
 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS SALVADOR 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

 

 

 

 

BRÁULIO JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA 

 

 

 

ANÁLISE DOS CURSOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES 

GRADUADOS NÃO LICENCIADOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2019



 

BRÁULIO JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DOS CURSOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES 

GRADUADOS NÃO LICENCIADOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação 

em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo 

campus Salvador do Instituto Federal da Bahia, como 

parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre 

em Educação Profissional e Tecnológica. 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Vera Cruz Diniz 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Raul V. Seixas – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo- 

gia da   Bahia - IFBA - Salvador/BA. 

         Responsável pela catalogação na fonte: Samuel dos Santos Araújo - CRB 5/1426. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P436a     Pereira, Bráulio José de Oliveira. 

     Análise dos cursos de formação pedagógica para docentes 
graduados não licenciados dos institutos federais / Bráulio José 
de Oliveira Pereira. Salvador, 2019. 

                      116 f. ; 30 cm. 
 

      Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional 
e Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia. 

                     Orientação: Prof. Dr. Marcelo Vera Cruz Diniz. 
 
  

      1. Formação docente. 2. Educação profissional. 3. Currículo 
integrado. 4. Politecnia. I. Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Bahia. II. Título. 

                                                                                         
                    CDU 2 ed.  37 

                                                                                                         



 

 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A 

análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. 

Paulo Freire 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por me conceder a vida e me oportunizar esta experiência. 

A Mainha e Painho, dois sertanejos de coragem, meus guias e porto seguro. 

A minha irmã, meu irmão e demais familiares, pela presença e incentivo. 

Aos colegas, amigos e amigas, pela ajuda e aprendizagem; 

Ao orientador, pela paciência e disposição em me ensinar o melhor caminho da pesquisa. 

Compartilho e agradeço a todos e todas por este trabalho 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Tratamos aqui de uma pesquisa sobre os cursos de formação pedagógica para os docentes 

graduados não licenciados dos institutos federais. Por meio de um estudo qualitativo, usando 

os instrumentos metodológicos do estudo de caso e da análise documental dos projetos 

pedagógicos destes cursos, esta pesquisa tem por objetivo analisar as propostas de licenciatura 

direcionadas à formação do magistério para atuar na educação profissional no que diz respeito 

à concepção pedagógica de ensino integrado presente em seus textos. Para além de uma 

modalidade de oferta do ensino técnico de nível médio, o ensino integrado é entendido neste 

trabalho como uma das formas de implementação da educação politécnica, que preconiza, a 

partir do trabalho como categoria ontológica e também como princípio educativo, o acesso a 

todas as pessoas, pelo ensino escolar, dos saberes científicos e sistematizados construídos pela 

humanidade ao longo da história.  Tal estudo justifica-se pela intenção em descrever não só as 

caraterísticas deste ensino, mas também o cenário de formação proposto pelos IF aos seus 

professores não licenciados. Os resultados apontam que os projetos negligenciam temas como 

trabalho como princípio educativo, interdisciplinaridade, contextualização e transformação da 

realidade social, considerados elementos orientadores em práticas pedagógico-curriculares 

integradoras. Por conta disso, conforme exigência do Programa de Pós-graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica (PorfEPT), foi proposto um guia para elaboração de 

cursos de projetos de curso integradores, no qual há um organograma no formato de um 

itinerário formativo que estabeleça um norte para um arranjo curricular na perspectiva 

integradora. 

 

Palavras-chave: Formação docente. Educação profissional. Currículo integrado. Politecnia. 

 

  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Here we present a survey of pedagogical training courses for unlicensed graduate teachers 

from federal institutes. Through a qualitative study, using the methodological tools of the case 

study and having the documentary analysis of the pedagogical projects of these courses, this 

research aims to analyze the proposals of degree directed to the training of the teaching 

profession to act in the professional education with respect to the pedagogical conception of 

integrated teaching present in their texts. In addition to a modality of provision of technical 

secondary education, integrated teaching is understood in this work as one of the ways of 

implementing polytechnic education, which advocates, based on work as an ontological 

category and also as an educational principle, access, to all people, through school education, 

of the scientific and systematized knowledge built by humanity throughout history. This study 

is justified by the intention to describe not only the characteristics of this teaching, but also 

the training scenario proposed by the IFs to their non- graduates. The results point out that the 

projects neglect themes such as work as an educational principle, interdisciplinarity, 

contextualization and transformation of social reality, considered guiding elements in 

integrative pedagogical-curricular practices. Because of this, as required by the Post-Graduate 

Program in Professional and Technological Education (PorfEPT), a guide was proposed for 

the preparation of teacher training courses, in which there is an organization chart in the form 

of a formative itinerary that establishes a north to a curricular arrangement in the integrative 

perspective. 

Keywords: Teacher training. Professional education. Integrated curriculum. Politecnia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitos debates têm sido feitos em relação à formação docente para a Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT) no meio acadêmico e poucas são as posições conclusivas, sobretudo no 

que se refere aos saberes necessários à docência e quais os modelos de formação docente que 

dão conta dos fins educacionais propostos em um determinado contexto social e histórico. Na 

maioria das vezes, quando falamos em formação de professores, pensamos na necessidade de 

conhecimentos técnico-pedagógicos vinculados às áreas propedêuticas (linguagens, 

matemática, ciências da natureza e ciências sociais) em detrimento de temas específicos, 

como é o caso do ensino técnico (CARVALHO; SOUZA, 2014). 

Além disso, quando abordamos a formação de professores, vem à baila, inicialmente, os 

mecanismos legais que mencionam tal assunto, a exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei 9394/96, na qual se determina que os professores da educação básica 

sejam formados em cursos de licenciatura (BRASIL, 1996); do Plano Nacional de Educação 

2014-2024 (PNE), no qual se preconiza o estabelecimento de diretrizes e metas para a 

formação e valorização do magistério em um espaço temporal de 10 anos (BRASIL, 2014); e, 

finalmente, a Resolução Nº 02/2015 do Conselho Nacional de Educação que define as 

diretrizes curriculares nacionais para formação inicial e continuada de docentes do ensino 

básico. 

Tais dispositivos, entretanto, não se efetivaram em políticas públicas amplas para a formação 

dos que ensinam, sobretudo daqueles que atuarão na educação profissional ou que já atuam 

neste meio (MACHADO, 2008). Sem desmerecer os processos de aquisição dos 

conhecimentos gerais sobre didática e metodologias, a educação profissional necessita 

também de docentes que conheçam a fundo as peculiaridades deste cenário educativo, 

principalmente quando se refere ao “modelo de desenvolvimento socioeconômico do país e o 

papel da EPT diante deste modelo” (MOURA, 2010, p 25).  

Refutamos, assim, processos pedagógicos e organizações curriculares baseados em uma 

“visão fragmentária e linear da realidade” (ARAUJO, 2014, p. 105). Tratamos aqui, portanto, 

de uma pedagogia contra-hegemônica que se distancia de uma perspectiva dicotômica, 

caracterizada pela separação entre teoria e prática que diminui a segunda em relação à 

primeira, colocando-as em lugares opostos. 

Refutamos também perspectivas pedagógicas cujas finalidades sejam a formação e 
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qualificação do trabalhador subserviente, sem capacidade crítica e alienado do processo de 

produção da própria vida que se faz pelo trabalho (SAVIANI, 2007). 

Como contraponto, a concepção pedagógica aqui utilizada parte de um entendimento no qual 

teoria e prática são dispostos como elementos indissolúveis, sob a ótica de uma unidade que 

“pressupõe uma relação de autonomia e dependência de um termo em relação ao outro” 

(ARAUJO, 2014, p.106). Para isso, é necessária uma postura docente concatenada com tal 

entendimento educacional. É preciso não só que o profissional do magistério conheça a 

proposta do ensino integrado, mas também que se forme profissionalmente alinhado a 

uma postura ético-política que prime por uma visão de educação transformadora. 

Entretanto, Machado (2008, p. 11) destaca que a falta de “concepções teóricas e políticas 

contínuas” para a formação docente para a educação profissional e tecnológica no Brasil é 

uma característica histórica e sempre foi marcada por cursos emergenciais, aligeirados e baixa 

qualidade.  

Infelizmente a história se perpetua atualmente com a Lei 13.415/2017 que, entre suas várias 

modificações em relação ao ensino médio, também permite que profissionais formados em 

áreas específicas possam lecionar no ensino técnico de nível médio, aspecto este denominado 

pela normativa de “notório saber”. Segundo Costa e Coutinho (2017) a referida lei de 2017 é 

um retrocesso, pois privilegia o saber da prática em detrimento das dimensões sócio-políticas, 

culturais e didático-pedagógicas. Ela também ratifica a condição de desprestígio da profissão 

docente quando a coloca fora dos padrões necessários para a formação profissional do 

professor, negando uma epistemologia própria do fazer docente. 

Além disso, com relação aos cursos de formação de professores da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica e outras demandas referentes a este tema, principalmente com a 

percepção dos docentes em relação aos significados de aquisição e formação pedagógica 

específica para esta área, é possível questionar se eles estão alinhados às concepções 

educacionais preconizadas por autores como Saviani (2007) Araújo e Frigotto (2015), Moura 

(2007), Ramos (2010).  

Esses autores, como veremos posteriormente no decorrer deste trabalho, compartilham da 

concepção de ensino integrado sobre o qual se preconiza a formação humana com base no 

trabalho como princípio educativo, voltada à omnilateralidade, rejeitando qualquer tipo de 

saber fragmentado, reducionista e voltado unicamente para o atendimento às necessidades do 

mercado produtivo. 
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Com estes apontamentos, esta proposta de pesquisa busca investigar os projetos dos cursos de 

formação pedagógica de seis institutos federais de educação tecnológica, a saber: Curso de 

Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica (IFRS, 2018); Curso de Formação 

Pedagógica de Docentes da Educação profissional em Nível Superior (IFSP, 2018); Curso de 

Licenciatura em Educação Profissional para Diplomados (IFFAR, 2018); Curso Superior em 

Licenciatura para Formação de Docentes para Educação Profissional e Tecnológica (IFRN, 

2016); Curso de Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica (IFBA, 2018); e o 

Curso de Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado em rede para 09 

institutos, que doravante chamaremos aqui de Projeto Ofertado em Rede (2018). 

Assim, para além dessa seção introdutória, na qual esboçamos a justificativa desta pesquisa, 

bem como o problema que despertou este estudo e seus objetivos, este trabalho foi dividido da 

seguinte forma: no referencial teórico, tratamos de temáticas sobre currículo integrado e 

também sobre a formação docente para EPT; em seguida, como de praxe, temos o 

delineamento de nossa metodologia, erguida dentro de um cenário qualitativo, caraterizada 

como estudo de caso e lançando mão da análise de conteúdo para o trato dos dados; 

posteriormente, descrevemos os resultados encontrados após análise dos dados contidos nos 

projetos pedagógicos de curso (PPC) selecionados; desenhamos também, numa outra seção, 

com base nos dados recolhidos e no cenário evidenciado na pesquisa, o produto educacional, 

no formato de um guia para elaboração de projetos de curso integradores; e, finalmente, a 

conclusão. 

A proposta aqui é apontar como estes cursos tratam a formação dos professores no que diz 

respeito ao alinhamento conceitual da concepção de ensino integrado, tendo como referência 

os aportes teórico-metodológicos sob os quais foram concebidos, bem como sua organização 

curricular, perfil do egresso proposto, prática profissional docente e, por fim, produzir um 

produto educacional que seja usado como referência ou modelo de elaboração de cursos 

integradores. 

 

1.1 A Justificativa 

Segundo Analy Oliveira (2016), a educação profissional passou por uma grande expansão 

desde a criação dos Institutos Federais de Educação Tecnológica. Com a promulgação da lei 

que cria os Institutos Federais (IF), Lei 11.892/2008, que determina como finalidade da Rede 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil a qualificação profissional para os diversos 

setores da economia brasileira e o desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, 
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cresce a demanda por profissionais do magistério para atuarem nos institutos. 

Infelizmente, a capacitação desses novos agentes de formação não acompanhou o crescimento 

provocado pela lei de criação dos institutos e sua expansão. Segundo Machado (2011), houve 

também a implementação de outras políticas públicas educacionais como o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos(PROEJA) e a Escola Técnica Aberta do Brasil (E-TEC), demandando ainda 

mais a necessidade de professores para esta área. 

Além disso, em um estudo feito por Carvalho e Souza (2015), foi apontado, à época, que mais 

da metade dos docentes que atuavam nos IF investigados não possuíam licenciatura, o que 

legalmente diverge do que os marcos regulatórios já citados determinam.  

Na tentativa de solucionar este problema de ordem legal, conforme Oliveira e Nogueira 

(2016), recorre-se atualmente, no âmbito da formação dos profissionais do magistério em 

exercício, ao oferecimento de cursos de formação pedagógica para professores graduados não 

licenciados, conforme a meta 15, estratégia 15.9 do PNE (BRASIL, 2014, p. 79-80): 

15.9) implementar cursos e programas especiais para assegurar formação 

específica na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos 

docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não 

licenciados ou licenciados em áreas diversas da atuação docente, em efetivo 

exercício. 

E também de acordo com a Resolução Nº 02/ 2015 do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

que trata do mesmo assunto: 

Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de 

caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de 

cursos superiores formados em cursos relacionados à habilitação pretendida 

com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária 

mínima variável de 1000 (mil) a 1400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo 

trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre os cursos de origem e 

formação pedagógica pretendida (BRASIL, 2015, p.12) 

Em que pese os compromissos, esforços e a importância de atender as exigências legais, há 

que se questionar como este tipo de formação vem sendo proposta ou feita pelas instituições 

que oferecem cursos de formação pedagógica para professores e como os próprios institutos 

disponibilizam a formação necessária e exigida para seus servidores docentes. 

Como dito, neste trabalho, o ensino integrado será considerado como uma concepção de 

educação que visa à transformação social (ARAUJO; FRIGOTTO, 2015) e como perspectiva 

pedagógica a ser implantada para efetivação da proposta de ensino médio integrado (EMI). 
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Necessitamos, assim, pensar como a formação dos docentes para atuarem na educação 

profissional vem sendo feita, em especial dos professores em exercício que possuem formação 

técnica na área que lecionam, porém sem as necessárias competências pedagógicas para 

trabalharem no magistério.  

Araújo e Frigotto (2015) alertam para outras propostas de ensino integrado, porém distantes 

de uma perspectiva que promova sujeitos autônomos, não conectados com a realidade social 

onde vivem ou sem aptidões e desejos para a transformação social. Há concepções de ensino 

integrado disfarçadas de pedagogias salvadoras que subvertem a proposta de formação 

humana, com focos reducionista e fragmentados, voltados somente para o mercado de 

trabalho. 

Diante disso, esta proposta de pesquisa torna-se relevante na medida em que busca investigar 

se os projetos dos cursos de formação pedagógica para docentes graduados não licenciados 

dos institutos federais alinham-se à concepção pedagógica do ensino integrado preconizada 

por autores como Araújo e Frigotto (2015), Ramos (2008) e Moura (2008). 

Araújo e Frigotto (2015) consideram que o ensino integrado não é apenas uma forma de oferta 

de educação profissional e tecnológica, mas uma proposição pedagógica comprometida com 

uma utopia de formação ampla, distanciada do saber fragmentado que se volta apenas para o 

atendimento das necessidades mercadológicas. 

Nesta mesma linha, Marise Ramos (2008), ao falar do ensino integrado no seu sentido 

filosófico, diz que a formação omnilateral possibilita aos sujeitos conhecimentos sobre 

dimensões fundamentais da vida que estruturam a prática social, quais sejam: o trabalho, a 

ciência e a cultura. Para a autora, compreender estes três aspectos é essencial para uma 

postura pedagógica baseada no trabalho como princípio educativo, chave para uma educação 

integradora. 

Moura (2008), por sua vez, parte de pressupostos sob os quais se entendem o ser humano 

como sujeito histórico-cultural e capaz de transformar sua realidade, tendo o trabalho e a 

pesquisa como princípios educativos, a realidade concreta como uma totalidade, além da 

interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade no currículo, características essas que se 

concatenam com a educação omnilateral, base da concepção do ensino integrado. 

Além disso, para estes autores, o ensino integrado deve estar alinhado a uma “educação de 

qualidade social,” ou seja, uma educação tratada como direito subjetivo, que colabora e se 

compromete com a formação social do povo brasileiro e que tenha como objetivo formar 
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indivíduos autônomos, lúcidos e críticos em relação à realidade onde vivem (OLIVEIRA; 

NOGUEIRA, 2015, p.147). 

Assim, neste cenário da necessidade de formação dos docentes, os IF, por exemplo, têm 

optado por cursos de formação pedagógica oferecidos aos professores graduados, conforme a 

própria Diretriz Nacional de Formação de Professores atual determina (BRASIL, 2015). 

Todavia, Oliveira e Nogueira (2015, p. 147) preocupam-se com este tipo de capacitação, pois 

implicaria na “persistência da não integralidade própria nessa formação,” por conta de seu 

caráter emergencial e especial, reduzindo o tempo da profissionalização inicial dos 

professores.  

Assim, a análise dos projetos dos cursos revelará o cenário de formação proposto pelos IF aos 

seus professores graduados não licenciados e permitirá analogias com outros documentos e 

textos que convergem com a perspectiva do ensino integrado já citada. A crítica, neste caso, 

serviria para estabelecer se há ou não contradições nos projetos dos cursos de formação 

pedagógica analisados naquilo que se refere ao cenário mais favorável e próximo da educação 

profissional de cunho politécnico/omnilateral. 

 

1.2 O problema 

Uma das características referentes à atuação do profissional do magistério é que este seja 

preparado para trabalhos que envolvam elementos de cunho cognoscitivo, interativo e de 

reflexão, requerendo elementos de mediação linguística, simbólica e de competências 

reflexivas sobre sua prática (OLIVEIRA; SALES, 2015). A complexidade de sua ação chama 

ainda por capacidades de gerir as interações humanas para que sejam mobilizados os aspectos 

de ordem psicológico-cognitivos, sócio-antropológicos e didático-pedagógicos, com o 

objetivo de que os processos de ensino e aprendizagem efetivem-se. 

Com efeito, sua importância evidencia-se quando é tema não só nos meios acadêmicos, mas 

também nos mecanismos legais que deveriam concretizar-se em políticas públicas especificas 

para esta área, conforme apontam, por exemplo, a LDBEN (BRASIL, 1996), o PNE (BRASIL, 

2014) e a Resolução 02/2015 (BRASIL, 2015). Todos estes exigem ou traçam, como meta 

política, a formação de qualidade dos docentes da educação básica e que estas sejam em nível 

de licenciatura. 

Entretanto, as exigências dos marcos regulatórios ainda estão longe de se tornarem concretas. 

Uma pesquisa feita por Carvalho e Souza (2014, p. 899) mostra que, em um cenário de 18 



19 
 

instituições voltadas para a EPT, em sua maioria IF, no grupo de docentes destacado na 

investigação, 57% possuíam somente formação inicial em cursos de bacharelados ou 

tecnólogos, sendo 49% para o primeiro e 8% para o segundo. 

Em um estudo mais recente, feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2018) mostra uma semelhança no perfil dos professores 

da educação no que se refere ao nível de escolaridade e formação acadêmica. São mais 127 

mil docentes que trabalham na educação profissional, com formações diversas e um grande 

número fora do que os marcos regulatórios recomendam. Vejamos a tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Formação acadêmica dos docentes na EPT no Brasil  

Formação acadêmica dos docentes da 

ETP no Brasil 

Número de 

docentes  

Nº de docentes 

em porcentagem 

Fundamental 132 0,1% 

Ensino Médio 9787 7,7% 

Graduados com licenciatura 75.691 59,5% 

Graduados sem licenciatura 41.445 32,7% 

TOTAL 127.055 100% 

Fonte: Adaptado da Sinopse Estatística da Educação Básica 2017 (INEP, 2018) 

 

A sinopse estatística do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) mostra uma porcentagem menor de docentes graduados não licenciados em 

2017, se comparado à pesquisa de Carvalho e Souza (2014), que era de 57% dos professores 

da EPT sem licenciatura. Entretanto, a Educação Profissional no Brasil conta ainda com um 

quadro de 32,7% dos profissionais do magistério sem a formação pedagógica necessária para 

atuar no ensino profissional, isto não incluindo os docentes com nível médio ou fundamental. 

A título de exemplo, no IFBA, segundo informações da Pró-reitoria de Ensino (PROEN), no 

ano de 2017, dos 1354 docentes da instituição 706 têm apenas formação em bacharelado ou 

tecnólogo e, por outro lado, 648 são licenciados, o que corresponde, percentualmente, a 
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47,8% dos docentes em exercício no Instituto fora do exigido em lei, mostrando a necessidade 

urgente de se implementar políticas para atender a essa demanda legal. O déficit, neste caso, 

ainda é maior do que o exposto pela pesquisa do INEP.  Vejamos o gráfico abaixo: 

 

Figura 1- Formação docente no Brasil e no IFBA 

 

Fonte: Adaptado de INEP(2018) e Pró-reitoria de Ensino/IFBA (2017) 

 

Porém, quando tratamos de formação de professores, antes mesmo das exigências das leis e 

planos nacionais, precisamos pensar na qualidade de sua profissionalização.  Oliveira e 

Nogueira (2016) defendem uma Educação de qualidade social e isto esbarra diretamente na 

formação do profissional do magistério, não o relegando a mero trabalhador que desenvolve o 

processo de ensino dos conteúdos para o estudante aprender, mas o reconhecendo como 

sujeito histórico e que concebe o processo formativo nas relações entre trabalho e educação, 

sempre numa perspectiva emancipatória. 

Moura (2008, p.30) parte do mesmo pressuposto quando se refere ao docente da EPT. Para ele, 

no processo educativo, “o professor deve assumir outra atitude, forjada a partir de outro tipo 

de formação, que deve ser crítica, reflexiva e orientada à responsabilidade social”. 

Nestes termos, a proposta de formação dos professores deve se alinhar à perspectiva do ensino 

integrado que, conforme Araújo e Frigotto (2015, p.630): 

(...) é um projeto que traz conteúdo político-pedagógico engajado, 

comprometido com o desenvolvimento de ações formativas integradoras (em 

oposição às práticas fragmentadoras do saber) capazes de promover 

autonomia e ampliar os horizontes (a liberdade) dos sujeitos das práticas 

pedagógicas, professores e alunos, principalmente. 
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Assim, lançando mão da concepção de ensino integrado de cunho politécnico, a formação dos 

professores, sobretudo a direcionada a educação profissional, deve convergir com essas ideias, 

tendo como referência inicial para isso seus próprios projetos pedagógicos dos cursos das 

licenciaturas, nos quais explicitam em seus marcos teórico-metodológicos, organização 

curricular e perfil do egresso proposto, a referência político-pedagógica que guiará o curso de 

formação pretendido. 

Com isso, os IF, ao proporem um curso de formação pedagógica direcionado aos professores 

graduados sem licenciatura, procuram minimizar a falta de conhecimentos pedagógicos deste 

público e, sobretudo, atender às exigências legais. Estas ações são planejadas e se concretizam 

em PPC nos quais se preveem perfis de docente para atuarem na EPT. Assim, cabe-nos aqui 

alguns questionamentos: sob qual concepção pedagógica são estruturados estes cursos? Eles 

preparam os professores para atuarem numa perspectiva crítica e voltada para a formação 

omnilateral, visando à formação integral dos estudantes?   

Comumente, o formato de oferta de um curso de licenciatura em educação profissional e 

tecnológica oferecido por alguns IF promove, conforme crítica de Oliveira e Nogueira (2016, 

p. 153), a “separação da formação pedagógica da formação específica”. Isto tende a reforçar a 

dualidade estrutural entre educação propedêutica e educação profissional que historicamente 

se apresenta no ensino brasileiro, ampliando disparidades no sistema educativo e, por 

consequência, nas oportunidades de ascensão a lugares sociais ocupados pelas elites 

(SAVIANI, 2007).  

Assim, diante da importância da formação dos docentes graduados não licenciados dos IF e 

sob qual perspectiva pedagógica estes profissionais do magistério são preparados para atuar, 

questionamos: As propostas dos cursos de formação pedagógica para docentes graduados 

não licenciados dos Institutos Federais de educação preparam estes profissionais para 

atuarem na educação profissional e tecnológica na perspectiva da concepção de ensino 

integrado de cunho politécnico/omnilateral? 

Tal questionamento requer uma averiguação de como foram concebidos os PPC no que se 

refere aos seus marcos teórico-metodológicos, matriz curricular, perfil do egresso e prática 

profissional, analisando a presença de critérios-chave apontados por Saviani (2007) e Araújo e 

Frigotto (2015, p. 70) como a contextualização, a interdisciplinaridade e o compromisso com 

a transformação social, bem como o trabalho como princípio educativo e, junto a eles, 
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elementos como a ciência e a cultura. 

1.3 Os objetivos 

Com base em nossos questionamentos sobre os cursos de formação pedagógica oferecidos aos 

professores ainda não licenciados dos Institutos Federais, traçamos os seguintes objetivos que 

nos guiaram nesta pesquisa, a saber: 

1. GERAL: 

Analisar os projetos dos cursos de formação pedagógica dos Institutos Federais de 

Educação Tecnológica oferecidos aos docentes graduados não licenciados, no que diz 

respeito à concepção pedagógica de ensino integrado de cunho politécnico/omnilateral 

direcionada à formação dos profissionais do magistério para atuarem na educação 

profissional. 

 

2. ESPECÍFICOS: 

 Apontar os conceitos relacionados à integração curricular, destacando as 

características do currículo integrado de cunho politécnico/ominlateral; 

 Descrever sobre a história, os marcos regulatórios e as políticas públicas referentes à 

formação de professores para educação básica, sobretudo no que diz respeito à EPT; 

 Definir categorias a partir dos textos de Saviani (2007) Araújo e Frigotto (2015) para 

analisar os projetos dos cursos de formação pedagógica dos Institutos Federais de 

Educação Tecnológica oferecidos aos docentes graduados não licenciados; 

 Analisar os projetos dos cursos de formação pedagógica dos Institutos Federais de 

Educação Tecnológica oferecidos aos docentes graduados não licenciados, à luz das 

categorias criadas a partir dos textos de Saviani (2007) e Araújo e Frigotto (2015); 

 Organizar um guia didático para elaboração de projetos de cursos integradores, 

sugerindo um itinerário formativo a partir um fluxograma curricular para formação de 

docentes graduados não licenciados dos institutos federais na perspectiva do ensino 

integrado de cunho politécnico/omnilateral. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O CURRÍCULO INTEGRADO NA PERSPECTIVA DA POLITECNIA 

 

2.1.1 – Breve descrição sobre o currículo 

Conceber o currículo como um elemento que faz parte do contexto educacional não é uma 

tarefa fácil e, talvez, à medida que buscamos em fontes de estudiosos sobre este tema como 

Goodson (2002, 2007), Sacristán (2002, 2013), Silva (2005) e Santomé (1998), aproximamo-

nos de uma certeza: este tema não é algo acabado ou determinado, mas em constante 

transformação. Trata-se, pois, de um conceito intimamente ligado a um determinado contexto 

histórico (GOODSON, 2007) e à práticas educativas (SACRISTÁN, 2002) nas quais ele atua 

e se estrutura, sujeito à mudanças e influenciadas tanto pelos fatores econômicos, políticos, 

culturais e sociais quanto pelas pessoas que o pesquisam, pelos mecanismos mediadores que o 

perpassam (livros didáticos e metodologias), bem como pelas pessoas que diretamente o 

recebem (professores e alunos). 

