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RESUMO 
 
 
 
Esta pesquisa discute as tessituras do currículo integrado no/do Curso Técnico em 
Agropecuária do IF Baiano, tendo como principal objetivo elaborar um jornal 
eletrônico, de modo coletivo, com a comunidade acadêmica do supracitado curso, 
de forma a apresentar como os sujeitos tecem o currículo integrado no cotidiano 
deste curso. Para tanto adotamos a abordagem qualitativa, tendo como 
fundamento epistemológico a pesquisa-formação multirreferencial, e usando como 
técnicas de coleta de informações a análise documental e entrevistas com 
servidores que atuam no curso em análise. Dessa forma, através do Jornal, 
denominado Tessituras entre Redes e Malhas, identificamos que, no cotidiano há 
potencialidades e possibilidades da viabilização de currículos tecidos em redes e 
malhas, uma vez que  construções coletivas, no que tange a promoção de  
projetos interdisciplinares, se fazem presentes neste curso, contudo ainda é 
necessário ampliar as articulações entre os componentes curriculares específicos 
da formação básica e os da técnica, através de ações que viabilize a interlocução 
de experiências e conversas entre os/as sujeitos/as curriculares, ao ponto de se 
compreender o currículo não apenas como algo imposto pelos documentos 
institucionais, mas como processo dinâmico de construção coletiva, como coisa 
aberta, que cresce, através dos emaranhados fios que tecem e fazem vida.  
  

 

Palavras-Chave: Currículo integrado. Tessituras em redes e malhas. Jornal de 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 
 
This research discusses the tessitura of the curriculum integrated in / of the 
Agricultural Technical Course of IF Baiano, having as main objective to elaborate 
an electronic journal, collectively, with the academic community of the 
aforementioned course, in order to present how the subjects weave the curriculum 
integrated into the daily life of this course. To do so, we adopted the qualitative 
approach, based on the epistemological foundation of multi-referential research-
training, and using document analysis and interviews with civil servants who work 
in the course under analysis as information collection techniques. Thus, through 
the newspaper, called Tessitura entre Redes e Malhas, we identified that, in daily 
life, there are potentialities and possibilities for making curricula woven into 
networks and meshes viable, since collective constructions, with regard to the 
promotion of interdisciplinary projects, are made present in this course, however it 
is still necessary to expand the articulations between the specific curricular 
components of basic training and those of technique, through actions that enable 
the exchange of experiences and conversations between subjects, to the point of 
understanding the curriculum not only as something imposed by institutional 
documents, but as a dynamic process of collective construction, as an open thing, 
which grows, through the tangled threads that weave and make life. 
 

 

Keywords: Integrated Curriculum. Network and Mesh Weavings. Research 

Journal 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que 
chega a roda viva e carrega a roseira pra lá… Roda mundo, roda gigante, 
roda moinho, roda pião. O tempo rodou num instante nas voltas do meu 
coração […] (BUARQUE, 1968). 

 

A música Roda Viva de Chico Buarque de Hollanda foi escrita em 1967, no 

período da Ditadura Militar no Brasil. Foi uma das vencedoras do III Festival da 

Música Popular Brasileira, conhecido também como Festival da Canção de 1967, 

e representa o inconformismo com as mudanças realizadas neste período de 

regressão de direitos e da falta de liberdade. 

Quando Buarque (1968) afirma em sua música: “faz tempo que a gente 

cultiva a mais linda roseira que há”, ele trata da liberdade que, a ditadura, através 

dos atos institucionais e da forte repressão, retirou do povo brasileiro. Nesta 

pesquisa, contudo, “a mais linda roseira” é o currículo do Ensino Médio Integrado 

à Educação Profissional. 

É mister salientar que a possibilidade de integração entre o Ensino Médio e 

a Educação Profissional, tendo como enfoque a formação omnilateral do sujeito, é 

fruto de um processo histórico de disputas político-ideológicas que foi iniciado no 

processo de reformulação das Leis Nacionais que regem a educação brasileira, na 

década de 80 e perpassa pelo processo de formulação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), em 1996, e somente torna-se realidade a 

partir de 2004, com a ascensão do Presidente da República Luís Inácio Lula da 

Silva, que desde o seu programa político, como candidato à presidência, 

apresentava como compromisso a constituição de uma educação profissional na 

perspectiva do desenvolvimento integral do ser humano. 

Atualmente a legislação, por meio do Decreto 5.154/2004, continua 

permitindo a construção de currículos integrados entre Ensino Médio e Educação 

Profissional, contudo, as recentes reformas na LDBEN, através da Lei nº. 

13.415/2017 organiza o ensino médio através de itinerários formativos e dessa 

maneira deixa de ter como enfoque a formação integral dos estudantes. 



 

 

 

É importante assinalar que os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 

do ponto de vista de adequação legal, não contrariam a nova legislação, contudo 

ele é conceitualmente oposto ao modelo de educação implícito na supracitada lei.  

Diante dessa conjuntura, tratar dos currículos integrados, pesquisá-los e 

dar voz aos sujeitos curriculares é criar ambiências de cultivo, de poda e saber 

regar nossa “mais linda roseira”, para que se torne ainda mais robusta e 

resistente, mesmo se a “roda viva” tentar jogá-la de lado. 

Nesse contexto, voltaremos o olhar para o currículo integrado, buscando 

ultrapassar o estabelecido nas legislações e nos documentos institucionais, para 

considerar as dimensões político-sociais dos agentes que estabelecem tais 

regulamentações e, sobretudo, ao que é construído e/ou reconstruído pelos 

agentes curriculares no cotidiano escolar.  

Nosso lócus de pesquisa foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano (IF Baiano), que em seu Projeto Político Pedagógico salienta a 

priorização da oferta de formação profissional técnica de nível médio nas formas 

integrada e subsequente, justificando que tal escolha traduz o compromisso 

político e social de contribuir com a expansão da educação básica e a qualificação 

profissional oferecendo formação integral, pública e gratuita.  

No IF Baiano, o currículo é identificado como principal dispositivo de 

viabilização da sua proposta educativa, a partir da busca pela integração das 

disciplinas, da interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização na definição 

dos objetivos e competências, conteúdos e práticas pedagógicas (IFBAIANO, 

2014). 

Por atuar como pedagoga no IF Baiano, esta pesquisadora tem participado 

da estruturação, revisão e avaliação de projetos pedagógicos de cursos de ensino 

médio integrado à educação profissional e a formulação de políticas institucionais 

para viabilizar tal integração. Consequentemente, também tem acompanhado as 

diversas dificuldades na compreensão e viabilização do ensino médio integrado à 

educação profissional e as ações realizadas para superação das dificuldades 

vivenciadas, sobretudo aos referentes a heterogeneidade presente na instituição. 

O IF Baiano foi constituído pelas Escolas Agrotécnicas de Catu, Guanambi, 

Santa Inês e Senhor do Bonfim. E, em 2010, as antigas Escolas Médias de 

Agropecuária Regional da CEPLAC (EMARCs) de Teixeira de Freitas, Uruçuca, 
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Itapetinga e Valença, e os campi provenientes da expansão da Rede Federal: 

Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Governador Mangabeira, Serrinha, Itaberaba e 

Xique-Xique, foram adicionadas ao Instituto. 

As Escolas Agrotécnicas e EMARCs, têm sua história vinculada à formação 

de técnicos para a área agrária, principalmente através de cursos técnicos em 

agropecuária. De acordo com o Decreto n° 2548/1998 (BRASIL, 1998), a 

finalidade das Escolas Agrotécnicas era a oferta de formação articulada com os 

setores produtivos das áreas de agricultura e agroindústria. As EMARCs, 

conforme o explicitado no Plano de Desenvolvimento Institucional do IF Baiano, 

eram centros de ensino técnico agropecuário e industrial e de formação 

profissional rural, de reconhecimento para a qualificação de trabalhadores na 

Bahia (IFBAIANO, 2014). 

Esta característica agrária das instituições que compuseram o IF Baiano 

mantém-se atualmente na visão da instituição, a saber:  

 

Ser uma instituição de educação profissional e tecnológica referência na 
Bahia, em todas as áreas e modalidades de oferta, sobretudo, no 
desenvolvimento e fortalecimento de tecnologias agrárias que contribuam 
para o crescimento socioeconômico e cultural do estado (IFBAIANO, 
2014, p. 21). 

 

Contudo, a articulação entre o ensino médio e a educação profissional nos 

campi provenientes das Escolas Agrotécnicas ocorreu pela forma integrada, 

enquanto nas EMARCs a articulação se deu através da concomitância. Porém, ao 

compor o IF Baiano as EMARCs tiveram seus cursos concomitantes extintos e 

foram criados curso técnicos articulados ao ensino médio através da forma 

integrada. 

Passados dez anos do processo de mudança e revisão curricular dos 

cursos das antigas EMARCs, a prioridade e importância dada pelo IF BAIANO aos 

cursos na forma integrada, especialmente na área agrária, conforme preconizado 

em seu Projeto Político Pedagógico, identifica-se como necessário um estudo do 

currículo do Curso Técnico Integrado em Agropecuária, sobretudo aquele que é 

construído cotidianamente a partir da labuta de diversos agente curriculares. Pois, 

conforme Ciavatta (2005) cada ambiente escolar possui identidade própria, construída 

em um processo dinâmico e permanente nas relações entre trabalhadores/as, 

gestores/as, alunos/as e demais sujeitos/as que compõem a comunidade acadêmica. 



 

 

 

São, portanto, espaços que se diferenciam em suas potencialidades e condições 

objetivas e subjetivas. 

 

[...] É preciso compreender, assim, que, no currículo tecido em cada 
escola concreta, vamos encontrar em movimento, sendo 
trançados/destrançados/trançados de outra forma, múltiplos 
conhecimentos, o tempo todo e em todos os espaços [...] (ALVES, 2011, 
p. 19). 

 

Apesar de configurar nas legislações educacionais e nos documentos 

institucionais, o currículo é a expressão dinâmica do projeto cultural e educacional 

adotado pelas instituições de ensino, portanto ele não é estático, mas processo 

que se modifica se amplia e se reconstrói através das vivências cotidianas, 

conforme explicitado acima por Alves (2011). Por isso, a compreensão da 

proposta curricular de uma instituição de ensino prescinde da compreensão e 

análise não apenas dos documentos regulatórios, mas também do voltar o olhar 

para compreender os sujeitos que atuam no cotidiano destas instituições, e 

portanto ajudam a produzi-lo. Há um efeito em rede, porque os sujeitos ao 

fazerem os currículos, também são feitos por eles. Sendo assim, nesta pesquisa, 

questiona-se: como professores e professoras do Curso Técnico em Agropecuária 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano tecem o currículo 

integrado no cotidiano desse curso? 

A escolha em analisar especificamente o Curso Técnico em Agropecuária 

deu-se pela importância desse curso na instituição, uma vez que o referido curso é 

ofertado desde sua origem institucional, tanto nas antigas Escolas Agrotécnicas 

quanto nas antigas EMARCs. 

 Compreendendo o currículo integrado como processo dinâmico e complexo 

de formação, que tem como foco o desenvolvimento humano integral, através da 

articulação entre a formação geral e técnica, científica e cultural, perguntas 

secundárias se mostram necessárias para viabilizar uma melhor compreensão do 

objeto de pesquisa, a saber: 

a) Quais são as tessituras características do fazer curricular do Curso Técnico 

em Agropecuária, na forma Integrada ao Ensino Médio, do IF Baiano? 

b) Como os/as sujeitos/as compreendem a tessitura, do currículo integrado do 

Curso Técnico de Nível Médio em Agropecuária do IF Baiano? 
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Para tanto, o objetivo geral da pesquisa foi elaborar um jornal eletrônico, de 

modo coletivo, com a comunidade acadêmica do Curso Técnico de Nível Médio 

em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do IF Baiano, de forma a apresentar 

como os sujeitos tecem o currículo integrado no cotidiano institucional de 

realização deste curso. 

O Programa de Pós-graduação no qual esta pesquisa se insere compõe a 

área de Ensino da CAPES, que tem como uma de suas principais características a 

“pesquisa translacional” que consiste em “construir pontes entre conhecimentos 

acadêmicos gerados em educação e ensino, para sua aplicação em produtos e 

processos educativos na sociedade” (CAPES, 2016, p. 3).  

Neste escopo, a presente pesquisa tem como ponto de partida a 

construção do seu produto, a saber: um jornal, disponível na web, construído com 

a colaboração da comunidade acadêmica, apresentando as tessituras 

características do fazer curricular cotidiano do curso em apreço.  

Para tanto estruturamos o nosso trabalho em cinco seções, com os 

seguintes títulos: Introdução; Currículo: Tessituras em Redes e Malhas; O IF 

Baiano e a Integração Curricular; Jornal entre Redes, Tessituras e Malhas: uma 

roda de conversa; Currículo Oficial e Currículo Vivido: como as redes e malhas 

também se formam nas/das táticas; e Considerações Finais. 

Dessa forma, nesta introdução apresentamos às reflexões iniciais da 

pesquisa, discorrendo sobre a temática, justificativa, problemática, objetivos, a 

relação da pesquisadora com o objeto de pesquisa, além de apresentar a 

organização deste trabalho.  

Na segunda seção discorremos sobre o fazer educativo e curricular, 

apresentamos as diferentes abordagens teóricas do currículo e discutimos sobre a 

tessitura do saber curricular em redes e malhas. Na terceira, voltamos o nosso 

olhar para o currículo integrado proposto nos documentos institucionais do IF 

Baiano, e mais especificamente ao Curso Técnico em Agropecuária integrado ao 

Ensino Médio, perpassando pela análise da construção histórica do conceito de 

Ensino Médio Integrado no Brasil e das especificidades do currículo nesta 

perspectiva integrada. Na quarta seção apresentamos as tessituras metodológicas 

da pesquisa, explicitando seu caráter ético, apresentamos o dispositivo do jornal 

de pesquisa enquanto produto educacional, além de caracterizarmos e 

discorrermos sobre o processo de construção do Jornal Tessituras entre Redes e 



 

 

 

Malhas. Na quinta, realizamos a análise dos dados coletados a partir do nosso 

produto educacional deslindando o currículo vivido na práxis dos/as sujeitos/as 

autores/as desta pesquisa no curso em questão. Por fim, apresentamos as 

considerações finais, na qual realizamos uma retomada das principais questões 

suscitadas nesta investigação, além de evidenciarmos a relevância da pesquisa e 

as possibilidades de trabalhos futuros sobre a temática deste estudo. 
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2 CURRÍCULO:  TESSITURAS EM REDES E MALHAS 

 
 

Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se 
fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a 
rua com seu passo tímido. 

Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro 
paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos 
embotados de cimento e lágrima. [...] 

E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se 
fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. 
Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, 
atrapalhando o tráfego [...] (BUARQUE, 1971). 

 

Tratar dos diversos movimentos que fazem parte da educação não é tarefa 

fácil. Por isso, gostaríamos de iniciar a conversa desse capítulo com o auxílio do 

poeta, quando ele diz: “Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua 

mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E 

atravessou a rua com seu passo tímido”. Esse trecho nos revela a importância das 

miudezas que estão presentes nos acontecimentos cotidianos. A tão evocada 

última vez pode ser compreendida como a intensidade e a importância de um 

gesto que se faz com total entrega, de modo integral, como um mergulho 

(veremos como Ingold pende para um tipo de educação que valoriza a 

experiência), ou uma experiência traumática, trágica, como a morte do trabalhador 

retratada na letra.  

“Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho 

mágico”, descreve o trabalho de construção civil, no qual o sujeito atua, um 

trabalho árduo de construção de paredes, num desenho que aos poucos se 

transformará “magicamente” em um edifício. Neste trabalho, ao analisar a história 

das teorias curriculares, identificamos a existência de concepções que 

compreendem o currículo tal qual a construção de edifícios, com paredes que 

limitam e enrijecem o conhecimento às disciplinas que não costumam se 

comunicar entre si, mas que justapostas transformam o percurso curricular em um 

edifício. Ingold (2015), vai denominar tais perspectivas como educação pelo 

dédalo (sobre a qual discutiremos nos tópicos a seguir), que ao longo do percurso 

curricular criam barreiras e obstruem a visão da totalidade, ou de outras 

possibilidades de caminhar. 



 

 

 

 Nessas perspectivas de currículo como edifício, ou pelo dédalo, o trecho 

“Seus olhos embotados de cimento e lágrima” nos ratifica que tais perspectivas 

podem impedir a ampliação da visão1 de sujeitos/as; mas também pode significar 

um gesto de presságio que antecipa alguma tragédia que está por vir, e a respeito 

da qual devemos criar certa atitude de resistência, capacidade de luta (como ficará 

explícito ao trazermos Freire e sua visada crítica na/para educação).  

 Desse modo, temos, que um gesto, imagens, sons, as palavras podem nos 

levar a panoramas complexos, emaranhados, forjados por tessituras que lembram 

e evocam a pluralidade de sentidos. Então, é preciso aprender a usá-los… 

Aprender a usá-los se faz na prática, na lida cotidiana, muitas vezes a partir da 

repetição e monotonia, como fica evidenciado no trecho “Subiu a construção como 

se fosse máquina.” Essa rica polifonia dos cotidianos, marcada por colorido 

diversificado, não deve fazer com que esqueçamos o lugar da problematização e 

da crítica, afinal é através dos movimentos de revolta, de indignação diante do que 

está errado no mundo, que podemos trazer o movimento da ética para a 

educação, e desse modo, desenvolver e aguçar a capacidade empática de se 

indignar diante das situações violentas em que são colocados uma quantidade 

imensa de seres viventes. Como exemplo, podemos citar o personagem evocado 

pelo poeta, que morreu “cumprindo seu dever” de bom cidadão e trabalhador. “E 

tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um 

pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do 

passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego” 

 Aprender a se indignar diante de situações como essas e buscar novos 

modos de existência, mais democráticos e dignos, talvez seja uma das principais 

tarefas da educação hoje em dia. Educação cotidiana que se forja em lida 

complexa, numa trama em que os seres são colocados em situação de 

desigualdade, violência e exclusões, mas também de: amizade, boa convivência, 

bons encontros, risos, etc.  

 
1 A perspectiva crítica de currículo identifica no conhecimento uma ferramenta poderosa para o 

deslindamento da realidade e, dessa forma, uma intervenção mais qualificada na vida social. 
Dessa forma, o principal objetivo da educação escolar é a viabilização do acesso a conhecimentos, 
que não é disponibilizado em outros espaços sociais. Tais conhecimentos são denominados por 
Young (2007) como “conhecimento forte”, pois fornece explicações confiáveis ou viabiliza novas 
formas de se pensar a respeito do mundo. 
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2.1 FAZER EDUCAÇÃO, FAZER CURRÍCULO.  

 
 
Essa vida não pode ser encontrada num registro de realizações, e 
tampouco pode ser reconstruída como um curriculum vitae, através do 
arrolamento de certos marcos fixados ao longo de uma rota já percorrida. 
Ela passa pelos marcos como um rio entre as margens, se afastando 
deles à medida que vai fluindo (INGOLD, 2015, p. 30). 
 

 Ingold (2015) compara a vida a um ‘curriculum vitae’ e a um ‘rio’, negando a 

semelhança desta com o primeiro e indicando a sua preferência pela segunda 

metáfora. Tal comparação relaciona-se também a sua perspectiva acerca do 

fazer-pensar educativo.  

Para o supracitado autor, existem dois sentidos para o termo ‘educar’, o 

primeiro, vincula-se ao verbo em latim, educare, que significa “criar, cultivar, 

inculcar um padrão de conduta aprovado juntamente com o conhecimento que o 

sustenta” (INGOLD, 2015, p. 23). O autor compara esta compreensão com o 

navegar em um dédalo, pois, nesse caso, os objetivos são traçados 

antecipadamente, cabendo ao navegante apenas estar atento às intenções, 

causas, ações e efeitos do percurso. Podemos comparar esse tipo de educação 

ao que Freire (1987) chama de “educação bancária”, pois trata-se mais de 

aprender a se adaptar ao que já se encontra instituído. Desse modo, as relações 

de ensino-aprendizagem podem ser facilmente reduzidas à transmissão de 

conteúdos e informações que fazem com que as pessoas sigam planos e metas 

previamente traçadas.  

Tal perspectiva ao não permitir o navegar por caminhos diferentes dos pré-

estabelecidos, associa-se a compreensão da vida como ‘curriculum vitae’, cuja a 

importância está no quanto foram bem cumpridos os objetivos e marcos 

propostos, e muitas vezes impostos. Importa mais a execução dos planos e 

projetos, e não o aprender a viver à vida, a partir da mobilização de cuidados tanto 

para consigo mesmo como com os outros. É a educação reduzida a sua dimensão 

instrumental, focada quase exclusivamente nos processos de instrução e 

transmissão.  

Porém, “[...] outra variante do termo ‘educar’, também derivada do latim, 

‘educere’ [....]”, significa, de acordo com Ingold (2015, p. 23) o oposto da primeira 



 

 

 

forma exposta, ou seja, trata-se de educar para conduzir os educandos para o 

mundo lá fora. Para o referido autor, essa perspectiva se assemelha a um 

labirinto, que sendo um caminho menos intencional e mais atencional, exige do 

caminhante um estar atento à experiência do/no percurso, dessa forma não se 

movimenta “como se fosse máquina”, tal qual o personagem de Buarque (1971), 

desatento e sujeito a tropeços,  mas, passa pelos caminhos tal como um rio, em 

que a existência das margens, não impedem, obstrui, nem estagnam o seu fluir. 

Nesta segunda perspectiva, as experiências não são vividas/provocadas 

para se limitarem e se restringirem à produção de determinado conhecimento, 

mas estão atreladas aos acontecimentos vividos e ao aprendizado de modos de 

cultivo de hábitos que nos auxiliam a vivê-los, através do desdobrar/desabrochar 

da própria “vida vivida” pelos sujeitos. Desse modo, as itinerâncias realizadas (os 

caminhos traçados2), tornam-se fontes dos 

conhecimentos/indicadores/inspirações/sentidos que devem guiar o processo 

educativo. Então, Ingold (2015) nos faz refletir acerca das tessituras de currículos 

experienciais, em que o foco recai no aprender a viver a própria vida, em 

comunhão e aliança com outros(as).   

Stija e Rangel (2019) também identificam a existência de duas grandes 

perspectivas de estruturação dos processos formativos e curriculares em 

educação. A primeira é denominada como “Funcionalista-cognitivista”, a qual está 

referenciada na cognição e nos processos de transmissão de conteúdo, e, 

portanto, de reprodução da sociedade vigente. 

 

Estamos diante de um tipo de educação apaziguadora, em que as 
paisagens subjetivas têm de ser constituídas através de balizas e 
marcadores fixos e engessados. O importante é assegurar que as 
gerações mais novas tornem-se semelhantes através  do que herdam. A 
navegação mobilizada por esse tipo de educação é ancorada em códigos 
e símbolos cognitivistas, em que o foco incide no mental (STIJA e 
RANGEL, 2019, p. 83).  

 

A outra forma de fazer educação, de acordo com os/as supracitados/as 

autores/as, é a “Fenomenológica”, que tem como enfoque a experiência. Não tem 

como ponto de partida, portanto, os domínios isolados e sacralizados pela tradição 

 
2 Esses caminhos traçados são mais parecidos com esboços ou ensaios que vão sendo tecidos no 

processo, durantes as caminhadas, entrelaçando e favorecendo experiências, conhecimentos e 
aprendizagens ao longo do percurso formativo. 
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da forma hegemônica funcionalista-cognitivista, mas está aberta a outros lugares 

de fala, encontros e estabelecimento de novas relações com o mundo. (STIJA e 

RANGEL, 2019). 

Tal leitura sobre os processos de fazer-pensar educação se assemelha a 

abordagem defendida por Ingold (2015), sendo que podemos associar a 

abordagem Funcionalista-cognitivista à educação no dédalo, e a Fenomenológica 

à formação através do labirinto3. 

Assim como os/as autores/as citados acima, Freire (1999) trata da 

importância da formulação de modos de educar que privilegie as experiências 

dos/as sujeitos/as, mas acrescenta a esta discussão a relação ser humano-

sociedade, uma vez que  “não há educação fora das sociedades humanas e não 

há homem no vazio” (FREIRE, 1999, p. 35). Neste ínterim, uma educação que se 

proponha a ter homens e mulheres como sujeitos, também precisa atentar-se para 

as relações sociais, para os marcadores como gênero, raça, classe, fator 

geracional etc., e a necessária conscientização acerca deles.  

 

Sempre lhe pareceu, dentro das condições históricas de sua sociedade, 
inadiável e indispensável uma ampla conscientização das massas 
brasileiras, através de uma educação que as colocasse numa postura de 
auto-reflexão e de reflexão sobre seu tempo e seu espaço. [...] Auto-
reflexão que as levará ao aprofundamento conseqüente de sua tomada 
de consciência e de que resultará sua inserção na História, não mais 
como espectadoras, mas como figurantes e autoras (FREIRE, 1999, p. 
36). 

 

Trata-se, portanto, de problematizar as hierarquizações sociais e o status 

quo, que opera divisões entre os/as sujeitos/as, fazendo com que uns/umas sejam 

colocados/as como mais importantes do que outros/as. Portanto, trata-se de uma 

leitura crítica do mundo, que faz com que as pessoas possam problematizar as 

relações de opressão e seu contexto através da compreensão crítica das relações 

 
3 Ingold (2015) utiliza-se das diferenças entre as imagens do dédalo e do labirinto para nos 

questionar se o conhecimento tem nos levado à sabedoria ou nos mantido refém do compêndio de 
informações.  O dédalo oferece uma série de escolhas aos viajantes, mas cada movimento se 
baseia em uma decisão tomada previamente, ou seja, as suas avenidas são interrompidas por 
barreiras que obstruem a visão da totalidade, ou de outras possibilidades de caminhar. Propostas 
educativas na perspectiva do dédalo, são aquelas cuja ênfase nos objetivos impedem os 
estudantes de ampliar suas experiências e criar novos pontos de vista, diferentes dos 
anteriormente traçados. No labirinto, por outro lado, o foco na escolha não está em questão, mas 
em seguir a trilha, com o desenvolvimento da atenção contínua. A educação que segue a linha do 
labirinto não oferece aos pupilos pontos de partida ou posições fixas, porque ao invés de inculcar o 
conhecimento dentro das mentes dos alunos, busca os levar para fora, para o mundo, para 
experienciar, aprender, potencializar os encontros, criar conhecimentos. 



 

 

 

e estruturas que o constrói, mas, também, viabilizando para que se percebam 

como parte integrante do mundo, portanto corresponsável por ele. 

 

[...] enquanto o animal4 é essencialmente um ser da acomodação e do 
ajustamento, o homem o é da integração. A sua grande luta vem sendo, 
através dos tempos, a de superar os fatores que o fazem acomodado ou 
ajustado. É a luta por sua humanização, ameaçada constantemente pela 
opressão que o esmaga (FREIRE, 1999, p. 42). 

 

Aliando à discussão apresentada por Freire (1999), as perspectivas de 

Ingold (2015) e Rangel e Stija (2019), compreende-se que vagar pelo labirinto e 

superar a concepção de fazer-pensar a educação como um compêndio de 

informações, exige que voltemo-nos para outros lugares de fala e encontros, a 

partir das experiências dos/as educandos/as, sem perder de vista a necessidade 

de uma permanente atitude crítica para a compreensão das realidades, como 

dispositivo formativo ético que nos coloca ao lado de todos(as) que se encontram 

colocados na condição de subalternidade e/ou opressão. Desse modo, temos uma 

perspectiva de educação mobilizadora de formação ampliada, complexa, que 

comporta experiências, críticas, proposições, movimentos cotidianos, etc.  

Estas diferentes formas de fazer-pensar educação, explicitadas até aqui, 

compõem um campo de estudos denominado currículo. Para Sacristan (2010, p. 

16): 

 

o currículo tem o sentido de constituir a carreira do estudante, de maneira 
mais concreta, os conteúdos deste percurso, sobretudo sua organização, 
aquilo que o aluno deverá aprender e superar, e em que ordem deverá 
fazê-lo. 

 

Convém, ainda, ressaltar que na organização do processo educativo não há 

neutralidade, tampouco universalidade e imobilidade, afinal, trata-se de território 

controverso e conflituoso em que se expressa forças, interesses, valores e as 

preferências hegemônicas e valorizadas na sociedade. 

