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RESUMO

Historicamente  o  ensino  médio  e  a  educação  profissional  técnica  de  nível
médio  já  passaram  por  diversas  reformas,  alterando  significativamente  ao
longo dos anos a sua forma e estrutura de oferta. A partir da publicação da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e a regulamentação dada pelo
decreto nº 2.208/1997 a educação profissional técnica de nível médio passou a
ser ofertada de modo separado, isolada do ensino médio, de formação geral.
Essa separação só veio confirmar a dualidade histórica já existente entre uma
formação  para  o  trabalho  e  uma  formação  geral.  Em  2004,  foi  exarado  o
decreto nº 5.154, o qual reconfigurou a oferta da educação técnica em nível
médio, estabelecendo a possibilidade de sua integração ao ensino médio geral.
Tal  modalidade,  reafirmada  pela  legislação  denominada  de  ensino  médio
integrado,  abriu  espaço  para,  em  2008,  serem  implantados  os  Institutos
Federais-  IFs  em todo  o  país.  Com propósito  de  ofertar  prioritariamente  o
ensino  médio  integrado,  os  IFs  têm  em  sua  concepção  a  oferta  de  uma
educação  integral,  que  supere  a  fragmentação  entre  formação  geral  e
profissional  e  contemple  a  formação humana em suas diversas dimensões,
física,  mental,  cultural,  política e científico-tecnológica.  Nessa perspectiva,  o
presente trabalho busca analisar a organização administrativa e pedagógica
dos  cursos  de  ensino  médio  integrado  do  Instituto  Federal  de  Educação,
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS, cotejando as
diretrizes  e  disciplinas  propostas  pelos  cursos  com  a  proposição  geral  do
ensino  médio  integrado  constante  nos  documentos  legais  e  diretrizes  que
amparam  a  atuação  dessa  instituição.  Para  tanto,  nosso  desenho
metodológico, utilizando-se da perspectiva qualitativa de pesquisa, optou pela
análise documental numa primeira etapa e, em um segundo momento, pela
coleta de informações junto a profissionais que atuam na instituição, a partir de
entrevistas  semiestruturadas,  as  quais  foram  analisadas  tomando  como
inspiração  a  Análise  de  Conteúdo  proposta  por  Bardin  (1977).  Feito  um
processo  inicial  de  organização  dos  dados  propusemos  quatro  temáticas
analíticas: “Concepções”, “Ações para integração e articulação”, “Avaliação e
acompanhamento”  e  “Desafios  para  implementação  dos  projetos”,  com  as
quais pretendemos compor uma análise em diálogo com autores, de maneira a
compreender  quais  os  cursos  mais  se  aproximam da  proposta  integrada  e
como têm composto sua atuação para buscá-la. 

Palavras-chave: Educação  Integral.  Ensino  Médio  Integrado.  Institutos
Federais
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ABSTRACT

Historically,  high  school  and  secondary  technical  vocational  education  have
already undergone several amendments that have significantly changed their
format and structure over the last years. Since the Law of Directives and Bases
of National Education in 1996 and the regulation by Decree No. 2.208/1997, the
secondary technical vocational education started being offered separated from
high school and general education. This separation has come to confirm the
historical duality already existent between training for work and general training.
In 2004, the Decree No. 5.154 was published to reconfigure the proposition of
secondary  technical  vocational  education  establishing  the  possibility  of  its
integration with high school. This modality already reaffirmed by the legislation
and called Integrated High School education opened space for the deployment
of  Federal  Institutes  -IFs  throughout  the  country  in  2008.  In  order  to  offer
integrated high school education as a priority, the IFs have, in their conception,
the provision of a whole education that overcomes the fragmentation between
general training and professional training. It also contemplates human formation
in  its  different  dimensions:  physical,  mental,  cultural,  political  and  scientific-
technological. Therefore, the present work aims to analyze the administrative
and  pedagogical  organization  of  the  integrated  high  school  courses  at  the
Federal  Institute  of  Education,  Science  and  Technology  in  Southern  Minas
Gerais - IFSULDEMINAS, comparing guidelines and disciplines proposed by its
courses  with  the  general  proposal  of   integrated  high  school  education
according to the legal documents and guidelines that rule this institution. For
this, our methodological design, using qualitative research perspective, chose
for documentary analysis in a first stage and in a second moment, informations
collected from professionals who have worked at the institution, starting from
semi-structured interviews, which were analyzed by taking the Content Analysis
proposed by Bardin (1977) as an inspiration. After a process of organizing data,
we  proposed  four  themes:  "Conceptions",  "Actions  for  integration  and
articulation",  "Evaluation  and  monitoring”  and  "Challenges  for  projects
implementation", which we intend to form an analysis through authors dialogues
in order to understand which the closest courses to the integrated proposal are
and how they have been developed themselves to achieve such purpose.