Longe, entretanto, de fugirmos do trabalho de conceituarmos este fenômeno educativo, cabe 

aqui, inicialmente, assim como na maioria dos textos que tratam desta temática, buscar suas 

raízes etimológicas. O termo currículo, segundo Goodson (2002), em seu livro intitulado 

Currículo – Teoria e Prática, tem origem na palavra latina scurrere, correr, referindo-se aos 

cursos que devem ser seguidos ou percorridos por uma pessoa durante a vida. Refere-se à vida 

profissional (curriculum vitae) e também à construção da vida do estudante, à organização 

dos estudos, “ao que ele aprende e a ordem que deve aprender” (SACRISTÁN, 2013, p.16). 

Goodson (2002) afirma também que o currículo, tal qual é conhecido atualmente (disciplinas, 

escola, tempo, sistema educativo, etc.) não foi estruturado especificamente em um momento 

histórico. Por isso, o autor parte do diálogo entre a história e o contexto social para descrever 

como sua concepção evoluiu ao longo do tempo. O currículo, diz ele, “não é constituído de 

conhecimentos válidos, mas de conhecimentos considerados válidos em um determinado 

contexto social” (GOODSON, 2002, p.08). 

Neste sentido, Goodson (2002) enfatiza que, quando se trata de currículo escolar, não 

podemos pensá-lo como algo estanque ou fechado, assim como é feito atualmente na maioria 

dos textos, tendo como base princípios demasiadamente racionalistas, comumente ligados às 

formas de administração científica. Como historiador do currículo, o que importa para ele é 

que o trato deste assunto não se detenha unicamente às “deliberações conscientes e formais a 

respeito daquilo que deve ser ensinado nas escolas, tais como leis e regulamentos, instruções, 
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normas e guias escolares” (GOODSON, 2002, 09). 

Partindo deste pressuposto, Goodson (2007), em um texto nomeado como Currículo, 

narrativa e futuro social, no qual faz uma breve análise das propostas curriculares na 

Inglaterra, critica os modelos prescritivos de currículo, que corresponderiam às formas de 

legitimar a escolarização, porém sem as efetivas análises e fadadas aos fracassos, assim como 

aconteceu no país em que fez os estudos. Esta forma prescritiva de abordar as matrizes 

curriculares no sistema educativo, segundo o autor, está sob fortes influências políticas e 

sociais de agentes que, em sua maioria, pertencem à elite social e procuram manter-se neste 

status usando de artifícios curriculares no sistema educativo que promovem a permanência da 

divisão social naquele país.  

Outro autor que também estuda o currículo para além de seu conceito etimológico e de 

estrutura de disciplinas escolares é Sacristán (2000). Para ele, trata-se de um “elemento 

nuclear de referência para analisar o que a escola é de fato como instituição cultural e na hora 

de elaborar um projeto educativo” (SACRISTÁN, 2000, p 18). Este elemento educativo, na 

sua visão, não deixa de ser orbitado por forças e interesses que influenciam o sistema 

educacional, marcado por seus objetivos e fins direcionados para o ensino escolarizado. 

Sacristán (2000) entende que o currículo pode ser concebido a partir de 05 aspectos: função 

social entre sociedade e escola, projetos educativos, expressão formal e material, campo 

prático e como atividade acadêmica e investigativa. Para o autor, assim como Goodson (2002), 

para definirmos o currículo, temos que descrever as atividades escolares tendo como 

referência o contexto histórico e social de onde elas se apresentam. O currículo para Sacristán 

(2000, p. 15) é “práxis antes que um objeto estático emanado em um modelo coerente de 

pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das crianças e dos jovens (...).” Com suas 

próprias palavras entendemos melhor sua concepção sobre o tema. Assim ele diz: 

Quando definimos currículo estamos descrevendo a concretização das 

funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las num momento 

histórico e social determinado para um nível ou modalidade de educação, 

numa trama institucional, etc. (SACRISTÁN, 2000, p.15)    

Assim, o currículo torna-se uma forma de obter acesso ao conhecimento, longe da escassez 

estática e paralisante das prescrições disciplinares de manuais curriculares. Sua função é, na 

prática escolar, conceder o contato com a cultura que se considera válida no momento 

histórico e social em que ele se estrutura. 

O currículo, assim, ao ser dependente do contexto social e histórico no qual foi edificado ou 
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se edifica, necessita, quando buscamos sua concepção, de analisar aquilo que concretamente o 

formata ou o caracteriza na prática na escola ou na sala de aula. Neste sentido, o currículo é 

um “projeto seletivo de cultura, cultural, social, política e administrativamente condicionado 

que preenche a atividade escolar e que se torna realidade dentro das condições da escola.” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 34). 

Uma teoria curricular está condicionada, segundo Sacristán (2000), a três elementos de 

interação recíprocos. São eles: a seleção de conteúdos culturais organizados e codificados de 

forma singular; os conteúdos selecionados são realizados sob determinadas políticas, 

administrativas e institucionais, inclusive aquilo que não é perceptível ou passivo a avaliações 

(oculto); é permeado por filosofia curricular ou orientação teórica, epistemológica, científica 

ou pedagógica. A Figura 2 nos trará um entendimento melhor sobre esta vertente sobre um 

entendimento do currículo: 

 

Figura 2 – Esquema para uma teoria curricular. 

 

Fonte: Adaptação do Esquema para uma teoria curricular (SACRISTÁN, 2000) 

 

O esquema ilustrado na Figura 2 é uma reorganização das três vertentes fundamentais para 

uma teoria curricular. Como se vê na figura acima, a “dinâmica curricular não se produz no 

vazio, mas em volta do campo político e cultural geral, do qual se costuma tomar argumentos, 

contribuições pretensamente científicas, valores, etc. (SACRISTÁN, 2000, p. 36). 
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De forma mais ostensiva, Sacristán (2013) enfatiza que o caráter normatizador ou regulador 

do currículo geralmente advém dos aspectos externos aos sujeitos diretamente envolvidos no 

processo educacional (professores e alunos). Estas imposições formatam o padrão pelo qual se 

“julgará o que será considerado sucesso ou fracasso, o normal ou anormal, o quanto é 

satisfatória ou insatisfatória, quem cumpre o que é estabelecido e quem não o faz” 

(SACRSITÁN, 2013, p. 19). 

Entretanto, nem tudo que é programado ou normatizado efetiva-se. O currículo não passa 

incólume por qualquer instância para a qual ele é dirigido, pois aquilo que é idealizado ou 

proposto em um plano curricular é passivo de interpretações diversas tanto por professores e 

alunos quanto por metodologias ou livros didáticos que influenciam diretamente nos efeitos 

educacionais originalmente planejados. Isto acaba por ampliar o conceito de currículo para 

além das normas e regulações superiores, colocando em cena fatores como a perspectiva dos 

estudantes, dos docentes e seus saberes do cotidiano e as culturas locais. 

Michael Young (2014), ao falar sobre a Teoria do Currículo relata que questões relacionadas 

ao que os estudantes deveriam saber ou o que deve ser ensinado na escola constitui apenas um 

aspecto da investigação que o currículo deve tratar. Os primeiros discursos ocupavam-se 

somente com as questões disciplinares, deixando para trás outras linhas de investigação ou 

concepção curricular, como aquelas voltadas para a crítica à pedagogia tradicional, a história 

do currículo, bem como as advinda da sociologia da educação ou da chamada teoria crítica do 

currículo. 

Como no esquema apresentado na Figura 2 anterior, Young (2014) também corrobora que não 

há uma teoria do currículo sem uma teoria do conhecimento diretamente ligada a ela. Sem 

este elemento, quando buscamos uma aproximação do seu conceito, corremos o risco de 

voltarmos ao reducionismo tecnicista ou elitista do tema. Para o autor, esta postura limitada 

diante deste conceito o torna meramente normativo, regrando a elaboração e as práticas 

curriculares, forçando os professores e as escolas a seu cumprimento sem nenhuma postura 

crítica diante das normas. 

É, sobretudo, na falta de análises críticas sobre as propostas curriculares que Young (2014) 

concentra seus argumentos sobre uma teoria curricular. Ele afirma que os professores 

precisam desse aporte teórico, sem o qual sua atuação torna-se demasiadamente técnica e os 

enfraquece enquanto autoridade profissional. Em suas palavras: 

Uma espiadela na história do currículo sugere que os objetivos críticos e 

normativos tem sido claramente separados, em detrimento de ambos. Por 
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exemplo, os que prescrevem modelos para um currículo “melhor” raramente 

se engajam em análise críticas, o que os obriga a examinar suas premissas. 

Eles presumem que ninguém poderia seriamente discordar de suas 

prescrições, independentemente de elas enfatizarem resultados, objetivos, 

competências e habilidades funcionais (YOUNG, 2014, p. 195). 

O autor, neste sentido, reforça que a educação deve, antes de tudo, capacitar as pessoas e 

provê-las de conhecimentos que as transportem para além das experiências pessoais. Tal 

proposta não seria efetivamente concretizada sem a colaboração das escolas e das 

universidades, pois estas instituições detêm este conhecimento. A sugestão, então, é que a 

“teoria do currículo deva ser a análise deste conhecimento – a maior parte dele já existe nas 

escolas – e a proposta de melhores alternativas que possamos encontrar para as formas 

existentes” (YOUNG, 2014, p. 197). 

Young (2007), em outro texto intitulado “Para que servem as escolas”, esboça seus 

argumentos em torno dos aspectos curriculares no sentido de que estes são tratados, na visão 

do autor, de acordo com o tempo e espaço no qual a instituição escolar se encontra, bem como 

os aspectos políticos, filosóficos e econômicos que influenciam nas deliberações tomadas em 

torno deles. 

Young (2007) também aponta para o que ele considera como importante na escola em termos 

curriculares. Para o autor, as instituições escolares devem proporcionar o que ele chama de 

“conhecimento poderoso” (YOUNG, 2007, p. 1296), que é o conhecimento independente de 

contexto ou pressupostos teóricos. Tal perspectiva curricular, quando implantada, visa à 

formação na qual o sujeito tem as bases, por via dos saberes científicos e sistematizados, para 

fazer julgamentos para além de suas experiências vividas e, assim, sair da condição do agir a 

partir do senso comum somente. 

As questões sobre as quais os conhecimentos devem ser abordados na escola perpassam 

também pelas relações de poder e os conflitos entre os sujeitos e as instâncias envolvidas no 

processo de ensino.  Tanto o Sacristán (2013) como Young (2007) colocam o currículo como 

territórios de disputas, sejam elas políticas, ideológicas, econômicas, culturais ou religiosas. 

Os dois autores também criticam as perspectivas utilitaristas do currículo, baseadas, por 

exemplo, em posições político-econômicas neoliberais, caracterizadas pelo pragmatismo e 

utilitarismo do conhecimento para os anseios do mercado, em detrimento de uma formação 

mais genérica. 

Por outro lado, Young (2007) é mais enfático, na tentativa de responder ao questionamento 

inicial de seu texto, ao valorizar a transmissão dos conhecimentos sistematizados como 
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objetivo da escola, sendo esta a base para a proposta curricular e sem desmerecer, contudo, 

aquilo que é local ou cotidiano do estudante.  

Silva (2003), pesquisador nesta área no Brasil, coloca que o currículo deve ser compreendido 

como aquilo que expressamos em nossas concepções do que é constituído como 

conhecimento. Em uma revisão teórica para entender este tema educacional, apresenta três 

visões distintas sobre ele, quais sejam: a tradicional, de fundamentos conservadores da cultura 

e do conhecimento, aliada a concepção tecnicista de base utilitarista, instrumental e 

econômica; a crítica, que entende a escola como reprodutora do sistema de classes da 

sociedade capitalista; e, por fim, a pós-crítica que busca nas análises críticas os aspectos 

culturais do conhecimento. 

Como partidário de uma concepção epistemológica estruturalista, Silva (2005) faz uma crítica 

ao conceito de teoria curricular, enfatizando que o uso de tal termo já prevê a existência dessa 

teoria, esperando apenas por ser descoberto. Para ele, uma teoria é um discurso sobre algo e 

quando narramos sobre um tema estamos, ao mesmo tempo, criando-o. Em outras palavras, 

quando descrevemos os aspectos curriculares de uma escola, sistema educativo ou política 

educacional de um país, produzimos um discurso (teoria) sobre ele. 

Assim, para Silva (2005), o currículo é a seleção de aportes de conhecimentos que passaram 

pelo clivo de um discurso curricular, fundamentado por uma base epistemológica, e nos quais 

se definem o desenvolvimento dos conhecimentos considerados relevantes no percurso 

escolar. A diferença, portanto, entre as teorias tradicionais e as críticas, por exemplo, estaria 

nas relações de poder estabelecidas por estes discursos na organização curricular: a primeira é 

de base técnica, sem nenhuma referência aos aspectos sociais, econômicos, políticos e 

culturais que a constituíram com tal; a segunda não vê neutralidade em nenhum discurso 

curricular e questionam o porquê de determinados saberes serem ensinado e qual o interesse 

por trás de tal seleção. 

Diante do que abordamos aqui brevemente, as concepções diversas e os diferentes enfoques 

propostos na elaboração de um conceito sobre o currículo demonstradas nos textos 

referenciados revelam que este ainda é um ambiente de batalhas intelectuais e políticas. 

Conhecê-las, portanto, é também uma forma de enfrentamento para críticas posteriores diante 

de novos formatos curriculares que possam aparecer. O currículo integrado, que veremos mais 

à frente, é um deles. 
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2.1.2 Bases conceituais e origem do currículo integrado 

A grosso modo, como vimos na parte introdutória deste trabalho, o currículo integrado pode 

ser definido como uma organização pedagógica e também institucional que combina ou 

estabelece interrelações entre trabalho e ensino ou também entre prática e teoria (Araújo; 

Frigotto, 2015; RAMOS, 2009). Contudo, para além deste conceito simplório, uma proposta 

curricular que tenha como referência a perspectiva integrada deve incluir outras características 

de ordem culturais e também a contextualização com a realidade social dos sujeitos 

envolvidos nos processos educativos. 

Talvez uma das chaves para entendermos o currículo integrado esteja na teoria de Gramsci 

(1982), cujo texto que trata da organização escolar e da cultura retrata não só como era a 

escola italiana à sua época, mas também propõe um modelo escolar e que, atualmente, é base 

para a educação politécnica.  

Gramsci (1982, p.117) observa que, de maneira geral, as atividades da civilização moderna 

tornaram-se complexas e as “ciências mesclaram de tal modo à vida que toda atividade prática 

tende a criar uma escola para os próprios dirigentes e especialistas.” Isto fez surgir, segundo o 

autor, um sistema de escolas particulares e com diferentes níveis ou ramos profissionais, 

caracterizadas por sua caótica organização e sem princípios claros ou precisos, resultando, por 

um lado, na divisão fundamental entre escola clássica para os intelectuais e classe dominante 

e, por outro, em escolas profissionais para os estratos sociais instrumentais e marginalizados. 

Com isso, Gramsci (1982) conclui que, à sua época, a tendência era extinguir qualquer tipo de 

escola desinteressada ou formativa, conservando apenas as instituições educacionais clássicas 

voltadas para as elites, porém, em outra via, disseminando escolas profissionais especializadas, 

nas quais o destino dos alunos era predeterminado para trabalharem nas indústrias ou em 

trabalhos especificamente manuais. 

Como contraponto, essa divergência social e educacional seria resolvida com a implantação 

de uma escola “única inicial de cultural geral, humanista e formativa que equilibre 

equanimemente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, 

industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual” (GRAMSCI, 

1982, p.118). A chamada escola unitária ou de formação humanista preconizada por este 

teórico, após a conquista de um grau de maturidade e capacidades intelectuais e práticas dos 

jovens, deveria inserir os sujeitos na atividade social. 

Além disso, para Gramsci (1982) a escola unitária é aquela que corresponde ao ensino 
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primário e médio (fundamental e médio, atualmente), reorganizada não só nos conteúdos e 

métodos, mas também no modo como são dispostos os graus da carreira escolar. Ela deve 

promover a autonomia intelectual, moral e preparar o sujeito para uma posterior 

especialização, seja ela científica (universitária) ou prático-produtiva (profissional). 

Outra tese sobre o currículo integrado vem do autor Santomé (1998) que ao falar sobre as 

origens desta perspectiva educacional afirma que este movimento pedagógico nasce de 

reivindicações “progressistas de grupos ideológicos e políticos que lutavam por uma maior 

democratização da sociedade” (SANTOMÉ, 1998, p. 10). Estes grupos, ligados aos 

movimentos sindicais, protestavam contra as políticas trabalhistas e os novos ajustamentos 

provocados pelos princípios tayloristas e da administração científica, que reverberavam 

diretamente nos modelos educacionais da época. 

Para Santomé (1998), as modificações ocorridas no funcionamento do sistema de produção 

não só dispôs um maior acúmulo de capitais e dos meios de produção, mas também barateava 

a mão-de-obra, em detrimento da desapropriação do conhecimento por parte dos 

trabalhadores. Como resultado deste novo momento econômico, acentuou-se a divisão social 

no trabalho, pois o operário não compreendia, em sua totalidade, os processos de produção de 

qualquer mercadoria ou produto. 

Ademais, os processos de desqualificação e atomização de tarefas ocorridas no âmbito da 

produção e de sua distribuição também foram reproduzidos no interior dos sistemas 

educacionais (SANTOMÉ, 1998, p. 12). Em suma, o que ocorria era a fragmentação dos 

conhecimentos escolares em disciplinas fechadas iguais aos modelos produtivos, nos quais os 

trabalhadores só tinham acesso a uma parte da produção em diferentes setores. Alienados do 

restante do processo ou dos conhecimentos necessários à vida e, consequentemente, do 

trabalho, não tinham poder deliberativo em nenhum dos casos. 

Assim, se por um lado os modelos de produção e distribuição influenciam diretamente nos 

discursos pedagógicos, à medida que, semelhante ao cenário fabril, limitam o acesso e 

fragmentam o ensino dos saberes científicos e sistematizados historicamente pela humanidade, 

por outro, o currículo integrado, na perspectiva de Santomé (1998) concatena-se com 

terminologias como currículo transversal, interdisciplinaridade, educação global, centro de 

interesses, entre outros. Entra em cena, neste caso, as questões sociais e os problemas 

cotidianos como elementos a serem contemplados no currículo em sala de aula e nas escolas.    

Ao se basear em elementos tanto do conceito de Gramsci (1982) como de Santomé (1998), 
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Marise Ramos (2009) coloca que a proposta de currículo integrado, desta vez em um viés 

politécnico e omnilateral, define as finalidade da educação escolar ligada à formação humana. 

Assim, “as aprendizagens escolares devem possibilitar à classe trabalhadora a compreensão 

da realidade para além de sua aparência e, deste modo, o desenvolvimento de condições para 

transformá-la em benefício de suas necessidades de classe” (RAMOS, 2009, p.115). 

Para a autora, a proposta integra características como formação geral, formação técnica e 

formação política, tendo o trabalho como princípio educativo, considerando-o como “eixo 

epistemológico e ético-político de organização curricular” (RAMOS, 2009, p. 115). Além 

desses, contudo, há outros dois eixos que devem ser considerados no currículo integrado, a 

saber: a ciência e a cultura. 

O trabalho, para a autora, é entendido como práxis humana na qual os sujeitos produzem sua 

vida (sentido ontológico) e também como trabalho assalariado que expressa a finalidade de 

formação em determinado contexto social e histórico (sentido histórico). A ciência, por sua 

vez, representa os conhecimentos produzidos e legitimados socialmente no decorrer da 

história. Já a cultura, em síntese, diz respeito às diferentes formas de criação da sociedade. 

A autora ainda explica que, no currículo integrado, os conhecimentos de formação geral e 

específicos também se integram para o exercício profissional. Diz ela que um conceito 

específico, por exemplo, “não é abordado de forma técnica e profissional, mas visando 

compreendê-lo como construção histórico-cultural no processo de desenvolvimento da ciência 

com finalidades produtivas” (RAMOS, 2009, p.116). Há, neste sentido, a busca nas 

concepções curriculares e metodológicas da conexão entre os saberes propedêuticos e técnicos, 

de modo que entre eles se estabeleça uma dialética epistêmica.  

Em suma, as perspectivas elencadas pelos autores, embora não sejam marcadas por ideologias 

ou conceitos comuns em sua totalidade, são norteadas para aglutinar os conhecimentos 

escolares que, atualmente, encontram-se fragmentados em disciplinas estanques, sem 

qualquer ligação com a vida cotidiana e desenvolvimento da autonomia do sujeito e de sua 

realidade.  

 

2.1.3 A integração curricular na perspectiva da politecnia 

A ideia que temos sobre a formação integrada advém de uma série de termos que tenta 

expressar não só o sentido de interrelação entre os saberes, mas também, de uma formação 

humana na sua “integralidade física, mental, cultural, política e científico-tecnológica” 
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(RAMOS, 2005, p. 86). Suas bases remontam da educação socialista, tributária da formação 

omnilateral que objetiva o acesso a todos do conhecimento científico e sistematizado 

construído historicamente pela humanidade. 

De forma semelhante, Santomé (1998 apud RAMOS, 2005) ao tratar sobre o currículo 

integrado, afirma que uma formação nesta perspectiva parte de uma ação educacional que 

contemple globalmente o conhecimento socialmente construído e promova maiores parcelas 

de interdisciplinaridade. Devemos ressaltar, assim, a existência de uma unidade entre as 

disciplinas e das relações destas com as experiências do sujeito para que sua autonomia, 

enquanto indivíduo produtor de sua vida efetive-se. 

Assim, a concepção de currículo integrado parte da constatação de que o conhecimento 

sistematizado sempre tendia a ser uma reserva de poder nas mãos da elite social (RAMOS, 

2005). Isso acabou por concentrar o acesso aos saberes científicos para os grupos que 

detinham o poder e eram donos do meio de produção. Esta diferenciação concretizava-se em 

escolas diferenciadas para os ricos (educação para formar os dirigentes) e para os pobres 

(educação para os trabalhos manuais). 

Como forma de enfrentamento e superação do dualismo educacional, a proposição de uma 

formação integrada nasce principalmente a partir das bases da Teoria Marxista e também 

gramisciniana, estabelecendo o trabalho como princípio educativo, criticando a chamada 

escola interessada, que parte da perspectiva burguesa de formação que rejeita, para os menos 

favorecidos, os saberes elaborados cientificamente (SAVIANI, 2007). 

Os autores Araujo, Rodrigues e Silva (2014, p. 166) explicam melhor sobre este tema: 

Em termos educacionais, à classe trabalhadora, não interessa a mera 

instrução que lhe garanta somente um adestramento para o desempenho de 

atividades específicas. Pelo contrário, para essa classe é necessária a 

formação ampla e consistente que favoreça o desenvolvimento de sua 

autonomia e o reconhecimento de sua identidade de classe, o que implica a 

interlocução de saberes já institucionalizados pela escola com os 

produzidos pelos trabalhadores em outras instâncias socioeducativas, como 

sindicatos, associações de pescadores, movimentos sociais, em suas 

relações de trabalho. Trata-se, então de promover a integração entre a 

formação profissional com as práticas sociais dos trabalhadores. 

Para que tal perspectiva curricular seja alcançada, é necessária uma concepção de formação 

humana diferenciada. Assim, segundo Ciavatta (2005), os pressupostos para uma formação 

integrada e humanizadora estariam, inicialmente, na existência de um projeto de sociedade 

que supere o dualismo das classes e, com isso, também a formação dos sujeitos reduzida à 

simples preparação para o mercado. 
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A autora ainda propõe que seja mantida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LEI 9394/96) o instituto que preserva a articulação entre formação geral e formação 

profissional (ensino integrado) e, aliando-se a isto, a adesão de gestores, professores, alunos e 

familiares de forma participativa, garantindo que a escola seja um lugar de criação e 

preservação da identidade. 

Para Araujo, Rodrigues e Silva (2014), as práticas pedagógicas integradoras que estabelecem 

a relação entre trabalho e educação na perspectiva da revolução social possuem três elementos 

essenciais, a saber: a valorização da atividade de docentes e discentes; o trabalho pedagógico 

como estratégia de trabalho educativo; e ainda o compromisso com a autonomia dos 

indivíduos. 

No que se refere ao primeiro elemento apontado pelos autores, parte-se do pressuposto de que 

o ser humano modifica a natureza para satisfazer suas necessidades. É por esta atividade 

necessariamente humana que os sujeitos transcendem as limitações impostas pela natureza, ou 

seja, é pelo trabalho que homens e mulheres produzem sua vida. Com isso, por analogia, é 

esta atividade de caráter autoprodutivo que, efetivamente, docentes e discentes formam-se e 

ampliam suas capacidades, tornando-se ativos e comprometidos com a transformação social. 

Já com relação ao trabalho pedagógico como estratégia de trabalho colaborativo, os atores 

ressaltam que “cabe aos procedimentos pedagógicos cultivarem os valores que promovam a 

solidariedade” (ARAUJO, RODRIGUES e SILVA, 2014, p. 178). Neste sentido, as práticas 

pedagógicas devem priorizar o trabalho coletivo, ao invés do trabalho individual sem 

descartar, obviamente, situações pedagógicas individualizadas. 

Devemos, também, ter compromisso com a autonomia dos indivíduos, caraterizado, conforme 

Araujo, Rodrigues e Silva (2014), pela auto-organização dos estudantes, derivada em três 

habilidades básicas: trabalhar coletivamente, trabalhar organizadamente cada tarefa e 

desenvolver a capacidade criativa. Em suas palavras: 

O desenvolvimento da autonomia dos estudantes pode ser entendido como a 

sua instrumentalização com os diferentes tipos de saberes capazes de 

colocar-lhes na condição de serem dirigentes da sociedade ou na condição de 

controlar a quem dirige. Pressupões autodireção e criatividade, de modo que, 

para o desenvolvimento da autonomia, estratégias pedagógicas 

problematizadoras são as que têm potencialmente melhores condições de 

êxito. (ARAUJO, RODRIGUES e SILVA, 2014, p 180). 

