação de áreas degradadas: ações em áreas de preservação 
permanente, voçorocas, taludes rodoviário e de mineração.  
Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2009.   

Hidrologia e Qualidade de Água – 60h  

Diferentes tipologias de reservatórios de recursos hídricos. Ciclo hidrológico e seus 
componentes. Proporção e distribuição da água no mundo e no Brasil. Bacia hidrográfica 
como unidade de planejamento. Medidas de vazão. Instrumentos legais aplicados à gestão 
das águas: Política Nacional de Recursos Hídricos, Enquadramento dos corpos hídricos 
(resolução CONAMA 357/05). Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual de Recursos 
Hídricos no. 8.149/04). Principais parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade de 
água.  

Bibliografia básica  

• REBOUÇAS, A. C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J. G. Águas doces no Brasil: capital ecológico, 
uso e conservação. São Paulo: escrituras Editora, 2006.  

• ESTEVES, F.A. Fundamentos de limnologia. 3ºed. Rio de Janeiro:  
Interciência, 2011.  

• TUCCI C.E.M. et al. Hidrologia. Coleção ABRH de Recursos Hídricos. 4º ed. EDUSP, 944 
p. 2007.  

Bibliografia complementar   

• GARCEZ, L.N.; ALVAREZ, G.A. Hidrologia. 3º ed. São Paulo: Editora Edgar Blücher Ltda., 
304p. 2004.  

• MACHADO, C.J.S. (Org.). Gestão de águas doces. Rio de Janeiro, RJ:  
Interciência, 372 p. 2004.  

• PAIVA, J.B.D.; PAIVA, E.M.D. Hidrologia aplicada à gestão de pequenas bacias 
hidrográficas. ABRH, Porto Alegre, pp.628, 2003.  

Gestão de Áreas Protegidas – 60h  

Áreas protegidas no Brasil e no mundo: categorias, objetivos, importância. Conceituação: 
áreas protegidas, unidades de conservação, áreas de preservação permanente, reserva legal, 
terras indígenas e territórios quilombolas. Papel das Áreas Protegidas para a Conservação da 
Fauna; Áreas Protegidas Marinhas. Planejamento e implantação de Áreas Protegidas. Áreas 
de proteção integral e de uso sustentável. Relações entre Conservação e Populações 
Tradicionais; Legislação de Áreas Protegidas Planos de Manejo. Conflitos e dilemas 
socioambientais no uso e proteção dos recursos naturais. Políticas públicas, instrumentos de 
gestão e de avaliação socioambientais das áreas protegidas.  
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Bibliografia básica  

• IRVING, Marta de Azevedo (Coord.) Áreas Protegidas e Inclusão Social:  
construindo novos significados. Rio de Janeiro: Fundação Bio-Rio: Núcleo de Produção 
Editorial Aquarius, 2006, 226p.  

• MORSELLO, C. (2001). Áreas protegidas públicas e privadas: seleção e manejo. São 
Paulo, Editora Annablume/FAPESB, 344p.  

• PRIMACK, RB.; RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. Ed. Planta, 2001.  
Bibliografia complementar  

• ARAÚJO, M.A.R. Unidades de Conservação no Brasil: da república à Gestão de Classe 
Mundial. Belo Horizonte. SEGRAC. 2007.  

• BENJAMIN, A. H. Direito Ambiental das Áreas Protegidas. Editora Forense Universitária, 
Rio de Janeiro, 526p. 2001.  

• DIEGUES, A. C; MOREIRA, A. de C. (Orgs.). Etnoconservação: novos rumos para a 
conservação da natureza. São Paulo: Hucitec e NUPAUB- USP, 2000.  

Fundamentos em Sensoriamento Remoto – 60h  

Conceitos básicos de Geoprocessamento e Sensoriamento remoto, Sensores e satélites 
utilizados em estudos Ambientais, Representações computacionais de mapas. 
Monitoramento de vegetação, aplicações ambientais do Geoprocessamento e Sensoriamento 
remoto, interprestação visual de imagens.  

Bibliografia básica  

• ROCHA, C. H. B. Geoprocessamento: tecnologia transdiciplinar. Juiz de Fora, MG: ed. 
Do autor, 2000.  

• BLASCHKE, T. & KUX. H. Sensoriamento remoto e SIG avançados. São  
Paulo, Oficina de Textos. 2005. 286 p.  

• MOURA, A.C.M. Geoprocessamento na gestão e planejamento urbano.  
2.ed. Belo Horizonte, da Autora. 2005. 294 p.  

Bibliografia complementar  

• MOREIRA, M.A. Fundamentos do sensoriamento remoto e metodologias de aplicação. 
3. ed. atual. e ampl. Viçosa, MG: UFV, 2005. 320 p.   