 
4 A narrativa apresentada por Freire (1999) na relação entre o ser humano e os animais encontra-

se superada pela perspectiva ecológica dos saberes que, de acordo com Rangel (2018), concebe 
o mundo através do viés rizomático, no qual seres (humanos e não-humanos), saberes e ações se 
conectam. Tratar acerca do “ambiente vivo”, na atualidade, portanto, requer a utilização de 
narrativas que consigam captar os movimentos das relações do mundo natural, uma vez que “[...] o 
animal não é somente regido por instintos, nem o ser humano pela racionalidade cartesiana” 
(RANGEL, 2018, p. 61). 
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 Alves (2011) indica, contudo, que apesar de estarmos sempre submetidos a 

uma proposta pedagógica curricular é possível criar ‘espaços vazios’ para 

viabilizar propostas relevantes e novas formas de ser e fazer educação, pois 

aqueles e aquelas que fazem/vivenciam/constroem as escolas (trabalhadores, 

trabalhadoras, alunos, alunas e demais membros da comunidade acadêmica) não 

são abstrações, mas sujeitos com crenças e atitudes, que em seus cotidianos 

criam, recriam, mantém ou questionam as formas de fazer-pensar currículos. 

Estas diversas formas de fazer-pensar currículos, se fundamentam em 

perspectivas de escola e de sociedade que se construíram, e são 

permanentemente questionadas, confrontadas e reconstruídas ao longo da 

história, conforme apresentaremos no próximo tópico. 

 

 

2.2 AS ABORDAGENS DO CURRÍCULO  
 

 

(...) não é possível responder ‘o que é currículo’ apontando para algo que 
lhe é intrinsecamente característico, mas apenas para acordos sobre os 
sentidos de tal termo, sempre parciais e localizados historicamente 
(LOPES e MACEDO, 2011, p. 19). 

 

O conceito de currículo ao longo da história da educação tem sido 

construído a partir do que as diversas abordagens atribuem como papel da 

educação escolar, por isso, ao buscar delimitar o que é o currículo, faz-se 

necessário perpassar pelas diferentes concepções formuladas ao longo do tempo. 

De acordo com Sacristan (2000), é através da história do conceito que 

encontramos os vestígios de seu uso no passado, sua natureza e a origem dos 

significados que hoje ele possui. Neste processo, partiremos da etimologia da 

palavra currículo, que de acordo com o supracitado autor é termo derivado da 

palavra latina curriculum, cuja raiz é a mesma de cursus e currere. 

 

Na Roma Antiga falava-se do cursus honorum, a soma das “honras” que 
o cidadão ia acumulando à medida que desempenhava sucessivos 
cargos eletivos e judiciais, desde o posto de vereador ao cargo de cônsul. 
O termo era utilizado para significar a carreira, e, por extensão, 
determinava a ordenação e a representação de seu percurso. Esse 
conceito, em nosso idioma, bifurca-se e assume dois sentidos: por um 
lado, refere-se ao percurso ou decorrer da vida profissional e a seus 
êxitos (ou seja, é aquilo a que denominamos de curriculum vitae, 
expressão utilizada pela primeira vez por Cícero). Por outro lado, o 
currículo também tem o sentido de constituir a carreira do estudante e, de 



 

 

 

maneira mais concreta, os conteúdos deste percurso, sobretudo sua 
organização, aquilo que o aluno deverá aprender e superar e em que 
ordem deverá fazê-lo (SACRISTAN, 2000, p. 16). 

 

Esta primeira característica já identificada por Sacristan, de regular o que e 

como deve ser ensinado/aprendido, é, ao longo da história, a principal questão 

que perpassa as teorias curriculares, que a responderam de diferentes formas. 

Tais definições, de acordo com Silva (2011), têm como base as concepções 

de sociedade e, consequentemente, de qual tipo de ser humana a escola deve 

formar. As propostas mobilizadas pelas teorias curriculares são referidas pelo 

autor em três tipos: tradicionais, críticas e pós-críticas. 

As concepções tradicionais configuram-se como as primeiras 

compreensões e pelo uso do termo currículo, tendo como marco o livro de Bobbitt, 

escrito em 1918, The Curriculum, com força ainda operante e presente na 

atualidade. 

Lopes e Macedo (2011) identificam nesta perspectiva duas vertentes, o 

progressivismo5 e o eficientismo cultural, que tinham como principais autores, 

John Dewey, Bobbit e Ralph Tyler, sendo este último o responsável pela 

articulação dessas duas abordagens. 

No eficientismo, o sistema educacional deve promover a aquisição das 

habilidades necessárias para o exercício de ocupações profissionais na vida 

adulta, para tanto, tal como uma indústria, deve prescrever precisamente seus 

objetivos, organizar meios para que sejam atendidos e elaborar formas de 

medição da sua eficiência (SILVA, 2011). 

 

Ainda que o eficientismo seja um movimento com muitas nuanças, pode-
se resumi-lo pela defesa de um currículo científico, explicitamente 
associado à administração escolar e baseado em conceitos como 
eficácia, eficiência e economia. Em 1918, Bobbitt defende um currículo 
cuja formação é preparar o aluno para a vida adulta economicamente 
ativa [...] A partir da identificação dos componentes particulares da 
atividade de bons profissionais, compõe-se um programa de treinamento, 
com objetivos selecionados por seu valor funcional, sua capacidade de 
resolver problemas práticos (LOPES e MACEDO, 2011, p. 22). 

 

 
5 De acordo com Lopes e Macedo (2011) a perspectiva do progressivismo compreendia a 

educação como meio de diminuir as desigualdades sociais através da formação de indivíduos 
capazes de atuar para mudar a sociedade, por isso os conceitos de inteligência social e mudança 
são basilares nesta vertente das teorias tradicionais. Aqui a experiência direta das crianças é 
princípio essencial para a organização curricular, uma vez que a aprendizagem é compreendida 
como um processo contínuo, não como uma preparação para a vida adulta. No Brasil, os principais 
nome do progressivismo são Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo. 
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Esta concepção curricular, portanto, concentra-se em questões técnicas de 

organização e medição do trabalho escolar, tendo como principal objetivo adequar 

o sujeito às necessidades do mercado de trabalho. 

Ao contrário de Bobbit, para Dewey, principal nome do progressivismo, o 

planejamento curricular deveria ter como centralidade os interesses e as 

experiências das crianças e jovens, considerando, dessa forma a aprendizagem 

como um processo contínuo e não uma preparação para a vida adulta. Contudo, a 

influência do progressivismo nos currículos brasileiros foi muito inferior ao 

eficientismo. 

 

A atração e influência de Bobbitt deve-se provavelmente ao fato de que 
sua proposta parecia permitir à educação tornar-se científica. [...] Tudo o 
que era preciso fazer era pesquisar e mapear quais eram as habilidades 
necessárias para as diversas ocupações (SILVA, p. 23). 

 

Mantendo a ênfase no caráter prescritivo do currículo, entendendo-o como 

um planejamento das atividades escolares de acordo com critérios objetivos e 

científicos, Tyler estabelece um vínculo entre currículo e avaliação ao propor que a 

eficiência curricular seja inferida através do rendimento estudantil.  

Esta concepção de currículo é fruto de uma sociedade industrial, focada no 

desenvolvimento econômico. Afinal, a partir da complexificação das relações de 

trabalho e do aumento do número de profissões, bem como da complexidade da 

qualificação requerida, houve um acentuado processo de identificação da escola 

como lugar de preparação para o trabalho. Assim, 

 

uma nova concepção de sociedade, baseada em novas práticas e 
valores derivados do mundo industrial, começou a ser aceita e difundida. 
Cooperação e especialização, ao invés de competição, configuraram os 
núcleos de uma nova ideologia. O sucesso na vida profissional passou a 
requerer evidências de mérito na trajetória escolar. Ou seja, novas 
credenciais, além do esforço e da ambição, tornaram-se necessárias para 
se ‘chegar ao topo’ (MOREIRA e TADEU, 2013, p. 16, grifo nosso). 

 

O atrelamento do currículo ao rendimento é um exemplo perfeito do que 

Foucault (1987) chama de operacionalização da lógica disciplinar, em que o poder 

incide sobre os indivíduos no sentido de criar corpos dóceis. Porque, com efeito é 

um poder que, “em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior 

‘adestrar’; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor” 

(FOUCAULT, 1987, p. 143). De todo modo, estamos tratando de um fazer-pensar  



 

 

 

educação que tem por finalidade a adaptação ao que se encontra instituído, ao 

que está em conformidade e respeito com o status quo. Ainda acerca desse tipo 

de poder temos que  

 

não é um poder triunfante que, a partir de seu próprio excesso, pode-se 
fiar em seu superpoderio; é um poder modesto, desconfiado, que 
funciona a modo de uma economia calculada, mas permanente. 
Humildes modalidades, procedimentos menores, se os compararmos aos 
rituais majestosos da soberania ou aos grandes aparelhos do Estado. E 
são eles justamente que vão pouco a pouco invadir essas formas 
maiores, modificar-lhes os mecanismos e impor-lhes seus processos. O 
aparelho judiciário não escapará a essa invasão, mal secreta. O sucesso 
do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: 
o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num 
procedimento que lhe é específico, o exame (FOUCAULT, 1987, p. 143). 

 

Trata-se de uma economia eficiente do poder que opera através dos três 

procedimentos assinalados acima pelo autor, ou seja: o olhar hierárquico, a 

sanção normalizadora e o exame (dispositivo capaz de combinar as técnicas da 

hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza). É por isso que a avaliação 

formalizada e engessada em procedimentos prescritivos torna-se central em toda 

abordagem tradicionalista do currículo, afinal o foco desse tipo de educação quase 

sempre recai na criação de “boas” disposições e habilidades voltadas ao 

desenvolvimento do mercado de trabalho. Para tanto, utilizam-se dispositivos para 

controlar e normalizar as “massas”, através da docilização dos seus corpos. O 

dispositivo privilegiado, responsável por criar disposições e hábitos, que informa 

quem vai ser dito/marcado/informado como inferior ou superior, melhor ou pior, 

servindo para separar o “joio do trigo”, e para produzir as distinções e 

hierarquizações sociais, é o exame (avaliação), porque é    

 

um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, 
classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade 
através da qual eles são diferenciados e sancionados. É por isso que, em 
todos os dispositivos de disciplina, o exame é altamente ritualizado 
(FOUCAULT, 1987, p. 154). 

 

Estamos diante de uma educação conservadora e apaziguadora, que visa 

potencializar determinadas forças do corpo, ao passo que policia e minimiza 

outras. Há justamente a potencialização das forças que podem ser utilizadas para 

o mercado, ao passo que há a criação de diversos dispositivos que tentam minorar 
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as forças políticas, as possibilidades de revolta, a capacidade das pessoas 

poderem resistir ao que lhe oprimem.  

Quando o currículo se deixa reduzir ao seu caráter prescritivo, temos o 

desdobrar da educação enquanto educar que ocorre à servido do conformismo, e 

tenta expulsar e expurgar, ao máximo, os incômodos fantasmas da emancipação, 

pois o exame não é neutro, opera articulando o saber às instâncias do poder, 

porque 

 

[...] finalmente, o exame está no centro dos processos que constituem o 
indivíduo como efeito e objeto de poder, como efeito e objeto de saber. É 
ele que, combinando vigilância hierárquica e sanção normalizadora, 
realiza as grandes funções disciplinares de repartição e classificação, de 
extração máxima das forças e do tempo, de acumulação genética 
contínua, de composição ótima das aptidões. Portanto, de fabricação da 
individualidade celular, orgânica, genética e combinatória. Com ele se 
ritualizam aquelas disciplinas que se pode caracterizar com uma palavra 
dizendo que são uma modalidade de poder para o qual a diferença 
individual é pertinente (FOUCAULT, 1987, p. 160).   

 

Contrapondo-se a estas concepções conformistas da escola e do currículo, 

desenvolvida pelas teorias tradicionais, a partir de 1970 começam a surgir 

concepções críticas que, de acordo com Silva (2011) não se limitam a questionar 

o que ensinar, mas o porquê de se privilegiar determinado conteúdo em 

detrimento de outros. 

Para Silva (2011), enquanto as teorias tradicionais se consideravam 

neutras6 e assim colaboraram com a manutenção do status quo, as teorias críticas 

desconfiavam dele, e o responsabilizava pelas desigualdades e injustiças sociais. 

Por isso, nelas a preocupação não é apenas em como fazer o currículo, mas há a 

preocupação política e ética em compreender o que é feito através do currículo. 

Pertencem a essa abordagem teórica: Althusser, Bourdieu e Passeron, Michael 

 
6 Na atualidade é possível identificarmos projetos de educação que ancoram-se em perspectivas 

tradicionais para evocar a “neutralidade” na educação, o Programa Escola sem Partido que tramita 
no Congresso Nacional é um exemplo de ações dessa natureza, que ao confundir  cultura 
dominante com a cultura culta, nega a importância das questões sociais na produção do 
conhecimento e exige que os professores restrinjam sua práxis pedagógica à ‘transmissão’ de 
conhecimentos de forma acrítica. Varela (1994) ao dissertar sobre o estatuto do saber pedagógico 
expõe que desde o Renascimento, com a educação jesuítica, processos de “pedagogização do 
conhecimento” buscam através da escola (na seleção de conteúdos, formas de ensinar e de 
compreender a aprendizagem)  a viabilização da (re)produção ou manutenção de determinados 
modelos de sociedades. Contudo às margens dos saberes oficiais há sempre resistências, saberes 
alternativos que mobilizam e incorporam as lutas e os interesses como questionamento e tentativas 
de mudança das regras em jogo nas supostas categorias universais presentes nos saberes 
oficiais, que sustentam o status quo. 



 

 

 

Apple, Henry Giroux, Michael Young, dentre outros. 

 

A elaboração curricular passa a ser pensada como um processo social, 
preso a determinações de uma sociedade estratificada em classes, uma 
diferenciação social reproduzida por intermédio do currículo. Ao invés de 
método, o currículo torna-se um espaço de reprodução simbólica e/ou 
material [...], não forma apenas alunos, mas o próprio conhecimento, a 
partir do momento em que seleciona de forma interessada aquilo que é 
objeto da escolarização (LOPES e MACEDO, 2011, p. 29). 

 

O currículo é compreendido, portanto, como uma construção social cuja 

estrutura pode estar voltada a reprodução e legitimação das desigualdades 

sociais, ao valorizar os interesses e conceitos das classes dominantes, ou voltar-

se a uma perspectiva libertadora e conceitualmente crítica, em favorecimento dos 

grupos subordinados, ou seja, parte-se sempre do pressuposto de que não há 

neutralidade na escolha dos conteúdos, nem na forma como ele é ensinado, 

afinal, constata-se que toda mobilização de conhecimento é enredada 

socialmente, e implicada com questões de gênero, classe, raça, sexualidade, faixa 

geracional, etc. Desse modo, a concepção crítica nos diz que 

 

o currículo está implicado em relações de poder, o currículo transmite 
visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades 
individuais e sociais particulares. o currículo não é um elemento 
transcendente e atemporal - ele tem uma história, vinculada a formas 
específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação 
(MOREIRA e TADEU, 2013, p. 14).  

 

Portanto, depois da escola crítica não se pode mais alegar qualquer 

inocência diante do poder constitutivo do conhecimento, e dos modos de organizá-

lo em forma curricular e transmiti-lo através das escolas (MOREIRA e TADEU, 

2013). A pretensa neutralidade da concepção tradicional, e seu conceito de 

currículo como prescrição, também foi alvo das teorias pós-críticas que, de acordo 

com Lopes e Macedo (2011), argumentam a favor de um currículo aberto à 

experiência dos sujeitos, promovendo a compreensão da sua realidade. 

Ressalta-se que apesar de similar quanto ao questionamento às 

concepções tradicionais, os teóricos pós-críticos se diferenciam dos críticos 

quanto à ênfase à individualidade que é dada pelos primeiros, enquanto os 

segundos voltam sua análise às questões da estrutura social. 

Pinar (2016) ao explicitar o conceito de currículo, a partir da concepção 

pós-crítica, apresenta a ideia de currere, enfatizando o processo, do correr do 
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curso: 

 

A forma verbal é preferível porque enfatiza o currículo vivido e não o 
planejado, apesar de as duas coisas virem quase sempre entrelaçadas. 
O verbo enfatiza ação, processo e experiência, em contraste com o 
substantivo que pode transmitir a ideia de completude. Apesar de todo 
curso ter um fim, as consequências do estudo são contínuas, por serem 
sociais e subjetivas, bem como intelectuais, e sempre específicas ao 
conteúdo do curso. O correr do curso — currere — ocorre por meio de 
conversas, não só no discurso de sala de aula, mas no diálogo entre 
alunos e professores específicos, e consigo mesmos, sozinhos. Como o 
correr do curso ocorre social e subjetivamente por meio do estudo 
acadêmico, o conceito de currere se coloca em primeiro plano em relação 
ao significado de currículo como conversa complicada, estimulando a 
experiência educacional. De fato, currere ressalta a experiência cotidiana 
do indivíduo e sua capacidade de aprender a partir da experiência, 
reconstruir a experiência por meio do pensamento e do diálogo para 
possibilitar o entendimento. Esse entendimento, alcançado por meio do 
trabalho, da história e da experiência vivida, pode nos ajudar a reconstruir 
nossas próprias vidas subjetivas e sociais (PINAR, 2016, p. 20). 
 

Dessa forma ao olhar para o indivíduo, o currículo abre espaço para 

dialogar também com as experiências destes, com os seus cotidianos7. Não é, 

portanto, o abandono do importante preceito de que os conhecimentos são 

socialmente referenciados e necessários à formação, mas, antes, consiste em 

tentativas de buscar o estabelecimento da correlação entre as realidades da 

comunidade escolar e as subjetividades dos indivíduos. Aliás, essa articulação é 

uma marca da teoria social contemporânea, pois grande parte dela “se volta para 

tentar compor, a partir da contribuição dos estudos clássicos, novas articulações 

entre: estrutura e ação; instituído e instituinte; determinação e autonomia etc” 

(REIS; RIOS e LIMA, 2020, p. 26). É por isso que 

 

não dá mais para continuar assumindo a arrogante postura de nos 
colocarmos como guardiões legítimos da história, como se esta fosse 
construída/contada apenas por determinados grupos, ou estivesse indo 
em alguma direção prevista por alguns “videntes”. A história é sempre 
plural, fragmentada, construída/contada por todos, sem exceções. Já 
passamos da época em que se acreditava que a escritura historiográfica 
era pertencente apenas aos grandes homens, realizadores de grandes 
feitos, os heróis da “história”. Ao invés da hierárquica e elitista metáfora 
do herói, sugere-se a utilização da metáfora dos seres comuns, das 
coisas miúdas, modestas, muitas vezes tidas como sem importância. 

 
7 Atualmente as pesquisas em educação são mobilizadas fortemente pelo que Silva (2011) 

denomina de concepção pós-crítica, e pelo que outros(as) autores(as) chamam de influência do 
pós-estruturalismo. Mas, por conta do período conservador nas políticas públicas no Brasil, 
sobretudo nas políticas educacionais que  evocam um retorno ao modelo tradicional, mesmo 
quando o mesmo já se mostrou ultrapassado em vários pontos, é possível perceber uma crescente 
mobilização, nas pesquisas em educação, no sentido de fortalecer a teoria crítica do currículo.  



 

 

 

Afinal, grande parte do mundo da vida é composta desses fenômenos, e 
não constituída a partir das grandes ações, dos grandes feitos, das 
coisas que se encontram (ou que são postas) em evidência, em 
destaque. Mulheres, crianças, diversas minorias, loucos, prostitutas, 
bêbados, uma miríade incrível e variada dos colocados à margem. Enfim, 
outros sujeitos, que demandam outras pedagogias (ARROYO, 2014), 
devem participar igualmente, através de diversos modos de fazer, sentir, 
pensar, saber etc., do construir/contar histórias (REIS; RIOS e LIMA, 
2020, p. 27-28). 

 

Tal como é explicitado por Alves (2011, p. 29): 

 

[...] Na afirmativa veemente de que a racionalidade não pode ser 
abandonada, pois ela continua sendo a principal garantia da humanidade, 
contra os lados obscuros do poder e contra os totalitarismos, entende-se 
de maneira crescente, que a subjetividade - ganha espaço não só 
enquanto categoria, mas especialmente enquanto realidade social [...]. 
 

Trata-se, portanto, de uma compreensão do conhecimento curricular que 

difere da concepção hierarquizada e estanque do cientificismo das concepções 

tradicionais, passando-se à noção de rede8, em que ciência, realidade social e 

cotidiano encontram-se inter-relacionados. 

Nessa perspectiva, o currículo é mais compreendido como sistema aberto 

do que como um sistema fechado (como na versão tradicionalista), como nos 

alerta Doll (1997), pois lembra mais os vórtices móveis ou os redemoinhos em 

espiral e são transformativos, não adaptativos. A mudança, não a estabilidade é a 

sua ênfase. Ainda segundo Doll (1997, p. 30), “eles são vivos, não inertes, e 

normalmente são representados por modelos orgânicos, não físicos. O 

crescimento, não a estase, é a sua característica definidora; a sua preocupação 

principal é a direcionalidade, não a centralização”.  

Macedo (2012) corrobora com esta concepção ao afirmar a importância da 

experiência formativa no currículo: 

 

Cronistas da sua própria formação, seres se edificam através das 

 
8 Ao invés de conceber o processo educativo de modo dicotômico, como ainda é comum na EPT, a 

partir do pressuposto de que a educação ocorre em ‘espaços formais’ e ‘espaços não formais’, 
como se o cotidiano tivesse de ser marcado pelo grau de formalização que porventura o constitua; 
é bem mais interessante conhecê-la como processo que ocorre em diversos ‘espaçostempos’, a 
partir das redes educativas. A mudança na ênfase da formação como constituição de domínios, 
para uma formação que se dá nos fluxos das redes, modifica completamente o estatuto do saber, 
da aprendizagem e dos mecanismos de poder, porque ressalta que há múltiplas formas de se criar, 
se expressar, de se relacionar com os ‘conhecimentossignificações’, de mandar e ser mandado, de 
praticar opressões etc., que circulam cotidianamente nas redes educativas que formamos e que 
nos formam. 
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mimeses que experienciam, nos fez compreender Paul Ricoeur. Se 
pertinentes ou não para pensarmos as políticas de sentido do currículo 
oficial, oportuna e necessária questão. Por agora, desejo apenas afirmar 
o argumento primeiro como uma inflexão importante. Parto da ideia de 
que na cena educacional, na relação estabelecida com os saberes eleitos 
como formativos ‒ chamamos isso de currículo ‒ não há “idiotas 
culturais”, inspiração etnometodológica. O real da formação nunca está 
prescrito nos diz Pierre Dominicé. A experiência formativa sempre dirá 
algo ao currículo, provocações profanas ao príncipe imaginamos. Em 
realidade, configura-se aqui, saberes e fazeres em metamorfoses 
incessantes, queiramos ou não, saibamos ou não, concordemos ou não, 
até porque qualquer experiência aprendente nos conduz a alguns lugares 
não habitados, e ao modo de Dewey, há de se considerar, nem sempre 
formativos (MACEDO, 2012, p. 68). 
 

O currículo nesta concepção, não é mais um planejamento formatado a ser 

aplicado na escola, mas um processo que, atento às necessidades da formação 

do sujeito, se constrói e reconstrói nos cotidianos das escolas. “O currículo não 

será uma pista de corrida, mas à própria jornada. E a aprendizagem será uma 

aventura na criação do significado” (DOLL, 1997, p. XIII). É a partir deste conceito 

que realizaremos os nossos desdobramentos acerca das tessituras do currículo. 

 

 

2.3 O SABER CURRICULAR:TESSITURAS ENTRE REDES E MALHAS  

 

 

Ao pensarmos sobre o currículo escolar, logo pretendemos definir 
fundamentalmente que conteúdos ou habilidades precisam ser 
trabalhados. Ou seja, o que minimamente precisa ser tratado pelo 
currículo escolar para que os alunos possam ser considerados 
escolarizados. Essa nossa preocupação é facilmente entendida, na 
medida em que a escola sempre se ocupou do processo de 
transmissão/assimilação/construção do conhecimento. No entanto, esse 
conhecimento é apenas uma das facetas da cultura tecida e retecida no 
ambiente escolar (ALVES, 2011, p. 38). 

 

 As conversas e discussões9 acerca do currículo não podem se furtar de 

 
9 Optamos por escolher e usar essas duas palavras que parecem sinônimo, mas que possuem 

variações, especialmente, a partir dos seus usos cotidianos, porque enquanto a primeira ressalta 
mais as características de um encontro amistoso, a segunda, além de evidenciar isso, também 
aponta para o caráter problemático do encontro, que muitas vezes vem carregado de mecanismos 
de poder, controle, dominação e opressão. Desse modo, o currículo como conversa e como 
discussão, traduz os movimentos complexos que acontecem no cotidiano, na medida em que 
evidencia como os encontros formativos são complexos e emaranhados em saberes, poderes, 
violências, emoções, controles, desejos, opressões, resistências, etc. Portanto, apontar para 
currículos tecidos nos cotidianos também é fazer-pensar movimentos críticos e reflexivos de 



 

 

 

tratar com que e quais saberes e conhecimentos se fazem o processo da 

escolarização. Contudo, compreendendo que a definição do que deve ser 

aprendido na escola tem a ver com o estabelecimento de hegemonias10, a divisão 

e acesso aos bens culturais, e, até mesmo, os “destinos sociais” dos sujeitos, não 

há unanimidade nas abordagens, conforme explicitamos no tópico anterior. 

Sacristan (2000) ao tratar da concepção tradicional de transmissão da 

cultura curricularizada apresenta que: 

 

Entre as tradições curriculares, a tradição iluminista atribui à cultura o 
valor de ser um nutriente para o ser humano, ou seja, os conteúdos são 
os materiais que fazem com que o ser humano se desenvolva até 
alcançar uma grande plenitude. Do ponto de vista “tradicional” (que às 
vezes se aproxima de uma forma de fundamentalismo), costuma-se 
apoiar posições com “a verdade está no texto e na voz de quem ensina”, 
uma premissa apoiada por uma larga tradição da educação clássica e 
liberal que indica o critério de relevância do foi selecionado para o texto 
curricular (SACRISTAN, 2000, p. 31). 

  

Esta tradição curricular compreende o conhecimento como um compêndio 

de informações e fatos a serem transferidos de quem ensina para quem está 

aprendendo, e que neste caso não pode ser denominado de sujeito, uma vez que, 

nessa perspectiva, tem apenas o papel passivo de receptor de conteúdos. Seria o 

processo evidenciado por Freire (1987), em que os sujeitos são transformados em 

objetos na “educação bancária”.  

 Varela (1994) denomina de “pedagogização do conhecimento” o processo 

que começou a se gestar a partir do Renascimento, mas especificamente nos 

colégios jesuítas, e, tendo passado por remodelações, ainda se mantém na 

atualidade, e consiste na seleção e organização dos conhecimentos e do fazer-

pensar pedagógico docente de modo que, através da escolarização o ser humano 

seja moldado conforme o desejo dos grupos dominantes (no caso analisado por 

Varela, os jesuítas com uma perspectiva moralizante de formação). 

 
contextualização dos saberes, apontando de que modo eles encontram-se situados, e com quais 
fios são tecidos.  
10 De acordo com Gramsci (2000), a hegemonia diz respeito à prevalência de uma práxis social 

vinculada a uma ideologia que pretende conduzir a sociedade a um determinado caminho através 
de seus aparelhos ideológicos, ou seja, a ideologia da classe dominante chega às classes 
subalternas por vários canais, através das quais a classe dominante constrói a própria influência 
ideal, a própria capacidade de plasmar a consciência de toda coletividade, a própria hegemonia. 
Um desses canais é a escola. 
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Para levar adiante seu projeto de formação de bons cristãos, os mestres 
jesuítas não apenas reforçaram o estatuto conferido à “infância” com a 
opção de educá-la em espaços fechados, nos colégios, mas sentiram 
também a necessidade de controlar saberes que iam transmitir e de 
organizar esses saberes de tal forma que adequassem às supostas 
capacidades infantis. Os saberes, tanto da cultura clássica como da 
cristã, foram selecionados e organizados em diferentes níveis e 
programas de dificuldades crescente, ao mesmo tempo em que se viram 
submetidos a censuras em função de sua bondade ou maldade em 
relação à ortodoxia católica, em função, portanto, de seu caráter moral. 
[...] (VARELA, 1994, p. 88). 