Além disso, segundo Ramos (2008, p. 115), o ensino integrado na perspectiva de formação 

politécnica e omnilateral deve “relacionar o âmbito escolar à prática social concreta.” Assim, 

possibilita ao trabalhador compreender o fenômenos sociais e naturais para além de sua 
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aparência e, com isso, transformá-los de acordo com suas necessidades imediatas e futuras. 

Diante disso, a autora ratifica a condição de trabalho como princípio educativo, deste que se 

entenda essa atividade humana no seu sentido ontológico, ou seja, de que o trabalho é ação 

que produz a vida humana. 

Outro eixo presente na educação politécnica e, consequentemente, na proposição curricular do 

ensino integrado refere-se à ciência. É nela, de acordo com Ramos (2008), que os 

conhecimentos produzidos e legitimados socialmente ao longo da história pela humanidade 

buscam através da compreensão e transformação dos fenômenos sociais e naturais a 

associarem-se à educação através dos conceitos e métodos, permitindo que sejam transmitidos 

pelas gerações e também questionados ou superados na construção de novos conhecimentos. 

Em outra ponta, Ramos (2008, p. 116) considera a concepção de cultura como suporte para 

uma educação politécnica, caracterizando-a como as formas diferentes de criação da 

sociedade “de tal modo que o conhecimento característico de um tempo histórico e de um 

grupo social, traz marcas das razões, dos problemas e das dívidas que motivaram um avanço 

do conhecimento de uma sociedade.” 

Não obstante e diferentemente do que propomos aqui como currículo integrado dentro da 

perspectiva politécnica, há concepções pedagógicas que também esboçam abordagens 

didático-metodológicas na qual integração é um de seus objetivos. Neste cenário, por exemplo, 

insere-se a Pedagogia das Competências. Esta, conforme Ramos (2005, p. 17), volta-se para a 

resolução de problemas e eficiência dos resultados, promovendo supostamente à “capacidade 

de converter o currículo em um ensino integral.” 

Entretanto, segundo Ramos (2005, p. 117), “a pedagogia de competência apoia-se no 

pressuposto de que os saberes são construídos pela ação. Assim, o que caracteriza a 

competência, é, na verdade, mobilização de saberes tidos como recursos e insumos, na forma 

de adaptação flexíveis de esquemas mentais. As palavras da autora nos esclarecem melhor 

sobre este tema:  

Por essa perspectiva, a finalidade da prática pedagógica seria propiciar a 

mobilização contínua e contextualizada dos saberes, sendo os conteúdos 

disciplinares insumos para o desenvolvimento das competências. Por isso o 

currículo passa a ser orientado pelas competências que se pretende 

desenvolver, e não pelos conteúdos a se ensinar (RAMOS, 2005, p. 117). 

Ramos (2005) nos alerta, contudo, que renunciar a Pedagogia de Competência não significa 

abolir os processos pedagógicos que visam desenvolvê-las, mas aceitar que elas são 

consequências e não os conteúdos em si. Muito mais que um ser cognitivo, o ser humano é 
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um sujeito epistêmico que, portanto, compreende a capacidade e a necessidade de conhecer. 

Por fim, diante dos argumentos que elencamos nestas breves considerações acerca do 

currículo e, sobretudo, do currículo integrado, concordamos que seja, entre muitas outras 

narrativas curriculares, a que mais se coaduna com a realidade educacional brasileira, visto 

que suas bases epistemológicas e ético-políticas projetam uma sociedade que conheça os 

elementos fundamentais para o provimento sustentável da vida. É neste parâmetro curricular 

que fundamentaremos à próxima seção que tratará os princípios orientadores do currículo 

integrado. 

 

2.1.4 Princípios orientadores do currículo integrado de cunho politécnico/omnilateral 

Como há diferentes formas de oferta de ensino integrado, baseadas em concepções 

educacionais diversas (SANTOMÉ, 1998; RAMOS, 2005), é necessário aqui definirmos os 

princípios que orientam práticas pedagógicas integradoras que tenham como pano de fundo o 

acesso aos conteúdos científicos e à formação integral do ser humano, vislumbrando sujeitos 

formados para agirem no mundo e transformá-lo, rejeitando qualquer projeto educativo 

voltado unicamente para responder aos anseios mercadológicos. 

A ideia de integração não caracteriza, por si, uma pedagogia que visa à 

transformação, já que várias são as pedagogias que propõem integrar 

trabalho e educação. A Pedagogia das Competências, por exemplo, tomou 

essa integração como uma de suas principais promessas, mas fazia isso presa 

à realidade dada, ou seja, o seu conteúdo pragmático lhe impunha pensar 

essa integração visando ao ajustamento da formação humana às demandas 

específicas e pontuais do mercado de trabalho, diferente da integração 

proposta pelo projeto hoje identificado como Ensino Médio Integrado, que 

compreende essa integração sendo amalgamada pela ideia de transformação 

da realidade social (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, 77-76). 

Neste sentido, a forma do ensino integrado que aqui defendemos exige de nós a crítica à 

concepções reducionista de ensino e aprendizagem que privilegiam algumas atividades 

humanas em detrimento de outras, reservando, na maior parte das vezes, aos estudantes de 

origem trabalhadora o desenvolvimento de capacidade e habilidades meramente instrumentais, 

escamoteando sua força criativa e autonomia política. 

Assim, a partir da perspectiva de Saviani (2007) e Araújo e Frigotto (2015), podemos definir 

4 elementos centrais que servem como ponto de partida ou norte em prática pedagógicas 

integradoras, a saber: trabalho como princípio educativo, a interdisciplinaridade, a 

contextualização e o compromisso com a transformação social. 
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A primeira categoria que discutiremos aqui será o trabalho como princípio educativo, que se 

refere, obviamente, a relação entre estes dois elementos: trabalho e educação. Neste caso, 

destacamos o caráter formativo do trabalho como ação humanizadora ou que desenvolve as 

potencialidades humanas. Ciavatta (2008, p. 408), afirma que o campo específico de discurso 

desta teoria é o “materialismo histórico em que se parte do trabalho como produtor dos meios 

de vida, tanto nos aspectos materiais como culturais (...)”. É através deste elemento que 

qualquer pessoa, ao agir sobre a natureza e sobre o meio social no qual está inserido, passa a 

prover sua existência.  

Ricardo Antunes (1999) nos explica melhor o trabalho e sua finalidade na construção da vida 

humana: Assim ele relata: 

O fato de buscar a produção e a reprodução de sua vida societal por meio do 

trabalho e luta por sua existência, o ser social cria e renova as próprias 

condições de sua reprodução. O trabalho é, portanto, resultado de um por 

teleológico que (previamente) o ser social tem ideado em sua consciência, 

fenômeno este que não está em sua essência presente no ser biológico dos 

animais (ANTUNES, 1999, p. 137, grifo do autor). 

 

Assim, percebemos que para além da capacidade de provimento de sua vida pela atuação 

sobre a natureza e sociedade, o ser social é capaz de criar ou ter uma ideação sobre seu 

manejo com os recursos naturais e sociais. Há, por consequência, uma teleologia, um objetivo 

a ser seguido com sua ação, fato que não é presente na vida animal, embora esta também 

dependa da natureza para sua subsistência.   

Além disso, o trabalho também é entendido na sociedade contemporânea como elemento de 

produção dos meios de existência através da apropriação privada de um tempo de trabalho do 

trabalhador. Neste aspecto, o ser humano vende sua força de trabalho ao empresário, ao 

industrial ou ao dono do meio de produção e ganha em troca uma remuneração.  

O problema desta perspectiva é que, ao vender o seu trabalho, o ser humano, sobretudo após a 

Revolução Industrial, na maior parte das atividades laborais, alienou-se de parte do processo 

de produção. O que antes ele detinha como conhecimento de totalidade (o artesão, por 

exemplo), atualmente sobressai a fragmentação deste conhecimento, a permanência da 

divergências sociais (trabalhadores e donos do meios de produção) e da própria 

desvalorização do trabalho como promotor da existência humana (CIAVATTA, 2008).  

Pois bem, quando falamos no sentido do trabalho como principio educativo, remetemos 

essencialmente à sua capacidade formativa. Através da relação do homem com a natureza e a 
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sociedade, ele não só produz as condições de sua existência, como também se educa na 

experiência laborativa e, consequentemente, também educa os outros que partilham de sua 

vida, promovendo assim a continuidade dos saberes que se tornaram socialmente validados 

pela educação. 

Para Ciavata (2008) o trabalho como princípio educativo surge como contraponto à formação 

de pessoas voltada unicamente para o atendimento das demandas de mercado. Com base na 

visão de educação advinda do pensamento marxista, a educação politécnia ou tecnológica 

parte deste princípio como fundamento que justifica uma visão de ser humano na perspectiva 

da omnilateralidade e conhecedor das bases científicas e tecnológicas dos meios de produção 

modernos. 

O outro princípio diz respeito à interdisciplinaridade. Esta, como uma necessidade não só no 

âmbito da pesquisa, mas também no cenário pedagógico, é em função da condição humana 

ser caracterizada pelo aspecto social. Nas relações de produção humana, enquanto ser social e 

sujeito/objeto do conhecimento, que são construídos os saberes e conteúdos culturais diversos 

e complexos da humanidade (FRIGOTTO, 2008). 

A necessidade de utilização de múltiplos saberes se dá, atualmente, pela excessiva 

compartimentalização do conhecimento disciplinar, fruto de uma tendência de fragmentação 

das disciplinas que tentava resolver os problemas de uma determinada área com mais rapidez 

sem considerar outros campos de conhecimento. 

O forte peso da cultura do positivismo, com sua ênfase na precisão e a 

imposição de determinadas metodologias de pesquisa e, portanto, das formas 

de legitimação do conhecimento favoreceram a caminhada em direções 

disciplinares mais reducionistas; ganhava-se nos níveis de precisão nos quais 

se trabalhava, mas em geral perdia-se nas questões relativas à sua relevância 

(SANTOMÉ, 1998, p.62) 

O surgimento do termo interdisciplinaridade origina-se com a finalidade de corrigir este efeito 

reducionista e fragmentário das áreas de conhecimento e sua compartimentalização excessiva. 

Este isolamento das ciências, que também se estende nos sistemas de produção capitalista, é 

igualmente visível na lógica (ou ilógica) separação entre trabalho e intelecto, gerando, por 

consequência, a divisão entre teoria e prática, e, na educação formal, a separação entre ensino 

propedêutico e ensino técnico. 

Daí surge a necessidade desse reencontro entre os saberes, na medida em que o ser humano 

procura de forma incessante suas múltiplas necessidades, sejam elas de ordem biológica, 

social, intelectual, afetiva ou estética. A produção do conhecimento não é feita privilegiando 
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um saber em detrimento do outro. Pelo contrário, ela se dá nas múltiplas práticas e relações 

produzidas pela humanidade em uma determinada época ou contexto social. Frigotto (2011, p. 

36) nos esclarece melhor isso quando diz: 

Na medida em que o conjunto das ciências sociais e humanas (para reiterar 

uma redundância) tem como objeto de conhecimento a compreensão e a 

explicação da produção da existência social dos homens, não há razoes de 

ordem ontológicas e epistemológicas para cindir-se automaticamente esta ou 

aquela prática social. O que pode ocorrer e de fato ocorre (...) é que sob as 

relações de produção humana capitalista efetivam-se diferentes processos de 

alienação e de cisão. Mas esta alienação se dá no plano do conjunto das 

práticas sociais e atinge, ainda que de forma diversa, todos os homens. Como 

bem evidencia Marx, na sociedade de classes o “homem se perde”. 

Assim, a interdisciplinaridade implica na elaboração de contextos mais genéricos ou amplos, 

nos quais as disciplinas, por seu contato, são, por sua vez, alteradas, passando para um perfil 

de interdependência que resultaria na comunicação conjunta e enriquecimento no trato de 

qualquer sujeito/objeto do conhecimento.  

Além disso, no que diz respeito aos aspectos pedagógicos e, especificamente, nas questões 

relacionadas ao ensino integrado, a interdisciplinaridade, segundo Santomé (2011) tem a 

capacidade de estruturar conceitos, contextos históricos e também procedimentos, 

estabelecendo como ponto de partida unidades mais globais e estruturas conceituais e 

metodológicas compartilhadas. Os sujeitos da aprendizagem, com esta nova forma de pensar 

os processos pedagógicos, estariam mais capacitados a enfrentar problemas que transcendem 

as disciplinas, tanto no que diz respeito ao seu conteúdo como ao seu método. 

No ensino integrado, por seu turno, a interdisciplinaridade é entendida também por esse 

aporte de união dos saberes para que eles sejam, ao máximo, explorados na compreensão de 

um objeto. Salienta-se que, segundo Araújo e Frigotto (2015), não tomam a fragmentação 

disciplinar como uma doença ou problema ser resolvido. Segundo os autores, o grande desafio 

da ação interdisciplinar é fazer com que cada disciplina privilegie o objetivo principal da 

escola e não o objetivo específico de cada uma delas. 

A contextualização, por sua vez, está presente em muitos documentos oficiais que regulam a 

educação, tais como LDB 9394/96 quando trata que esta deve estar intimamente ligada à vida 

e ao trabalho, ou também no aspecto em que a normativa reverbera nas próprias Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio quando tratam sobre a contextualização no 

ensino, por exemplo, no art. 8º, no parágrafo 1º, referente à organização curricular: 

O currículo deve contemplar as quatro áreas do conhecimento, com 

tratamento metodológico que evidencie a contextualização e a 
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interdisciplinaridade ou outras formas de interação e articulação entre 

diferentes campos de saberes específicos (BRASIL, 2012, p.3, grifo nosso). 

Neste sentido, tendo em vista o viés normativo, a contextualização figura-se como aspecto 

extremamente importante nos fazeres pedagógicos, não só no nível médio, mas também em 

outras fases da educação formal, incluindo aí a educação profissionalizante. Sua origem 

remonta à escolas pedagógicas que eram contrárias as formas de ensino puramente 

conteudistas e que não se interessavam por qualquer relação entre a teoria o cotidiano do 

alunos. 

Em relação ao princípio da contextualização do ensino, apesar de estar 

presente nos documentos curriculares oficiais mais recentes, o seu 

significado, para o ensino de um modo geral, não é recente e, tampouco, 

possui origem nestes documentos. Propostas curriculares, oficiais ou não, 

anteriores a estes, já o preconizavam sob diferentes termos e formas. A 

necessidade da contextualização do ensino surgiu em um momento da 

educação formal no qual os conteúdos escolares eram apresentados de forma 

fragmentada e isolada, apartados de seus contextos de produção científica, 

educacional e social (KATO; KAWASAKI, 2011, p. 36). 

Segundo Araújo e Frigotto (2013), a contextualização deve ser pensada como uma articulação 

dos conteúdos utilizados no processo formativo com as vivências sociais dos estudantes, 

dando maior ênfase aos projetos políticos dos trabalhadores e das organizações populares.  

Neste sentido, quando buscamos uma base que fundamente a perspectiva de ensino integrado, 

fatalmente nos alinhamos à realidade concreta do sujeito com um dos pontos de partida para 

execução desta proposta educacional. Se os conteúdos de ensino não se envolverem 

diretamente com aquilo que é vivenciado pelos alunos, a situação pedagógica tende a se tornar 

obsoleta, visto que em nada produzirá de usufruto do que se pretende aprender. 

Assim, quando não utilizamos do cenário cotidiano como ponto de partida nos processos 

pedagógicos, tendemos a negligenciar a realidade do estudante e torná-la estranha a ele. Este, 

por exemplo, era o cenário de propostas pedagógicas de linhas tradicionais que tinha por base 

o ensino do conteúdo sem conexão, proximidade ou diálogo com a vida em suas variadas 

dimensões: físicas, antropológicas, sociológicas, afetiva ou econômicas. É uma proposta de 

educação bancária, como sempre evidenciou Paulo Freire (2005). 

Com isso, a perspectiva de contextualização discutida aqui refere-se não somente à busca de 

práticas educativas em contexto reais e nem tão pouco a situações de aprendizagem que se 

interessam somente pelo valor significativo para o que se deve aprender. Embora 

concordemos com estes aspectos, nosso posicionamento transcende a ele e procura na leitura 

crítica da realidade e também naquilo que servirá de ponte para transformação da mesma 
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realidade analisada os motivos e ações para se contextualizar propostas educativas. 

Além disso, quando se fala em contextualização na educação profissional, há segundo Lopes 

(2002) tendências em limitá-la à situações práticas do trabalho, muitas vezes voltadas somente 

para habilidades superficiais, sem contato profundo com os fundamentos científicos e 

tecnológicos que permitam a apropriação dos objetos ou situações a serem trabalhados, bem 

como saberes gerenciais que tornem os estudantes também como sujeitos pensantes dos meios 

de produção. 

Como último princípio para nossa análise das propostas de curso de formação pedagógica 

para docentes graduados não licenciados, a perspectiva de atuação dos docentes no sentido de 

formar pessoas que visem à mudança de sua realidade social é ostensiva, no que se refere à 

concepção de ensino integrado. A “educação cumpre a função de formar o ser humano, 

marcando sua possibilidade de intervenção no projeto de sociedade” (LIMA, 2016, p. 336). 

Assim, as expectativas em torno de mudanças provocadas pela educação se consolidam nos 

discursos não só acadêmicos, mas também dos leigos e da população em geral: só se pode 

realizar transformações sociais por meio de medidas educacionais sérias e que atinjam toda a 

população. 

Segundo Lima (2016), a convergência de ideias entre emancipação, liberdade e transformação 

social e educação desenvolveu-se desde o Iluminismo, ganhando força na Revolução 

Industrial. Nisto, ela se bifurcou: de um lado, uma perspectiva mais liberal, na qual o Estado 

deve dar liberdade ao indivíduo e ele é o responsável pelas transformações em sua vida e, 

consequentemente, na realidade onde vive; do outro lado, ao indivíduo, que ainda figura como 

agente importante, não é escamoteado, incluindo-se aí o fator social que “permite o ser 

humano encontrar o reino da liberdade, no qual existe a possibilidade de escolher entre as 

alternativas concretas” (LIMA, 2016, p. 349). 

É nesta última vertente, a do fator social que, nas relações estabelecidas pela sociedade 

(educação) lança os seres humanos a agirem intencionalmente sobre a natureza, de forma que 

eles possam alterá-la conforme suas necessidades, que trabalhamos. Tal perspectiva está 

intimamente ligada à concepção de educação politécnica e do ensino integrado, que partem do 

trabalho como princípio educativo. 

Os pressupostos para uma emancipação humana estão presentes ontolog    

icamente. O ser humano passa a transformar a natureza de acordo com as 

suas necessidades, subjugando o mundo ao seu redor de acordo com sua 

vontade, dentro de suas capacidades históricas, desenvolvimento da 

humanidade, percebido pelo decorrer da história, amplia as possibilidades 
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concretas da escolha do ser humano, o que significa a expansão de sua 

liberdade. Analisando a atua sociedade capitalista, a humanidade tem a 

possibilidade de produzir os bem necessários à sua sobrevivência com maior 

facilidade relativa e ainda produzir riquezas culturais que demarcam a 

infinidade do desenvolvimento humano (LIMA, 2016,p. 349. grifo nosso) 

Nestes termos, o ser humano não está no mundo de forma passiva, mas sim gerenciando 

dentro dele as modificações que necessita para sua sobrevivência. Assim, ele pode, nesta 

relação de ação sobre o mundo, aprender e, posteriormente, se achar válido o que aprendeu na 

sua experiência, passar este conhecimento de diversas formas ao seu próximo como maneira 

de mantê-lo nas gerações. É neste sentido que Freire (1997, p. 41) exalta esta ação ontológica 

humana: 

(...) não se reduzindo tão somente a uma das dimensões de que participa – a 

natural e a cultural – da primeira, pelo seus aspecto biológico, da segunda 

pelo seu poder criador, o homem pode ser eminentemente interferidor. Sua 

ingerência, senão quando distorcida e acidentalmente, não lhe permite ser 

um simples espectador, a quem fosse lícito interferir sobre a realidade para 

modificá-la. Herdando a experiência adquirida, criando e recriando, 

integrando às condições de seus contexto, respondendo a seu desafio, 

objetivando-se a si próprio, discernindo, transcrevendo, lança-se o homem 

num domínio que lhe é exclusivo – o da História e o da Cultura. 

Compreende-se assim que transformação da realidade social como ponto de chegada no 

processo pedagógico é própria de uma concepção de educação integradora. Nela se entende 

que a relação do ser humano com a natureza e com a sociedade é sempre ativa. Não há, desta 

forma, um modelo educacional que não esteja alinhado com a atuação emancipada do sujeito 

sobre sua realidade a partir dos conhecimentos que são passados de geração em geração e, 

mais especificamente na escola, com a aprendizagem dos saberes sistematizados. 

Nessa lógica, também é preciso que os docentes saibam que devem constar como um dos seus 

objetivos nos processos educativo a formação de pessoas que atuem coletivamente de forma 

ativa nas suas experiências diárias, de modo que possa produzir sua vida e melhorá-la a seu 

redor. 

É nesta perspectiva que se delineiam as bases para a proposta de ensino integrado, pois a 

formação humana para esta concepção de educação busca na integralidade de agir 

conscientemente sobre seu meio os aspectos teóricos e metodológicos a sua pedagogia. O 

ensino integrado, assim, tem o objetivo de promover a compreensão global do conhecimento, 

lançando mão da interdisciplinaridade como pressuposto e mecanismo de aprendizagem, 

negando a fragmentação curricular e se apropriando da contextualização, como também da 

mudança de realidade para o bem da coletividade a partir do que aprendemos. 
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2.2 HISTÓRIA, POLÍTICAS E FORMAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO 

INTEGRADO NA EPT 

2.2.1 A profissionalização do professorado europeu 

Quando entendemos a profissionalidade como um conjunto de característica de uma profissão 

a partir da racionalidade dos conhecimentos e habilidades que são necessárias ao exercício 

profissional e, por seu turno, a profissionalização como o reconhecimento social da obtenção 

de espaços autônomos dessa profissionalidade, percebemos que o percurso histórico da 

formação de professores não foi linear e muito menos igualitário nos diferentes contextos e 

épocas. Pelo contrário, as diferenças e descontinuidades são marcas dessa história (GATTI, 

2010). 

Neste sentido, a constituição do professor como profissional não se configurou nos mesmos 

moldes e ao mesmo tempo no mundo. Tendo como referência o contexto europeu, por 

exemplo, já no século IX havia escolas ligadas às universidades recém-criadas e aos centros 

de humanidades vinculados à Igreja Católica, onde existiam professores e mestres que 

deveriam ser formados para ministrar suas aulas. Acontece que essa formação se dava, 

segundo Saviani (2009, p. 148) “pelo aprender fazendo”, muito próximo ao modelo que era 

próprio das corporações de ofício, nas quais os pupilos aprendiam trabalhando com aqueles 

que já dominavam alguma arte profissional. 

Ainda neste cenário, Nóvoa (1999, p. 15) aponta que a função docente desenvolveu-se em 

congregações religiosas que “se transformavam em verdadeiras congregações docentes”. A 

formação destes professores na Europa era subsidiária, sem domínios de conteúdos 

especializados, caraterizada como ocupação secundária de religiosos e leigos das mais 

variadas origens.  

O primeiro estabelecimento de ensino, segundo Saviani (2009,) teria sido instituído por São 

João Batista de La Salle, em 1664, em Remis. Chamava-se Seminário dos Mestres, 

demonstrando a forte influência do Clero nesta questão.   

O corpo de saberes e o conjunto de valores e normas necessários ao magistério foram se 

configurando ao longo dos séculos XVII e XVIII pelas congregações jesuítas e orotarianas. O 

desenvolvimento dessas características acabou por aperfeiçoar os instrumentos e técnicas 

pedagógicas, introduzindo novos métodos de ensino e alargando currículos escolares 

(NÓVOA, 2009). Assim, se os processos educativos, à medida que evoluíam, tornavam-se 

mais complexos, o trabalho docente no Continente Europeu deixava progressivamente de ser 

uma atividade secundarizada para torna-se assunto de especialista, o que necessitava de uma 
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formação específica para o magistério. 

Tal fato, entretanto, levaria, naquela época, à intervenção estatal, em virtude da diversidade de 

grupos que já estabeleciam o ensino como ocupação principal. O Estado, assim, estabeleceu 

mecanismos que objetivavam homogeneizar, unificar e hierarquizar tais grupos, constituindo, 

a partir disso, o magistério como corpo profissional (NÓVOA, 1999). 

No final do século XVIII, a consolidação da profissão docente na Europa vai se fortalecendo 

ainda mais. Nóvoa (1999) nos aponta que, neste período, a permissão para atuação docente 

era concedida com expressa autorização do Estado por meio de uma sequência de exames 

requeridos a quem quisesse se candidatar, desde que cumprida algumas condições 

relacionadas à idade, habilitações e comportamento moral. Instituía-se, assim, um suporte 

legal que licenciava professores, dando direito exclusivo só a quem detinha os requisitos para 

tal. 

Além disso, as escolas normais, instituições que também vão marcar a história da formação de 

professores no Brasil, tornavam-se vetores importantes na profissionalização dos docentes 

europeus. A primeira delas foi instalada em 1795 na França, voltada, de acordo com Saviani 

(2009, p.143) para formar professores do ensino secundário (Escola Normal Superior) e para 

o primário (Escola Normal). 

Nóvoa (1999) dá grande destaque à importância destas instituições, pois ocupam um lugar 

central não só na produção, mas também na reprodução dos saberes, técnicas e do sistema de 

normas próprios da docência, o que efetivamente convergia com a elaboração de 

conhecimentos pedagógicos e uma ideologia alinhada ao perfil do que o Estado queria. 

No século XX, por fim, com a consolidação da crença generalizada das potencialidades do 

crescimento social angariados pela educação e, por seu turno, da escola como instituição que 

provê este desenvolvimento, os professores tornam-se agentes do progresso, constituindo-se 

um período de ouro para a profissão docente, estabelecendo inclusive a visão deste 

profissional na atualidade no Continente Europeu. 