• NOVO, E.M.L. de M. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. 3º Edição. São 
Paulo, Edgard Blücher. 2008. 388p.  

• SILVA, Jorge Xavier da; ZAIDAN, Ricardo Tavares (Org.). Geoprocessamento e análise 
ambiental: aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 363 p.  

Sistema de Gestão Ambiental – 60h  

Introdução à Gestão Ambiental. Sistemas de Gestão: Sistema de Gestão Qualidade (Normas 
da série NBR ISO9000, NBR 9001). Sistema de Gestão Ambiental (Normas da série NBR ISO 
14000). Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde (Normas BS 8800 e OHSAS 18001). 
Sistemas de Gestão Integrada: metodologia de implantação e auditoria. Responsabilidade 
social (SA 8000, NBR16001).  

Bibliografia básica  

 NBR ISO 14001. Sistemas de Gestão Ambiental – Especificação com guia para uso – 
ABNT, Rio de Janeiro, 1996.  

 



176 

 

 

• NBR ISO 19011. Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou 
ambiental – ABNT, Rio de Janeiro, 2002.  

• ROMÉRO, M. A.; BRUNA, G.C.; PHILIPPI Jr., A. Curso de gestão ambiental. Barueri: 
Manole, 2004.  

Bibliografia complementar  

• ANDRADE, R. O. B, CARVALHO, A.B TACHIZAWA, T. Gestão ambiental: enfoque 
estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. 2ª edição, São Paulo: Makron 
Books, 2002.  

• ALMEIDA, J.R. Gestão ambiental: para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: 
Thex, 2006.  

• ALMEIDA , J.R. Normalização, Certificação e Auditoria Ambiental. Rio de Janeiro: 
Editora Thex. 2008.  

Licenciamento e Monitoramento Ambiental – 60h  

Principais instrumentos legais aplicados ao Licenciamento e Monitoramento Ambiental; 
Tipologias de licenças ambiental.  Licenciamento ambiental Federal. Licenciamento Ambiental 
Estadual. Licenciamento Ambiental Municipal. TR - Termo de Referência; Tipos de Estudos 
Ambientais: EIA - Estudo de Impacto Ambiental, RIMA - Relatório de Impacto Ambiental; PCA - 
Plano de Controle Ambiental; RCA - Relatório de Controle Ambiental; PRAD - Plano de 
Recuperação de Área Degradada; outros. Bases conceituais de um programa de 
monitoramento ambiental. Monitoramento de águas superficiais e subterrâneas. 
Monitoramento do solo. Monitoramento da qualidade do ar e de percepção de odores. 
Escolha de parâmetros a serem monitorados. Equipamentos. Projetos de redes de 
monitoramento. Normas e legislação vigentes. Padrões de qualidade nacionais e 
internacionais  

Bibliografia básica  

• CURT TRENNEPOHL, T. Licenciamento Ambiental. Editora Impetus, 4ª edição - 2011.  

• SÁNCHES, L.H. Avaliação de Impacto Ambiental - Conceitos e Métodos. Editora Ofinica 
de Textos. 1ª Edição, 2006.  

• FINOTTI, A.; FINKLER, R.; SILVA, M.D.A. Monitoramento: recursos hídricos em áreas 
urbanas. São Paulo: Editora EDUS,2009.   

Bibliografia complementar  

• CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Manual de  Gerenciamento de 
Áreas Contaminadas. Projeto CETESB/GTZ. São Paulo:   
CETESB/GTZ, Cooperação Técnica Brasil Alemanha, 2001.   
DERÍSIO, J. C. Introdução ao Controle da Poluição Ambiental. 3ª Edição. São Paulo: 
CETESB, 2007. 192p  

• FRONDIZI, C.A. Monitoramento da qualidade do ar. São Paulo : Papers, 2008.  

Gestão de Resíduos – 60h  

Resíduos sólidos e sua relação com a sociedade; Classificação dos resíduos sólidos. Resíduos 
sólidos industriais, urbanos e agrícolas: conceitos, classificação, fontes geradoras e impactos 
ambientais. Legislação e normas ambientais relacionadas aos resíduos sólidos. Lixões e 
aterros sanitários. Armazenamento, coleta, transporte e destinação adequada de resíduos. 
Reciclagem. Plano de gerenciamento de resíduos.  

 

Principais métodos de tratamento de resíduos.   
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Bibliografia básica  

• BESEN, G. R. et al. Resíduos sólidos: vulnerabilidades e perspectivas. In: SALDIVA P. et 
al. Meio ambiente e saúde: o desafio das metrópoles. São Paulo: Ex Libris, 2010.  

• BRASIL. Lei Federal n° 12.305/2010, de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 
providências. 2010.  

• CASTILHOS JR. A. B. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. ABES. 2006.  
Bibliografia complementar  

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT (1987) NBR  
10.004 –Resíduos Sólidos – Classificação. São Paulo, 63 p.  