Keywords:  Whole  Education.  Integrated  High  School  Education.  Federal
Institutes.
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INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) coloca a educação como direito

social, sendo direito de todos e dever do Estado e da família, com o objetivo de

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e

sua qualificação para o trabalho.  A Lei  de Diretrizes e Bases da Educação

(LDB),  nº  9.394,  publicada em 1996,  reforça  essa ideia,  explicitando que a

educação deve orientar-se para o desenvolvimento da pessoa,  seu preparo

para a cidadania e também para o trabalho (BRASIL, 1996). Atualmente, coloca

a Educação Básica como obrigatória dos 04 aos 17 anos, sendo organizada

em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

De acordo com o previsto na seção IV-A, do Capítulo II, Título V dessa

lei, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá também

prepará-lo  para  o  exercício  de  profissões técnicas,  o  que se  convencionou

chamar  de  educação  profissional  técnica  de  nível  médio.  Esta  educação

profissional pode ser efetivada, dentre outras formas, de modo articulado em

uma modalidade integrada. 

Todavia, ao longo dos anos o ensino médio tem passado por diferentes

reformas,  envolvendo  diferentes  concepções.  Especificamente  no  caso  do

ensino médio integrado a uma formação técnica, nem sempre a oferta teve o

mesmo desenho.

Historicamente foram diferentes formas de oferta, sendo que na década

de 1990, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, o decreto nº 2.208

de 17 de abril de 1997 proibiu que a educação profissional fosse executada de

modo  integrado  ao  ensino  médio.  Mais  tarde,  em  2004,  no  governo  do

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tal decreto foi revogado e substituído por

outro,  o  decreto  nº  5.154  de  23  de  julho  de  2004,  que  restabeleceu  a

possibilidade  de  integração  do  ensino  médio  com  a  formação  técnica

(educação profissional). 

Em meio a este debate e vinculada a uma concepção integradora com a

educação profissional, em 2008, foi  instituída a Rede Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e como
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parte  desta  Rede  estão  os  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia (IFs),  os quais têm por finalidade  ofertar educação profissional e

tecnológica,  em  todos  os  seus  níveis  e  modalidades,  destinando

prioritariamente 50% de suas vagas para o ensino médio integrado. Analisando

a proposta dos Institutos Federais, Dias (2012, p. 14) afirma que a formação

não é voltada exclusivamente para a execução de um trabalho, sendo que os

Institutos  Federais  propõem  uma  formação  contextualizada,  articulando

trabalho, ciência e cultura. 

Esse  modelo  de  instituição,  em sua  proposta,  não  compreende  a
educação profissional e tecnológica como mera instrumentalizadora
de  pessoas  para  ocupações  determinadas  por  um  mercado.  Os
Institutos  Federais  propõem  uma  formação  contextualizada  e
potencializadora da ação humana, derrubando as barreiras entre o
ensino técnico e o científico, articulando trabalho, ciência e cultura,
fundamentada  em  uma  profissionalização  mais  ampla,  que  abre
infinitas possibilidades de reinventar-se no mundo e para o mundo.

Levando em conta as concepções e diretrizes de criação dos Institutos

Federais e a partir de estudo exploratório1 sobre a questão, é possível notar a

contraposição à divisão clássica entre o ensino profissional e o ensino médio

geral e tradicional, em que havia o entendimento recorrente de que a educação

profissional  deveria  voltar-se  para  a  formação  para  o  trabalho,  enquanto  o

Ensino Médio tradicional  para uma formação geral.  Bueno (2012) menciona

que essa tendência de vincular a educação profissional à dinâmica do mercado

de trabalho é uma das características históricas da Educação Profissional. Dias

(2012)  também  afirma  essa  tendência  de  separação,  refletindo  sobre  a

dificuldade de romper com a dicotomia posta a essas diferentes modalidades,

normalmente vinculadas às diferentes classes sociais. 

1.  Realizou-se  uma  revisão  bibliográfica  inicial,  utilizando  como  palavras-chave  “instituto
federal”, “educação profissional”, “ensino profissional”, “ensino médio integrado”, “ensino médio
técnico”, “ensino técnico” “ensino técnico integrado”, “currículo integrado” e “formação humana”,
feita  no banco de artigos  do Scielo e  banco  de  teses e  dissertações da  Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) foram encontrados 117 artigos e 249
dissertações. Refinando mais a busca e a leitura destes trabalhos, chegou-se a 14 dissertações
e 23 artigos que vêm discutindo especificamente esta questão, tomando como ponto de análise
educação e trabalho; formação geral e formação técnica profissional; formação humana ou a
serviço do capitalismo; o ensino médio integrado, técnico e profissional; e o currículo integrado.
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É interessante notar que, desde suas origens, a formação profissional
sempre foi associada às classes menos favorecidas, estabelecendo a
dicotomia entre aqueles que detinham o saber (ensino secundário,
normal  e  superior)  e  os  que  executavam tarefas  manuais  (ensino
profissional). No entanto, das poucas medidas que foram tomadas ao
longo  da  história  na  política  pública  para  tentar  romper  essa
dicotomia,  na  prática  essas  ações  não  obtiveram sucesso  (DIAS,
2012, p. 15).