Mas como se constituiu a profissionalidade dos professores aqui no Brasil? Embora com 

fortes influências da visão europeia em relação à educação e sobre a figura docente, será visto 

a seguir que o processo de profissionalização do professorado brasileiro foi diferente em 

relação ao europeu. Vejamos!  
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2.2.2 A profissionalização do professorado brasileiro 

Como dissemos na seção anterior, a educação brasileira foi fortemente influenciada pelo 

modelo europeu e, do mesmo modo daquele continente, o Clero foi quem deu as primeiras 

cartas sobre como deveria ser educação, já que ele promovia, como grande influente do 

Estado, os modos de vida daquela época. A influência da Igreja Católica se estendia às 

colônias europeias e uma das formas de manter seu controle era educar os nativos e os 

colonos segundo seus desejos. Para isso, ordens religiosas foram enviadas ao Novo Mundo, 

com destaque para a Jesuítica (VIANNA, 2004). 

A educação formal do Brasil ou algo próximo àquilo que atualmente chamamos de escola é 

marcada primeiramente pela presença da educação jesuítica (TANURI, 2000). Não há como 

entendermos a educação brasileira se não considerarmos a influência que ela recebeu da 

ordem católica fundada em 1534, chamada de Companhia de Jesus. De fato, esta ordem 

dedicou-se, por cerca de 200 anos, à catequese dos índios, à educação de jovens filhos dos 

colonos e à formação dos sacerdotes em todo o mundo conhecido naquela época, incluindo 

aqui no Brasil, com a criação dos colégios jesuítas. Nestas instituições atuavam mestres com 

“formação esmerada, rigoroso preparo e constante vigilância dos superiores da Companhia” 

(VIANNA, 2004, p. 22), o que já é uma referência sobre o perfil docente da época. 

Com a vigência deste rígido controle e também para mantê-lo, era necessário que se criassem 

regulamentos ou procedimentos sobre programas e planos de ensino que deveriam ser 

estritamente seguidos pelos mestres, tornando-se as primeiras sistematizações curriculares da 

história da educação brasileira, conhecido como de “Ratium Studiorum” (VIANNA, 2004, 

p.22). Os mestres deveriam também enviar periodicamente relatórios para seus chefes sobre o 

andamento e cumprimento do programa. 

Vianna (2004) afirma ainda que a Companhia de Jesus desenvolveu-se no Brasil-colônia até 

1759, sendo expulsa pelo Marquês de Pombal por temer seu o domínio econômico e político, 

ameaçando a própria Coroa Portuguesa. Isso causou problemas na educação no Brasil, visto 

que toda a estrutura educacional era sustentada por esta Ordem. Foi preciso, à época, contratar 

professores leigos para substituir os mestres sacerdotes, o que não era tão simples naquele 

contexto. 

Neste período, entretanto, não houve avanços no cenário educacional da colônia. Criaram-se 

novos colégios, porém insuficientes e mal distribuídos. De acordo com Vianna (2004, p. 27) 

“os novos docentes eram considerados incompetentes e mal pagos.” Para a autora, o salário 
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baixo gerou profissionais despreparados e impossibilitados de buscar melhorias na formação e 

nas condições de trabalho. 

Até aqui, notamos que não havia formas ou instituições específicas para a formação docente 

no Brasil. Mesmo os jesuítas, com o rígido controle sobre o seu programa curricular, não 

dedicavam tempo ou local específico para a formação dos seus mestres. Com as Reformas 

Pombalinas, agrava-se ainda mais a situação com a contratação de professores leigos e mal 

remunerados. Este cenário, contudo, muda com a vinda da Família Real para o Brasil em 

1808. Escolas são criadas, sobretudo as de nível superior para atendimento exclusivo das 

demandas da Corte Portuguesa recém-chegada.  

Todavia, só alguns anos após a chegada da Corte é que são criadas as primeiras escolas de 

ensino mútuo, com o objetivo de preparar docentes para o ensino das primeiras letras. Para 

Tanuri (2000), esta foi a primeira forma de preparação de professores no Brasil, embora o 

percurso formativo fosse exclusivamente prático e distante de qualquer base teórica. 

Saviani (2009) reforça este mesmo entendimento e diz que, oficialmente, a preocupação com 

a formação de professores no Brasil e, com isso, a primeira demanda de um sujeito preparado 

para ministrar aulas, deu-se com a promulgação da Lei das Escolas das Primeiras Letras, de 

15 de outubro de 1827. Esta lei exigia o preparo com o método mútuo e, além disso, os custos 

deveriam ser pagos pelos próprios interessados, ou seja, pelos futuros professores. 

Depois disso, as províncias passam a ter responsabilidade sobre o ensino das primeiras letras 

e, seguindo o modelo europeu de formação de professores, criam-se as escolas normais. A 

pioneira delas foi a Escola Normal de Niterói, fundada em 1835 e, posteriormente, seguida 

por outras províncias. Tanuri (2000, p.63) relata melhor como eram as primeiras instituições 

de formação docente do Brasil:  

(...) O modelo que se implantou foi o europeu, mais especificamente o 

francês, resultante de nossa tradição colonial e do fato de que o projeto 

nacional era emprestado às elites, de formação cultural europeia. Embora 

não haja como negar o caráter transplantado de nossas instituições – sobre o 

qual tanto se tem insistido – a historiografia mais recente tem procurado 

mostrar também sua articulação com o contexto nacional e com as 

contradições internas de nossa sociedade. Assim, as primeiras iniciativas 

pertinentes à criação de escolas normais coincidem com a hegemonia do 

grupo conservador, resultando das ações por ele desenvolvidas para 

consolidar sua supremacia e impor seu projeto político.  

Contudo, estas escolas que tinham como função, por lógica, a preparação pedagógico-didática 

dos professores, foram guiadas, contrariamente, para um currículo baseado nas matérias que 

seriam ensinadas nas escolas de primeiras letras, predominando o domínio dos conteúdos a 
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serem transmitidos em detrimento dos métodos (SAVIANI, 2009). 

As escolas normais, entretanto, sofriam críticas quanto a sua efetividade em relação aos seus 

objetivos e poucos alunos concluíam os cursos. Além disso, os poucos investimentos públicos, 

já que o governo central destinou a responsabilidade às províncias, limitava e precarizava a 

oferta das escolas normais, deixando-as instáveis durante quase todo século XIX. Um 

exemplo dessa fragilidade foi o fechamento da pioneira delas, a Escola Normal de Niterói, em 

1849. Como alternativa para a formação docente, o presidente da província, na época, 

instituiu o regime de “professor adjunto”, na tentativa de suprir a necessidade de mestres para 

as escolas das primeiras letras (SAVIANI, 2009, p 144). 

Mas em que consistia o regulamento que estabelecia o professor adjunto? Os adjuntos 

atuariam nas escolas ajudando os regentes das classes, local e momento nos quais poderiam se 

aperfeiçoar não só nos conteúdos a serem ensinados, mas também na prática do próprio 

ensino, dispensando a necessidade de instalação de escolas normais para sua formação. 

O insucesso das primeiras escolas normais e os parcos resultados por elas 

produzidos granjearam-lhes tal desprestígio que alguns presidentes de 

Província e inspetores de Instrução chegaram a rejeitá-las como instrumento 

para qualificação de pessoal docente, indicando como mais econômico e 

mais aconselhável o sistema de inspiração austríaca e holandesa dos 

“professores adjuntos”. Tal sistema consistia em empregar aprendizes como 

auxiliares de professores em exercício, de modo a prepará-los para o 

desempenho da profissão docente, de maneira estritamente prática, sem 

qualquer base teórica (TANURI, 2000, p. 65). 

Todavia, a proposta dos professores adjuntos não vingou. Continuou-se a implantação de 

novas escolas normais pelas províncias, sendo inclusive reaberta a Escola Normal de Niterói 

anos depois.  

Outro marco nesta temática se deu com a Reforma da Instrução Pública do Estado de São 

Paulo, em 1890, já ente federado com a Proclamação da República. Segundo Saviani (2009), 

os reformadores jogavam seus créditos com argumentos de que uma boa educação só é 

possível se os professores forem bem instruídos nos métodos pedagógicos e isto só seria 

garantido em escolas normais para prepará-los.  

Além disso, a reforma nas escolas normais girava em torno do enriquecimento dos conteúdos 

curriculares e na valorização do exercício prático, fato que gerou a criação de escolas-

modelos anexas a elas. Este modelo foi seguido não só no estado de São Paulo, mas também 

em outros estados do país, que enviavam seus professores às terras paulistas para estagiar 

nestas escolas. 
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A atuação dos reformadores paulistas nos anos iniciais do novo regime 

permitiu que se consolidasse uma estrutura que permaneceu quase que 

intacta em suas linhas essenciais nos primeiros 30 anos da República e que 

seria apresentada como paradigma aos demais estados, muitos dos quais 

reorganizaram seus sistemas a partir do modelo paulista: Mato Grosso, 

Espírito Santo, Santa Catarina, Sergipe, Alagoas, Ceará, Goiás e outros 

(TANURI, 2000, p.68). 

Mesmo com a tentativa de padronizar as escolas normais, esta política não se converteu em 

resultados significativos. Depois de uma década, o modelo tradicional ainda era presente na 

maior parte das escolas de formação de professores.  

Nesta mesma época, porém, desponta os ideais escolanovistas, propagados no Brasil 

principalmente por Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, signatários do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova (VIANNA, 2004). Eles são responsáveis, respectivamente, pela 

criação do Instituto de Educação do Distrito Federal e pelo Instituto de Educação de São 

Paulo. Estes institutos eram “concebidos como espaços de cultivo da educação, encarada não 

apenas como objeto de ensino, mas também de pesquisa” (SAVIANI, 2009, p. 145). O autor 

ainda aponta que o modelo de formação de professores proposto pelos institutos fora pensado 

para incorporar as exigências da nova pedagogia que ganhava espaço, corrigindo as 

insuficiências desta área nas velhas escolas normais. 

Posteriormente, os institutos foram elevados ao nível universitário, fruto também da reforma 

do ensino feita por Francisco Campos, em 1931, primeiro ministro da Educação e Saúde do 

Brasil, responsável pela definição dos graus de ensino padronizados para toda a República 

(VIANNA, 2009). 

Com o advento de instituições de nível superior, poucos anos depois, em 1937, são formados 

os primeiros professores licenciados para o ensino secundário no Brasil. O modelo era o 

chamado esquema 3+1, organizados em cursos de licenciatura e de Pedagogia, sendo este 

voltado para a formação de docentes que trabalhariam nas escolas formais, e aquele para 

lecionar as disciplinas do currículo do ensino secundário. 

Outro fato relacionado à formação docente aconteceu com a Reforma Capanema, em 1946, 

mais especificamente com a Lei Orgânica do Ensino Normal. Conforme Saviani (2009), 

instituiu-se para a preparação de docentes dois ciclos de formação: um ginasial, com 4 anos 

de duração voltados para a formação de regentes das escolas primárias, feito em escolas 

normais regionais; e outro colegial, voltado para formação de professores, funcionando nas 

escolas normais e nos institutos. 

Posteriormente, com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional, Lei 4024/61, de acordo com Tanuri (2000, p.78) não houve “soluções inovadoras 

para o ensino normal, conservando as grandes linhas da organização anterior, seja em termos 

de duração dos estudos ou de divisão em ciclos”. Apenas é destacada maior flexibilidade nos 

currículos e a possibilidade de alterações regionais no itinerário formativo dos cursos normais. 

Anos após, com o Golpe Militar em 1964, houve mudanças na legislação educacional, a 

exemplo da Lei 5692/71, que incidiram diretamente na formação de professores no Brasil. 

Podemos destacar aqui a formação profissionalizante compulsória no ensino médio, em um 

diverso de cursos técnicos, incluso aí a formação de professores nos cursos de magistério de 

nível médio. A fase ginasial transformou-se, junto com o primário, em 1º grau, e a fase 

Colegial em 2ºgrau. 

Os cursos normais, entretanto, foram extintos e em seu lugar foram propostos os cursos de 

habilitação em magistério (HEM). Tanuri (2009) relata que o novo modelo de formação 

docente apresentava em seu currículo um núcleo de formação geral obrigatório em âmbito 

nacional e um núcleo específico, composto por disciplinas voltadas para os fundamentos da 

educação, estrutura e funcionamento das escolas e didática. 

É importante também ressaltarmos que na Ditadura Militar e devido à política de 

desenvolvimentista, a referência pedagógica era de base tecnicista e, com isso, a formação de 

professores era voltada para racionalização e burocratização dos processos de produção. 

Conforme Vianna (2004, p. 39): 

O docente deve ser preparado para ser um técnico em busca de maior 

eficiência e produtividade da educação, planejando-a a partir de objetivos 

instrucionais e operacionais, ordenamento sequencial de metas, controle 

rígido de ações também sequenciais. 

Embora muito do que a Lei 5692/71 determinava não fora cumprido como, por exemplo, o 

ensino médio técnico ofertado compulsoriamente em todas as escolas, mudanças só 

aconteceriam oficialmente com a redemocratização e a promulgação da atual LDB, Lei 

9394/96. A estrutura e o funcionamento da educação brasileira foram alterados e com eles a 

formação dos docentes (VIANNA, 2004). 

Em sua primeira redação, a LDB 9394/96 prezava pela formação docente que associe teoria e 

prática, “capacitação em serviço e aproveitamento de experiência na área de formação em 

institutos de ensino e outras instituições” (VIANNA, 2004, p.43). A referida normativa 

também estabelecia que formação para o magistério deveria ser feita em cursos de licenciatura 

em universidades ou institutos superiores de educação, porém admitia-se a formação em nível 
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médio, na modalidade normal, para atuação na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental, sempre ratificando as exceções que permitiam o cumprimento, em sua totalidade, 

do que o próprio marco regulatório definia. 

Como podemos perceber, a diversidade de formas como a profissionalização docente foi feita 

no Brasil acompanhou o próprio desenrolar de sua história; do sujeito sem formação 

específica à exigência de professores com preparo em instituições específicas, da 

descontinuidade de políticas às fragilidades de normativas, são todas marcas presentes neste 

cenário. Com a educação profissional especificamente não é diferente. Este processo será 

descrito mais detalhadamente na seção seguinte. 

 

2.2.3 Formação dos docentes na educação profissional no Brasil 

Se analisarmos o percurso histórico da educação profissional no Brasil, perceberemos que até 

o século XIX não havia formas organizativas e sistemáticas deste tipo de ensino, 

prevalecendo a oferta da educação propedêutica para a elite. Só em 1809, com a chegada da 

Família Real, é Criado o Colégio das Fábricas, considerado o início da educação profissional 

no país. 

Porém, as primeiras instituições voltadas para a educação profissional tinham cunho 

assistencialista. Eram voltadas para o atendimento de crianças carentes, com características 

filantrópicas. Daí deriva, juntamente com o trabalho manual (trabalho de escravo), o 

preconceito que gira em torno da educação profissional: o ensino voltado para os pobres, os 

“desvalidos da fortuna” (MOURA, 2007). 

Tal cenário só se alterou com a criação da Escola de Aprendizes e Artífices, no governo de 

Nilo Peçanha, em 1909, retratando uma política de governo voltada para educação 

profissional, embora ainda fosse de cunho assistencialista (RODRIGUES; SOUZA, 2015). 

Esta nova escola demandou a formação de professores para o ensino das profissões, fato que 

geraria anos depois a criação da Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz, em 1917, 

só entrando em funcionamento em 1919. 

Inicialmente, Wenceslau Braz só atendia alunos do sexo masculino, vindo posteriormente, em 

1921, a matricular mulheres para serem professoras na área de Prendas e Economia 

Doméstica, cursos que predominavam na escola. Tal fato, no Governo Vargas, foi o motivo do 

fechamento da escola, argumentando-se que a instituição não cumpria o objetivo principal 

para o qual fora criada: formação de mestres para as oficinas. 
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Em seu lugar, posteriormente, foi criada a Escola Técnica Nacional, com o objetivo de formar 

artífices, mestre e técnicos em virtude do grande crescimento industrial da época, já sob a 

égide da Lei Orgânica do Ensino Industrial de 1942. De acordo com Rodrigues e Souza (2015) 

tal lei, entre outras demandas, instituía o ensino pedagógico para o magistério, com 

abrangência dos cursos de Didática e Administração do Ensino Industrial. Contudo, segundo 

Santos (2016), a Lei Orgânica do Ensino Industrial de 1942 que pretendia uma formação 

voltada para as competências pedagógicas para os professores do ensino técnico não passava 

de um artifício legal, uma vez que não houve ações efetivas para concretizar o que foi 

determinado no marco legal. 

Um outro marco importante para formação de professores da educação profissional foi a 

celebração do acordo de cooperação educacional entre os Estados Unidos e Brasil, instituindo, 

em 1946, a Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial (CBAI). Esta comissão, 

em 1947, promoveu o primeiro curso de aperfeiçoamento de professores e técnicos do ensino 

industrial. O acordo com o CBAI foi prorrogado por várias vezes e as intervenções da 

comissão, que eram voltadas para os aspectos mais burocráticos e administrativos, passaram 

para uma atuação de caráter mais técnico-pedagógico, concretizando-se na criação, na cidade 

de Curitiba/PR, em 1957, do Centro de Pesquisa e Treinamento de Professores. O centro, 

segundo Rodrigues e Souza (2015, p. 04) “ofereceria cursos de aperfeiçoamento para 

docentes de diferentes especialidades e oriundo de diferentes localidades do país.” 

Já na década de 60 do século passado, com a promulgação da primeira Lei de diretrizes e 

Bases da Educação, Lei 4024/61, são criadas as regras para atuação docente no país. Tal 

marco regulatório, de acordo com Santos (2016), estabeleceu que a formação de professores 

para o ensino médio deveria ser feita em faculdades e as do ensino médio técnico em cursos 

especiais para o magistério no ensino profissionalizante. 

Assim, a Lei 4024/61 confirmava o que já era recorrente na educação brasileira: a dualidade 

na oferta de ensino, caracterizada pela separação entre a educação profissional e propedêutica. 

Conforme Rodrigues e Souza (2015, p. 04) 

Dois aspectos são merecedores de destaque com relação a esse artigo da 

LDB de 1961. O primeiro, diz respeito à dualidade também na formação de 

professores, haja vista que esta estabelece locais de formação diferentes para 

professores de um mesmo nível de ensino. Dessa forma, a dualidade presente 

nos tipos de escolas ofertadas aparece também, pela via legal, na separação 

dos espaços destinados à formação de professores. Na forma da Lei, Ensino 

Médio propedêutico e Ensino Técnico são tratados de forma distinta e 

independente, como se não fossem ambos pertencentes ao mesmo nível.  
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O segundo destaque que damos ao artigo 59 da Lei 4.024/61 diz respeito à 

adjetivação dada à EPT, pois, novamente, a legislação brasileira dava aos 

cursos de formação de professores da área profissional um tratamento 

“especial”. 

Tal mecanismo concretizou-se, por exemplo, no Decreto Lei nº 616/69 que criou o Centro 

Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação Profissional. O centro durou até 

1987 e foi responsável, pela formação, preparação e aperfeiçoamento de profissionais desta 

área. 

Prosseguindo com o relato dos aspectos históricos da docência no ensino técnico, em 1970, 

cria-se por meio da Portaria Ministerial 339/70 os cursos emergenciais, chamados de 

“Esquemas I e II” (RODRIGUES; SOUZA, 2015, 05). O Esquema I era voltado para a 

formação de professores portadores de diploma de nível superior e o Esquema II, por sua vez, 

era voltado para diplomados em nível técnico. 

Os Esquemas I e II já anunciavam o que viria com a Lei 5692/71 e a determinação 

compulsória de que o ensino médio profissionalizante fosse ofertado em todas as escolas do 

país, o que demandaria um grande contingente de professores para atuar no ensino técnico.  A 

Portaria Ministerial 339/70 foi estabelecida antecipadamente com esse objetivo (SANTOS, 

2016). 

Já com a promulgação da última LDB, Lei 9394/96, não houve avanços significativos quanto 

à formação de professores para a EPT, pois este dispositivo legal omitia temas relacionados à 

preparação do magistério do ensino técnico, deixando-o carente de regulação (RODRIGUES; 

SOUZA, 2015).  

Com o Decreto 2.208/97, hoje revogado, que modificava a oferta do ensino profissional no 

Brasil, houve muitas críticas também quanto à formação docente para esta área. Ficava claro 

no decreto que na formação do magistério da EPT seria mais valorizada a experiência prática 

do que a formação em cursos com bases teórico-metodológicas. Segundo o artigo 9º do 

decreto:  

As disciplinas do currículo do ensino técnico serão ministradas por 

professores, instrutores e monitores selecionados, principalmente, em função 

de sua experiência profissional, que deverão ser preparados para o 

magistério, previamente ou em serviço, através de cursos regulares de 

licenciatura ou de programas especiais de formação pedagógica (BRASIL, 

1997). 

Este decreto foi revogado no Governo Lula, substituído pelo Decreto 5154/04 e, 

posteriormente, com a promulgação Lei 11.195/05 que expandiu a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica.   
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2.2.4 Formação docente da educação profissional na perspectiva do ensino integrado 

Como vimos até aqui neste capítulo, o contexto histórico de formação docente e, dentro dele, 

a presença de atos normativos que traçaram ou ainda vigoram sobre a formação dos que 

ensinam na EPT permanecem com características que normalmente avançam em relação aos 

aspectos do passado e, ao mesmo tempo, no entanto, ratificam propostas criticadas pelo 

mundo acadêmico, a exemplo dos planos emergenciais e especiais para formação dos 

professores. 

Além das críticas dos aspectos políticos e históricos dos profissionais do magistério para a 

educação profissional, o tipo de formação e a perspectiva de preparação dos professores nos 

cursos de licenciatura também são alvos de investigação, embora ainda pouco ostensivos se 

comparados à temas como a construção da identidade e a reflexão sobre a prática docente. 

Muito menos ainda, neste cenário, são debatidos os temas relacionados à formação de 

professores para atuarem no ensino integrado, uma realidade presente nos Institutos Federais e 

nas escolas de ensino técnico estaduais. Segundo Santomé (1998, p. 126) a “opção por um 

currículo disciplinar ou integrado também afeta notavelmente as funções dos diferentes 

professores e professoras que trabalham em uma mesma instituição escolar, bem como as 

interações entre eles.” Para o autor, o corpo docente tem dificuldade de se unir em equipes de 

trabalho, o que dificulta ações pedagógicas que integrem os saberes e as diferentes áreas que 

compõem um curso ou série escolar. 

Um dos motivos que explica essa dificuldade em agregar profissionais do magistério para 

produzirem ações pedagógicas integradoras na escola e no currículo está no próprio modelo 

linear-disciplinar dos cursos de licenciatura, nos quais os componentes curriculares ora se 

insolam, ora competem entre si, tornando-se rivais. Assim explica Santomé (1998, p.127): 

A tradição clássica e hierarquizadora, que se reflete em muitas instituições 

docentes, explica por que o corpo docente especialista em áreas de 

conhecimento de maior prestígio social, como matemática por exemplo, 

costuma valorizar seu trabalho de diversas maneiras: às vezes, ocupando no 

planejamento do horário mais tempo do que lhe corresponderia em uma 

divisão equitativa; outras vezes, negando-se a colaborar em experiências 

mais integradas por pensar que isso representa um desprestígio ou 

rebaixamento de sua área; outras pressupondo  que sua área é mais valiosa 

por ser “mais difícil”; pensando que sempre foi e será assim e que a 

integração não fará com que os alunos e alunas cheguem a compreender 

melhor seus conteúdos; etc.  

A hierarquização social das diferentes áreas, inclusive nos cursos de licenciatura, neste 

sentido, acaba por dificultar a concretização de ações interdisciplinares ou integradoras dentro 
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da escola e, consequentemente, na postura dos professores que relutam em se unirem para 

efetivação de propostas curriculares opostas a fragmentação dos saberes. 

Assim, se temos atualmente dificuldades em conceber e atuar na perspectiva do ensino 

integrado, talvez um dos pontos de partida para mudar este cenário seria, pelo menos por uma 

via, a formação do magistério que contemple a perspectiva do ensino integradora de cunho 

politécnico/omnilateral. Mas quais elementos devem ser contemplados nesta formação? O que 

caracteriza um professor ou professora que trabalha com o ensino integrado? 

Machado (2008), ao falar sobre o perfil docente da educação profissional a ser formado, 

estabelece que este seja profissional reflexivo e pesquisador, conhecedor das possibilidades e 

limites de sua profissão, das bases técnicas, tecnológicas e valores do mundo do trabalho, que 

saiba trabalhar coletivamente, comprometendo-se com a atualização de sua formação 

pedagógica.  

A autora também destaca que as bases tecnológicas constituem um diferencial do perfil 

docente, uma vez que englobam um “conjunto sistematizado de conceitos, princípios e 

processos relativos ao eixo tecnológico e à determinada área produtiva – de bens e serviços, 

resultante em geral de aplicação de conhecimentos científicos” (MACHADO, 2008, p 17). O 

perfil docente deve estar concatenado em bases científicas, vinculado aos conceitos e 

princípios das ciências da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens e nas áreas 

tecnológicas. 

Além disso, o profissional do magistério para o ensino profissional deve também ser capaz 

elaborar e participar do planejamento escolar, no que diz respeito à sua organização, gestão e 

também avaliação dos processos educativos, nas múltiplas especificidades do contexto escolar 

em suas dimensões regionais, políticas e culturais, de modo que permita a contextualização 

dos saberes sistematizados e científicos com sua realidade e também como potência para sua 

transformação e do que está ao seu redor. 

Em síntese, o perfil docente da educação profissional precisa dar conta de 

três níveis de complexidade: a) desenvolver capacidade de usar, nível mais 

elementar relacionado à aplicação de dos conhecimentos e ao emprego de 

habilidades instrumentais; b) desenvolver capacidades de produzir, que 

requer o uso de conhecimentos e habilidades necessários à concepção e 

execução de objetivos para os quais as solução tecnológicas existem e devem 

ser adaptadas; c) desenvolver capacidades de inovar, nível mais elevado de 

complexidade relacionado às exigências do processo de geração de novos 

conhecimento e novas soluções tecnológicas(MACHADO, 2008, p. 18). 

De modo semelhante, Moura (2008) esboça, a partir de uma análise do contexto 
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socioeconômico brasileiro e dos princípios e objetivos dos antigos Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFET), o perfil docente para EPT. Para ele, a educação profissional 

ainda está vinculada a uma referência capitalista que diminui sua importância ao vínculo 

empregatício e a uma formação fragmentada do ser humano, distanciando-se da proposta 

preconizada na educação politécnica. 

Assim, nestes termos, a formação docente deve partir da concepção humana que se volte para 

formação integral, incorporando ciência, trabalho, tecnologia e cultura como eixos 

indissociáveis, almejando a solução, pela ciência, dos problemas comunitários e dos setores 

produtivos, investindo na pesquisa e tendo-a também como princípio educativo. 