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT (1987) NBR  
10.005 – Lixiviação de Resíduos. São Paulo, 10 p.   

• ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Aterros de resíduos perigosos 
- Critérios para projeto, construção e operação – Procedimento – 10157. Rio de Janeiro, 
1987.  

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT (1987) NBR  
10.006 – Solubilização de Resíduos. São Paulo, 2 p.   

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT (1992) Apresentação de 
projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. NBR 8419, Rio de Janeiro, 
7 p.   

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT (1994)  
Coleta de resíduos sólidos – NBR 13463. Rio de janeiro, 3 p.   

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT (1994) Coleta, varrição e 
acondicionamento de resíduos sólidos urbanos- NBR 12980. Rio de janeiro, 6 p.   

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT (1994)  
Transporte de resíduos - NBR 13221. Rio de janeiro, 9 p.   

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT (1997)  
Aterros de resíduos não perigosos: critérios para projeto, implantação e operação. 
NBR 13896, Rio de Janeiro, 12 p  

• BRASIL. Decreto Federal n° 7.404/2010, de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a Lei 
no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê 
Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras 
providências. 2010. 

Avaliação de Impactos Ambientais – 60h  

Introdução ao estudo de impacto ambiental: histórico, conceitos, definições. Categorias, 
dimensões e indicadores de impacto. Métodos para avaliação de impacto ambiental: 
caracterização, critérios de seleção e taxonomia dos métodos. Participação pública. Estudos 
de caso, com exemplos em: saneamento; produção de energia; agropecuária; estradas; 
assentamentos urbanos; mineração; manejo de florestas.   
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Bibliografia básica  

 

• CUNHA, S.B.; GUERRA, A.J.T. Avaliação e perícia ambiental. São Paulo. Ed. Bertrand. 2004.  

• SÁNCHEZ, L.H. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina 
de Textos, 2006.  

• VIEIRA, G.L.G. Proteção Ambiental e Instrumentos de Avaliação do Ambiente. Belo 
Horizonte. Ed. Arraes Editores. 2011.  

Bibliografia complementar  

• ANTUNES, L.F.C. O Procedimento Administrativo de Avaliação de Impacto Ambiental. São 
Paulo. Ed. Almedina. 1998.  

• ABSY, M.L.; ASSUNÇÃO, F.N.A.; FARIAS, S. C. Avaliação de impacto ambiental: agentes 
sociais, procedimentos e ferramentas. Brasília: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis. 1995.  

• LA ROVERE, E.L. Manual de Auditoria Ambiental. Editora Qualitymark. 2001.  

Uso e Ocupação de Espaços Urbanos e Rurais – 40h  

Conceitos básicos: urbano, urbanismo, urbanização e planejamento urbano; O Espaço urbano, 
rural e o meio ambiente; Interfaces entre ordenamento territorial e ambiental; Instrumentos 
Legais de Gestão Urbana: Estatuto das Cidades, Lei Orgânica do Município, Plano Diretor, Lei de 
Parcelamento do Solo, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Regularização Fundiária, Lei de 
Zoneamento, Código Ambiental, Áreas de Proteção Ambiental; Instrumentos econômicos de 
Gestão urbana. Planejamento ambiental urbano enfoque nas cidades sustentáveis; 
Planejamento ambiental rural, enfoque na agroecologia.   

Bibliografia básica  

• SANTOS, M. A urbanização brasileira. São Paulo: HUCITEC, 1993.  

• SILVA, C.H.D. Plano Diretor: Teoria e Prática. 1º ed. São Paulo: Saraiva, 181 p. 2008.  

• MOTA, S. Urbanização e meio ambiente. 3 ed. Rio de Janeiro. ABES. 356p. 2003.  
Bibliografia complementar  

• FERNANDES, E. Direito Urbanístico e Política Urbana no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 
2001.  

• SAQUET, M.A. Abordagens e concepções do território. 2ª Ed., São Paulo:  Expressão 
Popular, 2010.  

• VEIGA, J.E. 2002. Cidades imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se calcula. 
Campinas, SP: Editora Autores Associados.   
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Saneamento Ambiental – 60h  

Noções de Saneamento Ambiental. Abastecimento de Água (sistemas de tratamento e 
distribuição de água, doenças de veiculação hídrica, principais parâmetros de qualidade de 
água); Esgotamento Sanitário, (coleta, transporte e tratamento de esgotos, parâmetros 
sanitários, efluentes industriais e domésticos e processos de tratamento de efluentes); 
Drenagem Urbana (concepção e planejamento dos sistemas de drenagem urbana, sistemas de 
microdrenagem: captação das águas pluviais, galerias e pequenos canais).  