 

  Nesse contexto, os jesuítas eram também constituídos como autoridades 

morais e os únicos detentores do saber, enquanto os estudantes, tiveram os seus 

saberes cotidianos, os provenientes do mundo do trabalho, das lutas sociais e de 

outros grupos ou classes sociais, estigmatizados e censurados. Esse processo de 

vigilância, censura, controle e hierarquização dos saberes, levou a perda da sua 

autonomia e relegou todos os saberes que não se adequavam ao estabelecimento 

da ordem à posição de subordinação. 

 Varela (1994) identifica, ainda, que tal pedagogização no campo do saber,  

que delimita quais conteúdos e formação devem ser empreendidos na escola, 

viabilizou o que Foucault denomina como “disciplinarização de saberes”, processo 

que elimina e desqualifica saberes identificados como não úteis e assim 

estabelece novas relações entre saberes e poderes. Tal processo, tem sido 

largamente utilizado pelo Estado para disciplinar e colocar os saberes e os/as 

sujeitos a seu serviço. 

 

Foucault deu um passo adiante nesta direção, ao mostrar como a 
disciplinarização dos saberes esteve intimamente ligada, a partir do 
século XVIII, a modos de subjetivação específicos, à formação não 
somente dos capitalistas, mas também dos produtores. Para isso foi 
necessária à colocação em ação de tecnologias disciplinares, a 
imposição de “disciplinas”, destinadas a conformar sujeitos dóceis e úteis 
ao mesmo tempo. A acumulação de homens, sua disciplinarização, sua 
classificação, hierarquização e normalização foi tão decisiva para o 
triunfo da revolução industrial como a acumulação de riquezas (VARELA, 
1994, p. 92). 

 

Como já vimos essa “pedagogização do saber” reverbera no que Freire 

(1987) denomina como “educação bancária”: 

 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos 



 

 

 

que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, 
memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em 
que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 
receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem 
colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No fundo, 
porém, os grandes arquivados são os homens, nesta (na melhor das 
hipóteses) equivocada concepção “bancária” da educação. Arquivados, 
porque, fora da busca, fora da práxis, os homens não podem ser. 
Educador e educandos se arquivam na medida em que, nesta 
distorcida visão da educação, não há criatividade, não há 
transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na 
reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens 
fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca esperançosa 
também (FREIRE,1987, p. 57). 

 

 Como contraponto desta forma de educar, Freire (1987) propõe uma 

educação problematizadora dos homens e das mulheres e das suas relações com 

o mundo. Nessa proposta, o conhecimento é construído através da dialogicidade, 

estando todos os sujeitos, professores, professoras e estudantes, ativamente 

envolvidos no processo. 

 

O ato de conhecer não é, entretanto para Freire, um ato isolado, 
individual. Conhecer envolve intercomunicação, intersubjetividade. Essa 
intercomunicação é mediada pelos objetos a serem conhecidos. Na 
concepção de Freire é através dessa intercomunicação que os homens 
mutuamente se educam, intermediados pelo mundo cognoscível. É essa 
intersubjetividade do conhecimento que permite a Freire conceber o ato 
pedagógico com um ato dialógico (SILVA, 2010, p. 59). 

 

A perspectiva freireana, portanto tem na experiência dos sujeitos a fonte 

dos conteúdos que deverão constituir os programas educativos, trata-se, portanto, 

não de uma doação de conteúdo entre professor e professora ao aluno e aluna 

(como no caso da educação bancária), mas de acreditar no poder criador do ser 

humano que ocorre em relações de horizontalidade, nos mais diversos ‘espaços-

tempos’ de encontros. “A conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos 

sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro.” (FREIRE, 1987, p. 91). 

Varela (1994) também apresenta como proposição para superação da 

pedagogização dos saberes a ampliação das formas de organização e ensino dos 

conhecimentos mais horizontais, transversais e plurais, além da necessidade de 

articulação entre teoria e prática através da aproximação e inter relação entre os 

saberes gerais e locais, teorias científicas e saberes práticos.   

Com olhar voltado às experiências de todos e todas envolvidos e 
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envolvidas, no processo educativo, Alves (2011) desenvolve os conceitos de redes 

e tessituras em currículo. Neste viés ocorre, portanto, uma inversão metodológica 

às concepções tradicionais ao compreender que nos cotidianos também se fazem 

e criam-se conhecimentos. 

 

A multiplicidade e a complexidade de relações, no caso da escola, entre 
cotidiano, conhecimento e currículo, exige, de início, a incorporação das 
ideias de redes de conhecimentos e de tessitura do conhecimento em 
rede, na compreensão de que estamos permanentemente imersos em 
redes de contatos diversos, diferentes e variados nas quais criamos 
conhecimentos e nas quais os tecemos com os  conhecimentos de outros 
seres humanos (ALVES, 2011, p. 18). 

 

A perspectiva de “tessitura de conhecimento em rede”, então, questiona a 

concepção linear e hierarquizada de construção do conhecimento na escola, que 

separa a teoria, geralmente tida como o saber científico, da prática. Dessa forma, 

há ampliação dos processos de criação do conhecimento, advogando-se que ele 

não se encontra apenas nas disciplinas curriculares, mas acontece nas relações, 

nos encontros, no que é dito, no não dito. Acontece ao longo da vida dos sujeitos, 

nos diversos ‘espaçostempos’ em que circulam, nas redes em que formam e nas 

quais são formados e formadas.  

 Rangel (2018) corrobora com Alves (2011) na rejeição à hierarquização 

dos saberes, proveniente da “pedagogização dos saberes” e da imposição da 

ciência moderna, e baseado em Deleuze e Guattari apresenta a ideia de “rizoma”, 

que se assemelha às “tessituras em redes” proposta por Alves, pois compreende 

que o ato de conhecer se desenvolve na multiplicidade de conexões, na 

heterogeneidade, através de fluxos que são mobilizados e mobilizadores por 

terem a realidade como guia. 

 

Sempre se trata de algo da ordem da criação e, assim como o fogo, 
elemento da transformação, da transmutação. Não será forçoso dizer que 
o saber que expõe e faz crescer é um saber semelhante a todos os 
saberes que são criados nos mais distintos e diversos ambientes, afinal, 
trata-se sempre da criação, circulação, crescimento, envelhecimento e 
transformação, ou seja de processos vitais. Tudo isso dando-se em 
movimentos ininterruptos, em fluxos e linhas variáveis, em vórtices que 
não conduzem a um centro e, se o fazem, é para desfazê-lo e espedaçá-
lo em mil outros vórtices a-centrados (RANGEL, 2018, p. 70). 

 

 Rangel (2018) relaciona, ainda, as “tessituras em redes” e o “rizoma” à 



 

 

 

perspectiva das “malhas” proposta por Ingold (2012). O conceito de malhas de 

Ingold (2015) parte da diferenciação entre objeto e coisa, pois para o autor o 

objeto é tido como fato consumado, o qual podemos apenas inspecionar as 

superfícies externas. Já a coisa consiste em lugar em que vários “aconteceres” se 

entrelaçam, portanto, não é uma entidade fechada, mas “um nó cujos fios 

constituintes, longe de estarem nele contidos, deixam rastros e são capturados por 

outros fios noutros nós” (INGOLD, 2012, p. 29). 

Neste escopo, um mundo formado por coisas, e não por objetos, passa a 

ser constituído por relações de fios em fluxos, que se encontram, modificam, criam 

novos trajetos e formam ambientes. Estes seriam os emaranhados de fios que 

formam a malha de relações. “É nesses fluxos e contra fluxos, serpenteando 

através ou entre, sem começo nem fim – e não enquanto entidades conectadas 

com limites interiores ou exteriores – que as coisas são evidenciadas no mundo do 

ambiente sem objeto.” (INGOLD, 2012, p. 40). Ou seja, estamos diante do mundo 

composto de coisas, que formam ambientes e os currículos como processos 

abertos, porque sempre instados pelos movimentos de criação e recriação, em 

fluxos diversos que envolvem saberes, poderes, desejos, opressões, etc.  

Ingold (2012) tem preferência pelo termo “malha” ao invés de “rede”, 

utilizando-se do seguinte argumento para explicar a escolha do termo, dando 

como exemplo as teias das aranhas: 

 

Diferente das redes de comunicação, por exemplo, os fios de uma teia de 
aranha não conectam pontos ou ligam coisas. Eles são tecidos a partir de 
materiais exsudados pelo corpo da aranha, e são dispostos segundo 
seus movimentos. [...] Eles são as linhas ao longo das quais a aranha 
vive, e conduzem sua percepção e ação no mundo (INGOLD, 2012, p. 
40). 

 

Então, trata-se de compreender as relações como inerentes às “coisas” não 

sendo possível, portanto, negá-las nos currículos escolares. Tanto as tessituras 

em rede, quanto as malhas, convergem, portanto para o olhar as relações, os 

encontros, os ‘espaçostempos’ em que a vida se desdobra e o conhecimento 

acontece. 

Seguindo as professoras e os professores, bem como os complexos 

cotidianos das escolas é fácil perceber que as tessituras são forjadas por múltiplas 
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linguagens que circulam, produzindo conhecimentos. Nem as professoras, os 

professores, nem as estudantes e os estudantes escolhem ou priorizam uma 

linguagem particular. A despeito de termos uma forte presença dos códigos da 

escrita nas escolas, não podemos apressadamente afirmar que os currículos 

priorizam apenas a linguagem escrita. Afinal, eles estão sempre envolvidos em 

tramas de conhecimentos, que fazem circular multiplicidades diversas de 

‘verouvirsentirpensar’, movimentando modos variados de subjetivações que não 

se deixam enquadrar pelos mecanismos homogeneizadores. 

Desse modo, os currículos se fazem a partir das multiplicidades. Eles são 

sempre plurais, porque mobilizam redes heterogêneas e dinâmicas de sentidos, 

implicados e tecidos em constituições de sons, imagens, falas, movimentos, 

toques, gostos, etc. Há sempre um gosto ‘dopelo’ mundo para falar como Besse 

(2014), em torno de toda trama curricular. Podemos afirmar que a dança dos 

currículos nunca se deixa fixar pela ossatura da oficialidade, pelo que está posto, 

afinal os cotidianos pulsam e oscilam em vibrações que extrapolam o instituído e 

abrem para os movimentos da vida. Cotidianos, escolas e vidas se encontram em 

movimentos e danças perpétuas, se imbricam, e criam modos de 

‘verouvirsentirpensar’, muito mais próximos do que Certeau (2014) entende como 

tática, do que das estratégias. Em outras palavras, inicialmente, percebemos que 

nos cotidianos – nas tantas redes educativas que formamos e nas quais nos 

formamos – há necessidade da criação de conhecimentos que nos ajudem a viver. 

Assim, 

 

as situações cotidianas e mesmo as situações-limite não se assinalam 
por algo raro ou extraordinário. É apenas uma ilha vulcânica de 
pescadores pobres. Apenas uma fábrica, uma escola... Nós passamos 
bem perto de tudo isso, até mesmo da morte, dos acidentes, em nossa 
vida corrente ou durante as férias. Vemos, sofremos, mais ou menos, 
uma poderosa organização da miséria e da opressão. E justamente não 
nos faltam esquemas sensório-motores para reconhecer tais coisas, 
suportá-las ou aprová-las, comportamo-nos como se deve, levando em 
conta nossa situação, nossas capacidades, nossos gostos. Temos 
esquemas para nos esquivarmos quando é desagradável demais, para 
nos inspirar resignação quando é horrível, nos fazer assimilar quando é 
belo demais. Notemos a este respeito que mesmo as metáforas são 
esquivas sensório-motoras, e nos inspiram a dizer quando já não se sabe 
o que fazer: são esquemas particulares, de natureza afetiva. Ora, é isso 
um clichê. Um clichê é uma imagem sensório-motora da coisa. Como diz 
Bergson, nós não percebemos a coisa ou a imagem inteira, percebemos 
sempre menos, percebemos apenas o que estamos interessados em 



 

 

 

perceber, ou melhor, o que temos interesse em perceber, devido aos 
nossos interesses econômicos, nossas crenças ideológicas, nossas 
exigências psicológicas. Portanto comumente percebemos apenas 
clichês (DELEUZE, 2007, p. 31). 

Os clichês funcionam como estabilizações temporárias dos sentidos e das 

conversas, sobretudo porque “não podemos existir sem avançar, sem percorrer, 

sem atravessar, sem produzir experiência” (NANCY, 2014, p. 51). Ou seja, são 

sempre as redes que formamos e que nos formam, constituídas por diversos 

‘dentrosforas’ (ALVES, 2015a), e nunca por domínios eternos. A mudança na 

ênfase da formação como constituição de domínios, para uma formação que se dá 

nos fluxos das redes, modifica completamente o estatuto do saber e da 

aprendizagem. Afinal, 

 

[...] a educação consiste em criar oportunidades para que os estudantes 
venham ao mundo, e se consiste em propor as questões difíceis que 
tornam isso possível, fica claro que a primeira responsabilidade do 
educador é pela subjetividade do estudante, pelo que permite ao 
estudante ser um ser singular e único (BIESTA, 2013, p. 50). 

 

O saber não é propriedade de ninguém. Ele floresce na circulação, em meio 

a potência dos encontros, das redes, com as criações dos diversos sentidos que 

formam e são formados pelas escolas, afinal “a escola é o tempo e o lugar onde 

temos um cuidado especial e interesse nas coisas, ou, em outras palavras, a 

escola focaliza a nossa atenção em algo (MASSCHELEIN; SIMONS, 2013, p. 51). 

O cuidado traz uma dimensão ética às atividades, pois implica que “nós nos 

importamos com as pessoas e as coisas, dando-lhes toda nossa atenção e 

respondendo às suas necessidades. 

Ressalta-se, contudo, que não há negação da importância da 

aprendizagem da cultura construída ao longo da história da humanidade. 

Coadunamos, portanto, com Sacristan (2010), o qual advoga que devemos nos 

apoiar em uma abordagem mais holística, sem renunciar a “cultura erudita”, mas 

compreendendo que é nas relações entre os sujeitos e seus cotidianos que este 

processo se realiza, se constrói, desconstrói-se, se reorganiza e/ou amplia-se. 

Um currículo forjado em tessituras de redes e malhas, portanto, seria a 

potencialização dos ‘espaçostempos’ dos encontros. Encontros como potência de 

mais-vida (RANGEL, 2018), por entender que a educação está atrelada aos 

desenvolvimentos de cultivos que dizem respeito aos florescimento de processos 
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vitais, que buscam valorizar as condições éticas, estéticas, epistemológicas e 

ontológicas, especialmente dos grupos que se encontram em situação de 

marginalização. Dessa forma permite-se comunicar, ampliar e formar novos 

conhecimentos através do diálogo e encontro com a realidade viva e pulsante, 

com a diversidade de paisagens subjetivas e com outras áreas e/ou perspectivas 

dos saberes. Isso é afirmar o compromisso ético de postular que o conhecimento 

deve se encontrar à serviço da vida. Também é permitir que o/a sujeito/a vague 

pelo labirinto do conhecimento e construa em seu caminhar novas possibilidades 

de caminhos, que não são tijolos de uma construção mas linhas que se 

entrelaçam, criam nós, se rompem e se juntam para formar malhas, redes, 

tecidos, ou o que mais o/a sujeito/a deseje criar, ao longo dos processos da vida 

que se vive em seu próprio desdobrar.  



 

 

 

3 O IF BAIANO E A INTEGRAÇÃO CURRICULAR   

 

 

Agora eu era o herói. E o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy 
era você além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e 
seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as 
matinês (BUARQUE e OLIVEIRA, 1977). 

 

 Mais uma vez iniciamos o capítulo utilizando da poesia de Buarque, para 

tratar do currículo. A escolha do referido autor se dá pela sua singular capacidade 

de através de letras de músicas que narram o fazer cotidiano, trazer relações e 

questionamentos que entrelaçam diversas esferas da vida (política, social, 

pessoal, dentre outras). Esses entrelaçamentos, realizados por Buarque em suas 

letras, coadunam com a concepção de currículo que defendemos no capítulo 

anterior, como tessitura de redes e malhas, que são realizadas cotidianamente 

nos ‘espaçostempos’ educativos. 

 A música escolhida para iniciarmos o terceiro capítulo desta pesquisa tem 

como nome João e Maria, e teve sua melodia composta por Sivuca na década de 

1940, período em que Buarque era criança. Apenas em 1976, Chico Buarque 

ouviu essa melodia e criou a sua letra. O autor vai brincar com essa 

atemporalidade e, na composição desta música, se utiliza de diversos elementos 

do cotidiano infantil da época. 

A poesia de Buarque se inicia com uma brincadeira de faz de conta. O uso 

do termo “agora”, indicando o tempo presente, e o verbo no passado em “Agora 

eu era o herói” nos demonstra que uma nova estória se iniciará naquele momento. 

No caso do nosso estudo, também iniciaremos uma nova história, agora, com 

olhar mais implicado e voltado à realidade do IF Baiano.  

Em seguida o autor segue apresentando os demais personagens do seu 

conto: um cavalo que só falava inglês e as noivas do cowboy. Já no nosso estudo 

apresentaremos não personagens, mas os principais dispositivos utilizados pelo 

referido Instituto Federal para viabilizar o currículo integrado. “Eu enfrentava os 

batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o 

rock para as matinês.” As guerras enfrentadas pela criança na brincadeira, são 

vencidas com um bodoque, mas a letra da música também faz referência à 

participação brasileira na Segunda Guerra Mundial e a relação entre a Ditadura 
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Militar e os Estados Unidos. No contexto do currículo integrado do curso técnico 

integrado ao Ensino Médio do IF Baiano, identificamos neste capítulo as principais 

“guerras” que teremos que enfrentar, tais como os perigos legados pela 

racionalidade técnica, característica das abordagens tradicionais de currículo, e o 

foco na interdisciplinaridade como único dispositivo de viabilização da integração. 

Nosso “bodogue” são os currículos criados nos cotidianos dos cursos do IF 

Baiano, que podem apresentar elementos para viabilização da integração. Neste 

ínterim, passemos a análise do currículo no/do IF Baiano. 

 

3.1 O ENSINO MÉDIO INTEGRADO E O CURRÍCULO INTEGRADO 

 

 

Se a preparação profissional no ensino médio é uma imposição da 
realidade, admitir legalmente essa necessidade é um problema ético. 
Não obstante, se o que se persegue não é somente atender a essa 
necessidade, mas mudar as condições em que ela se constitui, 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 uma 
condição necessária para se fazer a "travessia" para uma nova realidade 
(FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005, p. 43). 

 

O marco legal do ensino médio integrado à educação profissional é o 

decreto 5.154/2004 (BRASIL, 2004). Ele regulamenta os artigos que tratam da 

Educação Profissional na Lei 9.394/1996 (BRASIL, 1996), Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), e revoga a regulamentação anterior, decreto 

2.208/1997 (BRASIL, 1997), que, ao promover a separação entre o Ensino Médio 

e Ensino Técnico reduz a educação profissional à preparação ao trabalho em seu 

caráter operacional, impedindo assim, nessa modalidade de ensino, a formação 

do ser humano como sujeito pleno em suas potencialidades. 

No que tange ao Ensino Médio, a LDB de 1996 avançou em relação a lei 

anterior, a Lei n. 5.692/1971 (BRASIL, 1971), ao ter como centro a pessoa 

humana, que conforme os artigos 22 e 35 desta lei, deve ter seu desenvolvimento 

assegurado através do fornecimento de meios para a progressão em estudos 

posteriores e da preparação básica para o trabalho através da educação 

profissional. 

Contudo ao ser promulgado o Decreto 2.208/1997 (BRASIL, 1997), que 



 

 

 

regulamentava os artigos 36 e 37 da LDB, a preparação para o trabalho através 

do desenvolvimento de uma habilitação profissional no Ensino Médio passou a ser 

impedida, legitimando assim a separação entre o Ensino Médio e Ensino Técnico, 

e mantendo a dualidade educacional histórica no Brasil. 

A dualidade educacional é reflexo da questão estrutural da sociedade de 

classes, a qual sustenta uma formação educacional diferenciada e inferiorizada 

para aqueles a quem foi destinado ofícios de menor prestígio social (CIAVATTA e 

RAMOS, 2011). 

No Brasil, a dualidade se expressa quando para os filhos da “elite” é 

ofertada uma educação propedêutica, baseada nas teorias filosóficas e científicas, 

e direcionada para o acesso ao Ensino Superior. Os egressos destes cursos, 

muitas vezes, estarão inseridos nos cursos mais valorizados socialmente e/ou que 

ofereça as condições para ocupar as funções de comando, liderança e poder na 

sociedade, exercendo trabalhos eminentemente intelectuais. Dito de outro modo, a 

educação  

 

no território brasileiro se estruturou a partir do apartheid educacional e 
social que privilegia um ensino voltado para a elite e outro para a classe 
trabalhadora. Para o primeiro, a educação, exercida na escola, leva em 
conta o lugar do ócio (aliás, Scholé, expressão grega derivada da palavra 
escolar, significava justamente o lugar de tempo livre); para o segundo, a 
escola foi associada ao local de preparação para o trabalho, no seu 
sentido mais nefasto e degradante: o Tripalium (expressão latina que 
designa um instrumento de tortura utilizado na Roma antiga). Desse 
modo, no país, temos uma escola plural que se desdobra a partir da 
influência do exercício do Scholé (do escolar, do que vai à escola e 
aprende que parte da sua vida deve ser dedicada ao ócio, ao tempo 
livre); e, da instância da escola como reforço do Tripalium (do escolar que 
vai à escola aprender como é se tornar trabalhador, e, portanto, aprende 
a ter seu tempo convertido em mais-valia) (REIS; RIOS e LIMA, 2020, p. 
29-30). 

 

Para os filhos da classe trabalhadora, o que se destina é, em geral, uma 

educação voltada para o trabalho e, em especial, os de natureza mecânica, 

manual, pesado e de baixa complexidade na sua execução. O seu nível de 

escolaridade, na maior parte dos casos, estaciona no Ensino Médio e a eles são 

destinados, quase sempre, as funções de subalternidade e de menos prestígio 

social. 

Tal situação pode ser observada ao analisar-se a história da educação 

brasileira, que até o século XIX, conforme explicitado por Moura (2007), não se 
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tem registros de iniciativas sistemáticas de educação profissional, mas apenas 

uma educação propedêutica para as elites. E, mesmo após o surgimento da 

educação profissional, esta inicia a sua história tendo um caráter assistencialista, 

moralista e um caráter de terminalidade11, pois estava voltada para o atendimento 

aos órfãos e “desvalidos da sorte”. Tinha como objetivo a formação do caráter pelo 

trabalho e não se articulava com os demais graus do ensino. 

Somente após a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), em 1961 (BRASIL, 1961), passou a ser permitido o acesso à 

Universidade pelos egressos da educação profissional, contudo os conteúdos 

exigidos nos processos seletivos para a educação superior eram reduzidos na 

educação profissional, que se voltava às necessidades imediatas do mercado de 

trabalho. Portanto, o acesso ao ensino superior permanecia dificultado para estes 

estudantes. 

Sob a égide do governo civil-militar a reforma da educação básica, 

promovida por meio da Lei n. 5.692/1971 (BRASIL, 1971), ao tornar compulsória a 

profissionalização na última etapa da educação básica, denominada na época 

como segundo grau, formalmente retira a dualidade da legislação educacional 

brasileira. Contudo, Moura (2007) identifica que esta compulsoriedade ficou 

restrita às instituições públicas de ensino. 

 

[...] uma análise histórica da sociedade e, em particular, da educação 
brasileira nesse período, revela que a realidade foi construída de forma 
distinta. Em primeiro lugar, na prática, a compulsoriedade se restringiu ao 
âmbito público, notadamente nos sistemas de ensino dos estados e no 
federal. Enquanto isso, as escolas privadas continuaram, em sua 
absoluta maioria, com os currículos propedêuticos voltados para as 
ciências, letras e artes visando o atendimento às elites (MOURA, 2007, p. 
12). 

 

No processo de reformulação das Leis Nacionais que regem a educação, 

na década de 80, período de redemocratização do país, tem destaque um 

anteprojeto apresentado pelo deputado Otávio Elísio, que de acordo com Ciavatta 

(2005) e Rodrigues (1996), baseava-se nas discussões lideradas pelo Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública e no texto do professor Dermeval Savianni 

“Contribuição à elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação: um 

 
11 Os egressos dos cursos da educação profissional, no século XIX até a década de 30 do século 

XX não podiam continuar os estudos em nível superior. Conforme explicitado por Moura (2007), a 
diferenciação entre os percursos educativos dos filhos das elites e dos filhos da classe 
trabalhadora ocorria desde o curso primário. 



 

 

 

início de conversa”. Neste anteprojeto, a proposta de ensino médio pretendia 

possibilitar, a todos e todas, a assimilação não apenas de conteúdo teórico, mas 

também a ênfase na prática, dos princípios científicos que estão na base da 

produção moderna.  

Esta proposição de Savianni traz em seu bojo a concepção de formação 

omnilateral que implica na indissociabilidade entre a instrução intelectual e o 

trabalho produtivo. De acordo com Manacorda (2007) a omnilateralidade requer o 

desenvolvimento humano em todos os sentidos, das faculdades e das forças 

produtivas, para tanto se faz necessário a superação da educação atual e da 

divisão do trabalho, que geram hipertrofia e atrofia nos dois extremos da 

sociedade, tanto na classe trabalhadora quanto nos capitalistas, pois as 

circunstâncias nas quais os indivíduos vivem, em sociedades capitalistas, e a 

educação diferenciada que recebem, lhe permitem apenas o desenvolvimento de 

uma qualidade em detrimento das demais, por isso o desenvolvimento dos 

indivíduos é sempre unilateral, mutilado. 

 A formação omnilateral, então, é aquela que pretende atender ao 

desenvolvimento de todas as potencialidades humanas, postas em oposição, na 

formação das sociedades capitalistas, que só pretende atender a uma única 

dimensão do conhecimento (facilmente transformado em dimensão instrumental 

da realidade, a partir da valorização em demasia do preceito do aprender a ter). 

No Brasil, durante as discussões dentro da Assembleia Nacional 

Constituinte que promulgou a Constituição Nacional de 1988, a proposta que tinha 

como base o conceito de formação omnilateral, foi derrotada prevalecendo um 

ensino profissional restrito à aprendizagem operacional para o atendimento ao 

mercado de trabalho e um ensino propedêutico voltado ao acesso ao Ensino 

Superior, reforçando, mais uma vez, a dualidade estrutural na educação. 

Tal disputa entre uma proposta de educação cujo foco está no sujeito e em 

seu direito a uma formação integral, e uma outra de caráter economicista, 

baseada na ideologia da empregabilidade se manteve e ainda permanece nas 

políticas públicas da educação profissional. Apenas em 2004, tal projeto foi 

resgatado através do Decreto 5.154/2004 (BRASIL, 2004), que previa a 

possibilidade de articulação entre a educação profissional e técnica de nível médio 

e o ensino médio através da forma integrada. 
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Ciavatta (2005) explicita que a proposição de reunir o ensino médio 

integrado ao ensino técnico é garantir que “a educação geral se torne parte 

inseparável da educação profissional”, tendo como objetivo superar a dicotomia 

entre trabalho manual e intelectual. 

 

A formação integrada sugere tornar íntegro, inteiro, o ser humano dividido 
pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de 
pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de superar a redução da preparação 
para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, escoimado dos 
conhecimentos que estão na sua gênese científico tecnológica e na sua 

apropriação histórico-social (CIAVATTA, 2005, p. 85). 
 

A previsão legal do ensino médio integrado é, portanto, um pressuposto 

importante para a superação do dualismo na educação brasileira, pois permite a 

construção de propostas pedagógicas que não reduzam a educação profissional à 

preparação ao trabalho em seu caráter operacional, mas que tenham como 

enfoque a formação do ser humano como sujeito pleno em suas potencialidades. 

A formação de um/uma sujeito/a pleno/a, contudo, não se limitada a 

proporcionar a educação geral e técnica, mas a viabilização, através das práticas 

pedagógicas, da aquisição/ampliação/discussão dos saberes em suas múltiplas 

tessituras, racionais, imaginárias, artísticas, religiosas, dentre outras facetas dos  

fazeres-saberes que são tecidos nas redes e malhas do cotidiano escolar. 

 

De todo modo, mesmo que compreendamos a formação como um 
fenômeno que se realiza no sujeito, como ontogênese, ou seja, como 
caminhada do Ser para seu aperfeiçoamento infindável, aqui, como 
implicação política e opção analítico-reflexiva, não a desvinculamos do 
contexto da organização e da experiência curricular-formativa, contexto 
esse, em que as pessoas experimentam práticas “formativas” veiculadas 
por iniciativas das mais diversas intenções e matizes e que se propõem a 
agir orientadas por um currículo e por políticas que as orientam 
(MACEDO, 2012, p. 66). 