Por esta via, podemos inferir que a formação docente para o ensino integrado deve ser 

orientada para além dos saberes didáticos, da transmissão de conteúdos e da gestão escolar. 

Seu objetivo é mais amplo e ambicioso: focar em uma formação dos profissionais do 

magistério, privilegiando políticas públicas que os preparem para superação do modelo 

socioeconômico atual, de modo que priorize o ser humano ao invés do mercado.  

Como diz Freire (2005), a atuação docente nesta vertente educacional deve deixar de ver o 

aluno como depósito passivo de informações e tratá-lo como agente do processo de sua 

própria aprendizagem, construindo junto ao professor, em uma relação dialética, o 

conhecimento necessário para atuar no mundo de forma consciente e autônoma.  

Moura (2008) destaca que a formação docente para EPT deve contemplar os seguintes eixos: 

formação didático-pedagógica, área de conhecimento específico e diálogo constante entre os 

dois eixos anteriores com a sociedade de forma geral e com o mundo do trabalho. Para isso, 

ele deve ter amplo conhecimento nas seguintes áreas: relações entre estado, sociedade, ciência, 

tecnologia, cultura e educação; políticas públicas educacionais; os profissionais da educação 

na EPT; a unidade ensino-pesquisa; a docência de base humanista; docência e mundo do 

trabalho; a profissionalização do docente da EPT (carreira, formação inicial e continuada, 

remuneração); desenvolvimento e inovação. 

Assim, diante do exposto, temos uma formação docente diferenciada para atuar na EPT, visto 

que se trata de espaço formal de ensino peculiar, não o escamotando a um apêndice do ensino 

médio regular, mas ligando a figura docente deste contexto às especificidades e diferenças que 

ainda são ostensivas nesta modalidade de ensino. 

3 METODOLOGIA 

O percurso metodológico seguiu os caminhos da pesquisa qualitativa, por entendermos que 
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“esta se preocupa em responder questões muitos particulares” (MINAYO, 2009 p. 21), pois é 

um trabalho com vários significados, com motivações sobre as quais se aspira conhecer, desde 

valores até atitudes do contexto social, das instituições e das pessoas que se intenta uma 

investigação. 

Esse conjunto de fenômenos é entendido aqui como parte da realidade social, 

pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que 

fez e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

partilhada com seus membros. O universo da produção humana que pode ser 

resumido no mundo das relações, das representações e da intencionalidade 

como objeto de pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzido em 

números e indicadores quantitativos. (MINAYO, 2009, p.21). 

O método usado foi o monográfico que, segundo Gil (2014, p18) parte do “princípio do 

estudo de um caso” analisado com profundidade e ampliado a outros casos semelhantes, 

sendo eles individuais, em ambientes institucionais, grupos ou comunidades. 

O estudo de caso, segundo Gil (2014, p. 57-58), “é caracterizado pelo estudo exaustivo de um 

ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado’. Esta 

perspectiva metodológica é utilizada para a pesquisa de situações da vida real, nas quais não 

há uma fronteira clara entre temas ou temáticas, além de descrever o contexto em que será 

feita a investigação, explicando as variáveis que um determinado fenômeno causa. 

De acordo com Yin (2001, p. 32), o estudo de caso é “uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.” 

Este método de investigação científica parte, tecnicamente, de situações únicas, nas quais se 

sobressaem as variáveis de interesse em relação aos pontos de dados, baseando-se em várias 

fontes de evidência a fim de convergir dados, adicionando-se a eles os benefícios dos 

desenvolvimentos prévios das proposições teóricas que guiaram a análise destes dados (YIN, 

2001). 

Assim, quando em uma pesquisa o caminho metodológico usado é o estudo de caso, 

necessitamos de compreender que se trata de um método que utiliza abordagens próprias de 

coleta de dados e suas análises, bem como o formato peculiar de seu planejamento, tornando 

este tipo de estudo abrangente em investigações na quais as perguntas “como” e “por que” 

sejam as instigadoras do objeto a ser pesquisado. 

Yin (2001, p.108), afirma que as coletas de dados em um estudo de caso partem de várias 

evidências, o que se torna uma referência para validação e confiabilidade da pesquisa. Os 
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dados podem vir de seis fontes, a saber: documentos, registros em arquivos, entrevistas, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos, além, obviamente, dos 

pressupostos teóricos. 

Assim, partindo destes pressupostos, a técnicas para o desenvolvimento da pesquisa utilizadas 

neste trabalho foram as seguintes: 

A. Revisão bibliográfica: Já apresentada nas seções anteriores da dissertação. Para Macedo 

(1996, p. 13), a pesquisa de revisão bibliográfica é tão relevante e indispensável que é 

“entendida como uma revisão global-inicial de qualquer trabalho de pesquisa, na qual se 

envolve uma série de procedimentos metodológicos”. 

Para Yin (2001, p.49), no estudo de caso, “o desenvolvimento da teoria como parte da fase do 

projeto é essencial”. Para o autor, é necessário um esquema completamente suficiente à luz de 

proposições teóricas que devem ser anteriores à coleta de dados, de modo que se possa, 

inclusive, estabelecer um arcabouço sobre o que se tem de literaturas científicas sobre um 

determinado tema, de modo a generalizar resultados no estudo de caso. 

Assim, com vistas a descrever sobre a história, as políticas públicas, os marcos regulatórios e 

aspectos dos currículo integrado na EPT, apontando seus problemas tanto pedagógicos como 

de implementação dessas políticas e das propostas de cursos de formação docente, foram, por 

meio de livros, artigos, teses, dissertações, abordados os seguintes temas: 

 Aspectos históricos e a legislação sobre formação docente para educação 

básica, especialmente sobre a formação do magistério para o ensino 

profissional;  

 Currículo e ensino integrados na perspectiva da educação 

politécnica/omnilateral. 

B. Análise documental – Para Gil (2014, p.46), este tipo de técnica de pesquisa utiliza 

materiais que ainda não receberam algum tratamento analítico ou que ainda estão sujeitos a 

uma reelaboração. Com exceção dos estudos ligados diretamente à investigação de 

sociedades, as informações documentais são “relevantes em todos os tópicos de estudo de 

caso” (YIN, 2001, p.119).  

Para Yin (2001), a utilização de documentos no estudo de caso colabora e valoriza as 

evidências de outras fontes, possibilitando também a verificação dos dados obtidos, além de 

poderem ser revisitados a qualquer tempo. Cartas, memorandos, jornais, revistas, artigos 

publicados na mídia e documentos administrativos (propostas, relatórios, ofícios) são 



57 
 

exemplos de documentos que podem ser usados na análise documental. 

Assim, neste caso, os documentos utilizados neste trabalho foram os Projetos Pedagógicos 

de Curso (PPC) direcionados à formação inicial de docentes graduados não licenciados dos 

Institutos Federais, propostos como cursos de licenciaturas especiais na forma de 

complementação pedagógica. São eles:  

 Curso de Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não 

Licenciados (IFRS,2018); 

 Curso de Formação Pedagógica de Docentes da Educação Profissional em 

Nível Superior (IFSP, 20018); 

  Curso de Formação Pedagógica de Professores para Educação Profissional – 

EAD (IFFAR, 2018) 

 Curso Superior em Licenciatura para Formação de Docentes para Educação 

Profissional e Tecnológica (IFRN, 2016); e  

 Curso de Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica (IFBA, 2018);  

 Curso Superior de Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não 

Licenciados – Projeto Ofertado em Rede (REDE,2018) 

Com isso, nesta etapa, foram descritas e destacadas as características dos projetos propostos 

para a análise, principalmente no que diz respeito aos elementos que tratam dos marcos 

teórico-metodológicos, objetivos, matriz curricular, ementário e o perfil do egresso. Assim, 

foram feitos, à luz da teoria sobre o ensino integrado na perspectiva já dita, comparativos 

referentes aos pontos de convergência e divergência não só entre os documentos propostos 

por cada instituto, mas também com a literatura sobre o assunto, sobretudo se há referências 

com relação à temas como trabalho como princípio educativo, contextualização, 

interdisciplinaridade e transformação social.  

C. Análise dos dados - A partir destas técnicas de pesquisa, o trato dos dados foi feito por meio 

dos procedimentos da análise de conteúdo. Richardson (2012) conceitua a análise de conteúdo 

como um conjunto de ferramentas metodológicas que se aplica a discursos diversos.   

Segundo Carlomagno e Rocha (2017), qualquer tipo de conteúdo pode ser categorizado ou 

classificado por esta metodologia. Para isso, de acordo com os atores, é preciso criar 

categorias apropriadas para a investigação com regras claras de inclusão e exclusão, para 

evitar classificações em mais de uma categoria, evitando também que elas sejam muito 

amplas e prezando por sua exaustividade. 
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Nestes termos, as categorias de análise de referência para examinar os dados coletados foram 

as apontadas por Saviani (2007) e Araújo e Frigotto (2015) como orientadoras para 

organização do currículo integrado. São elas: O trabalho como princípio educativo, a 

contextualização, a interdisciplinaridade e a transformação social.  

Estas categorias, por sua vez, serão decompostas em subcategorias com o intuito de auxiliar 

na análise das informações que estão contidas nos projetos de cursos elencados para a 

investigação. O Quadro 01 apresenta as categorias de análise e suas subcategorias. 

Quadro 01 – Categorias de análise de conteúdo  

CATEGORIA CONCEITO SUBCATEGORIAS 

TRABALHO COMO 

PRINCIPIO EDUCATIVO 

Parte da compreensão do 

trabalho como algo 

próprio do ser humano, 

de sua ontologia. É por 

ele que o ser humano age 

sobre o meio natural e  

social, transformando-os. 

 Sentido ontológico do trabalho; 

 Sentido histórico do trabalho; 

 Ação sobre a natureza e sociedade 

para subsistência e aprendizagem; 

 Trabalho assalariado e produtivo; 

 Formação para o mundo do 

trabalho; 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Refere-se à íntima relação 

entre os conteúdos 

formativos e à realidade 

social dos estudantes. 

 Articulação dos conteúdos com a 

realidade social do estudante; 

 Realidade social como ponto de 

partida; 

 O cotidiano nos processo ensino-

aprendizagem. 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 

 

Refere-se à exploração 

das potencialidades de 

cada ciência, bem como 

dos seus limites; 

 Máxima exploração das 

potencialidades da ciência; 

 Compreensão dos limites da 

ciência; 

 Superação da fragmentação 

disciplinar; 

 Totalidade do conhecimento 
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TRANFORMAÇÃO SOCIAL 

Diz respeito  

à associação do projeto 

educativo com o futuro, 

baseada na ação material 

sobre a realidade dos 

sujeitos do processo 

educativo. 

 Futuro da sociedade; 

 Ação material que visa a produção 

de uma nova realidade; 

 Interesse social; 

 Desenvolvimento da realidade 

humana; 

 Realidade social como ponto de 

chegada. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos princípios organizativos do currículo integrado propostos por Saviani 

(2007) Araújo e Frigotto (2015). 

Foram, conforme categorias apresentadas no Quadro 01, destacados, de forma diferenciada, as 

palavras, expressões, frases ou trechos que reportem às categorias e suas respectivas 

subcategorias, objetivando desmembrar as informações contidas nos projetos e, por fim, 

reagrupá-las nas categorias temáticas para análise. 

Assim, a partir dos dados dos projetos analisados, podemos estabelecer comparativos com as 

categorias propostas por Saviani (2007) e Araujo e Frigotto (2015) que devem estar presentes 

no ensino integrado, traçando um cenário que mostrou como estes cursos lidam com a 

formação para o ensino integrado de cunho politécnico/omnilateral e se seus egressos tiveram 

acesso a este tipo de formação, de modo que se alinhem a esta concepção de ensino. 

Dito isto, podemos resumir o percurso mitológico empreendido até aqui conforme a figura 

abaixo: 
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Figura 2 – Esquema estrutural da pesquisa. 

 
Fonte: Feito pelo autor 

Os resultados deste arranjo metodológico da pesquisa foram sintetizados em blocos de análise 

que representam itens importantes em um projeto pedagógico de curso, pois neles estão 

contidos os eixos filosófico-pedagógicos, a demarcação dos objetivos a serem alcançados, as 

características dos profissionais a serem formados e como atuarão nos espaços escolares a 

partir da formação pretendida. Assim, delineamos os seguintes blocos análise: 

 Fundamentos teórico-metodológicos: neste primeiro bloco foram descritos os 

fundamentos filosóficos e pedagógicos dos PPC a partir das justificativas para a 

implantação destes cursos, bem como os perfis dos egressos propostos e os 

processos formativos a serem abordados; 

 

 Objetivos: corresponde às metas e estratégias a serem alcançadas por um 

determinado projeto, demarcando o ponto de chegada a partir dos elementos atuais 

que impulsionaram a construção de uma proposta. 

 

 Matriz curricular e ementário: Referente aos componentes curriculares 

elencados nos projetos, estabelecendo uma análise descritiva das disciplinas a 

partir de suas ementas, destacando referências aos conteúdos ou temas sobre o 
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trabalho como princípio educativo, interdisciplinaridade, contextualização e 

transformação da realidade social; 

 

 Prática profissional docente: neste bloco, descrevemos como é concebida a 

formação de professores da EPT a partir da sua prática docente prevista e descrita 

no PPC, principalmente nos estágios curriculares, tempos e momentos de reflexão 

dos professores que estão no exercício da docência. 

Por fim, comparamos as perspectivas elencadas nas literaturas sobre ensino integrado com as 

propostas dos projetos pedagógicos dos cursos analisados nesta pesquisa. 

 

3.1 Os projetos de curso analisados 

 

Antes de iniciarmos a seção de discussão e o resultado desta pesquisa, é preciso descrever um 

pouco sobre os projetos analisados neste estudo. Tratamos aqui, como já dissemos incialmente, 

de propostas de cursos de graduação em licenciatura em educação profissional e tecnológica 

voltados especificamente para formação de professores bacharéis e tecnólogos que já 

lecionam na educação profissional de nível médio, sobretudo aos que atuam nos institutos 

federais. 

Outro aspecto particular nesta pesquisa, diz respeito ao caráter especial destes cursos. Por via 

de regra, eles são ofertados como forma de implementação daquilo que é previsto na 

legislação que já foi apresentada neste trabalho, a exemplo o Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2014) que coloca como meta a formação de todos os professores da educação 

básica em nível de licenciatura, o que, posteriormente, reverberou nas Diretrizes Nacionais 

para Formação de Professores, Resolução 02/2015 (BRASIL, 2015). 

Dito isto, lançamos mão de alguns parâmetros que foram utilizados como critérios para a 

escolha dos projetos de cursos analisados, a saber:  

1. Os projetos analisados são de curso de licenciatura em educação profissional e 

tecnológica para docentes graduados não licenciados na forma de complementação 

pedagógica;  

2. Embora haja cursos no mesmo formato em universidades ou em outras instituições que 

ofertam cursos superiores, decidimos delimitar o cenário pesquisado aos cursos 

ofertados somente pelos institutos federais de educação, uma vez que são nessas 

instituições que o ensino integrado é ofertado e que efetivamente acontecem. 
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3. Outro critério que delimita nosso cenário de pesquisa, é a escolha de cursos que foram 

propostos ou reformulados após a Resolução CNE Nº 02/2015 que traça as diretrizes 

de formação de professores no Brasil atualmente. 

Tendo por bases estes critérios, para termos acesso à lista de cursos escolhidos neste trabalho, 

foi feita uma busca no e-MEC, plataforma eletrônica do Governo Federal, responsável pelo 

Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior onde os processos de 

credenciamento e autorização de instituições de ensino superior e cursos de graduação são 

feitos.  

Ao fazermos a busca na referida plataforma, na aba “consulta textual”, selecionando a opção 

“curso de graduação”, pesquisando por “nome do curso”, obtivemos, ainda sem os critérios 

que delimitam os cursos indicados, 30 resultados, conforme quadro abaixo: 

Quadro 02 – Cursos de licenciatura em EPT cadastrados no e-MEC 

 

ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

 

Nº DE CURSOS 

SITUAÇÃO 

EM 

ATIVIDADE 

EM 

EXTINÇÃO 

Faculdade ou Escola Superior 07 06 01 

Centros Universitários 07 01 06 

Universidades 06 04 02 

Institutos Federais 10 09 01 

Fonte: E-MEC, 2019. 

Feita esta listagem, partimos posteriormente para inclusão dos critérios para fazermos recortes 

dos projetos que foram usados nesta pesquisa documental. Assim, inicialmente foram 

descartados os cursos em extinção e também aqueles que constam como “não iniciados” pelo 

Sistema e-Mec. 

Também foram retirados do corpus desta pesquisa os PPC provenientes de faculdades, escolas 

superiores e universidades, considerando apenas os cursos ofertados pelos institutos federais, 

com exceção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, pois o 

curso de licenciatura ofertado não se trata de complementação pedagógica, fugindo do nosso 

recorte de pesquisa. 
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É importante ressaltar que três projetos que estão incluídos na pesquisa ainda não foram 

cadastrados ou não aparecem no Sistema e-MEC. São eles: O Curso de Licenciatura em 

Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal da Bahia – IFBA; o Curso de 

Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica, Projeto ofertado em Rede; Curso de 

Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte- IFRN. 

O passo posterior foi ter acesso aos PPC dos cursos de licenciatura em Educação Profissional 

ou nomenclaturas que remetam a formação de docentes para esta modalidade de ensino. Para 

isto foram feitas buscas nos sítios eletrônicos dos IF selecionados. Obtivemos, assim, os 

documentos do IFRN, IFBA, IFSP, IFRS, o IFFAR e o Projeto ofertado em Rede, composto 

para vários institutos federais (IFF, IFSUL, IFMA, IFRO, IFRN, IFMT, IFSULMINAS, IFG e 

IFRJ).  

Salientamos, porém, que não tivemos acesso ao documento atualizado do IFB, pois após 

breve leitura e em face dos critérios elencados para o recorte do corpus da pesquisa, 

constatamos que o PPC referido instituto não estava reformulado conforme a Resolução 

02/2015 (BRASIL, 2015). Entramos em contato por e-mail, solicitando documento mais 

atualizado, contudo não houve retorno do Instituto Federal de Brasília. 

Também não obtivemos acesso ao PPC do IFSULMINAS. Da mesma forma, entramos em 

contado por e-mail, porém sem retorno até a fase de análise desta pesquisa. 

Feito isso, podemos resumir nosso cenário de pesquisa conforme o seguinte quadro: 

 

 

Quadro 03: Projetos dos cursos de formação pedagógica ofertados pelos IF. 

 

INSTITUTO 

 

NOME DO CURSO 

CARGA 

HORÁRIA 

MODALIDADE 

DE OFERTA 

IFBA Licenciatura em Educação Profissional e 

Tecnológica 

1174h Distância  

IFRN Licenciatura em Formação Pedagógica 

para Docentes da Educação Profissional e 

Tecnológica 

1002h Presencial  
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IFRS Formação Pedagógica para Graduados Não 

Licenciados 

1410h Presencial 

IFFAR Formação Pedagógica para Professores da 

Educação Profissional 

1040h Distância 

IFSP Formação Pedagógica de Docentes para 

Educação Profissional de Nível Médio 

1041,5h Distância  

REDE Formação Pedagógica para Graduados Não 

Licenciados 

1640h Distância 

Fonte: Adaptados dos PPC dos cursos analisados. 

 

Estes, portanto, são os cursos que analisamos os projetos e sobre os quais descrevemos como 

o ensino integrado é abordado nestas propostas, tendo como itens analisados os marcos 

teórico-metodológicos, os objetivos, a matriz curricular ementário e as práticas docentes. 

Denominamos estes itens, a partir de agora, de blocos de análise e em cada um deles 

discorreremos como abordam os princípios que fazem parte do ensino integrado. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO: O QUE NOS MOSTRAM OS PROJETOS 

4.1 Primeira categoria: o trabalho como princípio educativo 

a) Fundamentos Teórico-metodológicos e perfil do egresso 

Com relação a esta categoria de análise, neste bloco não foram encontradas referências que 

façam uma correlação direta ou indireta ao trabalho como princípio educativo. Os textos dos 

PPC, no geral, não abordam o tema nos itens referentes à introdução, justificativa ou perfil do 

egresso. 

A exceção, neste caso, é da proposta do IFRS (2018) que, ao fazer referência ao projeto 

pedagógico institucional (PPI) e também ao plano de desenvolvimento institucional (PDI), 

cita diretamente os textos dos documentos, porém não o articula com a própria formação do 

docente e como ela deve ser delineada. 

Neste sentindo, partindo do pressuposto que analisamos aqui sobre projetos que são voltados 

para formação dos professores que já trabalham ou irão trabalhar na EPT, a negação do 
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elemento trabalho como princípio educativo nos marcos teórico-metodológicos, ou seja, como 

ponto de partida na qual a proposta pedagógica deve ser feita, mostra e reforça a 

desvalorização da EPT no contexto educacional brasileiro (RAMOS, 2005; SAVIANI, 2007). 

Historicamente, esta modalidade de educação foi negligenciada no Brasil. Por muito tempo, a 

educação escolar, oferecida quase que exclusivamente às elites, valorizou o ensino 

propedêutico em detrimento do ensino profissional. Quando a educação profissional começa a 

ser ofertada no país, no final do Século XIX e início do Século XX, era voltada para crianças 

órfãs, chamadas de desvalidas da sorte (CAIRES; OLIVEIRA, 2016), conectando este tipo de 

ensino a um viés assistencialista. 

Há também nessa relação de desvalorização da educação profissional uma ligação com 

aspecto social. A EPT se conecta ao conhecimento prático, aos elementos manuais e tais 

aspectos são ligados ao trabalho braçal, que no passado era função de escravo, sendo um dos 

motivos culturais para se escamotear este tipo de ensino pelo poder público ou nas políticas 

públicas da educação brasileira. 

Os escravos trabalhavam para movimentar a economia baseada na extração e 

comércio de madeira e na agroindústria açucareira, enriquecendo os 

proprietários de terra. Quanto maiores as riquezas e prosperidade nas 

fazendas e nos engenhos, maior era a distância socioeconômica entre os 

trabalhadores e senhores. Assim, também crescia o preconceito contra os 

trabalhos pesados e de cunho manual que eram destinados apenas aos 

escravos e àqueles socialmente próximos deles (OLIVEIRA; CAIRES, 2016, 

p. 26) 

Este preconceito com o trabalho manual em relação ao trabalho intelectual reverbera 

atualmente nas propostas e políticas educacionais voltadas para a EPT. Isto mantem a 

continuidade do dualismo educacional brasileiro, no qual o ensino técnico é voltado para as 

classes menos favorecidas e o ensino propedêutico para elite como plataforma de acesso aos 

cursos superiores e aos cargos de dirigentes (MOURA, 2007). 

 

b) Objetivos 

Do mesmo modo que no bloco relacionado aos fundamentos teórico-metodológicos, os 

objetivos dos projetos analisados não mencionam em nenhum momento aspectos referentes ao 

trabalho como princípio educativo. Assim, é importante salientarmos que este princípio é 

abordado na própria LDB, no Artigo 1º, que trata do conceito de educação. Vejamos:  

Art. 1. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
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ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil 

e nas manifestações culturais.  

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.  

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social (BRASIL, 1996, grifo nosso) 

Notamos assim que é explicita a vinculação do trabalho com a educação já no marco 

regulatório. O conceito de educação remonta ao trabalho como local de seu desenvolvimento 

e a educação escolar deve se vincular a esta atividade essencialmente humana.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional faz outra referência ao trabalho como 

princípio educativo em seu Art. 2º. Nele se esboça que a educação, como dever da família e 

do Estado, tem como uma de suas diversas finalidades o “preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996). Isto só reforça que um projeto 

de curso, no qual o intuito seja a formação docente para a educação profissional e de sua 

atuação no ensino integrado, deve estabelecer-se como um dos seus objetivos, no mínimo, que 

o docente compreenda o trabalho como princípio no seu fazer pedagógico e parta da 

perspectiva que seus estudantes devam conhecer os fundamentos científicos e tecnológicos 

dos meios de produção modernos (RAMOS, 2008). 

 

c) Matriz curricular e ementário 

Neste bloco, verificamos como os temas relacionados à categoria de análise são evidenciados 

na organização curricular dos cursos. Além dos componentes curriculares elencados e sua 

disposição nos fluxogramas, destacamos os conteúdos das disciplinas no ementário, buscando 

referências relacionadas ao trabalho como princípio educativo. 

Com isso, dos PPC analisados, 4 deles (IFRN, IFFAR, IFRS e REDE), apresentaram aspectos 

relacionados ao mundo do trabalho em seus textos. Assim, diferentemente dos outros blocos, 

há aqui maiores alusões sobre a temática destacada, mesmo que ainda pouco discutida ou 

isolada neste bloco em específico. Vejamos como o tema é tratado pelo Instituto Federal 

Farroupilha:  

A concepção do currículo do curso tem como premissa a articulação entre a 

formação acadêmica e o mundo do trabalho, possibilitando a articulação 

entre os conhecimentos construídos nas diferentes disciplinas do curso com a 

prática real de trabalho, propiciando a flexibilização curricular e a 

ampliação do diálogo entre as diferentes áreas de formação (2008, p. 26, 

grifo nosso). 
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Com relação ao IFRN, por exemplo, ao abordar sobre a organização curricular do curso, 

menciona-se a temática ao fazer citações diretas sobre a Proposta Pedagógica Institucional do 

referido Instituto, ressaltando que deve haver uma “compreensão que os homens e mulheres 

produzem sua condição humana como seres históricos-sociais capazes de transformar a 

realidade” (IFRN, 2016, p. 13) e também que sua organização curricular deve ser pautada no 

trabalho como princípio educativo.  

Quando se traz para o texto do documento aspectos relacionados a esta categoria, revela-se 

que seus proponentes em algum momento pensaram em abordar este princípio que deveria 

perpassar por todo o texto, desde sua fundamentação teórica até os objetivos a serem seguidos. 

Porém, mesmo que mencionados, a falta de referências anteriores nos itens que fazem parte 

dos projetos prejudica a compreensão deste aspecto devido a sua carência de consistência 

teórica. 

Quanto às disciplinas, seguindo a mesma lógica de poucas abordagens sobre o tema analisado, 

podemos construir o seguinte quadro: 

Quadro 04: Componentes curriculares que abordam o tema trabalho como princípio 

educativo 

Instituto Componente Descrição - Ementa 

IFRN Fundamentos sociopolíticos 

e econômicos da educação 

Educação e trabalho e reestruturação produtiva; 

Empregabilidade e educação; Educação e trabalho numa 

perspectiva emancipatória. 