Bibliografia básica  

• BARROS, R.T.V.; CHERNICHARO, C.A.L.; HELLER, L.; SPERLING, M.  
Saneamento. Belo Horizonte: Escola de Engenharia da UFMG, 1995. 221p. (Manual de 
saneamento e proteção ambiental dos municípios, 2).  

• DALTRO FILHO, J. Saneamento ambiental, doença, saúde e saneamento da água. Rio de 
Janeiro: ABES, 2004.  

• NULARE, A. Esgotamento sanitário: coleta, transporte, tratamento e reuso. ABES. 2003.  
Bibliografia complementar  

• PHILIPPI JR, A. (ed.). Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um 
desenvolvimento sustentável. Barueri, SP: Manole, 2005.  

• ALOCHIO, L.H.A. Direito do saneamento: introdução à lei de Diretrizes Nacionais de 
Saneamento Básico (Lei Federal n. 11.445/2007). Campinas, SP: Millennium, 2007.   

• TUCCI, C. E. M. Drenagem Urbana. Ciência & Cultura, São Paulo, v. 55, n. 4, 2003. Disponível 
em: 
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S000967252003000400020&script=sci_artte
xt&tlng=pt Acesso em: 26 jun. 2009.   

Planejamento e Elaboração de Projetos Ambientais – 80h  

Projetos ambientais: definição, importância, exemplos de investigações; Técnicas de elaboração, 
implantação e gerenciamento de projetos de gestão ambiental com enfoque no arranjo 
produtivo local; Tipos de pesquisa; Elementos de um projeto ambiental: plano de trabalho, 
cronograma, orçamento, monitoramento, avaliação e disseminação dos resultados; Delimitação 
da área de estudo: diferentes escalas de investigação; Obtenção de dados: pesquisas de campo, 
de laboratório e/ou bibliográfica; Estudo de caso (prática): investigação local de impactos 
ambientais e seus efeitos nos sistemas água/solo/ar; Sistematização da pesquisa realizada, 
avaliação e socialização dos resultados.   
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Bibliografia básica  

• GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996.  

• SÃO PAULO (ESTADO). Manual para Elaboração, Administração e Avaliação de Projetos 
Socioambientais. Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental Estratégico e Educação Ambiental. -- São Paulo: SMA / CPLEA, 
2005.  

• ROCHA, J. S. M. Manual de projetos ambientais. Santa Maria: Imprensa Universitária, 
1997.  

Bibliografia complementar  

• FRANCO, M. da A. R. Planejamento Ambiental para a cidade sustentável. Coordenadoria 
de projetos Especiais do Ministério da Marinha. ARAMAR. Rio de Janeiro: CODESP, 1998.  

• KISIL, R. Organização de projetos e propostas para organização da sociedade civil. São 
Paulo. Global (Coleção Gestão e Sustentabilidade). 2001.  

• TAUK, S.M (org). Análise ambiental: uma visão multidisciplinar. 2ª ed. São Paulo: UNESP, 
1995. 206 p.  

  

7. ESTÁGIO  

Não será exigido o Estágio Curricular supervisionado como condição para 

conclusão do curso, no entanto o aprimoramento técnico dar-se-á através da realização de 

atividades práticas durante o desenvolvimento de cada componente curricular que podem 

ser complementadas com atividades de visitas técnicas quando houver impossibilidade de 

oferecer a vivência ao aluno no contexto do Campus.  

8. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E  

EXPERIENCIAS ANTERIORES  

No caso do público atendido pelo curso de Ensino Médio Integrado ser egresso do 

Ensino Fundamental a experiência de conhecimento provavelmente será no âmbito da 

formação geral, nesse caso, o ensino médio será o tempo de aprofundamento desses 

conhecimentos. Considerando a possibilidade de egressos de cursos de ensino fundamental 

com qualificação profissional poderá haver aproveitamento de estudos conforme inciso II 

do Artigo 36 da Resolução 6/12, de acordo com o perfil profissional de conclusão definido 

para o curso técnico de nível médio.   

Os alunos transferidos para esta Instituição poderão pedir aproveitamento de estudos 

nas competências desenvolvidas na Educação Profissional, em qualificações profissionais 

obtidas em cursos, experiências em trabalhos formais e/ou informais, bem como, quaisquer 

outros processos de aquisição de competências profissionais que possam ser avaliadas por 

esta Instituição, de acordo com as Normas Didáticas do Campus Maracanã e a Legislação 

vigente.  
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• Os procedimentos que devem ser tomados para o aproveitamento de conhecimentos 

e experiências anteriores deverão seguir os seguintes trâmites:  

• Encaminhar requerimento à Diretoria de Desenvolvimento Educacional, juntamente 

com documentos comprobatórios de suas competências;  

• Anexar documento comprobatório para análise curricular;  

• Participar de exames escritos e/ou demonstração prática das competências 

adquiridas, caso não tenha documentos comprobatórios.  