Em  contraposição  a  essa  lógica  de  dualidade  e  de  separação  de

formação  entre  as  classes  sociais,  vários  estudos  apontam a  inadequação

dessa  separação  entre  formação  geral  e  para  o  trabalho,  defendendo  a

educação integral e politécnica baseada na abordagem marxista2. A educação

profissional deveria se consolidar com a articulação entre os conhecimentos

gerais,  científicos  e  humanísticos  integrados  aos  conhecimentos  técnicos

sendo que, nas palavras de Bueno (2012, p. 2):

[...]  busca-se  um  novo  modelo  de  ensino  para  a  educação
profissional,  que  se  consolide  por  meio  de  uma  sólida  formação
profissional,  em  que  os  conhecimentos  gerais,  científicos  e
humanísticos  sejam  articulados  com  os  conhecimentos  técnicos,
condição  importante  para  o  exercício  da  cidadania  e  para  o
desenvolvimento social e econômico do país.

Todavia, indo de encontro com a formação integrada idealizada para os

Institutos Federais e recolocando a sombra da dualidade sobre a formação no

ensino médio, recentemente a LDB/1996 sofreu mais uma alteração, ocorrendo

uma reforma no desenho de oferta dessa etapa de ensino (BRASIL, 2017). Tal

reforma prevê que o currículo do ensino médio será composto de itinerários

formativos, com ênfase nas áreas do conhecimento (linguagens, matemática,

ciências da natureza e ciências humanas) ou de atuação profissional (formação

técnica e profissional). 

Pautados em autores como Motta e Frigotto (2017), Ferreira (2017) e

Ferreira  e Silva (2017)  constatamos que a nova estrutura do ensino médio

representa  um  retrocesso  sendo  que  a  experiência  histórica  indica  que  a

mudança não alcançará melhoria na qualidade da última etapa da educação

2.  Na  abordagem marxista,  a  politecnia  implica  na  união  entre  escola  e  trabalho  ou,  mais
especificamente, entre instrução intelectual e trabalho produtivo (SAVIANI, 2003). 
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básica.  Incoerente  com  a  ideia  de  integração,  a  nova  estrutura  tende  a

desconstruir a ideia de uma formação integral, posta aos Institutos Federais. 

Assim,  preocupados  com  o  papel  relevante  que  a  educação  tem  e

pensando no contexto social brasileiro que exige compreender as formas mais

avançadas de organização da formação no ensino médio, é essencial refletir

sobre a formação que se deseja para os jovens e analisar modelos que, ao

menos  em proposição,  se  contrapõem à lógica  instrumental  e  segregadora

posta  ao  ensino  médio  por  uma  tradição  de  dualidade  entre  o  ensino

propedêutico e profissionalizante (CIAVATTA; RAMOS, 2011). 

Nesse sentido, pensando a formação proposta pelos Institutos Federais

e ponderando sua proposta de formação ampla e integral, nos inquieta refletir

como  ela  vem  se  materializando  e  consolidando:  se  como  almejado  nas

configurações pensadas e propostas para os cursos integrados ou de forma

divergente ao projetado. 

Algumas pesquisas já vêm discutindo a questão da formação geral  e

técnica no âmbito dos IFs (AGUIAR JUNIOR, 2012;  BUENO, 2012,  COSTA

FILHO, 2011; dentre outros) e consideramos especialmente potentes aquelas

que problematizam a implantação e efetivação deste tipo de ensino (integrado),

questionando  a  forma  de  organização  da  integração  do  currículo  nestas

instituições e do perfil do egresso possibilitado por ela. 

Após dois anos de implantação do ensino médio integrado, podemos
observar  a  heterogeneidade  de  entendimento  de  professores  com
relação a formação curricular integrada. Surge uma inquietação sobre
o perfil do aluno que vamos formar. Esse egresso apresentará ou não
uma  formação  integral  prevista  na  essência  do  novo  decreto.  Os
conhecimentos  propedêuticos  e  profissionalizantes  estão  sendo
integrados ou não (COSTA FILHO, 2011, p. 12). 