 

Desse modo, a articulação entre o ensino médio e a educação profissional 

através da forma integrada significa uma educação que tenha como foco o 

desenvolvimento humano, através das tessituras de múltiplos conhecimentos da 

formação geral e técnica, científica e cultural, sem perder de vista as experiências 

desdobradas das paisagens subjetivas, tecidas e plasmadas nas práticas sociais, 

que são como fios que forjam redes e malhas. 

Contudo, a implementação do ensino médio integrado ao ser realizado por 

meio de um decreto dá um caráter autoritário a reforma da Educação Profissional, 



 

 

 

promovida no início dos anos 2000. Ciavatta, Frigotto e Ramos (2005, p. 6) ao 

analisarem o processo de criação do Decreto 5.154/2004 (BRASIL, 2004), 

ressaltam que “[...] mudar por um decreto, ainda que diversos na concepção, no 

conteúdo, e no método, mantém, na forma, uma contradição. Por isto, no plano 

político da correlação de interesses é preciso avançar.”  

Ressalta-se ainda que as instituições de ensino não são iguais, porque se 

diferenciam em suas potencialidades e condições, objetivas e subjetivas, de 

compreensão, interpretação, viabilização e até mesmo de resistência às pressões 

externas e as políticas públicas. Portanto, para promover a viabilização do Ensino 

Médio Integrado faz-se necessário que as instituições de ensino compreendam 

seu significado e potencialidades na formação dos sujeitos, e, assim, assumam o 

desafio da sua viabilização, na complexidade das relações do seu cotidiano, 

através de currículos integrados. 

A discussão acerca do currículo integrado tem como pressuposto a 

concepção do trabalho como atividade ontológica estruturante do ser social, 

portanto, extrapola-se a ideia de emprego, para compreender o trabalho como 

meio, ontológico e histórico, pelo qual o homem produz conhecimento e a si 

próprio. 

 

O trabalho é, portanto, compreendido como práxis humana e a forma 
pela qual o homem produz sua própria existência na relação com a 
natureza e com os outros homens. Sob o princípio do trabalho, o 
processo formativo proporciona a compreensão da historicidade da 
produção científica e tecnológica, como conhecimentos desenvolvidos e 
apropriados socialmente para a transformação das condições naturais da 
vida e a ampliação das capacidades, das potencialidades e dos sentidos 
humanos (RAMOS, 2009, p. 02). 

 

Tal compreensão da relação entre trabalho e educação assenta-se na 

proposta da Escola Unitária de Gramsci (1982), que propõe uma escola que 

equilibre o desenvolvimento de capacidades para o trabalho técnico e o trabalho 

intelectual, com o objetivo de formar dirigentes com os conhecimentos necessários 

para "criar" soluções, justas às demandas da sociedade, bem como agentes 

capazes de saber julgar e encontrar as soluções, como as indicadas por 

especialistas.  

Para tanto, Gramsci (1982) organiza a Escola Unitária a partir de níveis, 

considerando a idade e o desenvolvimento intelectual-moral dos alunos, e propõe 
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a superação da fragmentação do conhecimento escolar através da centralidade da 

coletividade no processo pedagógico. 

 

De fato, a escola unitária deveria ser organizada como colégio, com vida 
coletiva diurna e noturna, liberta das atuais formas de disciplina hipócrita 
e mecânica, e o estudo deveria ser feito coletivamente, com a assistência 
dos professores e dos melhores alunos, mesmo nas horas de aplicação 
chamada individual, etc (GRAMSCI, 1982, p. 123). 

 

 Após a última etapa da Escola Unitária, de acordo com Gramsci (1982), 

deve ser desenvolvido pelos alunos os valores da autodisciplina intelectual e 

moral, e  uma posterior especialização, de caráter científico, ou prático-produtivo. 

A proposta de escola de Gramsci embasa a proposta de currículo integrado 

apresentada em Ramos (2009), que também objetiva a viabilização de uma 

formação que atenda ao sujeito na sua integralidade. Não se trata de uma 

sobreposição de formações, mas de tentativas de reestabelecer relações entre 

teoria e prática e entre o todo e as partes através da ciência, da cultura e do 

trabalho.  

De acordo com a supracitada autora, o trabalho como princípio educativo, 

já apresentado anteriormente, é o eixo epistemológico e ético-político de 

organização curricular, sendo a partir dele que decorrem os outros dois eixos: a 

ciência e a cultura (que pode ser expressa pelos diversos saberes e modos de 

vida outros). 

 

A essa concepção de trabalho associa-se a concepção de ciência: 
conhecimentos produzidos e legitimados socialmente ao longo da história 
como resultados de um processo empreendido pela humanidade na 
busca da compreensão e transformação dos fenômenos naturais e 
sociais.[...]Por fim, a concepção de cultura que embasa a síntese entre 
formação geral e formação específica a compreende como as diferentes 
formas de criação da sociedade, de tal modo que o conhecimento 
característico de um tempo histórico e de um grupo social traz a marca 
das razões, dos problemas e das dúvidas que motivaram o avanço do 
conhecimento numa sociedade [...] (RAMOS, 2009, p. 02). 

 

Neste escopo, compreende-se que o principal pressuposto do ensino 

integrado é o direito de todos e todas a um processo formativo no qual se promova 

o desenvolvimento de suas amplas faculdades físicas e intelectuais, sendo 

necessário para sua viabilização a construção de propostas pedagógicas que não 

se satisfaçam com a socialização de fragmentos da cultura sistematizada, mas se 



 

 

 

comprometam com a formação integral do ser humano. 

Ramos (2009) explicita, ainda, que o currículo integrado tem como objetivo 

o atendimento às necessidades de formação humana em sua completude, por 

isso, as aprendizagens escolares devem possibilitar a compreensão da realidade, 

para além do que está aparente, desenvolvendo nos sujeitos da aprendizagem 

condições para transformá-la. 

 

Por isto é que esta educação, em que educadores e educandos se fazem 
sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo alienante, 
superando o autoritarismo do educador “bancário”, supera também a 
falsa consciência do mundo. O mundo, agora, já não é algo sobre que se 
fala com falsas palavras, mas o mediatizador dos sujeitos da educação, a 
incidência da ação transformadora dos homens, de que resulte a sua 
humanização (FREIRE, 1999, p. 76). 

 

A partir desse ideário, a construção de propostas curriculares de Ensino 

Médio Integrado não deve centrar-se, exclusivamente, no intelectualismo, 

tampouco no exclusivo atendimento das demandas transitórias e imediatas do 

mercado, mas em buscar viabilizar, capacitar os/as estudantes a reconhecer, 

atuar, transformar e ressignificar a realidade.  

Tal processo de formação dos/das estudantes, conforme o explicitado por 

Larentes et al (2016) é tecido todos os dias nas instituições de ensino, portanto, 

sua materialidade só pode ser encontrada no saber e nas experiências dos 

sujeitos que o praticam, o que evidencia a relação teoria-prática e descarta o 

ideário da prática cotidiana como sendo unicamente “experiência e subjetividade” 

e do conhecimento científico como “generalidade e totalizadora”. 

Com isso, a educação não pode ser sinônimo de transmissão de 

informação (INGOLD, 2017), todavia aproxima-se dos cultivos necessários ao 

aprender a estar com os outros no mundo, ou, dito de outro modo: é um aprender 

a se fazer-com-outros, em redes e, nesse processo, ao se fazerem-em-conjunto 

há constituição de mundos. Isso requer o cuidado, porque para cuidar dos outros 

devemos acolhê-los em nossa presença para que, por sua vez, possamos estar 

presentes para eles. Em um sentido importante, devemos deixá-los estar, para 

que possam falar conosco (INGOLD, 2017). A abertura aos sentidos que nos 

ligam aos sabores, aos cheiros, ao tato, aos sons, ao contato direto com as 

coisas, propicia, na verdade, uma abertura à multiplicidade de 

‘verouvirsentirpensar’. 
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 Alves (2011) também explicita que “[...] É preciso compreender, assim, 

que, no currículo tecido em cada escola concreta, vamos encontrar em 

movimento, sendo trançados/destrançados/trançados de outra forma, múltiplos 

conhecimentos, o tempo todo e em todos os espaços [...]” (ALVES, 2011, p. 19). 

Tais conhecimentos não precisam ser compreendidos nem vividos a partir dos 

métodos consagrados pela ciência moderna, que na maior parte das vezes se 

transformam em receituários que mais fossilizam o caminhar, ao invés de 

potencializá-lo e abri-lo aos improvisos dos movimentos que inevitavelmente 

surgem nos itinerários, nos fluxos. É por isso que Macedo (2016, p. 16) nos alerta 

que “o nômade pratica a multirreferencialidade e o seu interesse é o 

acontecimento, nunca sua posse na ilusão de ser ‘senhor do acontecimento’.”. 

Ninguém é senhor/a dos acontecimentos do cotidiano, às vezes, apenas tem-se a 

pretensa ilusão de que os detemos e/ou dominamos, mas as mil astúcias e os 

variados modos de uso que os compõem sempre nos demovem da ilusão de 

posse. Desse modo, “pode-se, então, pensar em uma pesquisa ‘sem projeto’ nas 

Veredas do Sertão acontecimento” (MACEDO, 2016, p. 17). 

Neste escopo compreende-se que as redes e malhas tecidas nos 

cotidianos escolares podem viabilizar a transposição do dualismo entre educação 

geral e ensino técnico e a lógica multidisciplinar do currículo escolar. Para tanto, a 

relação entre conhecimentos gerais e específicos, teóricos e práticos, objetivos e 

subjetivos precisam ser re-construídos de forma contínua ao longo da formação, 

através de propostas didático-metodológicas integradoras em que todo o currículo 

e, por conseguinte, todos os componentes curriculares se articulem para constituir 

uma totalidade a partir do trabalho, da ciência e da cultura, e de diversos outros 

saberes e modos de vida. Está aí o compromisso epistemológico e ontológico da 

educação.  

 Ou seja, não basta integrar questões determinadas em projetos, ou ações 

pontuais, mas todos os componentes curriculares devem se conectar para 

constituir uma totalidade orgânica tendo o trabalho, a ciência e a cultura (expressa 

pelos diversos saberes e modos de vida outros) como eixos articuladores. 

Trata-se de restabelecer as conexões separadas pela disciplinarização, 

recuperando a vitalidade do percurso formativo, não como fato consumado, mas 

como espaço em que vários saberes se entrelaçam, pois, conforme o explicitado 

por Alves (2011) um mesmo fazer-saber faz parte de diferentes campos 



 

 

 

significativos, disciplinares e não-disciplinares, portanto navegar por esta 

diversidade de campos e sentidos é central no processo de construção do 

conhecimento. Trata-se de formação vida que lida com coisas, na forja de 

ambientes (INGOLD, 2012).  

Para tanto, faz-se necessário que a comunidade acadêmica assuma o 

compromisso com a promoção de um ensino médio integrado centrado nas 

experiências dos sujeitos e nos interesses coletivos, que possa romper com a 

dualidade estrutural ainda vigente na educação brasileira, através da elaboração 

coletiva e colaborativa, nas redes e malhas dos seus cotidianos, forjando 

currículos com o compromisso ético-político de formar os/as jovens da classe 

trabalhadora na sua integralidade. 

 

3.2. O CURRÍCULO INTEGRADO NO/DO IFBAIANO 

 

 

[...] Será por essa razão que as tantas e sucessivas reformas 
educacionais não fazem lá tanto sucesso? Talvez porque, ao serem 
criadas, não levam em conta que vão ser implantadas em 
espaços/tempos em que existem tantas experiências anteriores que 
ainda estão atuantes na crença, na prática e nos hábitos de todos 
aqueles que “fazem” as escolas (ALVES 2011, p. 12). 

 

A forma como as instituições de ensino compreende as reformas 

curriculares têm influência sobre como estas serão vivenciadas na prática da sala 

de aula. De acordo com Vasconcellos (2009), estas instituições ao serem 

compreendidas como organização social, inseridas num contexto, com identidade 

e cultura próprias, devem ser consideradas como fase intermediária entre as 

reformas, impulsionadas pelo sistema educacional e a sala de aula, um dos 

espaços constituídos como foco principal delas (VASCONCELLOS, 2009). 

No caso da reforma que possibilitou o ensino médio integrado ao ensino 

técnico, Ciavatta (2005) explicita o fato dela ter sido o resultado de um processo 

do qual as instituições escolares não participaram, e, portanto, necessita ser 

apropriada para assim se constituir como desafio a ser problematizado, 

desenvolvido e de fato implementado. 

Para tanto, o Projeto Político Pedagógico (PPP) pode ser um dispositivo 

viabilizador deste processo de mudança, que se diferencia a partir de cada 
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identidade e contexto específico (CIAVATTA, 2005, p. 98), na teia/rede de 

relações em que cada instituição se encontra. 

Vasconcellos (2009) sintetiza o PPP como sistematização do planejamento 

participativo, o qual define o tipo de ação educativa pretendida, a partir de um 

posicionamento e uma leitura da realidade, uma vez que, conforme já explicitamos 

anteriormente,  a escola não é um espaço neutro, mas uma operação de poder, 

pois seleciona, dentre um amplo universo de possibilidades, quais conhecimentos 

devem ser ensinados e qual tipo de ser humano se pretende formar (crítico, 

acrítico, empreendedor, ajustável, questionador, dentre outras possibilidades). 

Neste escopo, conforme explicitado por Alves (2011), a construção do PPP 

envolve o respeito mútuo aos múltiplos fazeres-saberes presentes no ambiente 

escolar, uma vez que este ambiente é composto por diversos grupos e sujeitos 

nem sempre concordantes. Contudo este documento, na medida que viabilize 

diálogos entre estes diferentes atores do processo educativo, pode se constituir 

em uma importante contribuição para a definição de uma proposta curricular que, 

de fato, seja integradora. 

Corroborando com Alves (2011), Veiga (2003) compreende que o projeto 

pedagógico tem potencialidade inovadora, desde que os/as sujeitos/as sejam 

compreendidos como protagonistas da construção do fazer-saber curricular 

institucional, não desprezando as relações e as diferenças existentes no ambiente 

educativo, mas reconhecendo as relações de forças internas e entre o institucional 

e o contexto social mais amplo. Sendo assim, tal proposta se propõe, portanto, a 

ser uma ação consciente e organizada de rompimento com o isolamento dos 

diferentes segmentos da instituição, através da problematização e compreensão 

das questões postas nas/pelas práticas pedagógicas. 

 

O projeto político-pedagógico, na esteira da inovação emancipatória, 
enfatiza mais o processo de construção. É a configuração da 
singularidade e da particularidade da instituição educativa. Bicudo afirma 
que a importância do projeto reside “no seu poder articulador, evitando 
que as diferentes atividades se anulem ou enfraqueçam a unidade da 
instituição” (2001, p. 16). Inovação e projeto político-pedagógico estão 
articulados, integrando o processo com o produto porque o resultado final 
não é só um processo consolidado de inovação metodológica no interior 
de um projeto político-pedagógico construído, desenvolvido e avaliado 
coletivamente, mas é um produto inovador que provocará também 
rupturas epistemológicas. Não podemos separar processo de produto 
(VEIGA, 2003, p. 275). 
 

 



 

 

 

Trata-se, portanto, de processo democrático de desvelamento da realidade 

escolar e planejamento de ações de intervenção, as quais deverão ser 

acompanhadas e avaliadas periodicamente pela comunidade acadêmica. 

Ressaltamos que, apesar de compreendermos o cotidiano como 

‘espaçotempo’ de construção, ressignificação e de promoção do currículo 

integrado, não podemos perder de vista sua relação com as políticas 

institucionais, principalmente aquelas que têm como objeto ser o planejamento e 

apresentação das bases para a ação educativa institucional. Desse modo, temos 

que: 

 
A prática não é apenas uma caixa de ressonância das definições oficiais, 
tampouco é um espaço autônomo que constrói sentidos para o currículo 
a despeito das ações governamentais. O contexto da prática se constitui, 
efetivamente, como produtor de sentidos para as políticas de currículo, 
ressignificando definições curriculares oficiais e vendo suas práticas e 
textos serem ressignificados por essas mesmas definições. 
Diferentemente de um modelo vertical e hierarquizado entre a definição 
de textos curriculares oficiais e a prática, penso com Stephen Ball em um 
ciclo de políticas no qual se desenvolve uma circularidade de discursos 
continuamente ressignificados (LOPES, 2008, p. 86). 

 

Lopes (2008) se apropria do conceito de ciclos de políticas públicas de Ball, 

para argumentar acerca das inter relações entre as práticas cotidianas e as 

políticas institucionais, pois, de acordo com a autora, os  espaços, silêncios e 

contradições, do currículo oficial revelam, possibilitam e também podem limitar o 

currículo praticado nas instituições de ensino. 

Neste ínterim, nosso olhar, inicialmente, tem como foco o PPP do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), pois compreende-

se o projeto pedagógico como meio das instituições registrarem suas concepções 

e seu planejamento de viabilização do ensino médio integrado ao ensino técnico. 

Dessa forma será possível identificar a concepção de Currículo Integrado que 

permeia as políticas de ensino do IF Baiano. 

Faz-se necessário registrar que os dados presentes no projeto pedagógico 

em análise referem-se ao ano de 2014, uma vez que se trata do planejamento 

para o período de 2014 a 2019 da instituição. 

 

 

3.2.1 O Projeto Político Pedagógico do IF Baiano  
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No sentido etimológico da palavra, o termo projeto vem do latim projectu, 
particípio passado do verbo projicere, que significa lançar para diante. 
Plano, intento, desígnio [...] (FERREIRA,1975, p.1.144). O Projeto 
Político Pedagógico Institucional (PPPI) está ancorado no Plano de 
Desenvolvimento Institucional, instituído pelo Decreto nº 5.773/2006, 
inciso II do Artigo 16, que dispõe sobre o exercício das funções de 
regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e 
cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de 
ensino. Trata-se de um instrumento importante de gestão do ensino, que 
expressa as concepções teórico-metodológicas, políticas e filosóficas da 
comunidade acadêmica, considerando o contexto local, regional e 
nacional da instituição, coerente com os princípios e objetivos expressos 
no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (IFBAIANO, 2014, p. 
52). 

 

No primeiro parágrafo do seu PPP o IF Baiano já apresenta os principais 

objetivos deste documento: ser um planejamento necessário a gestão do ensino e 

ao atendimento às demandas legais de regulação das Instituições de Ensino 

Superior (IES) do sistema federal de ensino. Para tanto esta política institucional é 

composta por tópicos que tratam das diretrizes, políticas, programas e projetos 

deste IF, tendo em vista o desenvolvimento pedagógico institucional.  No âmbito 

desta pesquisa, no entanto, nos ateremos aos dados, informações e concepções 

orientadoras apresentadas no referido documento no que tange ao currículo 

integrado.  

O processo de construção do PPP foi realizado por meio da criação de uma 

Comissão Interlocutora como instância de mobilização da comunidade acadêmica 

para participação nas discussões, proposições e sistematização de propostas para 

o projeto pedagógico da instituição. Contudo, no referido documento não foi 

explicitado como se deu a formação desta Comissão Interlocutora, nem quais 

meios foram utilizados para promover participação efetiva da comunidade 

acadêmica. Ressaltamos que o envolvimento da comunidade educativa é aspecto 

essencial neste processo de construção, pois promove a corresponsabilidade com 

a sua implementação, além de consistir em importante estratégia da democracia 

participativa.  

Veiga (2003, p. 279) explicita que: 

 

[...] o projeto é um meio de engajamento coletivo para integrar ações 
dispersas, criar sinergias no sentido de buscar soluções alternativas para 
diferentes momentos do trabalho pedagógico-administrativo, desenvolver 
o sentimento de pertença, mobilizar os protagonistas para a explicitação 
de objetivos comuns definindo o norte das ações a serem 



 

 

 

desencadeadas, fortalecer a construção de uma coerência comum, mas 
indispensável, para que a ação coletiva produza seus efeitos (VEIGA, 
2003, p. 279) 

 

Para viabilização do caráter de planejamento participativo do PPP, 

Vasconcellos (2009), apesar de reconhecer que não há metodologia que seja 

completamente satisfatória, indica o exercício da democracia direta como forma de 

participação e argumenta que há ganhos de caráter psicológico, epistemológico, 

político e pedagógico nesta forma de participação, como descrito abaixo:  

 

Psicológico: envolvimento do grupo na tarefa; inclusão, reconhecimento 
do sujeito no produto coletivo; 
Epistemológico: parte-se de onde o grupo está; coloca-se o sujeito na 
condição de produtor de conhecimento (e não de reprodutor ou 
receptáculo); 
Político: resgate da participação, da contribuição de cada um e de todos, 
exercício da decisão coletiva; 
Pedagógico: é um aprendizado de metodologia participativa, de diálogo, 
de respeito pelo outro, de tolerância (VASCONCELLOS, 2009, p. 25). 
 

Compreende-se, ainda, que quanto maior a participação, mais provável que 

o projeto reflita a realidade da instituição em que está sendo, de fato, 

implementado. No PPP do IF Baiano, ao ser apresentada a definição de Educação 

Profissional, é afirmado que sua articulação com a educação geral se dá de forma 

comprometida com a formação humana e integral para o exercício profissional e 

cidadão, pautando-se em processos formativos para a prática social, que articula 

as atividades intelectuais e manuais de maneira crítica e dialógica. 

Tal concepção coaduna com a compreensão de ensino médio integrado ao 

ensino técnico como uma proposta de educação de atendimento ao direito dos 

sujeitos e a uma formação integral (concepção defendida neste trabalho). 

Afirma-se ainda no documento deste Instituto Federal, que há priorização 

da oferta de formação profissional técnica de nível médio nas formas integrada e 

subsequente, justificando que tal escolha traduz o compromisso político e social 

de contribuir com a expansão da educação básica e a qualificação profissional, 

oferecendo formação integral, pública e gratuita. 

O currículo é identificado como principal dispositivo de viabilização da sua 

proposta educativa, zelando pela integração das disciplinas, interdisciplinaridade, 

contextualização e flexibilização na definição dos objetivos e competências, dos 

conteúdos e práticas pedagógicas (IFBAIANO, 2014). 
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Para tanto, o IF Baiano apresenta uma estrutura curricular organizada em 

núcleos, identificados como Núcleo Estruturante, Núcleo Tecnológico/Politécnico e 

Núcleo Integrador. 

O Núcleo Estruturante contempla as áreas de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias; Ciências da Natureza; Matemática e suas Tecnologias e Ciências 

Humanas e suas Tecnologias, cujos conhecimentos são a base para a formação 

profissional e transpassam os demais núcleos. 

O Núcleo Tecnológico/Politécnico corresponde aos componentes 

curriculares da formação técnica específica. É ressaltado no texto do PPP que o 

conhecimento tecnológico, objetivo deste núcleo, abrange o manuseio de técnicas 

necessárias ao exercício profissional e ao domínio da dimensão intelectual e ética 

dos arranjos que constituem esta formação. 

O Núcleo Integrador tem o papel de articular os conhecimentos dos dois 

núcleos supracitados, de forma contextualizada e interdisciplinar, e relacioná-los 

com as práticas profissionais através de estágios e/ou atividades de iniciação 

científica. 

 

    Figura 1: Estrutura Curricular dos Cursos Integrados do IF Baiano no PPP 
 

 
Fonte: FONSECA, 2020. 

 

 Ao analisarmos os núcleos desta Estrutura Curricular, percebemos que a 

integração curricular não é um princípio que fundamenta e/ou organiza este 

currículo, mas um momento limitado aos estágios e as atividades de iniciação 



 

 

 

científica, sendo que estes últimos não são acessíveis a todos/as estudantes dos 

cursos, mas apenas àqueles/as que são aprovados em programas específicos de 

pesquisa e extensão.  

Esta organização da estrutura curricular, contudo, foi modificada no ano de 

2019, por conta das mudanças na legislação educacional ocasionadas pela 

Reforma do Ensino Médio, promulgada através da lei 13.415/2017. Tais mudanças 

constam em um documento orientador específico, construído através da formação 

de uma nova comissão, presidida pela Pró-Reitoria de Ensino, e constituída por 

servidores das diversas áreas que atuam nos cursos do IF Baiano e de todos os 

Campi. 

 

Desse modo, em 2019, os campi do IF Baiano ofereceram 27 (vinte e 
sete) cursos técnicos integrados ao ensino médio, sendo eles: 7 (sete) de 
Agropecuária, 4 (quatro) de Agroecologia, 3 (três) de Agroindústria, 3 
(três) de Informática, 2 (dois) de Alimentos, 1 (um) de Administração, 1 
(um) de Agricultura, 1 (um) de Florestas, 1 (um) de Guia de Turismo, 1 
(um) de Informática para Internet, 1 (um) de Meio Ambiente, 1 (um) de 
Química e 1 (um) de Zootecnia. É a partir dessa diversidade de cursos, 
das experiências pedagógicas do corpo docente e da equipe técnico-
pedagógica da instituição, bem como dos desafios enfrentados nos 
cursos técnicos integrados do IF Baiano e das determinações legais 
estabelecidas pela Reforma do Ensino Médio que elaboramos este 
documento tratando das Orientações pedagógicas sobre a reformulação 
curricular dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
(EPTNM) do IF Baiano. Este documento tem em vista a construção de 
um currículo mais flexível, inclusivo, que prima pela qualidade de vida, 
bem como pela formação dos(as) nossos(as) estudantes. Nesse sentido, 
esta minuta preconiza a importância da construção coletiva e participativa 
dos currículos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, a partir 
do que já é oferecido pelo IF Baiano, visando à simetria nas matrizes 
curriculares (IFBAIANO, 2019, p. 5-6). 
 

A nova organização curricular do IF Baiano consta de uma Base Comum 

Curricular, um Núcleo Diversificado Integrador, Componentes Curriculares Eletivos 

e o Eixo Tecnológico. 

A Base Comum Curricular, assim como o antigo Núcleo Estruturante, é 

formada por componentes curriculares das áreas de Linguagens, Ciências da 

Natureza, Matemática e Ciências Humanas e suas Tecnologias, de acordo com as 

especificações contidas na legislação em vigor. 

No documento orientador é ressaltado que, nos currículos integrados a 

Base Comum Curricular não pode ser pensada, organizada e/ou construída 

desconsiderando a integralidade curricular dos cursos técnicos, precisando, 

portanto, estar integrada aos itinerários de Formação Técnica e Profissional. 
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 O Núcleo Diversificado tem o papel de promoção da integração entre 

formação geral e técnica, científica e cultural, para tanto, sugere-se que seja 

ofertado, neste núcleo, componentes curriculares alinhados com os projetos de 

pesquisa e extensão, com as aulas extras de Música e línguas e as atividades 

esportivas, tendo em vista que os campi já oferecem essa formação diversificada 

como atividades extracurriculares. 

  No que tange ao Eixo Tecnológico trata-se da formação técnica específica 

de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, alinhados com os 

arranjos produtivos locais e com as características regionais da sociedade e da 

economia. 

Os componentes curriculares eletivos têm como principal característica a 

possibilidade de escolha, por parte dos/as estudantes, da oferta do mesmo 

componente curricular aos diferentes cursos técnicos integrados ao ensino médio 

do campus, o que poderá viabilizar o convívio entre estudantes e professores/as 

de diferentes cursos e turmas em um mesmo ‘espaçotempo’ educativo, ampliando 

as possibilidades de diálogos e aprendizagens. Também é recomendado no 

Documento Orientador a proposição de projetos integradores entre estes 

componentes. 

Uma das alternativas sugeridas para a parte diversificada eletiva seria a 
utilização de projetos integradores que visassem a articular as áreas de 
formação técnica e profissional com as áreas propedêuticas, propostos 
por um ou mais docentes em atividades de ensino, de pesquisa e de 
extensão (IFBAIANO, 2019, p. 5-6). 

 

Figura 2: Estrutura Curricular dos Cursos Integrados do IF Baiano em 2019 
 



 

 

 

 
Fonte: FONSECA, 2020. 

 

Faz-se necessário registrar que, apesar de aparecer apenas na estrutura 

curricular organizada em 2019 (dois mil e dezenove), o Projeto Integrador é um 

componente curricular cuja concepção, estruturação e aplicabilidade deram-se a 

partir do ano de 2017, período em que a PROEN deste instituto promoveu uma 

revisão e reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos da EPTNM, 

utilizando-se de uma metodologia semelhante à realizada na construção do PPP.  