O parecer referente ao aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 

será feito através de uma Comissão formada pela Diretoria de  

Desenvolvimento Educacional - DDE, Departamento de Ensino - DE 

Departamento de Produção - DP, Núcleo de Supervisão Pedagógica - NSP e pelo professor 

da disciplina ou etapa.  

    9. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 Avaliação da aprendizagem, com ênfase nos aspectos qualitativos e quantitativos, 

terá como base as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais estando presente em 

todas as etapas, na qualidade dos resultados onde o aluno é o corresponsável pela construção 

de suas competências, conforme rege a Resolução nº 86/2011 aprovada pelo Conselho 

Superior e que trata da Sistemática de Avaliação do Ensino nos Cursos Técnicos do IFMA .  

Compreende-se avaliação como a ação de refletir os processos e produtos da 

aprendizagem como um instrumento indispensável ao desenvolvimento cognitivo do aluno, 

a tomada de consciência de limites e possibilidades; estando pautada na contextualização e 

interdisciplinaridade cujos objetivos permeiam as aulas teóricas e práticas em seus diferentes 

campos de ação.   

Quanto ao desenvolvimento das disciplinas e/ou etapas, estas serão acompanhadas 

através de observações, reflexões, discussões, estudos e pesquisas, participações e outros 

meios que fazem com que o aluno vá sistematizando o conhecimento num nível mais 

complexo, crítico e criativo.   

A avaliação será processual, com ênfase ao final de cada módulo, etapa e/ou 

disciplina com a participação de todos os sujeitos envolvidos, o que servirá para 

retroalimentar o processo ensino-aprendizagem. Poderão ser utilizados diversos 

instrumentos avaliativos, tais como: observação individual de uma prática, relatórios, testes, 

seminários, projetos, trabalhos em grupos, pesquisas, visitas técnicas, projetos, 
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experimentos, atividades extraclasses e outras formas que atendam às peculiaridades do 

aluno.  

 Como em todo processo ensino - aprendizagem, a avaliação da Educação 

Profissional Técnico de Nível Médio servirá de suporte para o redimensionamento das metas 

a serem seguidas para o alcance dos objetivos propostos, além de servir como base para a 

atualização e flexibilização do trabalho desempenhado pelo professor e pelo aluno.  

A verificação de aprendizagem para cada disciplina e/ou etapa obedecerá o disposto 

no Art. 11 da Resolução nº 86/2011 que dispõe que “considerar-se-á aprovado o aluno que 

tiver frequência igual ou superior a 75% do total de horas letivas e alcançar média 

semestral ou anual, em cada disciplina, igual ou superior a 7,0.”  

    10. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

 

            O Campus São Luís Maracanã dispõe de salas de aulas climatizadas, bem 

como equipamentos de apoio didático em condições adequadas para a realização de estudos 

teóricos, áreas de vivência, auditório, espaço cultural e laboratórios de informática para 

pesquisa do corpo discente.   

            Os laboratórios compreendem os espaços disponibilizados pela instituição 

para propiciar o aprofundamento dos conhecimentos obtidos em sala. Dentre esses espaços, 

conta-se com a biblioteca enquanto uma das fontes de pesquisa bibliográfica na área, 

dispondo de literaturas específicas, além dos laboratórios para as práticas de ensino e de 

suporte a iniciação de pesquisa, bem como alguns equipamentos como descrito no Quadro 

abaixo:  

Instalações  Quantidade  
Salas de aula  6  

Banheiros  30  
Estufas para práticas agroecológicas  3  

Poços artesianos  5  
Biblioteca  1  
Auditório  1  
Refeitório  1  

Sala de professor  1  
Sala de informática  1  

Cantina  1  
Cooperativa  1  

Área de Lazer  1  
Sala de recursos audiovisuais  1  
Salas de Produção Agrícola  8  
Laboratório de Informática  1  
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Laboratório do Telecentro  1  
Prédio Pedagógico  1  

Prédio Administrativo  1  
Laboratório de Arte  1  

Equipamentos  Quantidade  
Tensiômetro Digital  01  

Evaporemeter  01  
Termômetro de Solo  01  

Bomba Dosadora de Cloro  01  
Agitador Magnético  01  

Balança Analítica  01  
Medidor de Phrequipat  01  

Medidor de Condutividade  01  
Mesa Agitadora  01  

Espectrofotômetro  01  
Estufa de Esterelização Secagem 

Microprocessada  
01  

Forno Mufla Q-318s24  01  
Balança de Precisão de Laboratório  01  

Salinometro  01  
Kit Técnico Água Doce  01  

Banco em Madeira  15  
Aparelho de Ar-condicionado  01  

Ventilador de Teto  04  
Capela de Exaustão de Gases  em Fibra de Vidro  01  

Destilador de Água  01  
Estabilizador/módulo isolador bivolt , 440VA.  1  

Câmera digital, resolução de 10Mp, zoom óptico de 3X, bateria de Li-ion, à 
prova d’água, com cartão de memória de 4Gb.  