Como  alguns  dos  trabalhos  analisados  sobre  a  temática  (AGUIAR

JUNIOR, 2012; COSTA FILHO, 2011) observam que a integração ainda não

ocorreu  efetivamente  nos  campos  de  estudo  pesquisados,  concluindo  que

haveria um caminho longo a percorrer, nos inquieta saber: 
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a) Esta  falta  de  integração  está  presente  e  replicada  de  forma

generalizada em todas as Instituições? 

b)   Os  Institutos  Federais  que  nasceram  a  partir  de  um  projeto  e

diretrizes  muito  fortes  de  integração,  como  o  Instituto  Federal  de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de  Minas  Gerais

(IFSULDEMINAS),  têm  conseguido  produzir  esta  integração  nos

currículos e na organização administrativa e pedagógica dos cursos? 

Sedentos por investigar essas questões e motivados pela atuação em

um destes Institutos, nossa pesquisa se propõe a entender a formação nesta

instituição, objetivando analisar a organização administrativa e pedagógica dos

cursos de ensino médio integrado do IFSULDEMINAS cotejando as diretrizes e

disciplinas propostas pelos cursos com a proposição geral  do ensino médio

integrado  constante  nos  documentos  legais  e  diretrizes  que  amparam  a

atuação da instituição. 

Especificamente objetivamos: 

a) Investigar se as propostas pedagógicas de cursos de ensino médio

integrado do IFSULDEMINAS têm se consolidado como integradas3; 

b)  Analisar como tem ocorrido a proposta de integração da formação

geral com a formação para o trabalho nos referidos cursos. 

Pesquisar as nuances entre formação geral e formação técnica, nesta

dualidade  que,  a  priori,  não  deveria  acontecer  nos  cursos  integrados  é  de

relevância  social,  já  que  a  partir  da  construção  de  novos  conhecimentos

científicos embasa-se a busca por novas práticas, na tentativa de construir uma

educação  integral,  com  base  unitária,  que  não  esteja  fragmentada  e  que

supere a dualidade histórica entre formação geral  e para o trabalho.  Como

explicita Moura (2008),  acreditamos que seja possível a construção de uma

3. Cabe registrar o sentido semântico das palavras integrar, articular e justapor registradas no
Mini Dicionário Aurélio  (FERREIRA, 2010): Integrar – Tornar inteiro; fazer parte de; tornar-se
parte integrante; incorporar-se; Articular – Unir, juntar; Justapor – pôr-se junto. 
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sociedade  que  tenha  o  ser  humano  como centro  e  na  qual  a  ciência  e  a

tecnologia estejam submetidas a uma racionalidade ética ao invés de estarem,

quase  exclusivamente,  a  serviço  do  mercado  e  do  fortalecimento  dos

indicadores econômicos.

Nesse  sentido,  optamos  por  organizar  o  texto  em  cinco  capítulos

acrescidos das seções “Introdução” e “Considerações Finais”.

Nos dois primeiros capítulos apresentamos nosso debate teórico, sendo

o primeiro intitulado “Educação integral: delimitações e perspectivas”, no qual

discutimos  os  conceitos  de  uma  formação  integral,  unitária  e  voltada  às

diferentes dimensões humanas, explicitando, também, como o ensino médio

integrado  pode  ser  visto  sob  esse  ponto  de  vista.  No  segundo,  intitulado

“Percurso histórico do ensino médio pós LDB/1996: trajetória e controvérsias”,

apresentamos  a  trajetória  do  Ensino  Médio  e  da  modalidade  integrada,

tomando como ponto de referência inicial a aprovação da LDB de 1996.

No terceiro capítulo, intitulado “Percurso metodológico”, nos dedicamos

à  explicitação  do  percurso  metodológico  da  presente  investigação,  levando

nossas decisões e opções para coleta dos dados ao conhecimento dos leitores.

No  quarto  capítulo,  intitulado  “Ensino  médio  integrado  em cursos  do

IFSULDEMINAS:  apresentação  e  organização  dos  dados”,  apresentamos

nossa  organização  inicial  dos  dados  esboçando  uma  primeira  aproximação

com os resultados de nossa pesquisa, sem ainda delimitarmos a análise dos

dados  mais  aprofundada  e  dialogada  com a  teoria,  a  qual  está  no  quinto

capítulo.

No  quinto  capítulo,  intitulado  “Ensino  médio  integrado  no

IFSULDEMINAS:  limites  e  possibilidades  no  processo  de  integração”,

trataremos os dados de forma analítica, apresentando as temáticas construídas

a  partir  da  organização  dos  dados,  em  diálogo  com  autores  que  nos

fundamentam teoricamente.  
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1 EDUCAÇÃO INTEGRAL: DELIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS

A educação  e  o  trabalho  são  atividades  que  permeiam  a  vida  das

pessoas e ambas têm a sua importância. A educação básica, em sua etapa

final (ensino médio),  pela legislação vigente, pode ser ofertada em conjunto

com uma qualificação profissional, chamado de ensino médio integrado, o qual

prepara o estudante para o trabalho. Nesse sentido, o ensino médio integrado

passa pela  discussão da relação educação-trabalho e  a partir  desse tema,

discutiremos, ao longo desse capítulo, os contornos dados a essa formação.