Na ocasião definiu-se, a partir das experiências já vivenciadas nos Campi 

Guanambi e Bom Jesus da Lapa, adotar a proposta de projetos integradores como 

meio de promoção do currículo integrado. 

 

O Projeto Integrador é uma atividade interdisciplinar que deve traduzir as 
aprendizagens construídas pelos (as) discentes ao longo do curso 
através de ações voltadas à formação acadêmico-profissional de 
qualidade, permitindo a estes (as) um itinerário formativo que 
compreenda a realidade na qual estão inseridos (as), em uma visão 
prospectiva de transformá-la. A aproximação dos conhecimentos 
acadêmicos, a indissociabilidade entre        teoria-prática, a aplicabilidade 
dos saberes construídos no curso, além do desenvolvimento da postura 
pesquisadora, extensionista e empreendedora são consequência do 
Projeto Integrador.  É importante ressaltar que o Projeto Integrador 
configura-se como eixo articulador dos demais componentes curriculares, 
da formação teórico-prática e do exercício profissional. Esta articulação 
pode ocorrer através de situações problematizadoras das áreas 
específicas, capacitando o(a) educando a gerir a própria aprendizagem 
de forma autônoma, proativa, construtiva, criativa, ética, com 
responsabilidade socioambiental e respeito aos direitos humanos  
(IFBAIANO, 2017, p. 05). 
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O Projeto Integrador é, portanto, um componente curricular cujo objetivo é 

realizar a articulação entre as disciplinas que compõem o curso e a realidade em 

que os estudantes estão inseridos, através de ações que compreendam a 

indissociabilidade da relação teoria-prática e o desenvolvimento da pesquisa, 

extensão e do empreendedorismo, favorecendo, dessa forma, o estabelecimento 

conexões em redes entre diversos saberes e formações.  

Diante do exposto, identificamos que há avanços na estruturação curricular 

do IF BAIANO entre os anos de 2015 e 2019, pois a possibilidade da vivência da 

integração através da iniciação científica passa a ser oportunizada a todos/as 

estudantes matriculados, através dos componentes curriculares do Núcleo 

Diversificado e do Projeto Integrador. 

Contudo, é mister salientar que tanto a organização curricular apresentada 

no PPP, quanto a reformulação, realizada no âmbito da reforma do Ensino Médio 

têm a interdisciplinaridade como principal meio de promoção da integração 

curricular. Contudo Savianni (1989), expõe que a interdisciplinaridade não dá 

conta da especificidade da formação numa perspectiva da formação omnilateral, a 

qual se pretende o ensino médio integrado. De acordo com o autor, a 

interdisciplinaridade contém o risco de justaposição dos conteúdos trabalhados 

nas disciplinas, mas os conhecimentos podem permanecer fragmentados em cada 

especialidade, sendo apenas relacionados para tratar de alguma questão 

identificada e/ou delimitada pelo corpo docente (SAVIANNI, 1989, p. 20). 

Já o ensino médio integrado, conforme explicitado por Ciavatta e Ramos 

(2011), expressa uma concepção de formação humana de integração de todas as 

dimensões da vida, através da articulação entre os fenômenos advindos dos 

mundos do trabalho, da ciência e da cultura (expressa pelos diversos saberes e 

modos de vida outros), potencializando diálogo e formação a partir das diversas 

redes educativas, que formamos e nas quais somos formados. 

Alves (2011) coaduna com Savianni (1989) quanto aos limites da 

interdisciplinaridade: 

 

Uma dificuldade que tem surgido nesse tipo de experiência é a tendência 
à valorização de determinados campos do saber, frequentemente 
aqueles de maior prestígio social. Dessa forma, a integração se realiza 
de forma parcial em função do domínio de uma ou duas disciplinas que 
passam a subjugar as demais à sua lógica de argumentação (ALVES, 
2011, p. 53). 



 

 

 

 

Nesse contexto Alves (2011) identifica na perspectiva das tessituras em 

redes potencialidade para viabilizar a integração curricular, uma vez que, tendo a 

transdisciplinaridade como princípio, compreende que o conhecimento não se 

limita aos campos do saber, mas é construído em diversos campos de sentido, 

disciplinares ou não. Portanto, viabilizar a navegação entre os diversos campos de 

sentido é central neste processo. 

 Tal compreensão coaduna com o ideário de Ingold (2012): 

 

Assim concebida, a coisa tem o caráter não de uma entidade fechada 
para o exterior, que se situa no e contra o mundo, mas de um nó cujos 
fios constituintes, longe de estarem nele contidos, deixam rastros e são 
capturados por outros fios noutros nós. Numa palavra, as coisas vazam, 
sempre transbordando das superfícies que se formam temporariamente 
em torno delas (INGOLD, 2012, p. 29). 

 

Tais relações e construções de conhecimento em tessituras de redes e 

malhas, apesar de não está explicitado no currículo prescrito, acontecem nos 

cotidianos escolares através das relações, discussões, projetos e atividades 

curriculares e “extra-curriculares”. Neste escopo, Alves (2011) identifica que uma 

proposta curricular tecida em redes/malhas pode ser construída a partir das 

experiências já existentes no cotidiano escolar. 

 
Desse modo, entendo que o movimento hoje necessário não é fazer uma 
proposta curricular em rede, mas sim fazer emergir as tantas redes 
trançadas cotidianamente nas nossas escolas e que na maioria das 
vezes ficam submersas, se assim posso me expressar. Se cada proposta 
curricular até agora desenvolvida, como vimos, tem como função principal 
a organização e o controle da experiência pedagógica e queremos 
discutir justamente a maneira como estas propostas têm sido 
encaminhadas, não faz sentido propor algo já estruturado (ALVES, 2011, 
p. 57). 

 

Neste contexto, um currículo integrado, na perspectiva de tessituras em 

redes e malhas, mobiliza todos os fazeres-saberes e buscam potencializar e fazer 

circular os diversos modos de ‘verouvirsentirpensar’, disciplinares e não-

disciplinares. O currículo deve se articular para constituir uma totalidade orgânica 

a partir dos fenômenos advindos das redes do trabalho, da ciência e da cultura 

(expressa pelos diversos saberes e modos de vida outros). Ou seja, não basta 

integrar questões determinadas em projetos ou ações pontuais, mas relacionar 

todos os componentes curriculares de modo a criar uma totalidade orgânica, 
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semelhante ao ambiente como concebido por Ingold (2012). 

Diante do exposto, conclui-se que o PPP, do IF Baiano têm uma proposta 

de ensino médio integrado condizente com o percurso histórico desta política 

pública, e indica o currículo como forma de viabilização desta formação. Contudo, 

faz-se necessário avançar em sua proposta curricular de forma que, a partir das 

tessituras curriculares cotidianas, potencialize-se o desenvolvimento de formas de 

integração mais orgânicas que rompam as barreiras disciplinares, viabilizando a 

construção dos conhecimentos através dos entrelaçamentos das redes e malhas 

que lhe são característicos.  

  

 

3.3 O CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM AGROPECUÁRIA 

DO IF BAIANO 

 

 
Ser uma instituição de educação profissional e tecnológica de referência 
na Bahia, em todas as áreas e modalidades de oferta, sobretudo, no 
desenvolvimento e fortalecimento de tecnologias agrárias que contribuam 
para o crescimento socioeconômico e cultural do estado (IF BAIANO, 
2014, p.21). 

 

Apresentamos, na citação acima, a visão institucional do IF Baiano, descrita 

no PPP desta instituição, o qual apresenta a vocação deste IF para a formação 

técnica na área agrícola. Tal processo está intimamente ligado à história desta 

instituição, que desde a sua fundação tem atuado na formação de técnicos para a 

área agrária, principalmente através de cursos técnicos em agropecuária. 

O IF Baiano é constituído pelas Escolas Agrotécnicas de Catu, Guanambi, 

Santa Inês e Senhor do Bonfim, sendo em 2010 adicionados a este instituto as 

antigas Escolas Médias de Agropecuária Regional da CEPLAC (EMARCs) de 

Teixeira de Freitas, Uruçuca, Itapetinga e Valença, e os campi provenientes da 

expansão da Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Governador Mangabeira, Serrinha, 

Itaberaba e Xique-Xique.  

De acordo com o Decreto n° 2548/1998 (BRASIL, 1998), a finalidade das 

Escolas Agrotécnicas era a oferta de formação articulada, especialmente, para os 

setores produtivos das áreas de agricultura e agroindústria. As EMARCs, 



 

 

 

conforme o explicitado no Plano de Desenvolvimento Institucional do IF Baiano, 

eram centros de ensino técnico agropecuário e industrial e de formação 

profissional rural, de reconhecimento para a qualificação de trabalhadores na 

Bahia (IFBAIANO, 2014). 

Atualmente, dentre os catorze campi que hoje compõem o IF Baiano, sete 

ofertam o curso técnico integrado em Agropecuária e em todos os campi há oferta 

de pelo menos um curso da Educação Profissional e Técnica de Nível Médio 

(EPTNM) na área agrária. 

 

Quadro 1 Cursos Técnicos de Nível Médio na área de agrárias 
 

CAMPUS CURSOS 

Alagoinhas Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agroecologia 

Bom Jesus da Lapa Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agricultura 
Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agroecologia 
Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Agricultura 

Catu Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agropecuária 
Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Agropecuária 

Guanambi Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agropecuária 
Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Agricultura 
Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Zootecnia 

Governador Mangabeira Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Agropecuária 

Itapetinga Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agropecuária 
Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Agropecuária 

Itaberaba Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Agropecuária 

Santa Inês Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agropecuária 
Técnico Integrado ao Ensino Médio em Zootecnia 

Senhor do Bonfim Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agropecuária 
Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Zootecnia 

Serrinha Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agroecologia 
Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Agropecuária 

Teixeira de Freitas Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agropecuária 
Técnico Integrado ao Ensino Médio em Florestas 
Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Agropecuária 
Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Florestas 

Uruçuca Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Agropecuária 



79 
 

 

Valença Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agroecologia 
Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agropecuária 
Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Agropecuária 

Xique-Xique Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agropecuária 

Fonte: FONSECA, 2020. 

 

 Apesar do IF Baiano ter uma identidade agrária bem delimitada, cada 

campus que possui o Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agropecuária 

possui um projeto de formação próprio, que apesar de ter uma estruturação 

curricular semelhante abre espaços para o atendimento das especificidades de 

cada local. 

 A disciplinaridade é característica comum em todas as matrizes curriculares 

deste curso, o que, de acordo com Lopes (2008)  é característico desta etapa de 

ensino, em que as disciplinas escolares se vinculam à identidade profissional 

docente, e a partir delas são estabelecidas relações de poder no que tange a 

gestão do trabalho pedagógico, tais como: organização do horário, das turmas, 

dos conteúdos, do material didático utilizado. Como se trata de cursos que 

articulam a formação básica com a técnica e profissional, as matrizes curriculares 

chegam a somar até 19 (dezenove) disciplinas por ano. 

 

Quadro 2: Quantitativo de Componentes Curriculares no Curso Técnico 

Integrado em Agropecuária 

 
CAMPUS 

 
NÚMERO DE COMPONENTES CURRICULARES POR ANO 

1º ANO 2ºANO 3º ANO 

Catu 19 18 15 

Guanambi 16 19 18 

Itapetinga 18 19 18 

Santa Inês 16 18 14 

Senhor do Bonfim 18 18 16 



 

 

 

Teixeira de Freitas 18 18 15 

Valença 16 19 18 

Xique-Xique 17 19 16 

Fonte: FONSECA, 2020. 

 

Mesmo através de abordagens disciplinares como esta, de acordo com 

Lopes (2008), diferentes vínculos podem e são construídos nos contextos: 

científico, acadêmico, escolar de modo que se atendam as demandas sociais 

específicas do fazer pedagógico. 

 Nos diálogos realizados com os sujeitos desta pesquisa é possível 

identificar algumas estratégias pedagógicas que, mesmo em um currículo 

marcado pela disciplinarização, viabiliza a tessitura conjunta de conhecimentos. 

São exemplos destas ações: pesquisas e estudos de campo, projetos, seminários 

e eventos como Feiras de Ciência e Semana da Ciência e Tecnologia. 

 

Nessa perspectiva de formação profissional, ao longo do curso, os 
estudantes terão a oportunidade de vivenciar, por meio de prática s 
pedagógicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, bem como 
pesquisa e extensão, conteúdos necessários à formação do técnico, 
conteúdos de cunho específico, que articulem conteúdos de outros 
componentes curriculares e áreas as quais acabam por promover uma 
integração de componentes de diferentes áreas do saber. 
Essa interlocução entre conhecimentos específicos e as outras áreas do 
saber envolve uma linguagem de conceitos, concepções e definições que 
permitem a formação integral do profissional (IF BAIANO, 2017, p. 26). 

 

Um dos/as referidos sujeitos nos salientou que as disciplinas e seus 

saberes se fazem presentes na construção dessas ações,  mas não numa lógica 

cartesiana e sim dialógica, em que o docente precisa sair do conteudismo para 

construir conhecimento em conjunto, compreendendo que os fenômenos não são 

dados em si mesmos, mas constituídos em conjunto, a partir de múltiplos olhares. 

Essas ações são como caminhar nos ‘espaçostempos’ de “dédalo”, que por sua 

vez se encontra em meio a “labirintos”, utilizando as imagens de Ingold (2015). 

Em todas as matrizes curriculares dos cursos técnicos integrados em 

Agropecuária do IF Baiano é possível identificar o Projeto Integrador como 

componente curricular. Contudo, conforme já explicitado, a instituição está em 

processo de revisão dos seus desenhos curriculares para atender à reforma do 
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Ensino Médio, apesar das orientações da Pró-Reitoria de Ensino ser pela 

manutenção deste projeto, as relações de poder presentes na construção do 

currículo de cada campus podem modificar este contexto. 

Docentes deste Instituto Federal através de um artigo, em que tratam sobre 

as suas experiências com projetos integradores, explicitam que: 

 

[...] Os Projetos procuram estabelecer a ambientação da aprendizagem, 
estimulando a resolução de problemas de modo que o aluno possa 
aplicar, num mesmo trabalho, saberes adquiridos, dentro e fora do 
ambiente escolar, além das condições para o autoconhecimento e 
autoavaliação, ademais proporciona um contato mais amplo do discente 
com linguagens que possam favorecer o desenvolvimento das múltiplas 
inteligências (PIMENTEL et al., 2017, p.358).  

 

São atividades, portanto, que visam promover a interdisciplinaridade, ao 

estabelecer a integração entre os demais componentes curriculares em uma 

abordagem que os aproxima dos problemas experienciados pelo mundo do 

trabalho, em que se encontra a área do curso. Para tanto, as atividades são 

organizadas a partir das seguintes etapas: sensibilização e planejamento; 

execução do projeto através de pesquisas e atividades de campo; finalização do 

projeto e apresentação dos resultados à comunidade acadêmica. 

Convém registrar que este componente curricular só se faz presente nos 

dois últimos anos do Ensino Médio, o que é contraditório com a função dada a ele 

no desenho curricular do curso, que é o de articular conhecimentos a partir do 

trabalho, ciência e cultura (expressa pelos diversos saberes e modos de vida 

outros), promovendo a integração curricular ao longo do percurso educativo. 

Isto posto, é possível concluir que a organização curricular do Curso 

Técnico em Agropecuária integrada ao ensino médio utiliza-se de estratégias 

diversas para viabilizar uma integração através da problematização, 

contextualização e articulação entre os componentes curriculares de modo a 

capacitar aos/às estudantes a proposição e/ou soluções de problemas do mundo 

do trabalho, por meio do desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e 

extensão; bem como pela realização de atividades que articulam teoria e prática, 

visitas técnico-pedagógicas, atuação em cooperativas-escolas, oficinas, aulas 

práticas, aula de campo, estágios curriculares. Porém, tais ações ocorrem em 

matrizes curriculares com grande ênfase na disciplinarização, o que acarreta em 



 

 

 

sobrecarga de atividades acadêmicas, no desdobrar da prática que se faz com 

ênfase conteudista, ao invés da promoção de uma robusta integração. 

Acreditamos que a institucionalização de espaços destinados à divulgação 

e diálogos acerca das experiências (exitosas ou não), como o Jornal que 

apresentaremos no próximo capítulo, pode criar redes de colaboração entre os/as 

sujeitos/as curriculares que viabilizem a criação de currículo forjado nas tessituras 

das redes/malhas.  
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4 JORNAL ENTRE TESSITURAS DE REDES E MALHAS: UMA RODA DE 

CONVERSA  

 

 

O que será que será. Que andam suspirando pelas alcovas. Que andam 
sussurrando em versos e trovas. Que andam combinando no breu das 
tocas. Que anda nas cabeças, anda nas bocas.Que andam acendendo 
velas nos becos. Que estão falando alto pelos botecos Que gritam nos 
mercados, que com certeza. Está na natureza, será que será. O que não 
tem certeza, nem nunca terá. O que não tem conserto, nem nunca terá. 
O que não tem tamanho (BUARQUE, 1976). 

  

“O que será que será” o trecho da música de Buarque que escolhemos para 

iniciar este capítulo é a busca de explicação de algo que o autor sente, percebe, e 

está implícito no que ele lê, mas não se encontra na oficialidade, ou encontra-se 

camuflado. Essa também é a busca que nos propomos nos próximos capítulos da 

nossa pesquisa, afinal queremos estabelecer uma roda de conversa com os 

sujeitos do currículo, e a partir dela compreender as redes e malhas da sua 

construção cotidiana.  

O percurso metodológico traçado nesta pesquisa tem como objetivo o 

currículo integrado que perpassa a política pública e os documentos institucionais, 

e se desenvolve, constrói e desconstrói na prática, ou seja, também nos interessa 

o “que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas 

bocas”... Estamos interessados em saber aquilo que fazem e pensam os/as 

sujeitos/as que constroem os currículos a partir dos seus cotidianos. 

Trata-se de compreender o currículo integrado a partir das maneiras de 

fazer-pensar dos sujeitos, para confrontar o institucionalizado com o vivido, 

identificar quais são as aspirações, possibilidades e dificuldades, por isso tanto os 

“versos e trovas” quanto os “becos”, “botecos” e “mercados” nos interessa. 

Neste escopo, apresentaremos nos tópicos a seguir as tessituras 

metodológicas da nossa pesquisa, bem como o jornal de pesquisa que se 

caracteriza como produto educacional e, mais especificamente, o Jornal entre 

Redes e Malhas. 

 

 

4.1TESSITURAS METODOLÓGICAS 

 



 

 

 

Metodologia é o caminho do pensamento e a prática exercida na 
abordagem da realidade (MINAYO, 2009, p. 14). 
 

 

Pensar acerca da metodologia a ser adotada numa pesquisa é, conforme o 

apresentado por Minayo (2009), um processo de construção de conhecimentos 

sobre a realidade através de uma relação intrínseca entre concepções teóricas, 

abordagem, técnicas e dispositivos utilizados. 

Severino (2016) corrobora com esta concepção de metodologia ao se referir 

a ela como um “enlace” entre malha teórica e dados empíricos em que, além de 

seguir um método e aplicar técnicas, é preciso haver uma fundamentação teórico-

epistemológica que sustente e justifique as escolhas realizadas. 

No caso desta pesquisa que objetivou a elaboração de um jornal eletrônico, 

coletivamente criado com a comunidade acadêmica do Curso Técnico de Nível 

Médio em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do IF Baiano, o objetivo foi 

apresentar como os sujeitos tecem o currículo integrado no cotidiano deste curso. 

Por isso, adotou-se a abordagem qualitativa, tendo como fundamento 

epistemológico a pesquisa-formação multirreferencial, e usando como técnicas de 

coleta de informações a análise documental, as entrevistas abertas e o 

diário/jornal de pesquisa. 

A abordagem caracteriza-se como qualitativa por buscar a compreensão da 

realidade social através da análise das relações, processos e fenômenos que não 

podem ser traduzidos na sua complexidade apenas através da operacionalização 

de variáveis. Portanto, tal perspectiva coaduna-se com Silva (2016), que ao 

conceituar as metodologias qualitativas identifica que: 

 

O que marca estas metodologias é que as questões a investigar não 
decorrem da operacionalização de variáveis ou de hipóteses previamente 
formuladas, mas a partir de objetivos de exploração, descrição e 
compreensão dos fenômenos analisados na sua complexidade e 
contextualidade (SILVA, 2016, p. 74). 

 

Esse tipo de abordagem demonstra coerência com o objeto da presente 

pesquisa, uma vez que o currículo tecido no cotidiano está envolto nas 

subjetividades, crenças e valores que não são passíveis de medição, tampouco 

pode ser compreendido através de dados estatísticos. Conforme explicitado por 

Macedo (2017, p. 144): 
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[...] o currículo tem carne e alma, isto é, é movido concretamente por uma 
visão de homem e de mundo, bem como auto-ecoorganiza-se mediado 
por estas instâncias. Arquitetado por grupos de fato, o currículo é um 
processo – produto interessado, movido por um pattern de significados 
que nem sempre sai do mundo das opacidades institucionais, nem 
sempre por acaso, é bom que se diga.  

 

Para Minayo (2009, p. 21) a pesquisa qualitativa abarca “[...] o universo da 

produção humana que pode ser resumido no mundo das relações, das 

representações e da intencionalidade”. E, foi justamente o olhar lançado acerca do 

currículo, que apontou para a escolha metodológica da pesquisa-formação 

multirreferencial, pois ao propor uma perspectiva plural sobre/na realidade e ao 

perceber o ser humano em suas implicações/intenções/interações sociais, 

exercendo ou tentando exercer o papel de agente/autor/ator da sua própria práxis, 

que esta epistemologia nos permite olhar o currículo numa perspectiva que 

ultrapassa a concepção de instrumento regulador, e permite compreendê-lo como 

uma coisa (INGOLD, 2012) que se abre e se apresenta, através de contínuo 

processo de construção/reconstrução cotidiana, como na práxis docente. 

Ressalta-se, contudo, que esta perspectiva, ao estudar o cotidiano, não se 

limita ao indivíduo, mas não o desconsidera, ao analisar o objeto de pesquisa em 

sua multidimensionalidade. Conforme o explicitado por Ardoino (2012): 

 

No entanto, o estabelecimento escolar, ainda que dispondo de uma 
autonomia relativa, é uma parte de um todo mais vasto, a instituição. 
Essa dispõe de uma autoridade e de uma legitimidade social. Ela exerce 
um poder, mas também uma autoridade. Sua natureza é jurídica e, 
finalmente, mais simbólica que funcional. Exprime-se através de um fazer 
social-histórico postulando uma dialética do instituído e do instituinte. Seu 
sentido, para além dos programas, é sempre o de um projeto-visão. As 
finalidades políticas, mesmo ocultas, cujos objetivos tornar-se-ão 
traduções estratégicas, evocam uma intencionalidade sobretudo coletivo, 
mas, por outro lado, o conhecimento das implicações diversificadas dos 
atores buscará estabelecer uma ponte entre o macrocosmo dos 
sociólogos e o microcosmo dos psicólogos (ARDOINO, 2012, p. 67). 
 

Trata-se, portanto, de uma proposta de explicação das práticas cotidianas 

através de leitura plural, feita a partir de diferentes ângulos e em função de 

sistemas de referências distintos e heterogêneos, com o intuito de assim respeitar-

se a complexidade da práxis educativa.  

Alves (2001) explicita que o estudo do cotidiano implica total envolvimento 

do/a pesquisador/a, colocando-o/a numa posição de “sentir o mundo” ao invés de 

apenas olhá-lo de longe. Neste processo de implicação, o/a pesquisador/a e os/as 



 

 

 

sujeitos/as pesquisados/as, ao se encontrarem e refletirem sobre a prática podem 

repensar e reorientar seu fazer-pensar e/ou a pesquisa. 

 

Visto que precisamente seu objeto ao mesmo tempo individual e coletivo, 
o homem, não é indiferente às produções de saberes que o concernem, 
há reação por parte dele, ele interfere constantemente com os 
dispositivos de análise e de investigação que lhe serão aplicados, 
perturbando-lhes o funcionamento. Caso convenhamos que a pesquisa é 
uma estratégia de conhecimento, é necessário saber que um tal “objeto 
sujeito” (que tornar-se-á, além disso projeto) é sempre capaz, 
conscientemente ou inconscientemente de criar contra-estratégias  
apropriadas (ARDOINO, 2012, 64). 

 

Neste escopo, os dados desta pesquisa são produzidos na ação implicada 

dos sujeitos/autores da/na pesquisa, através da análise das entrevistas abertas, 

realizadas com professores/as do curso técnico em agropecuária do IF Baiano, e 

através da análise dos documentos institucionais, tais como: o Projeto Político 

Pedagógico Institucional e os Projetos Pedagógicos dos Cursos que têm como 

principal objetivo orientar a ação curricular. 

A pesquisa documental é compreendida como instrumento de apreensão, 

compreensão e análise de documentos, que, conforme Lüdke e André (1986, p. 

38), “se constitui numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando 

aspectos novos de um tema ou problema”. 

Para os supracitados autores, os documentos são dispositivos naturais de 

informação sobre os contextos em que são elaborados e requer o investimento de 

tempo e atenção dos/as pesquisadores/as para sua seleção e análise. (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 39). A potencialidade da pesquisa documental de compreender 

a realidade de forma contextualizada também é abordada por Sá-Silva, Almeida e 

Guindani (2009): 

 

O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A 
riqueza de informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o 
seu uso em várias áreas das Ciências Humanas e Sociais porque 
possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão 
necessita de contextualização histórica e sociocultural (SÁ-SILVA; 
ALMEIDA e GUINDANI, 2009, p.02).  
 

Para tanto, estes autores ressaltam a necessidade de seguir etapas e 

procedimentos para organização e categorização de informações a serem 
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analisadas e, no final desse processo, elaborar sínteses que consistam em novas, 

ou ampliadas compreensões (SÁ-SILVA, ALMEIDA e GUINDANI, 2009). 

Nesta pesquisa documental, analisamos o projeto político pedagógico 

institucional do IF Baiano e as políticas de ensino do IF Baiano utilizando as 

seguintes categorias de análise: (a) concepção de Ensino Médio Integrado que 

fundamentam os documentos institucionais do IF Baiano; (b) concepção de 

currículo integrado que fundamentam os documentos e as práticas cotidianas 

no/do IF Baiano; e, (c) as estratégias de materialização da integração entre a 

formação geral e técnica. 

Através dos supracitados documentos foi possível identificar a concepção 

de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional defendida pelo IF Baiano e as 

formas de sua viabilização nos currículos dos diferentes cursos previstas nestes 

documentos.  

Já as entrevistas abertas consistem em dispositivos utilizados para verificar 

como os sujeitos que atuam no referido curso o compreendem e para caracterizar 

as tessituras do fazer-pensar curricular cotidiano desta instituição de ensino. 

Ressalta-se ainda que a vantagem do uso das entrevistas é “que permite a 

captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer 

tipo de informante e sobre os mais variados tópicos”. (LÜDKE e ANDRÉ, 2012, p. 

34). Assim, este dispositivo pode possibilitar o aprofundamento de questões 

levantadas, a partir da saída da visão focada exclusivamente no instituído para 

alcançar o inédito, o imprevisto, a ousadia dos sujeitos/praticantes culturais, se 

desdobrando em atos (RIBEIRO e SANTOS, 2016). 

 De acordo com Bogdan e Biklen (1999), se utiliza as entrevistas para 

recolher dados descritivos através da linguagem do próprio sujeito, oferecendo ao 

entrevistador amplitude e riqueza de dados consideráveis, por expressarem de 

forma mais genuína as perspectivas dos respondentes. 

Através das entrevistas buscamos ampliar a imersão no campo de 

pesquisa, pois apesar da pesquisadora já atuar neste Instituto Federal, foi através 

do referido dispositivo que ampliamos as nossas referências através do acesso às 

variedades de construções curriculares presentes no cotidiano. Foram, 

principalmente, os dados coletados nas entrevistas os insumos do Produto 

Educacional a ser elaborado com o intuito de divulgar através de um jornal 



 

 

 

eletrônico os currículos tecidos cotidianamente pelos sujeitos que atuam no Curso 

Técnico de Nível Médio em Agropecuária do IF Baiano. 

 

 

4.2 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA  

  

 

No fazer-pensar pesquisa na área das Ciências Humanas e Sociais, apesar 

de não haver intervenção direta no corpo humano, faz-se necessária atenção aos 

princípios éticos no que concerne o respeito à dignidade e a proteção devida aos 

seus participantes.  