1  

TV LCD de 22”, com entrada HDMI, USB, e conexão com computador.  1  
DVD player com progressive scan e entrada USB  1  

Refratômetro portátil de alta resolução para salinidade se água:  
Modelo: RTS-101 ATC, Escala: 0 a 100‰ / 1.000 a 1.070sg, Resolução: 1‰ / 
0,001. Compensação de Temperatura: Automática (10 a 30ºC). Dimensões / 

Peso: 29 × 40 × 190 mm / 330g.  

1  

Kit técnico de Qualidade de Água Alfakit (ou similar) - água salgada. Análisa 
nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido, pH, transparência, alcalinidade total, 

salinidade e temperatura.  
2  

Kit técnico para Qualidade de Água Alfakit (ou simular) - água doce. Analisa 
nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido, pH, transparência, alcalinidade total, 

dureza total e temperatura.  
2  

Armário em chapa de aço com 4 prateleiras reguláveis, com chave. Medidas: 
altura: 1,98 m, largura 1,20 m, profundidade: 0,40 m  

4  

Armário para Vestiário com 12 portas, com Ventilação, em Chapa de Aço. Com 
pitões para Cadeado. Pintura Epoxi na cor Cinza.Medidas: Profundidade 0,40 m,  

Largura 0,93 m, Altura 1,97 m  Vão das portas: Largura 29,5 cm, Altura 47 cm  
1  

Caixa de Som Portátil p/ Notebook 3.2W RMS MP230 Black.  
Potência de saída: 3.2W RMS (1.6Wx2) (THDigual10%, foigual1KHz) - 

Funcionamento a pilhas ou USB, potência inferior (1.6W x2).   
- Relação Sinal/Ruído (Amp.): 85dBA.  

- Distorção (amplificador): THD+N<0.5%  
- Impedância de entrada: 10K Ohm  

- Sensibilidade de entrada: 400 40mV  
- Falante: 1 3/4´(48mm), anti-magnético, 6 Ohm.  

1  
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-Controle de volume: Potenciômetro  
- Entrada de energia: DC 5V / USB / Pilhas  

- Dimensões: 218mm (L) x 76mm (A) x 27mm (P) (Sem incluir o suporte)  

 

Balança de bolso mod. display grande 500G X 0,1G.  1  
Material permanente   

Caixa D'Agua em polietileno, com capacidade para 500 litros. Cor Azul.  3  
Filtro de linha 4 tomadas (Padrão novo) bivolt  1  

Medidor de ph digital portátil a prova d água mod. ph-1800 display de cristal 
liquido (lcd) de 4 digitos. design compacto totalmente a prova d água. Eletrodo 

substituível. Eletrodo incorporado ao aparelho. ESCALA: 0,00 A 14,00 PH;  
RESOLUCAO: 0,01 PH; PRECISAO: +/- 0,05 PH CALIBRACAO EM UM  
PONTO; TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 - 50C; ALIMENTACAO: 4  
BATERIAS DE 1,5V (TIPO BOTAO); DIMENSOES: 150 X 22 X 20 MM;  

FORNECIDO: ESTOJO, CHAVE DE CALIBRACAO; 4 BATERIAS DE 1,5V, MANUAL DE 
INSTRUCOES  

1  

Balança Digital cap. 30 Kg  01  
Refrigerador cap. 350 l  01  

Despolpadora de Pescado - CMS  01  
Seladora de pedal  01  

Caixas plásticas  10  

11. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO  

11.1 Docentes 

Nº  NOME  FORMAÇÃO  
1  Alexsandra Sousa Nascimento  Eng. Agrônomo/Mestrado em Agroecologia.  
2  Andreia Serra Galvão  Ciências Agrárias/Doutora em Entomologia Agrícola  

3  Conceição de Maria Teixeira Gomes  
Licenciatura em Geografia; Mestre em  

Desenvolvimento Regional e Planejamento Ambiental;  

4  Danielle Lima Costa  
Graduada em Filosofia. Mestre em Cultura e 

Sociedade.  

5  Delineide Pereira Gomes  
Graduada em Agronomia. Mestre em Produção e 
Tecnologia de Sementes; Doutora em Fitotecnia.  

6  Elias Rodrigues Oliveira  
Graduado em Agronomia. Mestre em Administração 

Rural. Doutor em administração.    