IFRN Fundamentos e bases da 

Educação profissional e 

tecnológica 

Educação e trabalho; Diretrizes políticas da educação 

profissional no Brasil; DCN para EPT no Brasil. A EPT na 

Rede Federal 

IFFAR Filosofia da Educação Filosofia da Educação na formação e na prática do 

trabalhador. Educação e Cultura. Educação e o mundo do 

trabalho 

IFRS Sociologia da educação 

Juventude, trabalho e 

educação 

A construção sócio histórica da noção de juventude. As 

instituições educativas (família, escola, trabalho) e 

processos de inclusão/exclusão. Os jovens e a 

escolarização: relação entre juventude e escola. Relação 

escola-família-sociedade. Questões do contemporâneo: 

mídia, consumo, tecnologia, mundo do trabalho e 

qualificação profissional, violência e o lugar da escola na 

produção de subjetividades e identidades juvenis. 

Educação e trabalho no contexto das relações capitalistas 
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de produção e as dimensões educativas da prática social do 

trabalhador. 

IFFAR Educação profissional e 

educação de jovens e adultos 

Trabalho, educação, ciência e tecnologia. As metamorfoses 

do mundo do trabalho. As transformações científicas e 

tecnológicas e suas implicações no mundo do trabalho e no 

processo educativo. A formação do trabalhador no 

contexto atual. Políticas de educação profissional e de 

educação de jovens e adultos. Princípios e fundamentos da 

educação de jovens e adultos. Os sujeitos e a historicidade 

da educação de jovens e adultos. Métodos e processos de 

ensino e aprendizagem de jovens e adultos. 

REDE Fundamentos históricos e 

filosóficos da educação e do 

trabalho 

Estado, Sociedade, Educação e Economia Capitalista. 

Educação e Trabalho em uma perspectiva Emancipatória. 

Introdução às teorias filosóficas da educação à luz dos 

autores clássicos e contemporâneos. Filosofia e prática 

docente. Evolução histórica da educação e do trabalho. A 

educação e o Trabalho no contexto histórico-cultural 

brasileiro. Educação Profissional e Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil Contemporâneo 

Fonte: Feito pelo autor a partir das ementas dos PPC analisados 

Como podemos perceber no Quadro 04, além dos poucos projetos que fazem referências ao 

tema trabalho como princípio educativo, vemos a concentração desta temática em 

componentes curriculares específicos vinculados às áreas de Sociologia, Filosofia e História. 

Diferentemente destes, porém, componentes voltados aos estudos sobre currículo, didática e 

metodologias não incluem em suas ementas conteúdos sobre o trabalho e sua importância nos 

referenciais curriculares-metodológicos, sejam eles, como descreve Saviani (2007), como 

categoria ontológica ou também como categoria histórica. O reforço deste princípio do ensino 

integrado em outras disciplinas enfatizaria a necessidade do trabalho pedagógico na 

perspectiva integrada. 

Ademais, para Ciavatta (2005), a emancipação humana é feita nas relações sociais e nos 

momentos em que a vida é produzida pela ação de mulheres e homens, ou seja, no trabalho. 

Assim, a formação do professor, conforme Moura (2008), deve contemplar de forma 

consistente temas que relacionem docência e o mundo do trabalho, de modo que não se 

reduza algo que é ontológico do ser humano aos meros aspectos históricos ligados ao mercado. 
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d) Prática profissional docente 

Por fim, neste bloco, veremos as projeções nas propostas sobre práticas dos cursistas em 

formação, sobretudo nos estágios curriculares e nos tempos e momentos de reflexão dos 

professores que estão no exercício da docência. 

Assim, seguindo a mesma lógica dos outros blocos de análise, percebemos que as situações 

apresentadas nos textos dos projetos continuam a negligenciar o trabalho como princípio 

educativo. Dentre os projetos, o único que faz abordagens sobre o tema neste item em 

específico é o do Instituto Federal Farroupilha (IFFAR, 2018, p.32): 

É um espaço destinado à preparação para o mundo do trabalho em 

instituições de ensino de educação Básica na modalidade da Educação 

Profissional (Técnica e Tecnológica), bem como na modalidade profissional 

da educação de jovens e adultos.  

Mesmo assim, a abordagem feita no texto do projeto parece ser genérica. Como dito em outro 

bloco, a falta das referências iniciais nos itens introdutórios do projeto não reforçam os 

aspectos mencionados, fragilizando assim as informações que os cursistas necessitam para 

implementação do curso. 

 

4.2 Segunda categoria: A interdisciplinaridade 

a) Fundamentos teórico-metodológicos 

De início, analisamos os fundamentos teórico-metodológicos e perfil dos egressos. No PPC 

do IFRN, por exemplo, neste bloco de análise, há muitas referências relacionadas ao 

pressuposto do curso ser baseado em perspectiva de formação interdisciplinar. Abordam-se 

neste item posturas contrárias às “divisões disciplinares fragmentadas e reducionistas” (IFRN, 

p. 05), bem como “o estabelecimento do diálogo interdisciplinar com outras disciplinas e 

áreas de conhecimento.” 

Esta abordagem corrobora com autores como Frigotto (2011) ao destacar a 

interdisciplinaridade como uma necessidade para a produção do conhecimento, fundamentado 

no caráter social e dialético, bem como da natureza intersubjetiva das pessoas no processo de 

aprendizagem. 

Nesta mesma esteira, este mesmo princípio do ensino integrado é apresentado na proposta de 

formação dos docentes não licenciados no texto do documento do IFBA da seguinte forma:  

Com sólida formação interdisciplinar, envolvendo adequada formação 
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teórico e prática, o profissional egresso será capaz de integrar sua prática 

profissional “os conhecimentos pedagógicos e fundamentos da educação e 

da educação profissional, didática e práticas de ensino, teorias da educação, 

legislação educacional, políticas de financiamento, avaliação e currículo. 

(IFBA, 2018, p.14). 

 E também ao falar sobre o perfil do egresso: 

(...) o egresso da Licenciatura em Educação profissional e Tecnológica do 

IFBA será capaz de integrar a teoria e a prática entre os diferentes saberes, 

atuando nas esferas da docência, da gestão de processos educativos e na 

organização da gestão institucional, no desenvolvimento de pesquisa e 

inovação e extensão tecnológica (IFBA, 2018, p.14). 

No caso do IFRS, podemos destacar o seguinte:  

A estrutura curricular do Curso de Formação Pedagógica para Graduados 

Não Licenciados do IFRS – Campus Sertão é interdisciplinar e está 

organizada de forma semestral e vários componentes curriculares dialogam 

entre si, uma vez que, para a conclusão do Curso, é necessária a 

integralização de todos os componentes curriculares descritos nos núcleos 

anteriormente citados (IFRS, 2018, p.30). 

Por ser um tema recorrente na academia, sobretudo, nas áreas de ensino e educação, a 

interdisciplinaridade tem ganhado força na literatura científica nacional na área da educação e 

ensino, sobretudo na década de 70 do século passado. 

Referências a este tema também são encontradas no projeto pedagógico do IFSP, porém, 

apenas como citação às Diretrizes Curriculares da Educação Profissional e Tecnológica no 

que diz respeito aos princípios norteadores da EPT (BRASIL, 2012). 

Contudo, as propostas pedagógicas do Instituto Federal Farroupilha e do Projeto Curso 

Ofertado em Rede não trazem, neste bloco de análise, nenhuma referência ao tema 

interdisciplinaridade ou qualquer outro que faça ligação às posições contrárias à fragmentação 

curricular ou união e diálogo entre as disciplinas ou saberes. Isto ainda tende a reforçar o 

caráter positivista e linear-disciplinar dos arranjos curriculares, bem como a escassez de 

debates sobre a organização e postura pedagógica de vários sistemas educativos e, por 

consequência, das instituições educativas sobre o tema. Santomé (1998, p. 26), ao falar sobre 

os motivos do currículo integrado, assim afirma: 

A coerência com que se afirma, com que são planejados os conteúdos dos 

sistemas educacionais, dificilmente é visível para alunos e, algumas vezes 

até mesmo para professores, seja qual for o nível educacional. Tanto na 

educação infantil e no ensino fundamental como na universidade, o princípio 

que rege a seleção de conteúdo, assim como sua forma de organização em 

área de conhecimento e disciplinas, não costuma ser objeto de reflexão e 

discussão seletiva; é aceito como algo a priori e provoca um notável silêncio 

na comunidade escolar científica e trabalhadora, pelo menos se levarmos em 

consideração os escassos debates que provoca. 
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Em essência, o ensino integrado se desenvolve pela articulação entre as disciplinas 

propedêuticas e aquelas voltadas para formação específica. A interdisciplinaridade, então, 

deve se traduzir em práticas pedagógicas que promovam maiores parcelas de integração entre 

esses saberes, contudo, sem supervalorizar um em detrimento do outro (RAMOS, 2008). 

 

b) Objetivos 

Quanto aos objetivos, que são guias para formação dos docentes, estes também não 

apresentam referências relacionadas à interdisciplinaridade. Suas formulações são genéricas e 

não explicitam uma meta de formação de perfis de egressos. Com isso, reforça-se também 

uma cultura docente na qual é mais difícil lidar com a interrrelação de saberes, criando-se 

assim um isolamento. 

O corpo docente tem mais dificuldade para formar equipes de trabalho. 

Também é possível que a categoria de professores e professoras, em sua 

dimensão geral, fique mais imprecisa, e que as especialidades unam e 

funcionem com nexo de publicação (SANTOMÉ, 1998, p. 126). 

No ensino disciplinar, a única preocupação dos professores e professoras são suas próprias 

áreas e, por vezes, estas são consideradas mais importantes que as demais. Quando não se 

objetiva formação de profissionais com perfil de integração, ou pelo menos, quando isto não 

se expressa de forma clara no mecanismo pedagógico norteador (PPC), há, consequentemente 

a manutenção de práticas docentes pouco alinhadas a uma postura interdisciplinar. 

 

c) Matriz curricular e ementário 

Com relação à matriz curricular e ementário, o documento do IFRN relata que a organização 

curricular do curso é caracterizada pela formação de núcleos articuladores dos saberes e que 

estes se alinham às práticas interdisciplinares. Há neste item específico do projeto relatado de 

forma explicita a necessidade de preparar professores para atuar no ensino integrado. Vejamos: 

A proposta pedagógica está organizada por núcleos articuladores dos saberes, 

os quais favorecem a prática da interdisciplinaridade e da contextualização. 

A estrutura da proposta fortalece o reconhecimento da necessidade de uma 

formação de professores integradora de conhecimento científicos e culturais, 

valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de 

socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre 

diferentes visões de mundo (IFRN, 2016, p. 11-12). 

Do mesmo modo, o Instituto Federal Farroupilha esclarece como será o manejo do curso, de 

modo que as práticas voltadas à interdisciplinaridade sejam efetivadas. Observemos: 



72 
 

A organização curricular e os conteúdos curriculares permitem o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem de forma ampla e 

integrada com as demais atividades e cursos de nossa instituição, 

possibilitando o intercâmbio entre diferentes saberes e práticas de modo que 

se estabeleça o processo de construção do conhecimento (IFFAR, 2018, p. 21) 

(...) O Curso Formação Pedagógica de Professores para a Educação 

Profissional - EAD estabelecerá a articulação das diferentes práticas, numa 

perspectiva interdisciplinar, dando ênfase aos procedimentos de observação e 

reflexão, de forma a oportunizar a atuação em situações contextualizadas, 

sempre utilizando a tecnologias de informação e comunicação (IFFAR, 2018, 

p. 21). 

E mais adiante: 

A concepção do currículo do curso tem como premissa a articulação entre a 

formação acadêmica e o mundo do trabalho, possibilitando a articulação 

entre os conhecimentos construídos nas diferentes disciplinas do curso com a 

prática real de trabalho, propiciando a flexibilização curricular e a ampliação 

do diálogo entre as diferentes áreas de formação (IFFAR, 2018, p. 21).  

Estas referências fora do corpo do ementário do projeto só são apresentadas nos PPC do IFRN 

e IFFAR. Os outros projetos não abordam como será, pelo menos em sua caracterização da 

matriz curricular e no funcionamento do fluxograma dos cursos, assuntos referentes à 

interdisciplinaridade ou ao currículo integrado. Isto demonstra a dificuldade de se estabelecer 

práticas interdisciplinares dentro da própria formação docente e como a visão disciplinar 

ainda está arraigada no pensamento dos proponentes dos cursos. Santomé (1998, p. 80) diz 

que:  

Analisando numericamente, são pouco frequentes as organizações dedicadas 

exclusivamente a promover de modo explícito as abordagens 

interdisciplinares, a refletir e pesquisar o que a interdisciplinaridade implica. 

Não obstante, de forma indireta existem numerosamente instituições que na 

prática são obrigadas a assumi-la. 

É importante destacar, contudo, que o PPC do IFBA afirma que a organização curricular do 

cursos atuará com o que denominam de “Movimentos Investigativos” (IFBA, 2018). Tais 

movimentos seriam formas de discutir temas que perpassariam todas as disciplinas do 

semestre na tentativa de trabalhos interdisciplinares. 

Os componentes curriculares, porém, são mais ostensivos quando tratam do tema, pois são 

mais recorrentes, inclusive com abordagens de conteúdos relacionados à interdisciplinaridade.  

Quadro 5: Componentes curriculares que abordam o tema interdisciplinaridade 

Instituto Componente Descrição - Ementa 

IFRN Metodologia e estratégias O ensino por meio de estudo interdisciplinares. 
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de ensino 

IFBA Currículo e a prática do 

professor EBTT 

Currículo, interdisciplinaridade, transversalidade e 

transdisciplinaridade.  

IFFAR Didática, currículo e 

organização do trabalho 

pedagógico 

Currículo Integrado 

REDE Didática e educação 

profissional e tecnológica 

Didática na e para a educação profissional. A organização 

curricular e o ciclo didático na EPT. Pesquisa, inovação 

tecnológica e Extensão como princípios educativos. 

Integração curricular, interdisciplinaridade e o processo 

de ensino-aprendizagem em espaços escolares e não 

escolares. Didática e práxis pedagógica na EPT 

REDE Educação Profissional Educação e trabalho. Sujeitos da Educação Profissional. 

Trajetória histórica da educação profissional no Brasil; 

Pressupostos teórico-metodológicos da educação 

profissional e tecnológica. O trabalho como princípio 

educativo. Políticas de educação profissional no Brasil; 

Integração da educação profissional com a educação 

básica. Currículo, Transdisciplinaridade e Educação 

Tecnológica. Fundamentos para a Formação de 

Professores no Ensino Tecnológico. Trabalho Pedagógico 

e Político no Ensino Tecnológico 

REDE Organização curricular e 

currículo integrado 

O currículo como construção social e cultural. Teorias 

curriculares. O projeto pedagógico-curricular. Temas 

atuais e currículo. O processo curricular na perspectiva 

da integração da educação básica com a educação 

profissional. Concepções e princípios do currículo 

integrado. A organização do currículo integrado. O 

currículo integrado e a prática docente por meio de 

projetos interdisciplinares. 

IFSP Formação Pedagógica de 

Docentes para a 

Interdisciplinaridade no contexto da formação 

profissional técnica de nível médio 
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Educação Profissional de 

Nível Médio 

IFSP Formação Pedagógica de 

Docentes para a 

Educação Profissional de 

Nível Médio 

Traz para o debate questões importantes como 

interdisciplinaridade, práticas escolares, a ideologia do 

livro didático e documentos oficiais em paralelo à 

abordagem mais específica na Educação Profissional. 

Dessa forma aborda as Diretrizes curriculares da 

educação profissional perpassando por discussões 

importantes como currículo e ideologia e o currículo no 

cotidiano da escola em consonância com o conhecimento 

acerca das especificidades dos cursos e programas da 

educação profissional, como o currículo integrado - 

Discutir o Currículo integrado e outras especificidades da 

Educação Profissional - Currículo, disciplina, 

interdisciplinaridade - Currículo integrado na Educação 

Básica em todos os ciclos de escolarização 

Fonte: Feito pelo autor a partir das ementas dos PPC analisados 

Há aqui, de acordo com o Quadro 5, nos ementários dos cursos maior ênfase sobre o tema 

interdisciplinaridade, sobretudo nos componentes curriculares voltados às áreas da didática, 

da metodologia e do próprio currículo, com destaque para o Projeto Ofertado em Rede (2018) 

que oferta 3 disciplinas que fazem referências diretas à perspectivas de ensino interdisciplinar, 

inclusive com abordagens específicas sobre currículo integrado. 

Contudo, destacamos que, conforme evidencia Santomé (1998), a mera oferta de disciplinas 

não garante em si, a nível de formação de professores, posturas docentes alinhadas à 

integração. É preciso, segundo o autor, que em seu ato formativo e dinâmica dos próprios 

cursos de formação também tenham como rotina, na organização e nas práticas pedagógicas, a 

interdisciplinaridade como base. Se o formato dos cursos de formação para os docentes for em 

um viés linear-disciplinar, suas práticas também tendem a ser desta forma. 

 

d) Prática  profissional docente 

Não encontramos em relação a este bloco, em nenhum dos projetos analisados, referências 

sobre práticas que incentivem ou guiem os cursistas a trabalharem com a interdisciplinaridade 

em sala de aula. Dada a importância dessa postura docente nas ações didáticas 
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desempenhadas por ele, sobretudo no ensino integrado, isto pode inviabilizar a proposta deste 

modelo organizativo-curricular, uma vez que, em sua essência, propõe o trabalho conjunto 

entre áreas propedêuticas e técnicas (RAMOS, 2008). 

 

4.3 Terceira Categoria – Contextualização 

 

a) Fundamentos teórico-metodológicos 

Da mesma forma que nos outros blocos de análise, descreveremos aqui o que foi encontrado 

nas propostas de cursos em relação ao tema contextualização. Assim, quando buscamos 

referências em itens nas partes introdutórias dos projetos, a exemplo da justificativa, a 

tendência que notamos é a mesma relatada em outros blocos analisados: nem todos os 

projetos abordam de forma explícita tal princípio na prática do ensino integrado.  

Das referências encontradas neste bloco, podemos destacar, por exemplo, a do IFRN (2016, p. 

11) quando se explicita que o professor deve “estimular os alunos em sua curiosidade 

científica, incentivando-os à pesquisa e a reflexão ética perante a sociedade e a natureza, 

aproveitando as potencialidades locais, sob a perspectiva da sustentabilidade.” 

Outros projetos, porém, ao fazerem referências sobre o tema, revelam situações de 

contextualização apenas nas práticas pedagógicas voltadas para o curso de formação dos 

professores especificamente, e não como formação docente que os prepare para prática 

didática em sala de aula. O IFBA, a título de exemplo, assim descreve esta temática: 

Estabelecer relações entre a formação específica em nível de graduação 

tecnológica ou bacharelado que o professor cursista já possui e os 

conhecimentos pedagógicos que o professor-cursista já possui e os 

conhecimentos pedagógicos no campo específico da educação profissional. 

(IFBA, 2018, p. 13). 

De modo semelhante, o projeto do IFAAR (2018, p. 10) aborda o tema ao dizer que “a 

formação desse profissional requer saberes e conhecimentos imprescindíveis à reflexão, à 

análise e às intervenções propositivas tanto na atividade de trabalho quanto no contexto 

social.”  

Entretanto, não identificamos na proposta feita no Projeto Ofertado em Rede de elementos 

que discutem a contextualização na aprendizagem e, no caso do IFSP (2018), a única 

referência neste bloco se faz pela transcrição de um trecho das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (DCNEM, 2012). 

Dante Moura (2007, p. 24) relata que “todo conhecimento significativo é contextualizado, 
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produzido e utilizado em contextos específicos.” Segundo o autor, a contextualização objetiva 

superar o percurso árido das abstrações científicas ao conteúdo que é proposto para as aulas, 

de forma que se relacionem experiências pretéritas e contemporâneas que fazem parte do 

cotidiano dos estudantes. 

 

b) Os objetivos 

No caso dos objetivos, a tendência dos outros elementos também permanece. Pouco é 

retratado nos PPC aspectos que falam sobre o contexto e o cotidiano como forma que 

estrutura o ensino integrado. Dos projetos, apenas o IFFAR (2018, p. 11), ao destacar como 

objetivo “oportunizar o trabalho científico com diferentes teorias educacionais e pedagógicas, 

visando compreender a realidade social” e o Projeto Ofertado em Rede (2018, n.p) quando 

objetiva “desenvolver conhecimentos teóricos e práticos sobre o processo educacional de 

modo abrangente e flexível, possibilitando que a formação esteja em interface com as 

transformações dos contextos sociais e educacionais” retratam preocupação com a formação 

docente voltada para atuar com elementos da realidade do estudante. 

Essa postura ainda não é bastante presente nas escolas e, via de regra, porque o docente não é 

preparado para atuar com metodologias que busquem relacionar os conteúdos científicos e 

tecnológicos à realidade dos estudantes. Isso demonstra que a postura ainda enciclopedista na 

atuação dos professores é presente, mesmo que esta pedagogia já tenha sido rechaçada há 

muito tempo. 

Moura (2007) coloca que a contextualização deve ser entendida como uma forma de 

problematizar as condições sócio-econômicas, políticas e históricas e para aplicabilidade dos 

saberes escolares, de forma que o aluno conheça as limitações e potencialidades do saber 

sistematizado cientificamente. O conteúdo, segundo o autor, deve ganhar sentido na relação 

que se estabelece entre o que é aprendido e àquele situado em uma dada realidade. 

 

c) Matriz curricular e ementário 

A tendência de pouca referência sobre esta temática também segue o mesmo ritmo dos outros 

elementos. Observamos que faltam, mesmo nas matrizes curriculares e sobretudo nos 

ementários, maior abordagem e, em alguns casos, a própria abordagem destes temas na 

organização curricular dos PPC.  
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As únicas referências, por exemplo, que achamos foi no projeto do IFRN (2016, p.13) quando 

faz citações a dois elementos das DCNEM, a saber: conceito de realidade concreta como 

sínteses de múltiplas relações e prática pedagógica pautada na interdisciplinaridade, 

contextualização e flexibilidade. 

Quanto aos componentes curriculares e seus ementários, identificamos apenas o seguinte: 

Quadro 06: Componente curricular que aborda o tema contextualização 

Instituto Componente Descrição - Ementa 

REDE Educação de jovens e 

adultos 

Educação e Trabalho na perspectiva de empoderamento 

e emancipação. Currículo, Direitos Humanos e 

Economia. Projeto de Intervenção Social 

Fonte: Feito pelo autor a partir das ementas dos PPC analisados 

Como podemos perceber, a questão da contextualização ou do cotidiano do aluno não parece 

ser um tema importante para a formação de docente da educação profissional. Se o ensino 

integrado necessita dessa ponte com a realidade social ou estudo como ponto de partida para a 

intervenção social, marca da integração curricular, não se vê, entretanto, referências robustas 

sobre o tema. 

Percebemos que isso foge até dos mecanismos legais, pois estes apontam como referência 

para o ensino médio, por exemplo, a contextualização do ensino. Mais do que isso, é um 

elemento norteado do ensino médio que deve ser modelo para a formação dos professores 

também. 

  

d) Prática profissional docente 

Neste item, observamos algumas referências quanto ao tema, relatando que a prática 

profissional docente deve ter maior proximidade com as experiências vividas pelos estudantes. 

Vejamos alguns recortes dos PPC que tratam sobre isso: 

No IFRN: 

A prática profissional proposta, rege-se pelos princípios da equidade 

(oportunidade iguala todos) diversidade (mais de uma modalidade de prática 

profissional), aprendizado continuado (articulação entre teoria e prática e 

acompanhamento total do estudantes (IFRN, 2016, p.05) 

(...) contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando a 
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experiência do professor, sem perder de vista a (re)construção do saber 

escolar (IFRN, 2016, p.11). 

Também no Projeto ofertado em  Rede: 

Com a finalidade de garantir o princípio da indissociabilidade entre teoria e 

prática no processo de ensino-aprendizagem, o curso de formação 

pedagógica para graduados não licenciados privilegia metodologias 

problematizadoras que tomam como objetos de estudos os fatos e fenômenos 

do contextos educacionais, procurando situá-los, ainda, nos espaços 

profissionais específicos em que os estudantes atuam (REDE, 2018, n.p). 

Podemos inferir, portanto que até então este é um dos elementos menos trabalhados nos PPC 

até agora. Diante disto, cabe-nos aqui fazer alguns questionamentos: Por que os aspectos 

relacionados às práticas docentes são esvaziados destes princípios? Não seria nela a 

oportunidade de mudanças qualitativas em relação à ação docente em um modelo integrador? 

 

4.4 Quarta categoria – Transformação da realidade social 

a) Fundamentos teórico-metodológicos 

Seguindo a mesma lógica dos outros blocos de análise, a maior parte dos PPC não faz 

referência a este tema neste item. Tópicos sobre as mudanças sociais não são vistos ou 

propostos nas partes que fazem ligação com os marcos teórico-metodológicos e o perfil do 

egresso esperado. 

Para este item, a proposta do IFFAR (2018, p. 21) destaca alguns trechos que dizem respeito a 

este tema. O projeto aborda, por exemplo, que os professores são “agentes da transformação 

em sua instituição, sendo capazes de questionar estratégias de ensino, investigando novas 

alternativas para um melhor desempenho de seus estudantes.” Mais adiante, na mesma 

proposta, identificamos o seguinte:  

O Curso está baseado no objetivo fundamental dos cursos de formação 

pedagógica que é formar professores, como sujeitos de transformação da 

realidade brasileira, comprometidos na busca de soluções das problemáticas 

existentes nas instituições educativas (IFFAR, 2018, p. 22) 

Por outro lado, ao observamos com atenção, os textos em destaque fazem referência a 

transformações na realidade no que se refere às práticas didáticas em sala de aula e não como 

ação para que os professores promovam em seus alunos o desejo de mudança em sua 

realidade. Sobre este objeto, diz Freire (1997, p. 95).  

Nada ou quase nada existe em nossa educação que desenvolva no nosso 

estudante o gosto da pesquisa, da constatação, da revisão dos “achados” -  o 

que implicaria no desenvolvimento da consciência crítico transitivo-crítica. 

Pelo contrário, a sua perigosa superposição à realidade intensifica no nosso 
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estudante a sua consciência ingênua. 

Entretanto, o IFSP (2018, p.24), no trecho exposto abaixo, destaca mais enfaticamente a 

necessidade de formação de professores que instiguem, em seus alunos, a necessidade de 

mudança por meios dos conhecimentos adquiridos na escola:  

(...) é o professor que planeja, organiza e desenvolve atividades e materiais 

relativos à Educação Profissional em disciplinas da área técnica, sendo capaz 

de reconhecer a realidade identificada no Projeto Político Pedagógico da 

instituição de Educação Profissional de Nível Médio onde atua/irá atuar. 