Trabalho e educação são atividades especificamente humanas, é o que

afirma  Saviani  (2007b),  menciona  ainda  que  o  homem  precisa  adaptar  a

natureza a si e esse ato de agir sobre a natureza, transformando-a, é o que se

conhece  por  trabalho,  sendo  o  trabalho  o  constitutivo  da  essência  do  ser

humano. Considerando que o trabalho constrói  a  essência  do ser  humano,

Saviani (2007b) diz que essa essência não é dada, é produzida e assim sendo

ela precisa ser partilhada e socializada por meio de um processo educativo. 

Frigotto  (2012a)  também  afirma  que  diferente  do  animal  os  seres

humanos criam e recriam, pela ação consciente do trabalho, a sua existência

expressando ainda que um olhar atento sobre a história nos revela que duas

práticas  sociais,  ainda  que  diversas,  coexistem  em  todas  as  formas  de

sociedade,  sendo  elas  o  trabalho  e  os  processos  educativos  (FRIGOTTO,

2012c). O trabalho como atividade vital e imprescindível pelo fato de que é por

meio dele que o ser  humano se  produz e os  processos educativos com o

propósito  de  garantir  a  reprodução  social,  à  medida  que  as  gerações  se

preocupam em repassar seus valores, conhecimentos e experiências para as

gerações seguintes. Assim, o trabalho e a educação permeiam a existência do

ser humano e possuem uma certa identidade histórica, a qual revela que os

homens educam-se no e pelo trabalho. Nas palavras de Saviani (2007b): 

Diríamos, pois, que no ponto de partida a relação entre trabalho e
educação  é  uma  relação  de  identidade.  Os  homens  aprendiam a
produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. Eles aprendiam a
trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza, relacionando-se uns
com  os  outros,  os  homens  educavam-se  e  educavam  as  novas
gerações (p. 154). 
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Diferente das primeiras comunidades primitivas, o desenvolvimento da

produção  conduziu  à  divisão  do trabalho e  à  apropriação  privada  da  terra,

culminando com a divisão dos homens em classes. Para Saviani (2007b), essa

divisão em classes provocou também uma divisão na educação: uma para a

classe  proprietária  (homens  livres,  classe  dominante)  e  outra  para  os  não

proprietários (escravos, serviçais, trabalhadores, classe dominada). A primeira

voltada para atividades intelectuais e a segunda para o processo de trabalho

entendido de forma mais restrita. Foi a primeira que deu origem à escola, para

onde iam os homens que tinham tempo livre. Essa nova forma de educação

passou  a  ser  considerada  a  educação  propriamente  dita,  culminando  na

separação entre educação e trabalho. 

Desenvolveu-se, a partir daí, uma forma específica de educação, em
contraposição  àquela  inerente  ao  processo  produtivo.  Pela  sua
especificidade,  essa  nova  forma  de  educação  passou  a  ser
identificada  com  a  educação  propriamente  dita,  perpetrando-se  a
separação entre educação e trabalho (SAVIANI, 2007b, p. 155).

Para  o  autor  (SAVIANI,  2007b),  se  nas  sociedades  primitivas,  a

educação  consistia  numa ação  espontânea  e  coincidia  com o processo de

trabalho, a partir da divisão dos homens em classes a educação também se

dividiu  e  se  diferenciou:  para  aqueles  que  possuíam  tempo  livre  a  forma

escolar,  contrapondo-se  à  maioria  para  a  qual  a  educação  continuava

coincidindo com o processo de trabalho. A partir disso, Saviani (2007b) tece

algumas considerações: 

a) o  desenvolvimento  da  sociedade  de  classes  consumaria  a  

separação entre educação e trabalho; 

b) nas sociedades de classes a relação entre trabalho e educação 

tende a manifestar-se de forma separada entre escola e produção e  

essa separação, por sua vez, reflete a divisão histórica entre trabalho 

manual e trabalho intelectual. 
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Com o surgimento do capitalismo, a relação trabalho-educação sofreu

novas determinações. Baseados em Saviani (2007b), podemos indicar que na

sociedade  capitalista  a  troca  determina  o  consumo,  tratando-se  de  uma

sociedade  contratual.  Com  isso,  o  domínio  do  alfabeto  impõe-se  como

exigência a todos, contexto no qual a escola é erigida como forma principal de

educação, já que é o principal meio de viabilizar o acesso a essa cultura4. 