7  Fernanda Helena Bastos Ramos  
Bacharel em Ciências Aquáticas/Mestre em 

Sustentabilidade de Ecossistemas  

8  Hellen Christine Alves Vinhote  
Bacharel em Ciências Aquáticas/Mestre em 

Sustentabilidade de Ecossistemas  
9  Jean Magno Moura De Sá  Graduação em Ciências Sociais; Mestre em Educação.  

10  Jeovani Machado Rodrigues  
Licenciatura em Geografia/ Esp. Gestão 

Interdisciplinar em Meio Ambiente.  

11  Khey Albert Fontes Azevedo  
Licenciatura em Ciências Biológicas. Mestre em 

Botânica. Doutor em Botânica.  
12  Kleydejany Lima Lemos  Licenciatura em Biologia. Mestra em Agroecologia  

13  Liane Caroline Sousa Nascimento  
Licenciatura em Biologia. Mestre em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos.  
14  Livia Caroline Prazeres de Almeida  Eng. Agrônoma/ Esp. em Engenharia Ambiental  

15  Loraine de Oliveira Lauris dos Santos  
Graduação em Agronomia; mestrado em Agricultura 

Familiar e Desenvolvimento Sustentável.  

16  Paulo Medeiros dos Santos  
Engenheiro Agrônomo e Licenciado em Técnicas em  
Agropecuária. Mestrado em Agronomia. Doutorado 

em Ciência do Solo.  
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17  Paulo Roberto Garcês G. Junior  
Licenciado em Química. Mestre em Engenharia de 

Materiais.  

18  Rejeana Márcia Santos Lima  
Graduação em Medicina Veterinária; Mestrado em  

Ciências dos Alimentos; Doutorado em Medicina 
Veterinária Preventiva  

19  Silvio Carlos Coelho  
Especialista em Ensino de Ciências; Graduado em 

Química.  

20  Vilma Antonia Santos M. Almeida  
Engenheiro Agrônoma. Doutora em Educação  

Ambiental   
21  Vivian Adriana ramos Gomes  Mestrado em Educação Ambiental. Administradora.  

22  Wagner de Sousa e Silva  
Graduado em História e Filosofia, Mestrado na área de 

História e Cultura Histórica.   

23  Weverson Scarpini Almagro  
Graduação em Ciências Biológicas; Mestrado em 

Educação Agrícola; Doutorado em Ciência Animal.  

  10.2 Técnicos (Equipe Pedagógica)  

Nº  NOME  FORMAÇÃO  
01  Cledes Fernanda Carneiro Castro  Pedagoga  
02  Michelle de Cássia Barros Nascimento  Pedagoga  
03  Ruth Maria Moraes Oliveira Prado  Pedagoga  
04  Diana Batalha Jardim  Assistente Social  

    12. CERTIFICADOS E DIPLOMAS  

O Campus São Luís - Maracanã, cumprindo a legislação que trata da Educação 

Profissional Técnico de Nível Médio, organizou o seu currículo em disciplinas que compõem 

as bases tecnológicas e as bases comuns em constante busca pela articulação e diálogo na 

construção do conhecimento tentando superar a compartimentalização do saber.  

Os alunos que concluírem o curso e realizarem o estágio supervisionado estarão aptos 

a receber o diploma de TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM MEIO AMBIENTE.  
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ANEXO C- PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Modalidade: Integrado 

Disciplina: Sistema de Gestão Ambiental ( X )Semestral       (    )Anual 

Professor(a) Responsável: Jonas Jansen Mendes 

Carga Horária: 60 horas                                             Ano/Semestre: 2020.1 

2. EMENTA 

  

Dimensões do SGA, Instrumentos do SGA, Modelos de gestão ambiental, ISO 14001 e 

processos de certificação, Política Ambiental, Auditorias Ambiental, Avaliação do Ciclo de Vida do 

Produto e Rotulagem ambiental. 

 

 

3. OBJETIVOS 

- Identificar os modelos, políticas e normas de um sistema de gestão ambiental; 

- Compreender as dimensões e instrumentos do Sistema de Gestão Ambiental; 

- Avaliar o ciclo de vida do produto e rotulagem ambiental. 

 

4. PLANEJAMENTOS DAS AULAS DO SEMESTRE BASEADO NO 

CALENDÁRIO 

 1º Bimestre 

Fevereiro (dias) Março (dias) Abril (dias) 

05 – 03 aulas 04 – 03 aulas 01 – 03 aulas 

12 – 03 aulas 11 – 03 aulas 08 – 03 aulas 

19 – 03 aulas 18 – 03 aulas  

 25 – 03 aulas  

Total= 09 aulas Total = 12 aulas Total = 06 aulas 

 Total de aulas no primeiro Bimestre: 27 horas aula. 