Em sua atuação, prima pelo desenvolvimento do educando, incluindo a sua 

formação ética, a construção de sua autonomia intelectual e de seu 

pensamento crítico, contribuindo para a formação de um cidadão consciente 

capaz de intervir no mundo, transformando a sua realidade (IFSP, 2018, p. 

24) 

Há no destaque claramente um guia na proposta que indica a necessidade de formar os 

professores que saibam analisar sua realidade, bem como promover a formação do sujeito que 

atue sistemático e eticamente na promoção de mudanças efetivas na realidade onde vive. 

Como destaca Lima (2016, p. 352), a educação (e com ela a docência) não garante, por si só, a 

emancipação das humanidades, “mas pode criar condições necessárias para este fim.” 

 

b) Objetivos 

Quanto aos objetivos propostos no projeto, segue-se a mesma tendência e poucas propostas 

atentam-se a destacar a mudanças sociais como metas que os professores devem aprender em 

sua formação. Os únicos trechos que observamos destaques quanto isso foram:  

No Projeto ofertado em Rede (2018, n.p): 

 Atuar com ética e compromisso com vista a uma sociedade justa, equânime e 

igualitária; 

 Identificar problemas socioculturais com postura investigativa integrativa e 

propositiva em face de realidade complexa, com vista a contribuir com para 

superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas e outras; 

 Identificar problemas sócio culturais e educacionais, propondo respostas 

criativas às questões de qualidade de ensino e medidas que visem superar  a 

exclusão. 

A negação das outras propostas de uma formação docente que vise a uma atuação pedagógica 

de promoção de mudanças sociais consciente e cientificamente embasadas revela uma 

preparação docente que ainda não se preocupa com as experiências vividas pelos alunos.  

Freire (1997, p. 93), contudo, nos indica uma direção contrária: uma educação distante do 
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bacharelismo, no sentido, segundo o autor, de discursos verbosos, porém aproximada de uma 

teoria que se insira na realidade.  

Quase sempre, ao se criticar esse gosto da palavra oca, em nossa educação, 

se diz dela que seu pecado é ser “teórica”. De teoria, na verdade, precisamos 

nós, num contato analítico com o existente, para comprová-lo, para vê-lo, 

vivê-lo e vivê-lo plenamente, praticamente. Neste sentido, é que teorizar é 

comtemplar. Não no sentido distorcido que lhe damos, de oposição à 

realidade. De abstração. Nossa educação não é teórica porque lhe falta o 

gosto de comprovação, da invenção, da pesquisa. Ela é verbosa. Palavresca. 

É sonora. É “assistencializadora”. Não comunica. Faz comunicados, coisas 

diferentes. 

Assim, temos, por cultura e história educacional, uma formação pedagógica ainda sem o trato 

com perspectivas de interrelação com o que vivemos cotidianamente. A concepção de 

educação e, por seu turno, a didática no cotidiano escolar não trazem a realidade da escola ou 

daquela situação histórica em que ela está inserida os meios para entendê-la e transformá-la. 

 

c) Matriz curricular, ementário e prática docente. 

Como estes itens são restrito pela sua própria natureza, uma vez que é quase natural que temas 

relacionados à transformação da realidade social não estejam explicitamente identificados na 

matriz curricular dos projetos como componente e também nas práticas docentes. Porém, a 

referência de uma atitude docente que, como dissemos anteriormente em outros blocos de 

análise, guie para uma prática de mudança moralmente responsável e cientificamente 

referendada deve ou deveria fazer parte do texto dos PPC, quando se trata de ensino integrado. 

Neste contexto não percebemos em nenhum dos projetos analisado alusões sobre estes temas. 

As ementas das disciplinas elencadas, por exemplo, não fazem a interface entre o que deve ser 

contextualizado (a realidade como ponto de partida) e a ação sobre este cotidiano (realidade 

como ponto de chegada). Freire (1997, p.104), novamente, nos esclarece melhor sobre o 

assunto. Vejamos o que ele diz: 

Partíamos de que a posição normal do homem (…) era a de não apenas estar 

no mundo, mas com ele. A de travar relações permanentes com este mundo, 

de que decorre pelos atos de criação e recriação, o acrescentamento que ele 

faz no mundo natural, que não faz, representado na realidade cultural. E de 

que, nestas relações com a realidade e na realidade, trava o homem uma 

relação específica – de sujeito para objeto – de que resulta o conhecimento, 

que expressa a linguagem. 

Com isso, a única citação que identificamos nos projetos foi do componente curricular 

“Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Profissional de Nível Médio” com o 

tema educação e transformação social (IFSP, 2018, n.p).  
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O ato de dar existência às produtos que não são criados pela natureza, em perspectiva aqui 

alinhada ao trabalho como princípio educativo, torna-se também, fazendo-se as alusões 

necessárias, a ação de transformação da realidade. Neste sentido, a transformação da realidade 

social é o trabalho humano sobre a natureza e a sociedade. Daí a necessidade de trabalhar a 

partir desta concepção nas práticas docente, de maneira a permitir que o aluno conheça a sua 

força e habilidade de mudança. 

Terminamos, por fim, com a descrição das categorias de análise. Nosso próximo passo é fazer 

uma compilação dessas análises, de modo que nos permita um panorama mais claro sobre a 

presença ou não de referências aos princípios de ensino integrado nestes projetos. 

Prosseguimos. 

 

4.5 Os princípios do ensino integrado nos PPC por bloco de análise 

O ensino integrado não só como modalidade de oferta na educação profissional, mas também 

como concepção de ensino, conforme proposta de Araujo e Frigotto (2015), é um das 

alternativas pedagógicas de alcançar uma educação omnilateral ou politécnica ou aquela 

proposta por Gramisc (1982), desinteressada e que permita a todo e qualquer ser humano ter 

acesso aos conhecimentos sistematizados produzidos pela humanidade capazes, por sua 

liberdade, de causar modificações na sua vida cotidiana. 

Para sua efetivação, no entanto, o ensino integrado necessita de posturas em seus processos 

pedagógicos condizentes com essa perspectiva de ensino. As mais importantes delas foram 

definidas nas análises anteriores, propostas como elementos-chave para sua realização: o 

trabalho como princípio educativo, a interdisciplinaridade, a contextualização e a 

transformação da realidade social. 

Nas análises feitas anteriormente, tentamos descrever como cada um dos elementos-chave que 

pontam como princípios do ensino integrado são referenciados nos textos dos projetos de 

acordo com as categorias elencadas. A diversidade e inconstância da descrição destes 

elementos, entretanto, pode, incialmente, nos causar confusões no entendimento da presença 

ou não dos princípios do ensino integrado nos PPC analisados, fato que nos motiva a 

organizá-los didaticamente e também que nos permita desenhar panoramicamente os 

resultados quanto as pesquisa proposta. 

Para isso, então, resumimos, por bloco de análise, as referências nos projetos dos princípios 

elencados, de modo que possamos transcrever os dados para um quadro com o objetivo de 
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visualizar melhor o panorama da pesquisa. 

 

Quadro 07 – Princípios do ensino integrado citados por categoria e blocos de análise. 
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Instituto Federal da Bahia  x x  

Instituto Federal do Rio Grande do Norte  x x  

Instituto Federal Farroupilha   x x 

Instituto Federal de São Paulo x x x x 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul x    

Projeto ofertado em  rede     

O
B
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S

 

Instituto Federal da Bahia     

Instituto Federal do Rio Grande do Norte     

Instituto Federal Farroupilha x  x x 

Instituto Federal de São Paulo     

Instituto Federal do rio Grande do Sul     

Projeto ofertado em  rede x  x x 

M
A

T
R

IZ
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R

 E
 

E
M

E
N

T
Á

T
IO

 

Instituto Federal da Bahia  x   

Instituto Federal do Rio Grande do Norte x x x  

Instituto Federal Farroupilha x x   

Instituto Federal de São Paulo x x  x 

Instituto Federal do rio Grande do Sul x x   

Projeto ofertado em  rede x x x  

P R Á T
I

C A
 

P R O F
I

S
S

IO N A L
 

D O C E N T E
 

Instituto Federal da Bahia  x   
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Instituto Federal do Rio Grande do Norte  x x  

Instituto Federal Farroupilha x    

Instituto Federal de São Paulo  x x  

Instituto Federal do rio Grande do Sul     

Projeto ofertado em  rede   x  

Fonte: Feito pelo autor a partir das ementas dos PPC analisados 

Pelo Quadro 07, no qual produzimos a partir dos resultados encontrados nas análises, 

podemos perceber que as citações e referências feitas em cada bloco analisado varia conforme 

são dispostas as categorias elencadas. Com uma fácil visualização, é possível inferirmos que, 

na sua totalidade, os projetos não abordam as categorias necessárias para a implementação de 

um curso de formação docente que se alinhe com a perspectiva de ensino integrado. 

Se começarmos, por exemplo, a verificar o tema trabalho como princípio educativo, veremos 

que em nenhum dos projetos ele aparece em todos os blocos analisados. O projeto do IFBA, 

por exemplo, não faz, de forma direta, nenhuma referência a este tema. Por outro lado, 

quando há citações em uma das partes das propostas diversas, estas não são continuadas em 

outros blocos, o que pode denotar pouca importância que se dá a este princípio na formação 

de professores para atuarem na educação profissional, uma vez que devemos, segundo Ramos 

(2005, p. 114) entender que: 

(...) a concepção de homem como ser histórico-social que age sobre a 

natureza para satisfazer suas necessidades e, nessa ação, produz 

conhecimentos como síntese da transformação da natureza humana. Assim, a 

história da humanidade é a história da produção da existência humana, e a 

história do conhecimento é a história do processo de apropriação social dos 

potenciais da natureza para o próprio homem, mediada pelo trabalho. Por 

isso o trabalho é mediação ontológica e histórica na produção de 

conhecimento. 

Diante disso, a falta de alusões sobre este tema na totalidade dos itens que compõem os 

projetos, pode comprometer a formação de professores que já atuam na educação profissional, 

sobretudo no entendimento e na atuação desses profissionais sobre a importância do trabalho 

na formação integrada, ofertada atualmente nos institutos federais. 

Além disso, corre-se o risco de, em não havendo por parte do docente nas propostas de 

formação a percepção do trabalho como categoria ontológica do ser humano, responsável pela 

produção de sua vida, considerar esta atividade meramente como remuneratória ou o ensino 

como trampolim para galgar vagas no mercado de trabalho ou satisfazê-lo de mão-de-obra 
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barata e acrítica. 

(...) Há que se destacar que é proeminente nessas práticas educativas a 

preparação, desde a infância dos jovens para o trabalho, no sentido restrito 

de vender a sua própria força de trabalho como forma de incorporar o 

indivíduo na vida ativa, nas relações sociais de produção dominante na 

sociedade capitalista. 

Por suas limitações, essas concepções foram muito criticadas, uma vez que 

reduzem a escola a uma instituição que cumpre um papel meramente auxiliar 

do processo de trabalho. Essa visão restrita não consegue apreender 

contradições e tensões presentes nas dimensões dialéticas da relação escola e 

sociedade, escola e mundo do trabalho (CORRÊA, 2005, p. 131-132). 

Já no que se refere à categoria interdisciplinaridade, podemos identificar rapidamente que 

nenhum dos objetivos elencados nos projetos são voltados para a formação de profissionais 

do ensino que trabalhem com a proposta pedagógica interdisciplinar, embora este seja o grupo 

mais citado. Isto reforça o que é dito por Santomé (1998) ao falar que os cursos de 

licenciatura ainda são estruturados sob o viés linear-disciplinar, fato que reverbera nos 

processos educativos escolares e na sala de aula. 

Ramos (2005) coloca que a interdisciplinaridade parte da necessidade de superar a 

infertilidade da contemplação global do conhecimento acarretada pela excessiva 

compartimentação e falta de comunicação dos diversos campos dos saberes científicos. Como 

contraponto, a integração traria a unidade necessária entre as ciências e disciplinas, 

atualmente refugiadas em seus próprios isolamentos. 

Em que pese a não alusão na totalidade da categoria interdisciplinaridade nos blocos 

analisados, podemos destacar que este é um tema presente em todos os ementários dos 

projetos. Acreditamos que esta especificidade seja por conta tanto da influência de teorias 

sobre o ensino interdisciplinar, presente nos mais variados estudos, como também por conta 

das referências constantes nas normativas da formação docente, tal qual as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Formação de Professores, Resolução 02/2015.  

Art. 7º O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um 

repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade de 

conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do 

percurso formativo vivenciado cuja  consolidação virá do seu exercício 

profissional, fundamentado em princípios de interdisciplinaridade, 

contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e 

sensibilidade afetiva e estética, de modo a lhe permitir:  

I - o conhecimento da instituição educativa como organização complexa na 

função de promover a educação para e na cidadania;  

II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de 

interesse da área educacional e específica;  
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III - a atuação profissional no ensino, na gestão de processos educativos e na 

organização e gestão de instituições de educação básica (BRASIL, 2015, 

grifo nosso). 

Entretanto, no seu todo, os projetos não dão seguimento quanto ao tema interdisciplinaridade 

nos itens dos seus textos. Persiste a descontinuidade nos blocos de análise a respeito desta 

categoria, revelando a falta de cuidado ou indiferença com este tema, sobretudo quando se 

fala em ensino integrado.  

Passando para a próxima categoria, a contextualização, persiste a descontinuidade da 

abordagem desse item nos blocos de análise. Quando se aborda o tema em uma parte do texto, 

em outras, porém, há sua negligência, sobretudo nos ementários, nos quais apenas dois 

institutos o referenciam. Este item é importante, pois ementas são os guias diretos, pelo 

menos incialmente, do planejamento de aulas dos docentes. 

Como já destacamos, o cotidiano é o ponto de partida do fazer docente quando se quer ensinar 

um determinado conteúdo. A teoria se transporta a ele como maneira de complementar as 

abstrações teóricas dos saberes científicos. Quando trazemos a realidade do estudante para a 

sala de aula que trabalha com o currículo integrado, objetivamos criar uma “íntima articulação 

dos conteúdos formativos com a realidade social e com os projetos políticos dos trabalhadores 

e de suas organizações sociais” (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, p.69). 

Ademais, a Resolução CNE Nº 02/2015 trata da contextualização em vários trechos do seu 

texto, indicando assim a necessidade de trabalhar com este elemento hoje no ensino: 

§ 2º Para fins desta Resolução, a educação contextualizada se efetiva, de 

modo sistemático e sustentável, nas instituições educativas, por meio de 

processos pedagógicos entre os profissionais e estudantes articulados nas 

áreas de conhecimento específico e/ou interdisciplinar e pedagógico, nas 

políticas, na gestão, nos fundamentos e nas teorias sociais e pedagógicas 

para a formação ampla e cidadã e para o aprendizado nos diferentes níveis, 

etapas e modalidades de educação básica. (BRASIL, 2015) 

Dito isso, constamos que o ensino integrado necessita, para sua implementação de processos 

educativos vinculados com vida de quem participa dele, distanciando-se efetivamente, como 

diz Freire (1997) do excesso de atividades verbosas e do teorismo palavresco sem qualquer 

conexão com a vida em torno da escola, da comunidade ou do local onde vive. 

Quanto à categoria transformação da realidade social, constatamos que as alusões feitas a elas 

nas propostas são limitadas e compõem o grupo com menor número de referências feitas.  Os 

projetos do IFBA (2018) e IFRN (2016), por exemplo, não citam esta temática em nenhum 

dos blocos. 
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Além disso, no bloco matriz curricular e ementário, só o projeto do IFSP (2018) cita a 

transformação social em uma das ementas, o que indica que tal tema não parece ser uma 

preocupação por parte dos proponentes dos projetos. Isto se distancia com a perspectiva 

freiriana ao dizer que: 

Acontece, porém, que toda a compreensão de algo corresponde, cedo ou 

tarde, uma ação. Captado um desafio, compreendido, admitidas as hipóteses 

de resposta, o homem age. A natureza da ação corresponde à natureza da 

compreensão. Se a compreensão é crítica, ou preponderantemente crítica, a 

ação também o será. Se é mágica a compreensão, mágica será a ação 

(FREIRE, 1997, p.106 ) 

Mais crítica se torna a indiferença em relação ao tema quando observamos o bloco prática 

profissional docente e não vemos ali nenhuma citação sobre esta questão. Nenhuma das 

propostas traz em seu texto, neste item em específico, referência sobre uma atuação docente 

nos institutos federais que tenha como foco a mudança da situação social da comunidade onde 

vive. 

Entre nós, repita-se, a educação teria de ser, acima de tudo uma tentativa 

constante de mudança de atitude. De criação de disposições democráticas 

através da qual se substituíssem no brasileiro, antigos e culturológicos 

hábitos de passividade, por novos hábitos de participação e ingerência, de 

acordo com o novo clima da fase de transição (FREIRE, 1997, p. 94). 

Temos, por fim, no conjunto de todo cenário dos projetos que, se analisados os textos a partir 

dos princípios elencados como necessários para uma formação docente que tenha como 

pressuposto o ensino integrado, estes não se aproximam, como proposta pedagógica de curso, 

dessa concepção educacional. Isto é verificado quando constatamos no Quadro 07 que, 

separadamente, há alusões aos princípios do ensino integrado nos blocos de análise que 

retornam a esta concepção educacional. Porém, em seu conjunto, os projetos não tratam em 

todos os blocos destes princípios, inviabilizando, pelo menos em proposta, a formação inicial 

dos docentes para atuarem com processos pedagógicos integradores. 

Este fato só reforça a dificuldade, já na formação de professores, para implementação do 

ensino integrado, mesmo este sendo uma realidade nos institutos federais que ofertam essa 

modalidade de ensino na educação profissional. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 43) nos 

explicam melhor sobre isso: 

(...) Não obstante, se o que se persegue não é somente atender a esta 

necessidade, mas mudar as condições em que elas se constituiu, é também 

uma obrigação ética e política garantir que o ensino médio se desenvolva 

sobre uma base unitária para todos. Portanto, o ensino médio integrado ao 

ensino técnico, sob uma base unitária de formação geral, é condição 

necessária para se fazer a “travessia” para uma nova realidade.  
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Se o ensino integrado, portanto, significa uma nova postura educacional que objetiva eliminar 

a dualidade educacional presente hoje no Brasil (SAVIANI, 2017), a formação dos 

professores torna-se um fator-chave para sua realização, pois  

É pressuposto básico que o docente da educação profissional seja, 

essencialmente, um sujeito da reflexão e da pesquisa, aberto ao trabalho 

coletivo e à ação crítica e cooperativa, comprometido com sua atualização 

permanente na área de formação específica e pedagógica, que tem plena 

compreensão do mundo do trabalho e das redes de relações que envolvem as 

modalidades, níveis e instâncias educacionais, conhecimento da sua 

profissão, de suas técnicas, bases tecnológicas e valores do trabalho, bem 

como dos limites e possibilidades do trabalho docente que realiza e precisa 

realizar. (MACHADO, 20, p.17). 

Vemos, com isso, a necessidade de uma formação docente que se alinhe à perspectiva do 

ensino integrado e, consequentemente, com a educação politécnica, que se aproxime ao 

máximo dos processos de aprendizagem baseados no contexto social e do trabalho como 

aspecto ontológico do ser humano, bem com estruturas curriculares que permitam maior 

articulação entre os saberes para que se possa ter maior compreensão da realidade em sua 

totalidade e, assim, os sujeitos envolvidos possam propor e atuar no sentido de melhorias de 

suas vidas. 

 

5 - PRODUTO EDUCACIONAL 

Como a proposta pedagógica do Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) 

requer que ao final do curso seja apresentado um produto final a ser utilizado na EPT e, tendo 

em vista o que foi revelado em nossa pesquisa no sentido de que os PPC para formação de 

docentes graduados não licenciados dos IF não tratam dos princípios orientadores do ensino 

integrado, a sugestão foi um Guia de Elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos 

Integradores baseados em pressupostos conceituais da educação politécnica, contendo nele 

um itinerário formativo no qual possamos vislumbrar um arranjo curricular que prepare os 

profissionais do magistério para atuarem no ensino técnico integrado. 

Itinerários formativos, para título de conhecimento, são as bases organizativas de um 

currículo. Segundo Marise Ramos (2009), esta expressão refere-se ao modo como é 

estruturada a formação escolar de um país, partindo da própria história do sistema escolar ou 

do modo como se organizaram os sistemas de formação de profissionais ou como se tem o 

acesso às profissões. 

Para a elaboração de um Guia de Elaboração de Projetos de Cursos Integradores, entretanto, é 
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preciso primeiramente partir um de uma referência daquilo que se considera ideal e necessário 

para formação do sujeito, neste caso o docente. Então, quais seriam os aspectos que devem ser 

contemplados na sua formação? Qual norte seguir? 

Moura (2014) aponta que é possível sintetizar os requisitos necessários à formação de 

docentes da educação profissional, seja ela inicial ou continuada, em três aspectos, a partir do 

que ele chama de núcleos estruturantes, quais sejam: 

 Área de conhecimento específicos; 

 Formação didático-político- pedagógica; 

 Diálogo constante entre os dois núcleos anteriores e desses com a sociedade em geral e, 

em particular, com o mundo do trabalho. 

Saviani (1996) também propõe temas que devem ser contemplado na formação de professores. 

Para o autor os profissionais do magistério devem dominar alguns saberes para sua atuação e, 

por isso, devem também integrar o currículo dos cursos de formação docente os seguintes 

saberes:  

 Saberes específicos; 

 Saber pedagógico; 

 Saber didático-curricular; 

 Saber crítico-social; e  

 Saber atitudinal. 

Assim, sintetizamos a proposta do Guia de Elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos 

Integradores fazendo interrelações entre os aspectos necessários à profissionalização do 

professorado, sobretudo nos que atuam e atuarão na EPT e os princípio do ensino integrado, já 

discutidos neste trabalho. Para isso, estruturamos o guia nas seguintes seções: 

1. Resumo; 

2. Apresentação; 

3. Introdução; 

4. Projetos integradores: concepções e tipologias; 

5. Itinerário formativo: estrutura e organograma; 

6. Considerações; e 

7. Referências bibliográficas. 

Vamos agora, portanto, descrever estas seções e o conteúdo presente nelas: 

1) Apresentação – Neste item descrevemos o trabalho, informando ao leitor que se trata 
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de um produto educacional, resultado de uma pesquisa do Mestrado em Educação 

Profissional e Tecnológica do Instituto Federal da Bahia. Abaixo, no Quadro 8, o texto 

proposto para esta seção: 

 

Quadro 8: Texto proposto para seção de apresentação do Produto Educacional 

Apresentação 

 

Caro leitor (a), 

 

Este guia é um produto educacional proposto a partir de uma pesquisa do Mestrado em 

Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal da Bahia sobre os cursos de 

formação pedagógica para docentes graduados não licenciados que atuam nos Institutos 

Federais (IF). 

A pesquisa apontou que os projetos pedagógicos dos cursos formação pedagógica não são 

pensados para preparo de docentes que pensem a educação profissional para atuar no ensino 

integrado, uma modalidade de oferta do ensino técnico de nível médio. 

Diante disso, propomos aqui um Guia de Elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos 

Integradores, no quais possamos pensar as bases e princípios da educação profissional e do 

ensino integrado a partir de um arranjo curricular que vislumbre a formação de professores 

(as) para atuarem neste cenário. 

Esperamos, por fim, que sejamos exitosos em nossa proposta e que ela sirva, pelo menos a 

nível introdutório, como meio de reflexão sobre a formação docente de qualidade social 

para Educação Profissional e Tecnológica (EPT). 

Vamos lá! 

Fonte: Feito pelo autor 

 

2) Introdução – Aqui destacamos a temática discutida, sua importância para a EPT, os 

motivos para construção do produto e breve explanação do seu conteúdo, dando ênfase 

às seções e o que cada uma delas irá contemplar. O seguinte texto foi esboçado no 

item: 

Quadro 9: Texto para seção de introdução do produto educacional 

Introdução 

 

Com a ampliação da oferta da EPT, sobretudo com a homologação da Lei que cria os 
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Institutos Federais de Educação e Tecnologia, Lei 11,892 de 2008, houve também maiores 

demandas de docentes para esta área. Porém, a formação de profissionais do magistério 

para a educação profissional não acompanhou este crescimento e, como consequência, a 

falta de professores para atuarem nessa área tornou-se um problema (CARVALHO; 

SOUZA, 2014). 

Machado (2008), por exemplo, aponta que faltam políticas públicas voltadas para EPT 

como formação de professores, mesmo sob a égide de alguns marcos regulatórios que 

determinam, traçam diretrizes ou propõem ações para esta área, a exemplo da Lei de 

Diretrizes e Bases, LDB 9193/96, do Plano Nacional de Educação, PNE 2014, e Resolução 

do Conselho Nacional de Educação (CNE) 02/2015. Dados mostram que quase 40% dos 

professores que atuam na EPT é composta de profissionais não licenciados, formados por 

bacharéis e tecnólogo (INEP, 2018).  

Para sanar essa deficiência de formação, os IF optam atualmente por cursos de formação 

docente de curta duração e em regime especial, que podem ter sua qualidade questionada 

(OLIVEIRA; NOGUEIRA, 2016), principalmente em função das especificidades da EPT, 

como por exemplo o ensino integrado, modalidade de oferta neste âmbito.  

Assim, questionamos: se julgarmos as especificidades com relação à educação profissional 

e tecnológica, a exemplo do ensino integrado, sob qual concepção pedagógica são 

estruturados cursos de formação para professores ofertados pelos IF? Eles realmente 

preparam os professores para atuarem numa perspectiva crítica e voltada para a formação 

politécnica, visando à qualidade social na formação deste profissional? 

Com isso, objetivamos propor um Guia para Elaboração de Projetos Pedagógicos Cursos 

Integradores de modo que possamos entender suas bases e princípios orientadores, bem 

como estruturar arranjos curriculares alinhados a perspectiva de ensino integrado de cunho 

politécnico/ominilateral. 

Assim, além dessa seção introdutória, discutiremos, rapidamente na segunda seção sobre as 

bases e concepções de projetos integradores; posteriormente explicitaremos suas tipologias 

dos projetos que visam à integração; por fim, proporemos um arranjo curricular que 

propicie a formação de professores integradora. 

Fonte: Feito pelo autor 

 

3) Projetos Integradores: concepções e tipologias – Os projetos integradores, 

trabalhados aqui na perspectiva da politecnia, são segundo Silva e Coser (2012, p. 09) 

“experiências que envolvem educandos e educadores tanto em cursos de nível básico 
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quanto em cursos de nível superior em instituições de ensino públicas e privadas”, 

tendo como estratégia a integração e interdisciplinaridade. Segundo Silva (2014) ora 

se aproxima da pesquisa e problematização de temas, ora estão próximos da pedagogia 

de projetos ou pedagogia de trabalho. 