A partir do contexto da Revolução Industrial, com a indústria moderna,

ocorreu  uma  simplificação  dos  ofícios,  já  que  as  máquinas  passaram  a

executar  grande  parte  das  funções  manuais.  Deste  modo,  a  maquinaria

eliminou a exigência de qualificação específica, mas, por outro lado, impôs um

patamar mínimo de qualificação geral para os trabalhadores que operavam as

máquinas (SAVIANI, 2007b). 

Para  além  do  preparo  geral,  nesta  nova  conjuntura,  restaram  no

processo produtivo algumas atividades específicas, como manutenção, reparos

e ajustes e estas passaram a ser ensinadas nos cursos profissionais, no âmbito

das empresas e ligadas às suas necessidades. Assim, sobre uma base geral, o

ensino bifurcou-se entre escolas gerais e profissionais e constata-se que o […]

“impacto da Revolução Industrial pôs em questão a separação entre instrução

e  trabalho  produtivo,  forçando  a  escola  a  ligar-se  de  alguma  maneira,  ao

mundo da produção” (SAVIANI, 2007b, p. 159).

Corroborando esta análise, nas relações capitalistas o trabalhador então

especializado e treinado na execução das tarefas, terá somente sua força de

trabalho para vender. Frigotto (2012a) afirma que, na sociedade capitalista, o

trabalho  é  visto  de  forma  restrita  e  reduzido  à  mercadoria,  “de  atividade

produtora  imediata  de  valores  de  uso  para  os  trabalhadores,  se  reduz  à

mercadoria força de trabalho e tende a se confundir com emprego” (p. 63). 

Analisando a relação trabalho-educação a partir do resgate histórico feito

por  Ortigara  (2014)  podemos  observar  como  as  relações  de  trabalho  se

4.  A educação passa de sentido amplo, de uma educação processual e histórica a um sentido
restrito,  somente  educação escolar.  Pautados em Valle  (2006)  observamos que  na  versão
conservadora,  na  antiguidade  a  educação  é  descrita  como  trabalho  espontâneo  de
transmissão,  de  geração  em  geração,  da  cultura  instituída;  já  na  modernidade,  mais
propriamente adaptada aos projetos liberais, ela ganha, porém, o status de tarefa duplamente
e,  cada  vez  mais,  especializada,  visando  produzir  e  legitimar  as  diferenciações  sociais  e
ocupacionais sob as quais o desenvolvimento capitalista se apoia.
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alteraram no sistema capitalista. Nas bases do capitalismo estão os princípios

da livre propriedade, livre concorrência e a rejeição da intervenção econômica

do Estado que deveria se restringir a garantir a vigência dos princípios liberais.

A partir  da crise econômica de 1929,  que provocou a quebra financeira  de

muitas empresas, a ideologia liberal5 sofreu um forte abalo e foi colocada em

dúvida a capacidade do mercado regular  a  economia.  Ainda que a relação

trabalho-educação  nos moldes  capitalistas  anteriores  permaneça,  com esse

evento  surgem  novas  formas  de  se  pensar  a  relação  do  Estado  com  o

mercado, como o caso do chamado “Estado de Bem Estar Social”6.

Para o economista John Keynes as crises econômicas só podiam ser

evitadas com a intervenção do Estado. Após a Segunda Guerra Mundial, para

que os países pudessem se recuperar, a interferência estatal se apresentou,

nessa perspectiva, como solução. O Keynesianismo, ou Estado de Bem-Estar

Social como ficou mais conhecido, foi sendo adotado, ampliando a presença do

Estado na regulação dos mercados e na proposição e condução de políticas

sociais.  Contudo, já na crise de 1970, o Estado não foi  capaz de evitar os

problemas decorrentes desta e o Estado de Bem-Estar Social  passou a ser

questionado. É nesse cenário que afloram as ideias neoliberais que ecoam até

os  dias  atuais,  com  redução  do  papel  do  Estado  sobre  a  economia  e  a

proposição  da  liberdade  dos  mercados,  aspectos  que  vão  influenciar

diretamente as proposições educacionais.

A  ideologia  neoliberal  retomou  os  fundamentos  do  liberalismo,
propondo  a  restrição  das  funções  do  Estado  nos  controles  e
regulação da economia, defendendo a total liberdade aos mercados.
O neoliberalismo constitui-se, pois, numa ideologia, uma forma de ver
o  mundo  social,  uma  corrente  de  pensamento  que  defende  a
liberdade de mercado e a diminuição da intervenção estatal sobre a
economia e a focalização de políticas (ORTIGARA, 2014, p. 44).