 

2º Bimestre 

 

Abril (dias) Maio (dias) Junho (dias) Julho (dias) 

15 – 03 aulas 06 – 03 aulas 03 – 03 aulas 01 – 03 aulas 

22 – 03 aulas 13 – 05 aulas 10 – 05 aulas  

29 – 03 aulas 20 – 03 aulas 17 – 03 aulas  

 27 – 03 aulas 24 – 03 aulas  

Total= 09 aulas Total = 14 aulas  Total = 14 aulas Total = 03 aulas 

 

Total de aulas no segundo semestre: 40 horas aula, totalizando a disciplina com 67 horas 

aula. 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (por bimestre) 

1º Bimestre: 
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05/02 – Introdução, Dimensões e Instrumentos do SGA;  

 

12/02 – Modelo de gestão ambiental: Administração da qualidade ambiental total e 

produção mais limpa 

 

19/02 – Modelo de gestão ambiental: Projeto para o meio ambiente, modelos inspirados na 

natureza e ecoeficiência. 

 

04/03 – Avaliação 1 - Apresentação dos artigos sobre modelos de gestão ambiental 

 

11/03 – Avaliação 2 - Apresentação dos estudos de caso sobre modelos de gestão ambiental 

 

18/03 - Introdução a ISO 14000 e etapas do processo de certificação 

 

25/03 - ISO 14001 - Aspectos e impactos ambientais 

 

01/04 - Avaliação 3 - prova escrita 

 

08/04 - Recuperação do 1° bimestre - prova escrita 

  

2º Bimestre: 

 

15/04 - ISO 14001 - Aula de campo sobre aspectos e impactos ambientais 

 

22/04 - Política ambiental - Requisitos legais, objetivos, metas e programas 

 

29/04 - Implementação e Operação do Sistema de Gestão Ambiental 

 

06/05 – Auditoria ambiental: Tipos de auditoria, gerenciamento de auditoria e 

procedimentos para a realização de auditoria.; 

 

13/05 – Visita Técnica à ETE - Vinhais 

 

20/05 – Tipos de auditoria ambiental: Auditoria de conformidade legal, auditoria Due 

Diligence, auditoria de desempenho ambiental, auditoria de fornecedor e auditoria de sistema de 

gestão ambiental. 

 

Estudo de caso em auditoria de SGA 

 

27/05 - Avaliação do Ciclo de Vida do Produto, fluxograma de ACV, inventário de dados e 

estágios do ciclo de vida do produto. 

 

03/06 - Rotulagem ambiental e Classificação de rótulos 

 

10/06 - Visita técnica a EMAP - Porto do Itaqui 

 

17/06 – Avaliação 1: Apresentação do relatório sobre a visita técnica ao Porto do Itaqui e 

Avaliação 2 – Qualitativa (Frequência) 

 

24/06 - Avaliação 3 - Prova escrita 

 

01/07 – Avaliação Final 
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6. METODOLOGIA 

 

O conteúdo será ministrado por meio de aulas teóricas e aulas práticas envolvendo atividades 

de campo, leitura de textos técnicos, trabalhos em grupos, apresentação de seminários, exposição de 

vídeos e atividade extraclasse.  

RECURSOS INSTITUCIONAIS 

 Quadro branco; 

 Marcador de quadro branco; 

 Projetor multimídia (Datashow); 

 DVDs; 

 

7. AVALIAÇÃO (instrumentos e critérios) 

  

De acordo com a resolução nº86/2011. Os instrumentos avaliativos serão os listados abaixo 

 Participação individual e em grupo dos alunos; 

 Avaliação mensal e bimestral; 

 Relatórios de atividade extraclasse; 

 Apresentação de seminários; 

 Trabalhos em grupos e individuais; 

 Resumos de textos e vídeos discutidos em sala de aula. 

 

Critérios : as avaliações valerão de 0 a 10 pontos  

 

8. REFERÊNCIAS 

  

Básicas 

 

PHILIPPI JR, A. ROMÉRO, M. A. e BRUNA, G. C. (org.) (2004) Curso de Gestão Ambiental. 

Editora Manole Ltda. 1045p.  

SANTOS, R. F. (2004) Planejamento Ambiental teoria e prática. São Paulo, Oficina de Textos.  

SOUZA, M. P. (2000) Instrumentos de gestão ambiental: fundamentos e prática. São Carlos, 

Editora Riani.112p  

ANDRADE, R. O. B.; TACHIZAWA, T.; CARVALHO, A. B. Gestão Ambiental. 

Enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. 2ed. São Paulo: Markron Books, 

2002.  

 

Complementares 

 

ABNT. NBR 14001: Sistemas de gestão ambiental – Especificação e diretrizes para uso, 

2015.  

BACKER, P. Gestão Ambiental. A administração verde. Rio de Janeiro: QualityMark, 1995.  

GILBERT, M. J. Sistema de Gerenciamento Ambiental. São Paulo: IMAM, 1995. 

 

 

 

 