Nesse ínterim a Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012 e a 

Resolução nº 510, de 07 de Abril de 2016 apresentam orientações necessárias 

para a realização das referidas pesquisas com rigor ético para proteção dos/as 

participantes, através da previsão dos riscos e das alternativas para minimizá-los, 

com respeito a liberdade e autonomia dos sujeitos pesquisados e ao pleno 

exercício dos direitos humanos. 

Além desses aspectos, essas resoluções apresentam a necessidade de 

que sejam considerados os benefícios trazidos pela pesquisa para o participante 

ou para a sociedade de modo geral, e apontam quais são os documentos 

necessários para que os trabalhos sejam submetidos aos Conselhos de Ética. 

A leitura destes documentos constitui-se, portanto, como tarefa 

indispensável por parte de pesquisadores, tanto no intuito de auxiliar a organizar a 

sua pesquisa e submetê-la adequadamente ao Comitê de Ética como também 

para que se aproprie das questões éticas sobre as quais a sua pesquisa deve 

estar pautada, e a partir da qual será conduzida ao longo de todo o processo. 

Neste ínterim, a presente pesquisa buscou seguir e respeitar as orientações que 

constam nas referidas resoluções, assegurando a garantia da dignidade dos 

participantes e mantendo o princípio da integridade e da justiça. 

Como se trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa e o contato com 

os participantes se deu tão somente na realização de entrevistas, consideramos 

que os riscos são mínimos e que os mesmos são aceitáveis tendo-se em vista o 

conhecimento que será gerado. 
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Os riscos previsíveis seriam cansaço ou aborrecimento ao responder a 

entrevista; risco de quebra de sigilo, constrangimento ao ser entrevistado/a; tomar 

o tempo do sujeito ao responder a entrevista e invasão de privacidade.  Para 

minimizar esses riscos garantimos local adequado para realizar a entrevista bem 

como a liberdade para responderem ou não questões consideradas 

constrangedoras. Também garantimos que as entrevistas acontecessem de 

acordo com a disponibilidade de horário dos participantes, sendo devidamente 

autorizada pela gestão do estabelecimento de ensino. 

Asseguramos a privacidade quanto às informações confidenciais 

envolvidas, por meio da codificação dos dados e utilização de senha de acesso 

aos bancos de dados. Além de serem adotados nomes fictícios para os 

entrevistados, a fim de garantir o sigilo e a privacidade dos participantes da 

pesquisa. O nome fictício foi escolhido pelo entrevistado/a a fim de preservar sua 

identidade, e ao mesmo tempo possibilitar que ele/a se reconheça no estudo, 

viabilizando a confiabilidade na pesquisa. Consta no apêndice deste trabalho 

(Apêndice C) um modelo do Termo de Consentimento e Livre Esclarecido 

apresentado e devidamente assinado pelos participantes desta pesquisa.  

Os resultados da pesquisa estão sendo analisados e serão publicados no 

produto educacional desta pesquisa, um jornal eletrônico, desde que tenha a 

devida autorização do entrevistado/a/autor/a, uma vez que, conforme o explicitado 

na Resolução nº 510, de 07 de Abril de 2016, deve ser garantida a manutenção do 

sigilo e da privacidade dos/as participantes da pesquisa, durante todas as fases da 

pesquisa, exceto quando houver sua manifestação explícita em sentido contrário, 

mesmo após o término da pesquisa. Faz-se necessário, ainda, ressaltar que não 

houve participante com idade inferior a dezoito anos. 

É possibilitada a desistência da pesquisa a qualquer momento, mesmo 

depois da assinatura dos termos de consentimento, bem como foi assegurado o 

direito à indenização em caso de danos decorrentes da pesquisa. 

Além dos riscos há de serem considerados os benefícios trazidos pela 

pesquisa para os/as participantes, os/as quais são de ordem direta em relação aos 

sujeitos uma vez que os trabalhos desenvolvidos por eles/as no âmbito do 

currículo integrado serão divulgados para a comunidade escolar, podendo 

viabilizar diálogos institucionais e mudanças nas práticas de integração no âmbito 

do IF Baiano, ampliando dessa forma o conhecimento da instituição acerca dos 



 

 

 

currículos desenvolvidos nos cotidianos dos seus campi. 

Por fim, ressaltamos que, conforme as orientações das resoluções citadas 

anteriormente, após a finalização da pesquisa, os resultados serão levados para a 

escola e apresentados para os/as participantes da pesquisa.  

 

 

4.3 O JORNAL DE PESQUISA COMO PRODUTO 

 

 

Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, a difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica, assim como a relação de reciprocidade entre as instituições que 

promovem a educação superior e a comunidade, constituem-se, atualmente, como 

finalidades da pós-graduação, previstas pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei n. 9.394/1996 (BRASIL, 1996). 

Especificamente tratando-se dos programas de pós-graduação em 

educação, Duarte (2006, p. 93) ressalta a importância de existir uma relação 

orgânica entre a produção de conhecimento e a sua universalização por meio do 

sistema educacional. Para este autor, o desenvolvimento de estudos e pesquisas 

dos cursos stricto sensu deve contribuir “[...] de forma teórica ou prática, direta ou 

indireta, para o processo de universalização da propriedade do conhecimento 

científico, artístico e filosófico [...]” (DUARTE, 2006, p. 97).  

No caso do Programa de Pós-graduação, no qual esta pesquisa se 

apresenta, que compõe a área de Ensino da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), tem como uma de suas principais 

características, identificada no documento da área, a “pesquisa translacional”, o 

qual consiste em “construir pontes entre conhecimentos acadêmicos gerados em 

educação e ensino, para sua aplicação em produtos e processos educativos na 

sociedade” (CAPES, 2016, p. 3).  

Neste escopo, esta pesquisa, ao tratar das tessituras características do 

fazer-pensar curricular cotidiano, tem como ponto de chegada a construção de um 

produto educacional, que potencialize as relações entre os saberes construídos 

academicamente e os saberes advindos das práticas. 
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 Leodoro e Balkins (2010), contudo, explicita que há um paradoxo no 

pressuposto de produção de aplicação de um produto educacional por um 

professor-pesquisador sem a participação da comunidade em que a pesquisa é 

realizada. “[...] De um lado, o professor é visto como um elaborador do seu 

instrumento de ensino. Mas, também, se advoga que ele produza para os demais 

professores que, então, seriam usuários do produto educacional [...]” (LEODORO 

e BALKINS, 2010, p. 03). 

         Tal postura assemelha-se com a perspectiva técnica do trabalho docente. 

Nela o trabalho docente é reduzido ao seu caráter ‘prático’, em que o/a docente é 

percebido/a como alguém que não necessita dominar os conhecimentos 

científicos, mas apenas aplicar rotinas de intervenção técnica (PIMENTA e LIMA, 

2006). 

Visando a superação da referida concepção de prática docente, adotamos 

em nosso produto a perspectiva de criação colaborativa através do conceito 

elaborado por Alves (2011): o Colegiado de Saberes, que consiste na atitude em 

compreender todos os sujeitos atuantes nas instituições de ensino como fonte de 

saberes e conhecimentos. Valorizamos, dessa forma, as redes de saberes, 

poderes e fazeres presentes no desenrolar do trabalho educativo. 

Na busca por um produto que pudesse viabilizar esses diálogos 

identificamos potencialidades no conceito de Jornal de pesquisa, pois, de acordo 

com Barbosa (2010): 

 

A prática do Jornal de Pesquisa se insere numa outra perspectiva de 
entender e de fazer ciência, que se caracteriza por apresentar posições 
opostas em relação à linguagem matemática e ao isolamento do sujeito. 
Nessa outra perspectiva, entram em cena a pesquisa qualitativa, a 
postura hermenêutica e interpretativa e a incorporação da presença do 
observador com todas suas implicações apresentando como resultado 
um conhecimento não objetivo no sentido matemático, mas híbrido, 
mestiço, resultante da mistura de razão e subjetividade do observador 
(BARBOSA e HESS, 2010, p. 32). 

  

Trata-se, portanto, de um dispositivo de articulação entre os saberes 

disponíveis e narrados e os acontecimentos mais amplos. Para tanto, o jornal de 

pesquisa engloba características dos diários, tais como o registro do cotidiano, 

não tendo como objetivo apenas a escrita e a tentativa de compreensão de si, por 

quem escreve, mas também a busca pela apreensão ampliada das 

especificidades presentes nas redes de relações sociais. Por ser um dispositivo 



 

 

 

teórico e prático de análise e compreensão da perspectiva do/a pesquisador/a, 

traz a complexidade das ciências humanas até mesmo para as ciências naturais, e 

objetiva a percepção da complexidade como parte fundante e integrante do ser 

existencial e profissional do pesquisador/a (BORBA, 2001). 
Apesar disso o termo “diário de pesquisa” é mais comum na comunidade 

científica. Santos e Weber (2018) utilizam-se da definição dada no dicionário 

Houaiss para explicar o significado do termo: 

 

Mas, afinal, o que significa “diário”? O termo vem do latim diariu. Como 
substantivo masculino, é: “1 escrito em que se registram os 
acontecimentos de cada dia; 2 periódico que se publica todos os dias [...]” 
(HOUAISS, 2001). Demarcamos aqui que uma das principais 
características do diário é o registro dos acontecimentos do dia a dia, ou 
seja, do cotidiano vivido e refletido pelo autor. Assim o diário se configura 
como um ato de fala, ou gênero textual [...] (SANTOS e WEBER, 2018, p. 
24). 

 

Neste trabalho, contudo, optamos pelo termo “jornal de pesquisa” por ele 

demonstrar tanto a dimensão privada da pesquisa, inerente ao conceito de diário, 

como a dimensão pública, que viabiliza a divulgação dos resultados em forma de 

um jornal. Também acreditamos que a perspectiva individualista do diário, 

presente sobretudo no senso comum dos sujeitos da nossa pesquisa, não condiz 

com o caráter de trabalho colaborativo que pretendemos para o nosso produto. 

 

Essa é a razão principal do uso de “jornal de pesquisa” em vez de “ diário 
de pesquisa”. Trata-se de uma dupla perspectiva para compreender em 
profundidade o que está sendo proposto pelo Jornal de Pesquisa, o que 
implica novamente recorremos a uma proposição de visão plural para a 
realidade que se quer compreender, ou seja, a passagem de uma escrita 
pessoal para uma escrita pública: a possibilidade da escrita pessoal, 
despreocupada, criadora, como registro livre, ao mesmo tempo 
significativo para o sujeito que escreve, no momento em que escreve, 
mas que traz em seu bojo a possibilidade e o desejo contido de se tornar 
pública[...] (BARBOSA e HESS, 2010, p. 32). 

 

O jornal de pesquisa, apesar de também conter uma característica de 

escrita pessoal, tem como perspectiva o compartilhamento. Trata-se de uma 

reflexão em diálogo com as narrativas da comunidade envolvida no processo. 

 

[...] A narrativa dos diários nos mostra que formação se dá em conjunto, 
em dispersão, semelhante ao jogo da rede que se lança ao mar, sem 
certeza do que virá, mas com a convicção de que o ato é potência 
mobilizadora ao alcance de algo que se espera, se deseja. Há terapia 
envolvida no processo! Mas como não haveria de ter? Temos o enredo 
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de vários motivos importantes, como: narrativa de si, dos outros, 
mobilização de saberes de afetos, ethos etc. Essa mistura em redes 
deságua em formação terapêutica, ou melhor, numa terapêutica que se 
tece em nós narrativos que formam outros leitores/praticantes, que 
também são nós, que formam outros leitores/praticantes, que também 
são nós, que ajudam a formar: nós da rede, nós em rede! Trata-se de 
pesquisa e formação, ou melhor da pesquisa-formação (RANGEL, 2018, 
p. 12). 

 

A pesquisa-formação compreende que todos formam e se formam no 

cotidiano das situações de trabalho e aprendizagem, nesse processo o jornal de 

pesquisa apresenta-se como um dispositivo de formação que possibilita a reflexão 

das práticas cotidianas através de um diálogo consigo mesmo e com outros/as 

sujeitos/as de forma interativa. Pois, conforme o explicitado por Santos e Weber 

(2018): “na diversidade das narrativas do campo, encontramos também a 

possibilidade de leituras do heterogêneo, das visões de mundo que constituem 

todas as práticas sociais dadas pelas experiências pessoais e diretas, para além 

de um modelo dado e já existente” (SANTOS e WEBER, 2018, p. 33). 

Trata-se de um processo de construção de compreensões da complexidade 

do cotidiano através da heterogeneidade das leituras dos sujeitos que vivenciam 

os atos de currículo, no que Alves (2011) denomina de redes de conhecimento e 

tessituras do conhecimento em rede. 

Para a viabilização destas tessituras de conhecimento em rede, o Jornal de 

Pesquisa deve permitir o compartilhamento e a interação entre as diversas leituras 

e narrativas dos/as sujeitos/as curriculares, o que pode ser viabilizado através das 

tecnologias digitais de comunicação. 

 

O diário online permite mobilizar uma pluralidade de registros e gêneros 
variados de discursos. Dessa forma, os dispositivos não se configuraram 
como ferramentas apenas para coletar dados, concebendo os sujeitos da 
pesquisa como meros objetos a serem pesquisados. O sujeito na 
pesquisa-formação é o ser humano que tem voz [...] (SANTOS E 
WEBER, 2018, p. 36). 

 

 Nessa perspectiva traçamos a proposta do “Jornal Tessituras entre Redes, 

Malhas” como espaço digital de formação, expressão e reflexão dos currículos 

construídos no cotidiano do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino 

médio. Um dos objetivos é que os agentes curriculares possam se apropriar desse 

dispositivo de forma autônoma e colaborativa, e que o mesmo se transforme em 

mais um ato do currículo vivido, como tessitura e tensão do jogo entre instituído e 



 

 

 

instituinte.   

 

 

4.4 O JORNAL TESSITURAS ENTRE REDES E MALHAS 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

O Jornal Tessituras entre Redes e Malhas foi traçado na perspectiva de 

tessitura de conhecimento, por predispor que há multiplicidade de conhecimentos 

sendo criados, recriados, modificados, significados e ressignificados de formas 

diferentes pelos também diferentes sujeitos/as que fazem o currículo nos 

cotidianos das instituições de ensino. Tais processos não acontecem de forma 

linear, mas em fluxos, e contrafluxos que se chocam, complementam, modificam, 

criam novos trajetos e formam relações, que podem se configurar como redes 

(Alves, 2011) ou como malhas (Ingold, 2015). 

 
[...] nos inspiramos em perspectivas que problematizam os excessos 
iluministas por reduzirem, ou até mesmo desconsiderarem, as 
epistemologias das práticas, os saberes fazeres plurais produzidos pelos 
sujeitos/autores/praticantes no cotidiano. O fazer pesquisa com um rigor 
outro, problematizando os postulados da ciência moderna na qual tudo é 
reduzido e explicado por leis universais da natureza física, em nome de 
uma suposta objetivação da realidade, é desafiante e encantador, uma 
vez que requer questionar as formas de pensamento instituídas e 
normalizadas como estatuto da verdade científica, objetiva, mensurável. 
Intencionamos sair de uma pretensa monorreferência epistemológica ou 
pedagógica para a implicação com a práxis, o plural, o instituinte, as 
ações formativas multirreferenciais.[...] (RIBEIRO e SANTOS, 2016, p. 
296). 

 

Neste viés, buscou-se elaborar coletivamente com a comunidade 

acadêmica do Curso Técnico de Nível Médio em Agropecuária Integrado ao 

Ensino Médio do IF Baiano, um jornal de pesquisa, como espaço de divulgação, 

discussão e, dessa forma, de construção de conhecimentos sobre como os/as 

sujeitos/as tecem o currículo integrado no cotidiano deste curso. Trata-se de 

mergulhar no emaranhado das redes do currículo vivido, produzindo sentidos e 

(re)significando as experiências. 

Para tanto convidamos 50 (cinquenta) sujeitos/as entre professores/as, 

pedagogos/as, técnicos em assuntos educacionais e ex-alunos/as egressos/as do 

curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, para dissertar sobre as 

suas experiências no que tange às práticas cotidianas do currículo deste curso a 
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partir das seguintes questões:  

a) Como você avalia a forma que se apresenta a integração curricular 

nos documentos institucionais e pedagógicos referentes ao curso 

técnico integrado em agropecuária? 

b) Como você, compreende as relações entre o que está instituído nos 

documentos institucionais e o fazer cotidiano do curso técnico 

integrado em agropecuária? 

c) Quais são as características do fazer curricular no cotidiano do curso 

técnico integrado em Agropecuária? 

d) Que ações de integração são vivenciadas no cotidiano deste curso? 

Dos cinquenta convidados apenas nove apresentaram as suas respostas, 

sendo quatro respostas em formato de textos dissertativos em que é possível 

identificar as experiências vividas por estes/as sujeitos/as, bem como propostas 

de viabilização da integração e questionamentos das ações implementadas no IF 

Baiano. Cinco pessoas responderam a nossa solicitação, tal como a um 

questionário. Faz-se necessário explicitar que, apesar de responderem 

positivamente nos primeiros contatos acerca deste produto de pesquisa, nenhum 

egresso deste curso encaminhou respostas às nossas questões de pesquisa. 

A partir das respostas recebidas foi possível organizar o jornal em três 

seções. Na seção “Proposições” apresentamos ensaios de sujeito/as do currículo 

com propostas e/ou apresentando experiências de integração vivenciadas em seu 

fazer pedagógico. No espaço “Em debate” confrontamos diversas opiniões sobre 

uma mesma questão em um painel que explora a diversidade de sentidos 

atribuídos ao currículo integrado em análise. Em “O tear” realizamos uma análise 

do processo de pesquisa-formação que viabilizou a construção em rede desse 

jornal, apresentando as potencialidades e os desafios desse produto educacional 

para comunicar, ampliar e formar novos conhecimentos, através do diálogo com 

as realidades, subjetividades e as diversas áreas e/ou perspectivas dos saberes. 

A construção do jornal se deu, portanto de forma coletiva e colaborativa. Os   

textos e as respostas elaboradas e compartilhadas pelos/as sujeitos/as do 

currículo se apresentam como abertura de ‘espaçotempo’ necessário ao debate e 

ao discurso, legítimo e importante para a compreensão do objeto de pesquisa. 

Os/as participantes se tornaram autores e autoras do nosso produto educacional 



 

 

 

(Alves e Ferraço, 2015) 

Com a publicação do Jornal Tessituras entre Redes e Malhas, no sítio 

https://priscilasilvafonse.wixsite.com/website, os/as autores/as podem acessar as 

experiências dos demais participantes da pesquisa. Espera-se, dessa forma, 

contribuir com a comunidade pesquisada, viabilizando a socialização de 

conhecimentos construídos pelos sujeitos curriculares em sua práxis curricular, 

além disso espera-se que os usos do jornal possa ampliá-la. No apêndice deste 

trabalho (Apêndice A) também serão disponibilizadas imagens do nosso produto 

educacional, de forma a viabilizar uma melhor compreensão do seu formato e 

organização. 

Desse modo, não trata-se de uma perspectiva individualista do currículo, 

mas, conforme o preconizado por Certeau (2014), busca-se analisar os modos de 

operação, ou esquemas de ação, que os sujeitos realizam, ou se utilizam, para 

questionar, subverter, sobreviver ou, até mesmo, viabilizar o currículo preconizado 

nos documentos institucionais.  

O Jornal Tessituras entre Redes e Malhas, não pretende, portanto, ter um 

caráter prescritivo, mas ser uma proposição de ampliação dos debates acerca das 

táticas desenvolvidas pelos/as sujeitos/as no enfrentamento do desafio de criar e 

implementar currículo integrado ao ensino médio no cotidiano do curso técnico em 

agropecuária.   

https://priscilasilvafonse.wixsite.com/website
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5 CURRÍCULO OFICIAL E CURRÍCULO VIVIDO: COMO AS REDES E MALHAS 

TAMBÉM SE FORMAM NAS/DAS TÁTICAS 

 

 

Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às seis horas da manhã. 
Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. [...] 
Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer 
não. Depois penso na vida pra levar. E me calo com a boca de feijão. [...] 
(BUARQUE, 1971). 

 

 A música “Cotidiano” de Buarque, a qual escolhemos para iniciar este 

capítulo, conta da rotina de um casal. Trata-se de um conjunto de ações 

sacralizadas, que se repetem diariamente, da mesma forma. O narrador da 

história, o homem, demonstra incômodo com a situação, de um casamento que 

possui um caráter cíclico e monótono, o que pode ser percebido nos versos: “Todo 

dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não”. Contudo, 

durante toda a música é à mulher que cabe a ação, pois é ela quem faz, acorda e 

beija o homem. Ele se coloca no papel de receptor das ações dela, mas tal 

passividade que se instala não o impede de tomar as decisões e de romper com o 

ciclo monótono do cotidiano, transformando a repetição em criação, que se 

desdobra em atos através dos quais os sujeitos vivem suas vidas de modo 

inventivo. 

 Neste momento da nossa pesquisa vamos lidar também com a narração 

dos sujeitos/as dos cotidianos. São homens e mulheres, docentes e técnicos/as 

administrativos/as em educação que contaram como o currículo integrado do 

curso técnico em agropecuária é construído em seus cotidianos. Algumas dessas 

narrações também demonstram a passividade diante das políticas governamentais 

e programas e projetos da instituição, outras são mais implicadas e trazem em 

seus argumentos os germens para a mudança nos currículos, mas todas as 

narrativas compõem as tessituras de currículo forjado em redes e malhas. 

 Ao tratarmos dos textos dos/as sujeitos/as autores/as desta pesquisa, 

adotamos nomes fictícios para os/as entrevistados/as, a fim de garantir o sigilo e a 

privacidade dos/as participantes da pesquisa.  

 Vamos então lançar as redes sobre estas narrativas de modo a deslindar os 

fazeres-saberes e as táticas utilizadas pelos/as sujeitos/as do currículo integrado, 

verificando como os sujeitos que atuam no Curso Técnico de Nível Médio em 



 

 

 

Agropecuária na forma Integrada, do IF Baiano, compreendem e avaliam a 

configuração deste currículo. 

 

5.1 O CURRÍCULO DO IFBAIANO: CONVERSA COM AGENTES 

CURRICULARES 

 

 

A presença e a circulação de uma representação (ensinada como o 
código da promoção socioeconômica por pregadores, por educadores ou 
por vulgarizadores) não indicam de modo algum o que ela é para os seus 
usuários. É ainda necessário analisar a sua manipulação pelos 
praticantes que não a fabricam. Só então é que se pode apreciar a 
diferença ou a semelhança entre a produção da imagem e a produção 
secundária que se esconde nos processos de sua utilização 
(CERTEAU,2014, p. 39). 

 

 Certeau (2014) nos apresenta que a relação instituído e instituinte não se 

estabelece em um processo de reprodução nem de dicotomia, mas através de um 

processo vivo, em que o instituído, ao se confrontar com a diversidade da 

realidade, ganha novos contornos e formas. Ou seja, a compreensão dos/as 

usuários/as, como sujeitos/as proporciona a criação de novos sentidos, a 

recriação, oposição e/ou freio àquilo que é imposto ou proposto.  

No fazer curricular a relação entre o instituído e instituinte também se 

coloca. O currículo apresentado nas políticas e nos documentos institucionais 

ganha novos contornos a partir do que é denominado por Alves (2011) como 

redes de fazeres-saberes tecidas e negociadas nos cotidianos. 

 

As possíveis implicações para o currículo são evidentes, pois se trata de 
considerar a potência do coletivo e da instauração de um sistema público 
no qual as singularidades não anulem a multiplicidade e, 
fundamentalmente, a potência das vozes e da inventividade, sabendo 
que sempre haverá ilhas desconhecidas a descobrir. Pensar que tudo 
“está no mapa” significa enclausurar a vida, aprisionar as aprendizagens 
pela instauração do ensino dogmático (FERRAÇO e CARVALHO, 2012, 
p. 4). 

 

Desse modo, o currículo  se constrói na singularidade dos cotidianos de 

cada escola, sendo simultaneamente coletivo e individual, uma vez que tal 

construção se faz através das relações que se estabelecem nas conversas e 

ações dos/as praticantes, mobilizados/as nas múltiplas redes que fazem-pensar o 



99 
 

 

que é e o que deixa de ser o escolar. 

A construção coletiva, no âmbito do currículo integrado do IF Baiano, foi 

explicitada por um dos autores da nossa pesquisa ao tratar do processo de 

construção dos projetos interdisciplinares. 

 

Todas as ações perpassam por um pré-projeto passíveis de modificação 
através do diálogo entre os agentes envolvidos. O ensino integrado e 
suas ações, envolve a co-participação; dito de outra forma o dialogismo 
que o envolvimento nessa forma de ensino; trazendo em seu bojo 
inúmeras possibilidades no momento da atividade e mesmo retomando 
tais ações em outros anos. É muito comum, as turmas posteriores e 
mesmo as anteriores participarem da atividade e a avaliarem nesse 
processo de mudança constante (PROFESSOR DE GEOGRAFIA). 

  

É possível perceber nessa conversa a implicação com o conceito de 

educação dialógica de Freire (1987), que compreende o ato de conhecer como 

processo de intercomunicação entre os seres humanos, e deles com o mundo, se 

diferenciando  assim da educação bancária em que o poder do discurso, da fala e 

do conhecimento em relação ao mundo estão centralizados no/a professor/a que 

repassa, ou melhor transmite conhecimentos para o aluno (transformado em 

objeto). 

 

O ato de conhecer não é, entretanto, para Freire, um ato isolado, 
individual. Conhecer envolve intercomunicação, intersubjetividade. Essa 
intercomunicação é mediada pelos objetos a serem conhecidos. Na 
concepção de Freire, é através dessa intercomunicação que os homens 
mutuamente se educam, intermediados pelo mundo cognoscível. É essa 
intersubjetividade do conhecimento que permite a Freire conceber o ato 
pedagógico como um ato dialógico (SILVA, 2011, p. 59). 

  

Na educação dialógica ocorre maior mobilização dos diversos fazeres-

saberes e dos modos de ‘verouvirsentirpensar’ entre o/a professor/a e o 

estudante, fazendo circular de modo mais significativo e implicado o 

conhecimento. No ideário do currículo como tessitura de redes e malhas o diálogo 

deve se estender aos/às professores/as das diversas áreas e demais membros da 

comunidade acadêmica. Contudo esta construção co-participativa foi descrita 

como problemática pelos participantes da pesquisa. 

 

No entanto, o que percebemos é que muitas vezes a integração acontece 
nos campi muito “presa em caixas específicas de afinidade”, por exemplo, 
entre disciplinas com pré-requisitos; ou vista como mais uma disciplina e 



 

 

 

não permeando a multidisciplinaridade, unindo e expandindo a conexão 
entre aluno/escola/comunidade/mundo do trabalho (TÉCNICA EM 
ASSUNTOS EDUCACIONAIS LAVANDA). 

 
 

Percebemos no discurso apresentado acima, que os diálogos têm sido 

realizados no interior das áreas de conhecimento, mas ocorre desarticulações e 

carência de conversa entre os componentes curriculares específicos da formação 

básica e os da técnica. Por exemplo, quando nos debruçamos na conversa da 

professora da área técnica identificamos o seguinte: 

 

Em função do conhecimento superficial que tenho sobre integração, 
acredito que no IF Baiano ocorre junção de dois currículos (base comum 
e técnico) e não integração deles. Entendo integração como utilização 
dos conteúdos estudados nas disciplinas da base comum, como 
auxílio/desenvolvimento/aplicação nas disciplinas da área técnicas. Hoje, 
a realidade no meu Campus de origem é o desenvolvimento dos 
conteúdos programáticos de cada disciplina de forma isolada, havendo 
essa integração apenas durante os eventos (PROFESSORA ÁREA 
TÉCNICA). 

 

Diante desse cenário, Machado (2010) explicita que apesar do afastamento 

entre as áreas, docentes de ambas formações compartilham anseios de que 

aos/às discentes sejam proporcionados/as sólida formação científica, tecnológica, 

cultural (expressa pelos diversos saberes e modos de vida outros) e ética, além do 

desenvolvimento da criatividade e do fazer-pensar autônomo e crítico. Contudo, a 

autora salienta que diante do desafio de conceber e viabilizar um curso que seja 

capaz de atender as duas formações fica a dúvida sobre estes/as sujeitos/as em 

relação a qual formação teria sua identidade modificada em favor da outra, 

entretanto, para a autora, o objetivo dos currículos integrados é a experimentação 

de hipóteses de trabalho e de propostas de ação didática que tenham como foco a 

abordagem relacional de conteúdos tipificados como diferentes. Afinal, o percurso 

formativo precisa ser trabalhado como processo-foco que se desenvolve em 

comum, mediante aproximações sucessivas, conversas e experimentações que 

ocorrem de modo cada vez mais amplas, implicadas e significativas. 