Na visão de Ortigara (2014), a educação ganhou caráter estratégico no

projeto  neoliberal,  para  atender  aos  interesses  dos  empresários.  Com  o

5. Segundo Lage (2006), o termo “Liberal”, em seu sentido original, refere-se a uma filosofia
política que tenta limitar o poder político. No plano econômico, a ideologia liberal pregava o fim
da  intervenção  do  Estado  na  produção  e  na  distribuição  de  riquezas,  o  fim  das  medidas
protecionistas e dos monopólios e defendia a livre concorrência entre as empresas. 
6. Mencionado na literatura, também, a partir de sua denominação em inglês Welfare State.
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pretexto  de  preparar  os  alunos  para  o  mercado  de  trabalho,  a  escola  é

colocada  no  centro  para  construir  a  visão  hegemônica  neoliberal.  Aqui,

observa-se uma importante ligação com a teoria  do Capital  Humano. Minto

(2006b) afirma que a teoria do capital humano, aplicada ao campo educacional,

gerou toda uma concepção tecnicista sobre o ensino e sobre a organização da

educação. Para ele, sob a predominância desta visão tecnicista, passou-se a

disseminar a ideia de que a educação é o pressuposto do desenvolvimento

econômico,  bem  como  do  desenvolvimento  do  indivíduo,  que  estaria

valorizando a si próprio ao educar-se. 

O capital  humano,  portanto,  deslocou  para  o  âmbito  individual  os
problemas  da  inserção  social,  do  emprego  e  do  desempenho
profissional e fez da educação um “valor econômico”, numa equação
perversa  que  equipara  capital  e  trabalho  como  se  fossem ambos
igualmente  meros  “fatores  de  produção”  (das  teorias  econômicas
neoclássicas) (MINTO, 2006b, p. 1).

Frigotto (2012a) nos lembra que desde a década de 1950 a teoria do

capital humano ganhou força, sendo que na década de 1980, com as noções

de  sociedade  do  conhecimento,  pedagogia  das  competências  e

empregabilidade,  mais ênfase se tem dado ao papel  da educação marcada

pelo viés economicista e fragmentário, própria da Teoria do Capital Humano.

Em outro texto, Frigotto (2012b) expressa que uma multiplicidade de noções, a

começar  pela  do  capital  humano,  explicitam  a  concepção  dominante  de

educação, a qual passa de direito social e subjetivo para cada vez mais ser

vista como um serviço mercantil. 

Também no bojo do ideário neoliberal, que tira da referência a sociedade

e os  direitos  coletivos  universais  e  centra-se  no superindividualismo,  novas

noções derivam da teoria do capital humano, surgindo a noção de sociedade

do  conhecimento,  qualidade  total,  pedagogia  das  competências,

empregabilidade e empreendedorismo (FRIGOTTO, 2012b).  Corroborando a

análise da conjuntura educacional, Ortigara (2014) menciona o taylorismo que,

para  ele,  representa  o  ápice  desse  processo  de  fragmentação  do

conhecimento, estando na base das concepções de formação profissional que
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fundamentaram  as  políticas  neoliberais  capitalistas,  cujo  objetivo  é  formar

trabalhadores para exercerem funções específicas no mercado de trabalho.

A  partir  desse  cenário  e  retomando  a  ideia  de  trabalho-educação

apontada  anteriormente,  é  comum  aparecer  na  discussão  sobre  formação,

principalmente  nos  últimos  anos  da  educação  básica,  no  ensino  médio,

conceitos conflitantes, demonstrando uma dualidade, já histórica, entre formar

tecnicamente  para  o  mercado  de  trabalho  ou  oferecer  uma formação  mais

contextualizada, de cunho mais humanista e completa. Essa dualidade retoma

a divisão explicitada por  Saviani  (2007b)  de uma educação para formar os

trabalhadores e de outra para formar os dirigentes intelectuais. 

Ciavatta  (2012),  ao refletir  sobre o tema de uma formação completa,

coloca  em  pauta  uma  concepção  de  educação  que  está  em  disputa

permanentemente na história da educação brasileira: educar a todos ou a uma

minoria? A uns e a outros que tipo de educação deve ser dada? Essa formação

completa sugere superar o ser humano dividido historicamente entre a ação de

executar  e  a  ação  de  pensar.  Indagações  extremamente  pertinentes  se

reconhecermos, como afirma Ramos (2009),  que a dualidade educacional é

uma  manifestação  específica  da  dualidade  social  inerente  ao  modo  de

produção capitalista. 