Neste item destacamos rapidamente os fundamentos dos projetos integradores e suas 

tipologias, exemplificando-os, conforme descrito abaixo: 

 

Quadro 10: Texto proposto para seção sobre projetos integradores do produto 

educacional 

Projetos curriculares integradores 

Um projeto curricular se constitui em instrumento pedagógico que visa a uma prática 

educativa mais sólida e, consequentemente, que atinja o objetivo último de uma instituição 

de ensino: garantir a aprendizagem, formando cidadãos capazes de interagir com o mundo 

de forma crítica e autônoma. 

De fato, a literatura sobre temas como projeto político-pedagógico, planejamento de ensino-

aprendizagem, planejamento curricular estão entres os assuntos mais discutidos na área das 

Ciências da Educação. Destacam-se nesta seara teóricos como Celso Vasconcellos (2012), 

Danilo Gandin (2011), José Carlos Libâneo (2013) e Veiga(2006). Todos eles defendem 

como salutar e de grande importância a prática de uma cultura do planejamento dentro dos 

espaços formais de educação, pois não devem realizar ações improvisadas ou pouco 

consistentes. 

Em que pese a constância deste tema na escola e nas faculdades de educação, pareceria aqui 

repetitivo falarmos sobre isso novamente. Entretanto, por mais que a relevância do ato de 

planejar/projetar esteja sedimentada (pelo menos em teoria), na prática ainda, verificamos 

uma descrença por parte dos professores em relação a este assunto ou uma tendência que 

caracteriza o planejamento puramente como formalista e burocrático. Tal proposição é 

confirmada por Vasconcellos (2012, p.35) quando diz: 

Constatamos aquela ambiguidade dos educadores: ao mesmo tempo em 

que aceitam a importância do planejamento, têm também sérias 

desconfianças; concordam com a ideia geral do planejamento (quem não 

concorda?), mas estão marcadas pelas experiências de elaboração de 

planos burocráticos, formais, controladores. 

Com isso, longe de um formalismo que se pretende somente como um cumprimento legal, 

discutirmos os aspectos necessários para se crer no planejar como instrumento de qualidade 
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de ensino e, consequentemente, na formação das pessoas é necessário. Com efeito, é 

preciso que os profissionais da educação e a comunidade escolar como um todo saibam 

como este processo acontece, uma vez que não se trata de apenas definir objetivos ou 

metodologias, como pensam muitos educadores. Estes documentos têm um fazer próprio: 

saber suas características e elementos constitutivos tornam-se os primeiros passos numa 

dinâmica de projetos educativos. Vamos a eles!! 

Elaboração e estrutura do projeto: elementos gerais 

A elaboração e estruturação do projeto curricular representa uma faceta de idealizar e 

projetar ações modificadoras da realidade. Com efeito, arquitetar e organizar no papel as 

ideias a serem implementadas em um determinado meio é um aspecto essencial e garante 

maiores resultados e poucos improvisos. Além disso, segundo Celso Vasconcellos (2013, p. 

103): 

A elaboração do projeto é também um processo de construção do 

conhecimento para os sujeitos que participam desta tarefa. É, portanto, 

semelhante a uma aprendizagem: se foi bem feito, interioriza-se e passa a 

fazer parte da pessoa. 

O projeto, no que diz respeito a sua elaboração e estrutura, deve observar os seguintes 

aspectos: análise da realidade, projeção das finalidades e as formas de mediação. Cada um 

desses pontos são relevantes e têm suas especificidades, conforme apresentado no Quadro 

01: 

Quadro 1: Aspectos do planejamento. 

Dimensão do planejamento Atividade reflexiva correlata 

 

 

Realidade 

Reflexiva: entender as características do local onde 

está inserida a instituição, os fatores econômicos, 

sócio-antropológicos, psicológicos e históricos da 

comunidade 

 

Finalidade 

Teleológica: Finalidades, objetivos, valores do ensino. 

Superação da realidade que se mostra, expressando 

algo que seja possível de ser feito 

 

Plano de mediação 

Projetivo-mediadora: Intervenção na realidade a partir 

de ações estratégicas: plano de ação, metodologia, 
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formas de avaliação, etc. 

Fonte: Dimensões e atividades reflexivas correlatas no planejamento (VASCONCELLOS, 2013, p. 

82) 

 

Projetos integradores: ensino integrado no planejamento educacional 

Pelo que vimos até aqui sobre a importância do planejamento nos processos educativos e 

dos elementos necessários para sua elaboração e implementação, podemos inferir que se 

trata de um procedimento complexo e que requer uma referência teórico-metodológica que 

o oriente. Esse ponto de partida para construção de um projeto, por exemplo, pode advir de 

uma perspectiva disciplinar fechada/isolada ou de formatos mais integradores entre os 

conhecimentos especializados, dentro de uma vertente mais interdisciplinar. 

Como nossa investigação trouxe o currículo integrado como um dos temas centrais, a 

discussão sobre projetos integradores é necessária para termos noção dessa concepção 

metodológico-curricular. Esta perspectiva tem sido utilizada, segundo Silva (2014) em 

diferentes cursos e modalidades como estratégias interdisciplinares, pois envolvem 

professores e alunos, da educação básica à superior, em variadas instituições, com o 

objetivo de diminuir a fragmentação e o isolamento do conhecimento. 

A diversidade de posições teórico-metodológica na construção de projetos integradores 

acaba por configurar-se em “uma perspectiva hibrida”, nas palavras de Silva (2014, p. 65), 

no que se refere ao formato de planejamento das instituições educativas. Conforme explica 

o autor:  

De forma mais ampla, os projetos integradores, em sua configuração, ora 

se aproximam da perspectiva da pesquisa como princípio educativo e de 

uma educação problematizadora a partir de temas, conceitos e eixos 

integradores ao que Hernandez e Ventura (1998), ora se identificam como 

“projetos de trabalho” e Prado (2005), como pedagogia de projetos 

(SILVA, 2014, p. 65).  

Assim como são diversas as perspectiva de entendimento e implementação de projetos 

integradores, igualmente plurais são as contradições, dificuldades e embates teóricos nos 

quais eles são propostos. O uso dos projetos tanto pode estar vinculado à adaptação e à 

competitividade mercadológica quanto à transformação da realidade social e superação da 

sociedade capitalista, sendo instrumento importante para coletividade, pois mobiliza a 
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escola para um trabalho comunitário, incentiva os estudantes ao aprofundamento de temas e 

conteúdos, busca pela resolução de problemas, conecta saberes e informações pelo uso da 

pesquisa e estabelece relações entre teoria e prática (SILVA, 2014). 

Santomé (1998), ao tratar sobre o planejamento curricular integrador, esclarece 

primeiramente que a tradição pedagógica que impera é o modelo linear-disciplinar. Para ele, 

“as áreas de conhecimento e experiência são instrumentos para o planejamento e avaliação 

curricular, sem que isso implique que estudantes tenham que realizar tais parcelamentos em 

sua vida e na práxis em sala de aula”(SANTOMÉ, 1998, p. 124). 

No desenvolvimento do currículo, na prática cotidiana na instituição 

escolar, as diferentes áreas de conhecimento e experiência deverão 

entrelaçar-se, complementa-se e reforça-se mutuamente, para contribuir de 

modo mais eficaz e significativo com este trabalho de construção e 

reconstrução do conhecimento e dos conceitos, habilidades e atitudes, 

valores, hábitos que uma sociedade estabelece democraticamente ao 

considerá-los necessários por uma vida mais digna, ativa, autônoma,  

solidária e democrática (SANTOMÉ, 1998, 125). 

A perspectiva integradora de organização curricular em um projeto parte do pressuposto de 

que não há um porquê de existir áreas de conhecimento e experiências puras em salas de 

aula e nas escolas. As dimensões sociais, linguísticas, matemáticas e estéticas, explica o 

autor, estão presentes em qualquer experiência científica. 

Além disso, Santomé (1998) ressalta que uma organização mais integrada permite a 

inserção de temas transversais e outros conteúdos que, no formato linear-curricular 

dificilmente seriam atendidos ou deixados à margem do planejamento, a exemplo da cultura 

audiovisual, a informática, a economia, direito, instituições, história dos mitos, história das 

ciências e da técnica.  

Em linhas gerais, diz Santomé (1998, p. 125), as “propostas integradoras favorecem tanto o 

desenvolvimento de processos quanto o conhecimento de problemas mais graves da 

atualidade”. Isto promove o desenvolvimento físico, psicológico e afetivo dos alunos, 

preparando-os para enfrentar problemas cotidianos nos quais estão inseridos. 

De forma semelhante, Silva (2014) diz que o trabalho com projeto integrador retoma à 

formação humana em sua totalidade, priorizando a aprendizagem, contextualizando os 

problemas vividos no cotidiano e de responsabilidade social, traçando um caminho de 

formação integral para os envolvidos no processo educativo. A positividade desta prática 

pedagógica se dá pela vivência escolar que a própria abordagem curricular modifica ao 

proporcionar métodos diferenciados e que fazem a interrelação dos saberes e destes com a 
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contexto social e natural dos alunos. 

No entanto, é importante frisarmos que os projetos integradores, na perspectiva do currículo 

e da formação integrada de cunho politécnico/ominilateral, necessita, para seu 

desenvolvimento, de tempo adequado para o planejamento coletivo, de estruturas físicas 

adequadas, disposição dos trabalhadores para atuarem em conjunto e de reorganização do 

currículo e dos conteúdos (SILVA, 2014). Sem esses elementos, as propostas tendem a ficar 

frágeis e fadadas ao fracasso logo no início de sua implementação. 

Outro problema é que há projetos integradores bastante robustos em sua proposta, porém 

ainda viciados na perspectiva linear-curricular, fragmentada e descontextualizada. Neste 

cenário, na visão de Silva (2014), são frequentemente vistas propostas de integração que 

são incluídas como atividades extracurriculares de cunho extensionista, bem como a oferta 

de um componente curricular de responsabilidade de apenas um professor que gerará, como 

culminância, um produto no final de cada semestre ou, além disso, como disciplina voltada 

para metodologia científica e tentativa de iniciação à pesquisa. 

Santomé (1998, p. 193), a partir do que ele chama de “modalidades clássicas de integração 

no currículo,” esboça quatro formas de integrar o currículo, de acordo com o quadro 3 

apresentado abaixo: 

 

Quadro 2: Formas de integração curricular. 

Proposta curricular integradora Conceito 

1 - Correlação de diversas disciplinas 

As disciplinas e suas características 

diferenciais são respeitadas no 

planejamento curricular e trabalhadas 

separadamente. A integração se dá a 

partir da necessidade de alguns conteúdos 

típicos de um componente serem 

abordados em outras disciplinas para o 

entendimento destas. 

2 – Uso de temas, tópicos ou ideias 

Diferentes disciplinas ou áreas de 

conhecimento seriam estruturadas por 

meio de temas e tópicos. Assim as áreas 
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são atravessadas por comuns interesses, 

permitindo a integração entre elas. As 

áreas são subordinadas às ideias que rege 

a proposta integradora. 

 

3 – Questões da vida prática e diária 

Parte dos problemas da vida cotidiana 

que necessitam de conhecimentos, 

procedimentos e atitudes de diferentes 

áreas para sua compreensão e 

julgamento. É frequente o uso desta 

proposta integradora em temas 

transversais, questões sociais e morais. 

Os conteúdos são apresentados em forma 

de disciplinas, mas em torno dos 

problemas e questões do dia a dia.  

 

4 – Temas de pesquisa 

Parte das questões e problemas que são 

considerados importantes pelos próprios 

estudantes. Isto é o que diferencia esta 

abordagem integradora da anterior. 

Fonte: Adaptação da classificação das formas de integração curricular (SANTOMÉ, 1998, p. 208). 

Outras formas de planejamento curricular integrador são apontadas pelo autor, tais como: 

integração através de conceitos, integração em torno de períodos históricos e/ou espaços 

geográficos, integração com base em instituições e grupos humanos, integração em torno de 

descobertas e invenções, integração mediante áreas do conhecimento (SANTOMÈ, 1998). 

Com isso, portanto, pelo que vimos até aqui os projetos ou propostas pedagógicas 

curriculares de base integradora são complexas e variadas. Entretanto, o que as faz 

convergir com a proposta de ensino integrado aqui defendida são seus princípios 

(interdisciplinaridade, contextualização e transformação social) aliados ao trabalho com 

princípio educativo que objetiva a formação omnilateral do ser humano. 

Esta perspectiva de construção de projetos integradores, inclusive, deve estar presente na 

elaboração das propostas de cursos de licenciatura, uma vez que a vivência de situações 

integradoras facilita a aprendizagem e, por consequência, a formação de um perfil docente 
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alinhado a este aspecto. Este será um dos temas debatidos na próxima seção. 

 

4) Itinerário formativo: estrutura e organograma: Nesta seção propomos o esquema 

curricular pensado a partir da proposta de Silva e Coser (2012) para organização curso 

integrado de Eletromecânica do Instituto Federal de Santa Catarina. 

Semelhante à proposta apresentada pelos autores e consoantes ao perfil docente apresentado 

por Moura (2014) e Saviani (1996), esquematizamos um arranjo curricular para formação 

docente na EPT da seguinte forma: 

a) - Primeiramente, temos como núcleo basilar da proposta, dentro de um eixo central 

baseados em Silva e Coser(2012), os elementos considerados como bases conceituais 

para educação profissional politécnica, a saber: 

I. Trabalho; 

II. Ciência; 

III. Tecnologia; 

IV. Cultura. 

b) - Posteriormente, orbitando este núcleo, temos a formação dos semestres letivos 

juntamente com o que chamamos aqui de Núcleos Estruturantes (NE). Estes núcleos 

são adaptações feitas a partir das propostas de Saviani (1996), detalhado abaixo: 

 

 Núcleo Estruturante I– Saberes Específicos. 

Refere- se, segundo Saviani (1996, p.148) “às disciplinas em que se recortam o saber 

socialmente produzido e que integram os currículos escolares.” São conteúdos que 

precisam ser assimilados pelos estudantes e que o docente não pode ignorar. Por isso 

devem integrar o processo de sua formação. 

 

 Núcleo Estruturante II– Saber didático-currículo. 

Trata-se dos conhecimentos relativos aos modos de organização e também como são 

realizadas as atividades educativas no que diz respeito à relação educador-educando 

(SAVIANI, 1996). São os procedimentos teórico-metodológicos e a dinâmica do 

trabalho pedagógico. 

 

 Núcleo Estruturante III– Saber pedagógico. 

São os conhecimentos produzidos pela ciência da educação e preconizados nas teorias 
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educacionais, de modo a articular os fundamentos da educação ao trabalho educativo 

de responsabilidade do docente. Trata-se, pois, de definir a “identidade do educador 

como um profissional distinto dos demais profissionais, estejam eles ligados ou não ao 

campo educacional” (SAVIANI, 1996 p. 149). 

 

 Núcleo Estruturante IV– Saber Crítico-contextual. 

Refere-se às “condições sócio-históricas que determinam a tarefa educativa” 

(SAVIANI, 1996 p. 148). O profissional do magistério deve compreender a dinâmica 

da sociedade para identificar suas características e tendências de transformação, 

detectando necessidades tanto presentes como futuras. 

 

 Núcleo Estruturante V– Atitudinal 

São as vivências e comportamentos adequados para o trabalho educativo. “Trata-se de 

competências que se prendem à identidade e conformam a personalidade do educador, 

mas que são objetos de formação por processos tanto espontâneos, como deliberados e 

sistemáticos” (SAVIANI, 1996 p. 148). 

Destacamos que cada semestre poderá contemplar um ou mais destes núcleos, a 

depender do arranjo curricular de cada curso. Por exemplo, um semestre poderá 

ofertar disciplinas do NE II e NE III; outro semestre poderá contemplar somente NE 

IV. 

c) Temas integradores: Propomos que sejam escolhidos, por semestre, temas 

relacionados aos núcleos estruturantes ou componentes curriculares, de modo a 

promover interrelação entre as áreas de conhecimento. Podemos, por exemplo, ter 

temas integradores relacionados a: Educação, sociedade e trabalho; Aprendizagem no 

Ensino Integrado; Metodologias para EPT. 

d) Projetos temáticos integradores: São atividades acadêmicas relacionadas à temas 

sobre a EPT que podem ser trabalhados em eventos, oficinas, congresso, palestras, etc. 

em todos os semestres a partir dos componentes curriculares ofertados e escolhidos 

conforme temáticas integradoras. 

e) Princípios o ensino integrador: Para o arranjo deste itinerário, obrigatoriamente, os 

NE foram organizados de modo que haja a promoção do diálogo entre eles, como é 

feita em uma das proposições de Moura (2014). Além disso, de acordo com os 

princípios para efetivação da concepção de ensino integrado aqui proposta, as 

categorias interdisciplinaridade, contextualização e transformação da realidade 
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social e trabalho como princípio educativo são temas que perpassaram todos os 

núcleos apontados em todos os semestres. 

Assim, conforme explicado acima, temos o seguinte organograma: 

 



100 
 

Figura 03: Organograma do itinerário formativo 

 

 
Fonte: Feito pelo autor 
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Figura 04: Esquema semestral do organograma do itinerário formativo 

 

 
Fonte: Feito pelo autor 
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5) Conclusão: Neste item retornamos rapidamente o destaque sobre o ensino integrado e 

a necessidade, sobretudo nos institutos federais, de trabalhos voltados para esta 

perspectiva de ensino. Vejamos o quadro abaixo: 

Quadro 11: Texto proposto para seção conclusão do produto educacional  

Pois bem! Cremos que conseguimos esboçar, pelo menos de forma introdutória, a 

concepção de ensino integrado e sobre os projetos integradores, enfatizando suas 

diferentes tipologias e métodos. 

Sua importância para a educação profissional, porém, extrapola as circunstâncias 

estratégicas de ensino, de coordenação pedagógica, gestão e processos educativo, pois, 

antes de tudo, trabalhamos aqui com uma concepção de ensino que vislumbra o ser 

humano a partir do seu agir sobre a natureza e a sociedade como forma produzir sua 

vida e usufruir dela (SAVIANI, 2007), chamada de politecnia. 

Para que essa concepção se efetive, é preciso inicialmente que professores sejam 

formados alinhados ela. Não adianta propor algo novo sem que a linha de frente não 

esteja treinada e envolvida epistemologicamente e com esse modo de pensar a 

educação. Por isso, propomos aqui um itinerário formativo dentro de um arranjo 

curricular que dê conta dessa demanda primária e seja parâmetro para se pensar 

formação do magistério da EPT para além do cenário da mão de obra do mercado. 

Esperamos, por fim, que nosso trabalho tenha produzido ou pelo menos iniciado 

discussões sobre o formato dos cursos de formação de professores dos IF, de modo a 

pensar o ensino integrado para além de uma modalidade de oferta na educação 

profissional e buscando bases para a educação politécnica. 

 

O produto educacional por nós aqui proposto será diagramado por um profissional da área de 

desenho gráfico, garantindo a ele os direitos que lhe são devidos. Após este procedimento, o 

material será impresso em material adequado e disponibilizado na Biblioteca do IFBA, 

Campus Salvador, bem como em arquivo digital no EDUCAPES, conforme proposta do 

ProfEPT. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos anteriormente, quando tratamos sobre o tema formação do magistério e, 

principalmente, sobre a formação dos professores para a EPT, podemos, de início, segundo 

Marli André (2010), destacar que as investigações acadêmicas destes profissionais no Brasil 

ainda são recentes, se comparados a outros estudos na área de educação, a exemplo de 

assuntos como currículo, estágio ou didática. Somamos a isso, de acordo com a autora, que 

dentro das investigações sobre formação de professores ainda são limitadas as pesquisas 

relacionadas aos cursos de licenciatura e como estes são planejados e implementados. Há 

maior ênfase, todavia, na concentração de estudos relacionados às práticas docentes ou 

também no que diz respeito à construção da identidade na docência.  

Se considerarmos, porém, a formação para docentes da EPT, esta acompanha a negligência 

histórica presente na educação profissional: a dualidade estrutural entre ensino propedêutico e 

técnico reflete-se também na formação do magistério da EPT. Nosso apontamento converge 

com os relatos de Machado (2008) e Oliveira e Nogueira (2016), nos quais também registram 

a falta de políticas específicas para esta área, pela inconstância de suas ações ou, na maioria 

das vezes, pelo recorrente caráter de especialidade ou de emergencialidade da formação do 

magistério da EPT, com vista ao cumprimento de normativas, renegando a qualidade social do 

preparo deste profissional. 

Notamos também que os cursos de complementação pedagógica para docentes graduados não 

licenciados de caráter emergencial ou especial tornaram-se um caminho curto para formação 

dos professores que possuem graduação, porém sem a licença necessária para atuar em sala de 

aula. Esta tem sido a opção atual proposta pelo Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) 

e que os institutos federais de educação tecnológica acabaram por optar, ofertando cursos de 

licenciatura para educação profissional e tecnológica, independente da formação inicial do 

docente. 

Para além das críticas feitas em relação a esta formação aligeirada, pois já é um assunto 

recorrente nas pesquisas relacionadas à formação do magistério (MACHADO, 2008; 

OLIVEIRA; NOGUEIRA, 2016), pensamos, nesta investigação, em resolver questões 

referentes ao preparo dos professores nos cursos de formação pedagógica para docentes 

graduados não licenciados dos IF no que diz respeito a como este tipo de licenciatura trabalha 

com o ensino integrado, modalidade de oferta de educação profissional, cenário atual nas 
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instituições educativas de ensino técnico, sobretudo nos IF. 

Com isso, podemos também constatar que, conforme diz Santomé (1998), o currículo e o 

ensino integrado chegam como contraponto a uma concepção de educação formal baseada em 

uma organização curricular e metodológica fragmentada, caraterizada por sua linearidade e 

disciplinaridade estanque, bem como na sobreposição de algumas áreas de conhecimento em 

relação a outras, a exemplo das áreas propedêuticas em relação ao ensino técnico. Nossa 

percepção também se alinhou à concepção de ensino integrado proposta por Araújo e Frigotto 

(2015), na medida em que se preocupa com a junção dessas áreas a partir de princípios como 

interdisciplinaridade, contextualização, transformação da realidade social e trabalho como 

princípio educativo que devem fazer parte de seu manejo pedagógico. 

Como vimos, a partir da análise documental dos PPC, instituindo o trabalho como princípio 

educativo, a interdisciplinaridade, a contextualização e a transformação da realidade social 

como categorias de análise, podemos inferir que as propostas dos cursos investigados não 

trabalham com o ensino integrado, pois nos itens de seus textos referentes aos marcos teórico-

metodológico e perfis do egresso, objetivos, organização curricular, ementário e estágios, na 

maioria das vezes, ou não se faz referências a estes princípios ou estas são descontínuas em 

seus textos. 

Verificamos também que, no cenário dos projetos averiguados, embora haja alusões com 

relação aos princípios do ensino integrado e às categorias por nós aqui analisadas 

separadamente, no seu conjunto, os textos dos documentos não tratam igualmente, em todos 

os blocos de análise, dos princípios do ensino integrador. Quando há referências sobre um dos 

princípios, outros são negligenciados, o que inviabiliza, pelo menos nas propostas de 

formação dos professores, qualquer tentativa de atuação docente concatenada com a 

perspectiva pedagógica integradora por nós defendida. 

Com isso, podemos destacar também que existem barreiras referentes às políticas públicas e 

de ordem pedagógica para implementação do ensino integrado já na formação dos professores, 

mesmo estes sendo ofertados pelos institutos federais que trabalham com essa modalidade de 

ensino na educação profissional. Esta verificação em nossa pesquisa alinha-se quando 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 43) sustentam que o ensino médio deve se desenvolver 

sobre uma base unitária para todos e o ensino integrador é uma das vias para esta promoção. 

“Portanto, o ensino médio integrado ao ensino técnico, sob uma base unitária de formação 

geral, é a condição necessária para se fazer a travessia para uma nova realidade”. Se o ensino 

integrado, assim, significa uma nova postura educacional que objetiva eliminar a dualidade 



105 
 

 

educacional presente hoje no Brasil, a formação dos professores torna-se um fator-chave para 

sua realização. 

Ademais, por conta dos resultados evidenciados em nossa pesquisa, propomos um guia 

didático para elaboração de projetos de cursos integradores. Sua finalidade foi não só mostrar 

a importância deste tipo concepção pedagógica para o ensino integrado, como também, a 

partir da organização do Curso de Eletromecânica do IFSC (SILVA; COSER, 2012) e das 

propostas de formação docente de Saviani (1996) e Moura (2014), formular um parâmetro 

curricular de formação de professores que atenda a este objetivo. 

Ratificamos, com os resultados de nossa pesquisa e com o produto feito a partir dela, a 

necessidade de uma formação docente alinhada à perspectiva de ensino integrado de cunho 

politécnico/omnilateral, na qual elementos como trabalho como princípio educativo, o 

cotidiano, a interrelação dos saberes e o chamamento destes à transformação social promovam 

a compreensão da realidade em sua totalidade, retornando, conforme Saviani (2007), à 

ontologia humana, capaz de agir intencional e conscientemente sobre o mundo natural e das 

relações humanas.   

Por fim, percebemos que, para além dos resultados obtidos nesse trabalho e da confecção de 

um produto educacional que visa à promoção de projetos de cursos integradores, as pesquisas 

nesta área ainda têm um vasto campo a ser explorado. Afora as críticas feitas ao seu formato, 

os cursos de formação pedagógica para docentes graduados não licenciados ainda carecem de 

pesquisas que podem ser desenvolvidas a partir das constatações que obtivemos, a saber: 

 A perspectiva dos alunos destes cursos a respeito da própria formação para o 

magistério e se eles efetivamente mudaram ou mudam suas práticas de ensino 

durante e após sua formação;  

 Não vimos também pesquisas relacionadas aos proponentes dos projetos de 

cursos de licenciatura para EPT. Como eles entendem a EPT e o ensino 

integrado? São profissionais inseridos neste espaço? 

 No que diz respeito à implementação desses PPC, como as propostas incidem 

nas práticas metodológico-curriculares dos professores e alunos? Como se dá a 

inserção curricular no desenvolvimento e implementação destes cursos, uma 

vez que há um distanciamento entre a proposta ou diretriz curricular e o que é 

efetivamente consolidado na prática nos cursos de licenciatura? 

São muitos questionamentos que requerem estudos específicos e aprofundados, bem como a 
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imersão dos pesquisadores, por diferentes metodologias e abordagens investigativas, que 

promovam a descrição de um cenário mais próximo da realidade destes cursos de formação 

docente. Temos ainda muitos caminhos a desvendar. 
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