Sob o viés das malhas e das tessituras em redes, o currículo integrado 

exige que o percurso formativo, como processo de relações de fazeres-saberes, 

ocorra mediante a flexibilizando e questionando das fronteiras da disciplinarização. 

Trata-se de, como na perspectiva da educação pelo labirinto de Ingold (2015), 

derrubar as barreiras que impedem viver o mundo na sua complexidade. 
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As dificuldades vivenciadas nas/das/com tessituras das redes entre as 

áreas do conhecimento dificultam a formação do sujeito na sua integralidade, 

conforme explicitado por um autor da nossa pesquisa: 

 

Diante do exposto, as reais características do fazer curricular no cotidiano 
do Curso Técnico Integrado em Agropecuária muitas vezes encontra-se 
preso na tradição de querer forjar um profissional para o mercado, na 
fragmentação existente em pseudo disputas por áreas do conhecimento, 
levando-se equivocadamente a crer que a área técnica seja mais 
valorizada e importante que a construção dos saberes em sua totalidade 
(PROFESSOR DE FILOSOFIA). 

 

Santomé (1998) ao relacionar a divisão do trabalho a partir de moldes 

econômicos capitalistas e a organização do currículo escolar, verifica que a 

fragmentação das atividades de produção facilita o controle e a dominação de 

trabalhadores/as, ao mesmo tempo em que o aliena quanto ao conhecimento 

requerido no processo produtivo em sua totalidade. Ainda para o autor, tal lógica 

muitas vezes é reproduzida nos sistemas educacionais, que fragmenta o currículo, 

organizando-o em conteúdos culturais a serem desenvolvidos no ambiente 

escolar, de forma abstrata, desconexa e, portanto, incompreensível. 

 

Os conteúdos culturais que formavam o currículo escolar com excessiva 
freqüência eram descontextualizados, distantes do mundo experiencial 
de alunos e alunas. As disciplinas escolares eram trabalhadas de forma 
isolada e, assim, não se propiciava a construção e a compreensão de 
nexos que permitissem sua estruturação com base na realidade 
(SANTOMÉ, 1998, p. 04).  

 

Reconstruir, ou viabilizar a tessitura dos encontros e diálogos entre as áreas 

de conhecimento e dos componentes curriculares, é, portanto, condição 

necessária para a formação do sujeito em sua integralidade, objetivo pressuposto 

na concepção de Currículo integrado apresentado neste estudo. 

Para tanto, conforme explicitamos no capítulo três, o currículo do curso 

técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do IF Baiano identifica na 

interdisciplinaridade a potencialidade para viabilizar a reconstrução da totalidade 

dificultada pela disciplinarização do currículo. Mas, os sujeitos participantes da 

pesquisa apresentam e ampliam tal concepção. 

 

A lógica aqui apresentada não deve ser cartesiana e sim dialógica; nesse 
processo, mais do que dar conta da questão conteudista, os envolvidos 
têm que observar que os fenômenos não são dados per si, e sim que 



 

 

 

envolvem múltiplos olhares sobre os mesmos. Desta forma observo que 
em parte dos projetos podemos focar ao mesmo tempo na ação 
disciplinar e multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, envolvendo 
os fenômenos no bojo dos debates sobre as metadisciplinas 
(PROFESSOR DE GEOGRAFIA). 
 

Ao buscar afastar-se da concepção cartesiana de criação curricular o 

sujeito-autor questiona o processo de construção do conhecimento hegemônico 

na modernidade, que o compreende de forma linear, hierarquizado e dicotômico. 

Além de tentar operar a separação entre teoria e prática. Porém, conforme 

explicita Ingold (2015, p. 41), podemos tentar compreender e viver os fazeres-

saberes através de suas diversas nuances e dos movimentos característicos da 

vida. 

 

É claro, assim como a aranha, as vidas das coisas geralmente se 
estendem ao longo não de uma mas de múltiplas linhas, enredadas no 
centro mas deixando para trás inúmeras “pontas soltas” nas periferias. 
Assim, cada coisa pode ser vislumbrada, como Latour (2005, p. 177) têm 
sugerido mais recentemente, no formato de uma estrela “com um centro 
cercado de muitas linhas que irradiam, com uma multiplicidade de 
condutores mínimos transmitindo de um lado para o outro” (INGOLD, 
2015, p. 41). 

 

Trata-se, portanto, de criar relações não-hierarquizadas entre os 

componentes curriculares, estabelecendo redes e conexões, para se criar 

compreensão acerca de fenômenos que também se estabelecem através de 

tessituras de redes e malhas. 

 A compreensão da ciência, da cultura (expressa pelos diversos saberes e 

modos de vida outros) e do trabalho como eixos para a viabilização das tessituras 

das redes e/ou malhas curriculares também aparece nos textos dos/as sujeitos/as 

autores da pesquisa. 

  

Aqui falo do meu lugar de docente da disciplina de xxxxx que busca em 
sua prática pedagógica dialogar tanto com a formação técnica quanto 
com a formação geral/integral. Na busca de aliar o saber e o fazer, temos 
explorado a necessária relação da arte, da cultura, da técnica como 
fundamental à formação integral do discente, isso com o intuito de 
superar a compartimentação do conhecimento. Encontramos muitas 
vezes dificuldades por parte dos professores da área técnica e até 
mesmo da gestão em compreender como a nossa disciplina pode se 
expressar em fazer prático a partir da extensão com a comunidade de 
Santa Inês, a partir da interdisciplinaridade e integração no saber-fazer 
presente da área técnica também (PROFESSORA HUMANAS). 



103 
 

 

 

 A preocupação apresentada pela professora coaduna com a perspectiva de 

Ramos (2005) e Ciavatta (2005), uma vez que as referidas autoras compreendem 

o ensino integrado, articulação profícua entre educação profissional e técnica e o 

ensino médio, como a promoção da aprendizagem de conhecimentos promovidos 

pelas ciências, entendidas como os conhecimentos produzidos socialmente ao 

longo da história; pelo trabalho, compreendido como atividade ontológica de 

relação com a natureza e a sociedade; pela técnica, enquanto meio pelo qual o 

conhecimento científico adquire o sentido de força produtiva; e, pela cultura, 

entendida como formas diferenciadas de criação realizadas pela sociedade. 

 Trata-se de proposta que visa a superação de perspectivas de formação 

limitadas à práticas tecnicistas de educação profissional ou de teorias da 

educação propedêutica de treinamento para avaliações de acesso à Universidade, 

pois ambas práticas, operacionais e mecanicistas, não proporcionam a formação 

humana em seu sentido pleno (Ciavatta, 2005). 

 Para tal superação, Ramos (2009) explicita que, na perspectiva curricular 

da integração, os conceitos devem ser apreendidos como sistema de relações de 

uma totalidade concreta que se pretende explicar/compreender, não como 

sobreposição de disciplinas, nem adição de um ano de formação profissional em 

três de ensino médio. Este processo, contudo, ainda demonstra ser um desafio 

para o IF Baiano: 

Entretanto, é importante destacar que, mesmo diante dos documentos 
que preconizam a integração do Currículo no IF Baiano, tal integração 
ainda não ocorre em sua totalidade, pois conforme já mencionei, o que se 
observa são ações integradoras, o que acabam ocasionando uma certa 
fragmentação do currículo entre as áreas propedêuticas e as do eixo 
tecnológico. Não ocorre ainda, de fato, uma proposta integrada na 
prática. A relação entre as áreas propedêuticas e as tecnológicas ainda 
precisa se estruturar de forma articulada, de modo a compreenderem que 
a integração viabilizará uma melhor formação do aluno, ou seja, a sua 
formação integral (PROFESSORA PROJETO INTEGRADOR). 

 

A viabilização dessas inter relações exige o enfrentamento do desafio de 

suplantar as ações isoladas, já existentes nas tessituras curriculares cotidianas, 

como apresentado pelos/as sujeitos/as autores da pesquisa. 

 

Muito do que acontece depende das ações concretas que são 
idealizadas por grupos de educadores e educandos, como rodas de 
conversas, salas temáticas, ações nos assentamentos envolvendo a 



 

 

 

comunidade acadêmica e em geral. São ações que dialogam com as 
reais necessidades em que vivemos na atual conjuntura, o que está 
presente na proposta do PPC do curso, como Sustentabilidade, Direitos 
Humanos, Agroecologia, etc (PROFESSOR FILOSOFIA). 

 

Alves (2010) apresenta que essas experiências já vivenciadas no cotidiano 

curricular, ainda que pontuais, contém as sementes para a viabilização de saídas 

para os desafios curriculares, no caso específico da nossa pesquisa o currículo 

integrado. Para tanto, é preciso ampliar os ‘espaçostempos’ de conversas dessas 

experiências com a comunidade acadêmica, para, dessa forma ampliar, reformular 

e criar novas tessituras para o currículo no/do cotidiano. 

 

Considerar estas possibilidades e estabelecer diálogos entre aqueles que 
inovam, enfrentando as dificuldades impostas pelos mais diversos 
fatores, e outros que ainda não puderam encontrar soluções para os 
problemas cotidianos da ação pedagógica, constitui-se em um caminho 
possível para a ampliação das alternativas para os professores [...] 
(ALVES, 2010, p. 73). 

 

Institucionalizando os ‘espaçostempos’ de troca de experiências entre os 

sujeitos do fazer-pensar curricular, tais como o Jornal Tessituras entre Redes e 

Malhas, pode-se viabilizar a construção de currículo integrado condizente com as 

realidades e necessidades específicas dos campi e das demandas institucionais, 

como as instituídas pelo curso técnico em agropecuária do IF Baiano. 

 

5.2 MALHAS E REDES NO/DO CURSO DE AGROPECUÁRIA 

 

 

Assim, no PPC, por exemplo, credita-se cumprir a missão institucional 
regional e local de “formar recursos humanos competentes, capazes de 
contribuir para o desenvolvimento social e econômico da região, 
promovendo sustentabilidade a partir do fortalecimento da Agricultura 
Familiar com bases Agroecológicas e garantindo Segurança Alimentar e 
redução do Êxodo Rural”. (IF BAIANO, 2016, p. 10) No entanto, muito 
pouco, ou quase nada em sua formação técnica pode levar esse 
profissional/discente em formação a concretizar práticas do 
fortalecimento da agricultura familiar com base agroecológica, e a 
noção/definição de “segurança alimentar” está em conflito com a defesa 
da agroecologia que reivindica a soberania alimentar em contraponto a 
“segurança alimentar” [...] (PROFESSORA HUMANAS). 

  

 O trecho da resposta apresentada pela professora à pergunta sobre como 

ela avaliava a forma que se apresenta a integração curricular nos documentos 
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institucionais e pedagógicos referentes ao curso técnico integrado em 

agropecuária, nos dá importantes pistas para compreender o referido curso desta 

instituição de ensino, tais como: as relações e tensões existentes entre 

agropecuária e agroecologia e as práticas cotidianas pontuais de integração 

curricular. 

 Conforme explicitamos no capítulo 2, a criação das instituições federais 

voltadas ao ensino de habilidades profissionais, consideradas de ensino técnico, 

deu-se a partir de 1909 com as Escolas de Aprendizes e Artífices, visando o 

atendimento aos filhos dos desfavorecidos do sistema. No caso específico das 

escolas agrícolas acrescenta-se a tal questão a preocupação com a questão do 

êxodo rural, conforme o descrito por Sobral (2009): 

 

Importa lembrar que o crescimento das cidades e a incapacidade de 
absorção de toda mão-de-obra disponível pelo mercado de trabalho 
urbano faziam com que o problema migratório fosse visto pelos grupos 
dominantes como uma permanente ameaça. Políticos e educadores 
manifestavam-se no mesmo sentido: era preciso conter a migração, e um 
dos instrumentos para fixar o homem no campo era a educação 
(SOBRAL, 2009, p. 82). 

  

 À questão da fixação do homem e da mulher do/no campo somou-se, a 

partir do final da década de 1960, a modernização da agricultura, por conta da 

transformação tecnológica do meio rural proporcionada pela “Revolução Verde”, 

que consistiu na  adoção de políticas de produção agrícola para a exportação de 

grãos e importação de implementos e insumos, por grandes latifundiários, 

subsidiados pelo Banco Mundial. Dessa forma ao mesmo tempo em que se 

impulsionou a agricultura comercial, a agricultura do país foi subordinada aos 

complexos agroindustriais multinacionais. 

 Foi, portanto, atendendo aos preceitos da referida “Revolução”, de 

substituição dos insumos “tradicionais” por insumos ditos “modernos”, tais como: 

máquinas, tratores, colheitadeiras, fertilizantes e defensivos químicos, que a Rede 

Federal de Ensino Agrícola passou a articular a sua proposta de formação técnica. 

 Por conta de tal percurso histórico, é possível ainda perceber na atualidade, 

conforme o explicitado no início deste tópico, por uma das sujeitas autoras da 

nossa pesquisa, a formação destes técnicos com um perfil voltado ao atendimento 

das grandes agroindústrias. Contudo, na atualidade, conforme o preconizado por 

Gadotti (2005) um novo modelo de civilização sustentável do ponto de vista 



 

 

 

ecológico, tem se demonstrado necessário. 

  

Os paradigmas clássicos que orientaram, até agora, a produção e a 
reprodução da existência no planeta colocaram em risco, não apenas a 
vida do ser humano, mas todas as formas de vida existentes na Terra. 
Alertas vêm sendo dados há décadas por cientistas e filósofos desde os 
anos 60. Precisamos de um novo paradigma que tenha a Terra como 
fundamento (GADOTTI, 2005, p. 15). 

 

 Trata-se, de acordo com o supracitado autor, de uma educação para a 

cidadania planetária que vise o reequilíbrio entre o desenvolvimento das 

sociedades humanas com o planeta, inserindo o indivíduo não apenas na 

comunidade local, mas  buscando um equilíbrio do ser humano consigo mesmo e 

com o planeta. 

 Rangel (2018) utiliza-se da imagem do deserto para explicar a situação do 

mundo, e apontar algumas especificidades da crise ecológica atual. Contudo, ele 

não identifica o deserto como espaço sem vida, mas como espaços de 

extrapolação de enquadramentos e de criação de novas formas de vida. 

 

Podemos dizer, então, que a atual revolução ambiental - ou verdejante - 
assinala a crise ecológica que estamos vivendo: uma crise multifacetada, 
que nos coloca na condição de desterramento e vulnerabilidade. E o 
deserto torna-se um dos mais representativos lócus do nosso estar no 
mundo. [...] As trilhas no deserto nos levam a tratar da imperiosidade da 
vida, e evidenciar como ela sempre extrapola ou soçobra toda tentativa 
de enquadramento antropológico do mundo. As trilhas também nos levam 
ao resgate da complexidade, da beleza, da dinâmica e dos emaranhados 
sentidos da vida (RANGEL, 2018, p. 43). 

  

 No âmbito do currículo, trata-se de tecer novos caminhos que viabilize o 

emaranhar dos conhecimentos, tais como os ecossistemas e os tecidos que são 

constituídos por fios entrelaçados. 

 Assim, o curso Técnico em Agropecuária, criado para atender o capital 

agroindustrial, necessita redirecionar sua proposta pedagógica, visando uma 

formação menos utilitária e mais emancipatória, abrindo espaços para novos 

emaranhados, redes e malhas curriculares. 

 Projetos relatados pelos/as sujeitos/as autores/as da nossa pesquisa 

demonstram que tais entrelaçamentos são possíveis e já se estabelecem na 

prática cotidiana.  

O primeiro Fórum ocorreu em 2012 e reunia como executores do projeto 
as turmas do 2º ano integrado do técnico em agropecuária e 
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agroecologia. Inicialmente unimos as disciplinas de Geografia, Química e 
Física, e em 2014 [...] integramos com Biologia, Geoprocessamento, 
Matemática, Irrigação e Química. A atividade tem por objetivo fomentar 
uma ampla reflexão sobre as temáticas ligadas à energia e à 
sustentabilidade, buscando alternativas sustentáveis para nossa região (o 
Baixo Sul Baiano). Para tanto, ao longo da unidade orientávamos as 
turmas sobre a questão energética, e no processo as dividíamos com 
suas matrizes. A culminância do projeto foi realizada no teatro da cidade 
de Valença, com exposição dos experimentos e protótipos sobre a 
geração de energia para os discentes do IFBaiano e para a comunidade 
do Baixo Sul (PROFESSOR DE GEOGRAFIA). 

 

 Também foram citadas pelo/as sujeitos/as a possibilidade de realização de 

projetos que envolvam temas relacionados à Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia, Feiras de Ciências, dentre outros. Contudo, também foram explicitadas 

dificuldades no que concerne a formação inicial e continuada dos/as docentes para a 

compreensão da necessidade e viabilização destas tessituras curriculares. 

 

Acho que precisa de mais formações. Nas reuniões de quarta com a 
equipe pedagógica, acho que seria um momento inicial para aprofundar 
os estudos e a compreensão acerca das questões pedagógicas da 
instituição. Planejar em conjunto, discutir as práticas de sucesso e as que 
não tiveram sucesso para propôr o que pode ser melhorado e também 
pensar em que educação integrada de nível médio queremos, pois não 
adianta organizar um currículo voltado para formar o estudante para o 
vestibular e depois reclamar que os estudantes não seguem a carreira 
técnica e só querem ir pro superior (TÉCNICA EM ASSUNTOS 
EDUCACIONAIS MARGARIDA). 
 

 A proposta apresentada acima corrobora com a perspectiva de Alves 

(2010) que indica a necessidade de ‘espaçostempos’ institucionalizados para troca 

de experiências e conversas, sucessos e angústias, viabilizando, dessa forma a 

criação de redes de trabalho educativo e tessituras em redes e malhas de ações 

pedagógicas condizentes com a realidade da instituição de ensino e dos agentes 

curriculares. 

Portanto, na atualidade, apresenta-se aos educadores um desafio 
decisivo para o enredamento de seus saberes e fazeres: superar os 
obstáculos, criando a possibilidade de tessitura de um saber emergente 
da prática em diálogo com as diversas contribuições teóricas. A conexão 
de diversos e diferentes de saberes possibilita o desempenho pluralista 
de colegas, no qual, em alguns momentos, uns ouvem mais, outros falam 
mais e, nessa dinâmica as redes de trabalho coletivo criam múltiplas  
identidades e se fortalecem, produzindo novos saberes e novas relações 
de poder[...] (ALVES, 2010, p. 94). 

  

 O cotidiano do currículo integrado do curso técnico em agropecuária do IF 

Baiano, portanto, apresenta potencialidades e possibilidades de construções 

curriculares em redes, numa perspectiva ecológica que se dá não apenas no 



 

 

 

conteúdo, mas na forma de articulação entre os saberes, e de criação dos 

mesmos. Porém, ainda faz-se necessário a ampliação de ‘espaçostempos’ da 

interlocução, experiências e conversas entre os/as sujeitos/as curriculares, ao 

ponto de se compreender o currículo não apenas como algo imposto pelos 

documentos institucionais, mas como processo dinâmico de construção coletiva, 

como coisa aberta, que cresce, através dos emaranhados fios que tecem e fazem 

vida. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 Iniciamos nossa pesquisa com a música Roda Viva de Chico Buarque, 

refletindo acerca do currículo escolar como coisa não imóvel, tampouco neutro, 

afinal as mudanças sociais e políticas vividas na sociedade reverberam na 

concepção e na forma do fazer-pensar o currículo escolar.  Neste contexto, sendo 

o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional uma conquista social ao 

possibilitar uma formação omnilateral para a classe trabalhadora, ressaltamos a 

necessidade de discutir, refletir, analisar e cuidar da nossa “linda roseira”, o 

currículo integrado; ainda que estejamos vivendo em um contexto de retrocesso 

nas políticas curriculares no país. 

Para tanto, propomos uma roda de conversa, no âmbito do IF Baiano, 

através da elaboração de um jornal eletrônico, de modo coletivo, com a 

comunidade acadêmica do Curso Técnico de Nível Médio em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio do IF Baiano, de forma a apresentar como os sujeitos 

tecem o currículo integrado no cotidiano institucional da realização deste curso. 

 Dessa forma, para iniciarmos nossa roda de conversa, primeiramente fez-

se necessário discutir o fazer-pensar curricular, as abordagens teóricas que estão 

subjacentes e as tessituras em que o saber curricular é trançado/tramado. 

Tal qual Buarque (1971) na música Construção, em que cada ação do 

cotidiano tem significado e compõe o contexto e a individualidade do sujeito, o 

fazer-pensar curricular, seja como dédalo ou labirinto, na perspectiva de Ingold 

(2015); bancária ou problematizadora, na conceituação de Freire (1987); 

funcionalista-cognitivista ou fenomenológica, na concepção de Stija e Rangel 

(2019); constrói, reconstrói e desconstrói os fazeres-pensares educativos e 

repercute na formação do ser humano, que ocorre nas instituições de ensino. 

 

Nas teorias do currículo, entretanto, a pergunta “o quê?” nunca está 
separada de uma outra importante pergunta: “o que eles ou elas devem 
ser?” ou, melhor, “o que eles ou elas devem se tornar?”. Afinal, um 
currículo busca precisamente modificar as pessoas que vão “seguir” 
aquele currículo. Na verdade, de alguma forma, essa pergunta precede à 
pergunta “o quê?” na medida em que as teorias do currículo deduzem o 
tipo de conhecimento considerado importante justamente a partir de 
descrições sobre o tipo de pessoa que elas consideram ideal. Qual é o 
tipo de ser humano desejável para um determinado tipo de sociedade? 
Será a pessoa ilustrada do ideal humanista de educação? Será a pessoa 
otimizadora e competitiva dos atuais modelos neoliberais de educação? 



 

 

 

Será a pessoa ajustada aos ideais de cidadania do moderno estado-
nação? Será a pessoa desconfiada e crítica dos arranjos sociais 
existentes preconizada nas teorias educacionais críticas? A cada um 
desses “modelos” de ser humano corresponderá um tipo de 
conhecimento, um tipo de currículo (SILVA, 2011, p. 15). 

  

Neste escopo, buscamos analisar os modos de formação inerentes às 

perspectivas curriculares, e compreendemos, a partir das teorias tradicionais, que 

a escola reduzida ao seu caráter prescritivo acaba por atuar na conservação do 

status quo e na minimização da potencialidade libertadora da formação escolar. 

Da perspectiva crítica entendemos que as relações de poder perpassa por todo o 

currículo, desde a escolha dos conhecimentos que constituirá os componentes 

curriculares, às formas de organizá-lo no percurso formativo e nas estratégias de  

ensino. Através da escola pós-crítica ampliamos nossa percepção ao trazer para a 

estrutura curricular as diferentes realidades que compõem a comunidade escolar, 

bem como as subjetividades dos sujeitos envolvidos no processo. É importante 

mencionar que uma perspectiva não precisa substituir outra, elas podem inclusive 

se alimentar uma da outra. Em tempos difíceis de ataque aos sistemas de ensino 

público, promovido pelo próprio governo e por grandes corporações privadas de 

educação, é de suma importância resgatarmos muitas lições ensinadas pela 

escola crítica do currículo.  

Dessa forma o currículo passa a ser compreendido como um sistema vivo 

que inter-relaciona saberes diferentes, inclusive o instituído e o vivido, portanto, 

não é um planejamento formatado a ser aplicado, mas um processo que, atento às 

necessidades da formação e as relações de poder inerentes à prática educativa, 

se constrói e se reconstrói nos cotidianos. 

Tal inter-relação, contudo, não se dá de forma linear ou hierarquizada, mas 

numa multiplicidade de conexões possíveis, em tessituras de redes e malhas entre 

saberes gerais e locais, científicos e práticos, mobilizando diversos modos de 

‘verouvirsentirpensar’. 

É, portanto, nas relações proporcionadas pelos encontro, entre seres e 

saberes, que as redes e malhas são tecidas e os conhecimentos são construídos 

e/ou ganham novos sentidos. Nessa perspectiva, de tessituras de conhecimentos 

em redes e malhas, voltamos nosso olhar para o IF Baiano e o currículo integrado 

do curso técnico em agropecuária. 

O ensino médio integrado tem como base a concepção de omnilateralidade, 
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na perspectiva da formação do ser humano como sujeito pleno em suas 

potencialidades, se contrapondo, portanto, a dualidade histórica da educação 

brasileira, ao possibilitar a construção de propostas educativas que não reduzam a 

educação profissional apenas à preparação para o trabalho. 

Desse modo, a articulação entre o ensino médio e a educação profissional 

através da forma integrada significa uma educação que tenha como foco o 

desenvolvimento humano, através das tessituras de múltiplos conhecimentos da 

formação geral e técnica, científica e cultural (expressa pelos diversos saberes e 

modos de vida outros), levando-se em conta as experiências subjetivas, tecidas 

nas práticas sociais cotidianas, que são como fios que forjam redes e malhas 

curriculares. 

Trata-se do restabelecimento das conexões separadas pelo processo de 

disciplinarização, recuperando, dessa forma, a vitalidade do percurso formativo, 

como espaço em que vários saberes se entrelaçam, constituindo uma totalidade 

orgânica tendo o trabalho, a ciência e a cultura (expressa pelos diversos saberes e 

modos de vida) como eixos articuladores. 

No caso do IF Baiano, o Projeto Político Pedagógico apresenta uma 

estrutura curricular organizada pelos núcleos Estruturante, Tecnológico/Politécnico 

e Integrador. Neste tipo de organização, identificamos que a integração curricular 

não é um princípio que fundamenta e/ou organiza o currículo, mas um momento 

limitado a estágios, projetos pontuais e atividades de iniciação científica. 

Esta estrutura curricular, contudo, passou por um processo de revisão em 

2019 e, a partir de 2020, os cursos integrados do IF Baiano terão uma Base 

Comum Curricular, um Núcleo Diversificado Integrador, Componentes Curriculares 

Eletivos e o Eixo Tecnológico. 

A principal diferença entre as duas formas de organização é a presença, na 

segunda, dos componentes curriculares eletivos que legitima Projetos 

Integradores que já eram vivenciados nos cotidianos dos cursos, ao mesmo tempo 

viabiliza a construção de outras possibilidade de diálogos e  aprendizagens 

através de ações que compreendam a indissociabilidade da relação teoria-prática 

e o desenvolvimento da pesquisa e extensão. 

O componente curricular “Projeto Integrador”, contudo, somente apresenta-

se nos dois últimos anos do Ensino Médio, o que é contraditório com a função 



 

 

 

dada a ele, nos projetos pedagógicos dos cursos, de articular conhecimentos e 

promover a integração curricular ao longo do percurso educativo 

Convém ressaltar, ainda, que estas ações integradoras ocorrem em 

desenhos curriculares marcados pela disciplinarização, no caso específico do 

Curso Técnico Integrado em Agropecuária o mínimo de disciplinas por ano letivo é 

quinze e o máximo é dezenove.  

Identifica-se, também, que em ambas organizações curriculares, a 

interdisciplinaridade é apresentada como principal meio de promoção do currículo 

integrado, mas, conforme o explicitado por Savianni (1989) e Alves (2011), em 

propostas como essa, os conhecimentos continuam fragmentados nas 

especialidades, sendo relacionados apenas em espaços-tempos delimitados pelos 

docentes, além de também apresentar o risco da valorização de determinados 

campos do saber em detrimentos de outros de menor prestígio social.  

Neste contexto,  a perspectiva do currículo em tessituras de rede e malhas , 

por conter a transdisciplinaridade enquanto princípio, demonstra-se como mais 

coerente com a proposta do currículo integrado, pois compreende que a 

construção dos saberes se dá através do trânsito, conexões, mobilização e 

potencialização de diversas áreas, formas e tipos de conhecimentos. 

Para construção de currículos nessa perspectiva, faz-se necessário criar 

redes de colaboração entre os/as sujeitos/as curriculares destinados à divulgação 

e diálogos acerca das experiências (exitosas ou não) e, viabilizando a criação de 

um projeto coletivo compatível com a proposta de formação do Ensino Médio 

Integrado, e com as possibilidades e limites da instituição de ensino e dos sujeitos 

que nela atuam. 

O produto educacional dessa pesquisa, o Jornal Tessituras entre Redes e 

Malhas, constituiu-se, portanto, como uma proposta de potencialização das 

relações entre os saberes construídos academicamente e os saberes advindos 

das práticas através da produção das redes de colaboração necessárias para a 

construção do currículo integrado, nesta perspectiva. Pois, o Jornal de Pesquisa é 

um dispositivo de articulação entre os saberes disponíveis, e narrados, e os 

acontecimentos. Para tanto, engloba características de diários, tais como o 

registro do cotidiano e a escrita pessoal, mas se diferencia dele por ter como 

perspectiva o compartilhamento. Trata-se, portanto, de uma reflexão em diálogo 
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com as narrativas da comunidade. 

Ao construir o Jornal Tessituras entre Redes e Malhas de forma coletiva e 

colaborativa com docentes, pedagogos/as e técnicos/as em assuntos 

educacionais que atuam no curso técnico em agropecuária integrado ao Ensino 

Médio do IF Baiano, identificamos que já ocorrem no cotidiano do curso 

construções coletivas, no que tange a promoção de  projetos interdisciplinares, 

contudo ainda faz-se necessário ampliar as articulações entre os componentes 

curriculares específicos da formação básica e os da técnica, através de ações que 

viabilize a troca de experiências entre os sujeitos do fazer-pensar curricular, tais 

como o Jornal Tessituras entre Redes e Malhas, viabilizando a construção de um 

currículo integrado condizente com as realidades e as necessidades específicas 

dos campi e das demandas institucionais. 

Trata-se de promover tessituras de novos caminhos que viabilize o 

emaranhar dos conhecimentos, tais como os ecossistemas e os tecidos que são 

constituídos por fios entrelaçados. 

Dessa forma, concluímos que o Jornal Tessituras entre Redes e Malhas se 

apresenta como uma relevante contribuição para viabilizar a construção de 

diálogos entre os/as sujeitos/as que atuam no âmbito do currículo integrado, 

tecendo articulações e construindo redes entre saberes. 

Na nossa investigação discutimos o currículo integrado a partir do viés 

dos/as docentes, pedagogos/as e técnicos em assuntos educacionais, contudo, 

permanece como necessidade, para pesquisas futuras, o debate com os/as 

discentes e demais membros da comunidade educativa. 

 

 

  



 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
 
 

ALVES, N. Decifrando o pergaminho: o cotidiano das escolas nas lógicas das 
redes cotidianas. In: OLIVEIRA, I.B.; ALVES, N. (Org.). Pesquisa no/do cotidiano 
das escolas: sobre redes de saberes. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. p. 13-38.  
 
ALVES, N. (Org.). Criar currículo no cotidiano. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
ALVES, N. Decifrando o pergaminho: os cotidianos das escolas nas lógicas das 
redes cotidianas. In: GARCIA, Alexandra; OLIVEIRA, Inês Barbosa. Nilda Alves: 
praticantepensante de cotidianos. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. p. 13-38. 
 
ARAUJO, R. M. L.; FRIGOTTO, G. Práticas pedagógicas e ensino integrado. 
Revista Educação em Questão, Natal, v. 52, n. 38, p. 61-80, maio/ago. 2015. 
Disponível em: 
http://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/viewFile/7956/5723. Acesso 
em: 17 set. 2018. 
 
ARDOINO, J. Pensar a multirreferencialidade. Tradução de Sérgio Borba. In: 
MACEDO, R. S.; BARBOSA, J.G.; BORBA, S. (Org.). Jacques Ardoino & a 
educação. 1 ed. Coleção Pensadores & Educação. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2012. p. 61-70. 

BESSE, Jean-Marc. O gosto do mundo: exercícios de paisagem. Rio de Janeiro: 
EdUERJ, 2014.  

BIESTA, Gert. Para além da aprendizagem: educação democrática para um 
futuro humano. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. 

BRASIL. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 dez. de 1996. Seção 1, p. 27833. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 
05 mar. 2018. 
 
BRASIL. Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o 
ensino de 1° e 2º graus, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF:12 de agosto. 1971, Seção 1, 
p. 6377. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis 
/LEIS_2001/L10172.htm>. Acesso em: 19 jun.  2018 
 
BRASIL. Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, Seção 1, p. 1. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em: 05 mar. 2018. 



115 
 

 

 
BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nos 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 
de fevereiro de 1967; revoga a Lei no 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a 
Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo 
Integral. Portal da Legislação, Brasília, 16 fev. 2017. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm . Acesso 
em: 15 nov. 2018.  
 
BRASIL. Decreto nº 2.208 de 17 de abril de 1997. Regulamenta o § 2 º do art. 36 e 
os arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, de 18 de abril de 1997. 
Seção 1, p.7760, Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D220 8.htm>. Acesso em 19 jun.  
2018. 
 
BRASIL. Decreto nº 2.548 de 15 de abril de 1998.Aprova o Regimento Interno e o 
Quadro Demonstrativo dos Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Escolas 
Agrotécnicas Federais, e dá outras providências. Portal da Legislação, Brasília, 
16 abr. 1998. Disponível 
em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2548.htm. Acesso em 19 jun. 
2018. 
 
BRASIL. Decreto nº 6.095, de 24 de abril de 2007. Estabelece diretrizes para o 
processo de integração de institutos federais de educação tecnológica, para fins 
de constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET, 
no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica”. Publicado no Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, de 25 
abr. 2007 
 
BRASIL.  Decreto n. 5.154 de 23 de julho de 2004.  Regulamenta o § 2º do art. 36 
e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências.  Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 26 jul. 2004, 
p. 18.    
 
BRASIL. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Dispõe sobre diretrizes e 
normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 jun. 2013. 
Disponível em: <Disponível em: http://bit.ly/1mTMIS3 > Acesso em: 15 Dez. 2019. 
 
BRASIL. Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas 
aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 24 maio 2016. 
Disponível em: <Disponível em: http://bit.ly/2fmnKeD >. Acesso em: 15 Dez. 2019. 



 

 

 

 
RODA Viva. Intérprete: Chico Buarque. Compositor: C. Buarque. In: Chico 
Buarque de Hollanda Volume 3. São Paulo: RGE, 1968. Disco sonoro. Lado A, 
Faixa 6. Disponível em: https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45167/. Acesso 
em 23 set.  2019. 
 
CONSTRUÇÃO. Intérprete: Chico Buarque. Compositor: C. Buarque. In: 
Construção. Rio de Janeiro: Phillps Records. 1971. Disco sonoro, Faixa 4. 
Disponível em: https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45124/. Acesso em 16 
dez. 2019. 
 
COTIDIANO. Intérprete: Chico Buarque. Compositor: C. Buarque. In: Construção. 
Rio de Janeiro: Phillps Records. 1971. Disco sonoro, Faixa 2. Disponível em: 
https://www.letras.mus.br/chico-buarque/82001//. Acesso em 23 set.  2019. 
 
JOÃO E MARIA. Intérprete: Nara Leão. Compositores: Buarque, C.; Oliveira, S.D.  
In: Meus amigos são um barato. Rio de Janeiro: Phillps Records. 1977. 
Disponível em: https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45124/. Acesso em 06 
jan. 2020. 
 
O QUE SERÁ (À FLOR DA TERRA). Intérprete: Chico Buarque. Compositor: C. 
Buarque. In: Meus caros amigos. Rio de Janeiro: Phillps Records. 1976. Disco 
sonoro, Faixa 1. Disponível em: https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45156/. 
Acesso em 06 jan. 2020. 
 
 
CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Tadução de Ephraim 
Ferreira Alves. 22. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
 
CIAVATTA, M. A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de 
memória e de identidade. Trabalho necessário, v.3, n.3, 2005. Disponível em: 
http://www.uff.br/trabalhonecessario/images/TN_03/TN3_CIAVATTA.pdf.  Acesso 
em 09 jan. 2018. 
 
CIAVATTA M., RAMOS M. Ensino Médio e Educação Profissional no Brasil, 
Dualidade e fragmentação. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 5, n. 8, p. 27-
41, jan./jun. 2011 
 
CONSELHO DE DIRIGENTES DOS CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO 
(CONCEFET). Manifestação do Concefet sobre os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia. Revista Brasileira da Educação Profissional e 
Tecnológica. Brasília, MEC, Setec, v. 1, n. 1, jun. 2008. 
 
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 
SUPERIOR (2016). Ensino. Documento de área 2016. Brasília, 2016. 63 p. 
Disponível em: 
http://CAPES.gov.br/images/documentos/Documentos_de_area_2017/DOCUMEN
TO_AREA_ENSINO_24_MAIO.pdf. Acesso em: 05 mar. 2018. 
 



117 
 

 

DOLL Jr., William E. Currículo: uma perspectiva pós-moderna. Porto Alegre, Artes 
Médicas, 1997.   
 
DOMINGOS SOBRINHO, M. Universidade Tecnológica ou Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia? Brasília: Setec/MEC, 2007. 
 
DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo: cinema 2. São Paulo: Brasiliense, 2007. 
 
DUARTE, N. A Pesquisa e a formação de intelectuais críticos na Pós-graduação 
em Educação. PERSPECTIVA, Florianópolis, v. 24, n. 1, p. 89-110, jan/jun. 2006. 
Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/10313. 
Acesso em: 27 mar. 2018. 
 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. 23. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1987. 
 
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 23. ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1999. 
 
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
 
FRIGOTTO, G. Dimensões teórico-metodológicas da produção de conhecimento 
na educação profissional. In: MOURA, D. H. (Org.). Educação profissional: 
desafios teórico-metodológicos e políticas públicas. Natal: IFRN, 2016. p. 25-54. 
 
FRIGOTTO, G., CIAVATTA, M.; RAMOS, M. A política de educação profissional 
no governo Lula: um percurso histórico controvertido. Educ. Soc.[online]. 2005, 
vol.26, n.92, pp.1087-1113. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/es/v26n92/v26n92a17.pdf>. Acesso em:  07 set. 2017. 
 
FRIGOTTO, G., CIAVATTA, M., RAMOS, M.(org.). Ensino médio integrado: 
concepções e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.  
 
GADOTTI, M. Pedagogia da Terra e Cultura de Sustentabilidade. In: Revista 
Lusófona de Educação, 2005, 6, 15-29. Disponível em: 
http://www.scielo.mec.pt/pdf/rle/n6/n6a02.pdf. Acesso em: 02 fev. 2020. 
 
GARRIDO, Selma; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência: diferentes 
concepções. Revista Poíesis Pedagógica, [Catalão], v. 3, n. 3 e 4, p. 5-24, 2006. 
 
Gil, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa.4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
IFBAIANO. Plano de desenvolvimento institucional: identidade e gestão para a 
construção da excelência! Salvador, 2014. 
 
IFBAIANO. Guia Orientador Do Projeto Integrador Dos Cursos Da Educação 
Profissional Técnica De Nível Médio. Salvador, 2017. 
 
INGOLD, Tim. Anthropology and/as Education. Boston: Routledge, 2017. 
 



 

 

 

INGOLD, Tim. Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num 
mundo de materiais. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 18, n. 37, p. 
25-44, jan./jun. 2012. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
71832012000100002. Acesso em: 13 set. 2019. 
 
INGOLD, Tim. O dédalo e o labirinto: caminhar, imaginar e educar a atenção. 
Horizontes antropológicos, Porto Alegre, ano 21, n. 44, p. 21-36, jul./dez. 2015b. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ha/v21n44/0104-7183-ha-21-44-0021.pdf. 
Acesso em: 13 set. 2019. 
 
LEODORO, M. P.; BALKINS, M. A. A. de S. Problematizar e participar: 
elaboração do produto educacional no Mestrado Profissional em Ensino. II 
Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia. Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná – UTFPR Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência 
e Tecnologia – PPGECT. Paraná, 2010. Disponível em: Acesso em: 10 set. 2018. 
 
LOPES, A. C.; MACEDO, E. Teorias de currículo. 1ed. São Paulo: Cortez, 2011.  
 
LOPES, A. C. Políticas de integração curricular. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2008.  
 
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo: Epu, 1986. 
 
MACEDO, R. S. Currículo: campo, conceito e pesquisa. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 
2017. 
 
MACEDO, R. S. Atos de currículo e formação: o príncipe provocado. Revista 
Teias, v. 13. n. 27. jan./abr. 2012. 
 
MACEDO, Roberto Sidnei. A pesquisa e o acontecimento: compreender 
situações, experiências e saberes acontecimentais. Salvador: EDUFBA, 2016. 
 
MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. Em defesa da escola: uma questão 
pública. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. 
 
MANACORDA, M. A. Marx e a pedagogia moderna. 2. ed. Campinas, Editora 
Alínea, 2007. 
 
MANFREDI, S. M. Educação profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
MOLL, J. Educação profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo: 
desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
 
MOREIRA, Antonio Flavio; TADEU, Tomaz. Sociologia e teoria crítica do currículo: 
uma introdução. In: MOREIRA, Antonio Flavio; TADEU, Tomaz (orgs.). Currículo, 
cultura e sociedade. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2013.  
 
MOTA, L.; SOUZA, R.R. de. O lugar da pesquisa na trajetória da educação 
profissional no Brasil: das Escolas de Aprendizes Artífices aos IFs. In: BARBOSA, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832012000100002


119 
 

 

W., PIRES, L. L. de A.; SANTOS, N. J. de V e. (Org.). O IFG no tempo presente: 
possibilidades e limites no contexto das reconfigurações institucionais (de 1990 a 
2015). Goiânia: IFG, 2016. p. 15-44. 
 
MINAYO, M. C. S. (org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 28 ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
 
MOURA, D. H.  Ensino médio integrado: subsunção aos interesses do capital ou 
travessia para a formação humana integral? Educ. Pesqui., São Paulo, v. 39, n. 3, 
p. 705-720, jul./set. 2013 
 
MOURA, D. H. Educação básica e educação profissional e tecnológica: dualidade 
histórica e perspectiva de integração. Holos, Natal, v.2, p.1-27, 2007. Disponível 
em: http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/11/110. 
 
NANCY, Jean-Luc. Arquivida: do senciente e do sentido. São Paulo: Iluminuras, 
2014. 
 
PIMENTEL, P.F.C.; ANDRADE, F.J.O.; CARNEIRO, E.S.; TEIXEIRA, A.C.O.; 
PINTO, J.R. Projetos Integradores: práxis no ensino e aprendizagem nos cursos 
técnicos em administração do Instituto Federal Baiano. In: XXII CONAD: 
CONGRESSO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2017. Goiânia. Anais… 
CONAD, 2017. p. 354-362. 
 
PINAR, W. Estudos curriculares: ensaios selecionados. Seleção, organização e 
revisão técnica: Alice Casimiro Lopes, Elizabeth Macedo. São Paulo: Cortez: 
2016. 
 
RAMALHO, B. L.; MADEIRA, V. P. C. A pós-graduação em educação no Norte e 
Nordeste: desafios, avanços e perspectivas. Rev. Bras. Educ. [online]. 2005, 
n.30, pp.70-81. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1413-
24782005000300006.  
 
RAMOS, M. Currículo Integrado. In: PEREIRA, I; LIMA, J. (Org.). Dicionário de 
educação da educação profissional em saúde. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 
2009. Disponível em: 
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/curint.html. Acesso em: 24 set. 
2018. 
 
RAMOS, M. Concepção do ensino médio integrado. Seminário sobre Ensino 
Médio. Rio Grande do Norte: Secretaria de Educação do Estado do Paraná, 2008. 
 
RANGEL, L. Educação dos sentidos e do encontro. Curitiba: CRV, 2018. 
 
RAUPP, F.M.; BEUREN, I.M. Metodologia da pesquisa aplicável às ciências 
sociais. In. BEUREN, I.M. (Org.). Como elaborar trabalhos monográficos em 
contabilidade: teoria e prática. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2006. Cap.3, p.76-97. 
 
REIS, L. R.; RIOS, J. A.; LIMA, S. E. A. A importância das pesquisas com os 
cotidianos nos estudos e pesquisas na/da educação profissional - EP: início de 

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/11/110


 

 

 

conversa. Revista Educação e Ciências Sociais (ISSN: 2595-9980), Salvador, 
v.2, n.3, 2019. Disponível em: 
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cienciassociais/article/view/7854 Acesso 
em: 20 jan. 2020. 
 
RIBEIRO, M. R. F., SANTOS, E. Pesquisa-formação multirreferencial e com os 
cotidianos na cibercultura: tecendo a metodologia com um rigor outro. 
Educação e seus sentidos no mundo digital. Cuiabá v. 25 n. 59, maio/ago 2016, p. 
295-310. 
 
RODRIGUES, J. A educação politécnica no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998.  
 
SACRISTAN, J. Saberes e incertezas sobre o currículo. Porto Alegre: Penso, 
2010. 
 
SANTOS, E., CAPUTO, S. G. (Org.). Diário de pesquisa na cibercultura: 
narrativas multirreferenciais com os cotidianos. Rio de Janeiro: Omodé, 2018. 
 
SANTOMÉ, J. T. Globalização e Interdisciplinaridade: o currículo integrado. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
 
SÁ-SILVA, J.R.; ALMEIDA, C.D.; GUINDANE, J.F. Pesquisa documental: pistas 
teóricas e metodológicas. Rev. Bras. Hist. Cienc. Soc., v.1, n.1, p.1-15, 2009.    
 
SAVIANI, D. Sobre a concepção de Politecnia, FIOCRUZ, 1989. 
 
SAVIANI, D. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista 
Brasileira de Educação, Campinas, v.12, n.32, p. 52-180, jan./abr. 2007. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf. 
 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 24. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Cortez, 2016. 
 
SILVA, A. L. Currículo Integrado. Florianópolis: IFSC, 2014. Disponível em: 
https://caco.ifsc.edu.br/arquivos/ead/PROEJA_curriculo_integrado.pdf.  Acesso 
em: 22 out. 2018. 
 
SILVA, E. A. A. Abordagens qualitativas na pesquisa em educação. In: MOURA, 
D. H. (Org.). Educação profissional: desafios teórico-metodológicos e 
políticas públicas. Natal: IFRN, 2016. 
 
SILVA, T. T. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2010.  
 
SOBRAL, Francisco José M. Retrospectiva histórica do ensino agrícola no Brasil. 
Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica. Brasília, DF, v. 2, 
n. 2, p. 78-95, nov. 2009. 
 
STIJA, L. M. Q., RANGEL, L.R. Pedagogias dos des-caminhos: educação, 
humanismos e maneiras de dizer. In: ORNELLAS, M.L.S., STIJA, L. M. Entre-

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf


121 
 

 

linhas: educação, psicanálise e fala. Salvador: EDUFBA, 2019. p. 81-102. 
 
VARELA, J. O estatuto do saber pedagógico. In: SILVA, T. T. S.(Org.). O sujeito 
da educação: estudos foucaultianos. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1994. 
 
VASCONCELLOS, C. dos S. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto 
político pedagógico ao cotidiano da sala de aula. 6. ed. São Paulo. Libertad 
Editora, 2009 
 
VEIGA, I.P.A. Inovações e projeto político-pedagógico: uma relação regulatória ou 
emancipatória?. In: Caderno Cedes, Campinas, v. 23, n. 61, p. 267-281, 
dezembro 2003. 
 
YOUNG, M. Conhecimento e currículo: do socioconstrutivismo ao realismo 
social na sociologia da educação. Porto: Porto Editora. 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL 

Figura 3: Apresentação do Jornal Tessituras entre redes e malhas 

 

Fonte: FONSECA, 2020. 
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Figura 4: Editorial do Jornal Tessituras entre redes e malhas 

 

Fonte: FONSECA, 2020. 

 



 

 

 

Figura 5: Ilustrações do editorial do Jornal Tessituras entre redes e 
malhas 

 

Fonte: FONSECA, 2020. 
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Figura 6: Relato de um professor de geografia 
 

 

Fonte: FONSECA, 2020. 

 



 

 

 

Figura 7: Relato de uma Técnica em Assuntos Educacionais 
 

 

Fonte: FONSECA, 2020. 
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Figura 8: Relato de um professor de filosofia 
 

 

Fonte: FONSECA, 2020. 



 

 

 

 

Figura 9: Relato de uma professora de projeto integrador 
 

 



129 
 

 

Fonte: FONSECA, 2020. 

 

Figura 10: Debate, a integração curricular nos documentos 
institucionais 

 



 

 

 

Fonte: FONSECA, 2020. 

 

Figura 11: Debate, a integração curricular nos documentos 
institucionais, professora e pedagoga 
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Fonte: FONSECA, 2020. 

 

Figura 12: Debate, a integração curricular nos documentos 
institucionais, pedagoga, professor de exatas, professora de disciplina 
técnica 

 

 

Fonte: FONSECA, 2020. 



 

 

 

 

Figura 13: Debate, características do fazer curricular cotidiano, 
professora e técnica em assuntos educacionais 
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Fonte: FONSECA, 2020. 

 

Figura 14: Debate, características do fazer curricular cotidiano, técnica 
em assuntos educacionais, professor de exatas, professora de 
disciplina técnica 

 



 

 

 

Fonte: FONSECA, 2020. 

Figura 15: Debate, ações de integração, professora e técnica em 
assuntos educacionais. 

 

Fonte: FONSECA, 2020. 
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Figura 16: Debate, ações de integração, professora de disciplina 
técnica, professor de exatas, técnica em assuntos educacionais.

 
Fonte: FONSECA, 2020. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

  

  

Participantes: no campus, professores e equipe técnico-pedagógica que atuam no 

curso técnico integrado em agropecuária; na reitoria, diretor de planejamento e 

desenvolvimento de ensino e a coordenadora de educação básica e profissional. 

Este roteiro dedica-se exclusivamente a orientar a elaboração de trabalho 

de pesquisa.  A responsabilidade está atribuída a Priscila Silva da Fonseca, 

residente na A. Aliomar Baleeiro, Cond. Fórmula Sky, n° 8036, Torre Sol, Apt. 301, 

Nova Brasília, Salvador-BA. 

Este estudo tem como objetivo elaborar um jornal eletrônico, coletivamente 

com a comunidade acadêmica do Curso Técnico de Nível Médio em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio do IF Baiano, apresentando como os sujeitos tecem o 

currículo integrado no cotidiano deste curso. 

A sua participação nesta pesquisa é de fundamental importância, pois você, 

enquanto sujeito que atuam no âmbito do currículo integrado desta instituição de 

ensino, poderá informar sobre este assunto de maneira fidedigna. Saiba que em 

hipótese alguma será revelada sua identidade neste estudo, tendo a certeza de 

que estará eticamente resguardada quando a sua identificação.   

  

Entrevistado (a): 

Data da Visita:                                                           Horário: 

Cargo que exerce:                                                     Há quanto tempo: 

Carga Horária:                                                          

  

Questionamentos  

  

1) Você conhece os documentos institucionais que tratam da concepção do 

Currículo Integrado no IF Baiano e no curso técnico integrado em 

Agropecuária?  

2) Como você avalia a forma que se apresenta a integração curricular nos 

documentos institucionais e pedagógicos referentes ao curso técnico 



 

 

 

integrado em agropecuária?   

3) Como você, sujeito curriculante, compreende as relações 

instituído/instituinte no âmbito dos currículos integrado do curso técnico em 

agropecuária?   

4) Quais são as tessituras características do fazer curricular no cotidiano do 

curso técnico integrado em Agropecuária?  

5) Que ações de integração são vivenciadas no cotidiano deste curso?  
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

  

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES 
HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 466/12 A RESOLUÇÃO Nº 510, DE 07 DE ABRIL DE  

2016 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE.  
  

Os Conselhos de Ética em Pesquisa são colegiados interdisciplinares e 

independentes, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e 

educativo, criados para defender os interesses dos participantes da pesquisa em 

sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro de padrões éticos.  

  

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

  

Nome do 

Participante:__________________________________________________ 

Documento de Identidade n°: _____________________________ Sexo: F (   ) M (  

) Data de Nascimento: ____ /_____ /________ 

Endereço:___________________________________Complemento:___________

__ Bairro:_______________________ Cidade:_______________ CEP:__ 

__________  

  

II - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A 

PESQUISA:  

  

 Convidamos o(a) Sr.(a) para participar da pesquisa “Jornal roda de 

conversa: as vozes dos sujeitos do currículo integrado no IF BAIANO”, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Priscila Silva da Fonseca e orientação do Prof. 

Dr. Leonardo Rangel dos Reis. A investigação tem como objetivo elaborar um 

jornal eletrônico, coletivamente com a comunidade acadêmica do Curso Técnico 

em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do IF Baiano, apresentando como os 

sujeitos tecem o currículo integrado no cotidiano deste curso. 

Justifica-se esta pesquisa pela necessidade de divulgação dos currículos 



 

 

 

construídos nos cotidianos após dez anos da política de criação dos Institutos 

Federais, e da importância, no IF BAIANO, dos cursos na forma integrada na área 

agrária, pois compreende-se que os ambientes escolares não são realidades 

únicas, mas comunidades diferenciadas em suas potencialidades e condições 

objetivas e subjetivas, portanto apesar de compor uma única instituição cada 

campus constrói em sua prática cotidiana currículos únicos nos quais podem ser 

identificadas crenças, hábitos, os múltiplos interesses em jogo, bem como as 

possibilidades de trabalho em comum. 

A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer os seguintes benefícios: 

divulgação dos trabalhos desenvolvidos acerca currículo integrado viabilizando, 

diálogos institucionais acerca das práticas de integração no âmbito do IF Baiano, 

ampliação do conhecimento da instituição sobre os currículos desenvolvidos nos 

cotidianos dos seus Campi. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de uma entrevista e/ou da 

disponibilização pelo(a) Sr.(a) de um ensaio acadêmico, sobre o currículo 

integrado produzido nos cotidianos do Curso Técnico em Agropecuária Integrado 

ao Ensino Médio do IF Baiano. 

Destacamos que o estudo proposto contempla os requisitos éticos previstos 

na legislação atual, sobretudo em relação ao anonimato, confiabilidade e 

participação voluntária conforme preconizam as resoluções N° 466/ 2012 e 

510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Asseguramos a garantia da sua 

dignidade mantendo o princípio da integridade e da justiça, bem como o direito de 

manifestar sua liberdade (autonomia) expressa abaixo em seu de acordo (ou não) 

com o que está sendo apresentado como proposta. 

Enfatizamos o nosso interesse em disponibilizar para o(a) Sr.(a) os dados 

gerados e os resultados finais do estudo. Ressaltamos que não há pesquisas 

envolvendo seres humanos com risco zero, portanto nesta pesquisa os riscos são: 

cansaço ou aborrecimento ao responder a entrevista; risco de quebra de sigilo, 

constrangimento ao ser entrevistado; tomar o tempo do sujeito ao responder a 

entrevista e invasão de privacidade. 

Diante disso, enfatizamos que a pesquisa manterá o seu sigilo, 

assegurando sua privacidade quanto às informações confidenciais envolvidas, por 

meio da codificação dos dados e utilização de senha de acesso aos bancos de 
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dados.  

Asseguramos ainda minimizar os possíveis desconfortos, garantindo local 

reservado e liberdade para não responder questões que julgar constrangedoras, 

bem como asseguramos que os horários utilizados para as entrevistas serão 

agendados de acordo com a sua disponibilidade de horário, sendo devidamente 

autorizada pela gestão da instituição de ensino. 

Se depois de consentir em sua participação o Sr. (a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do 

motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma 

despesa e também não receberá nenhuma remuneração.  

Quaisquer dúvidas que o (a) senhor (a) apresentar serão esclarecidas 

pelo(a) pesquisador(a) e o (a) Sr (a) caso queira poderá entrar em contato 

também com o Comitê de ética do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia.  Esclareço ainda que de acordo com as leis brasileira o Sr 

(a) tem direito a indenização caso seja prejudicado por esta pesquisa. O (a) 

senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato dos 

pesquisadores, que poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 

agora ou a qualquer momento.     

  

III. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE DÚVIDAS.  

  

Pesquisadora Responsável: Priscila Silva da Fonseca 

Endereço: Av. Aliomar Baleeiro, 8036 Telefone: 71 992266585 

E-mail: priscilasilvafonsecaifbaiano@gmail.com  

 

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/IFBA 

Endereço: Av. Araújo Pinho, Nº 39, Canela, Salvador - BA. Telefone: (71)3221-

0332   

  

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP 

Endereço: SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - 



 

 

 

Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - Brasília - DF.  

  

IV. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO  

  

Eu, 

___________________________________________________________, declaro 

que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador (a) sobre os 

objetivos benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa 

“Jornal Tessituras entre Redes e malhas:  uma roda de conversa sobre o currículo 

integrado do Curso Técnico em Agropecuária do IF Baiano”, e ter entendido o que 

me foi explicado. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não 

receberei nenhum provento, minha identidade será preservada e que posso sair 

quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas 

assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.   

  

Salvador, ___ de ________________ de 2020.  

 

  

  

  

  

  

_____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa  

  

  

  

__________________________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a)  responsável 

 

 

 

 