Por outro lado, na perspectiva da formação humana completa de união

entre educação e trabalho, estudiosos da área (CIAVATTA, 2012; FRIGOTTO,

2012; RAMOS, 2009; SAVIANI, 1997; dentre outros) defendem a organização

dos processos a partir de uma formação integrada e contraposta à cisão entre

escola  e  trabalho.  Com  expectativa  de  superar  tal  dualidade  aparecem

conceitos como politecnia, trabalho como princípio educativo, escola unitária e

formação integrada.  Como bem sintetiza Blengini  (2012) essas ideias estão

circunscritas  no  escopo  do  materialismo  histórico  e  trazem  como  núcleo

comum a ideia de afirmação do trabalho como categoria central da produção

de  vida  humana,  união  entre  instrução  intelectual  e  manual  e  formação

omnilateral,  a qual segundo Ciavatta  (2012)  é  uma educação assumida no

sentido de formar o ser humano em sua integralidade física, mental, cultural,

política e científico-tecnológica.
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Saviani (2003), ao falar da politecnia, caminha nessa direção de superar

a  dicotomia  entre  trabalho  manual  e  trabalho  intelectual,  entre  instrução

profissional e instrução geral. Conforme o autor, na sociedade capitalista existe

uma  divisão  e  especialização  do  trabalho  e  os  trabalhadores  devem ter  o

mínimo  de  conhecimentos  necessários  para  serem  eficientes  no  processo

produtivo. Essa divisão também implica na divisão entre os que concebem o

processo, que pensam, e naqueles que controlam o processo, que executam.

Esta  concepção  capitalista  burguesa  tem  como  pressuposto  a
fragmentação do trabalho em especialidades autônomas. Formam-se
trabalhadores  para  executar  com  eficiência  determinadas  tarefas
requeridas  pelo  mercado  de  trabalho.  Tal  concepção  também  vai
implicar a divisão entre os que concebem e controlam o processo de
trabalho e aqueles que o executam. O ensino profissional é destinado
àqueles  que  devem  executar,  ao  passo  que  o  ensino  científico-
intelectual  é destinado àqueles que devem conceber  e controlar  o
processo (SAVIANI, 2003, p. 138). 

E é  na  contramão  dessa  concepção  que  está  a  ideia  de  politecnia,

postulando  que  o  processo  de  trabalho  desenvolva  inseparavelmente  os

aspectos  manuais  e  intelectuais.  Saviani  (2003)  nos  alerta  que  o  termo

politecnia  literalmente  significaria  múltiplas  técnicas,  e  por  isto,  o  risco  de

entender  o  termo  como  uma  totalidade  de  várias  técnicas  fragmentadas.

Porém, a noção de politecnia não tem a ver com essa visão, trata-se de um

desenvolvimento  multilateral  que  engloba  todos  os  ângulos  da  prática

produtiva.

Não  se  trata  de  um  trabalhador  adestrado  para  executar  com
perfeição  determinada  tarefa  e  que  se  encaixe  no  mercado  de
trabalho para desenvolver aquele tipo de habilidade. Diferentemente,
trata-se  de  propiciar-lhe  um  desenvolvimento  multilateral,  um
desenvolvimento que abarca todos os ângulos da prática produtiva na
medida em que ele domina aqueles princípios que estão na base da
organização da produção moderna (SAVIANI, 2003, p. 140). 

Interessante observar que Nosella (2007) faz uma discussão sobre o uso

do termo politecnia adotado por Saviani (2003). Para ele, semanticamente, os

estudiosos7 que  utilizam  o  termo  e  que  defendem  a  educação  politécnica

7. Nosella (2007) ao propor a discussão e crítica ao termo politecnia analisou e pautou-se pelos
trabalhos de Saviani (1989; 2003); Machado (1992) e Frigotto (1991).
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conferem ao termo um conceito que transcende o sentido atribuído à palavra

pelos  dicionários.  Nosella  (2007)  diz  não  haver  obviedade  entre  a  relação

semântica dos termos 'politécnico e politecnia' e os conceitos que lhe foram

atribuídos. Em diálogo com Saviani (2003), Nosella (2007) explicita que o termo

não  se  liga  imediatamente  a  uma  proposta  educacional  socialista  e  que  o

senso comum o entende com o mesmo sentido registrado no dicionário,  ou

seja, o ensino de múltiplas técnicas e ciências.

Caberia perguntar ao Saviani quem mais, além de muitos membros
do GT Trabalho e Educação da ANPEd e de vários de seus alunos,
identifica  imediatamente  politecnia  com  a  proposta  educacional
socialista.  Com  efeito,  o  senso  comum  letrado  entende  o  termo
“politécnico”  com  o  mesmo  sentido  registrado  nos  dicionários,  e
ninguém,  entre  os  muitos  que  eu  próprio  de  forma  espontânea
entrevistei,  associava  ao  ensino  politécnico  o  ensino  socialista.
Recebi vários depoimentos de estudiosos marxistas e não-marxistas
que estranhavam o uso da expressão “politecnia” como bandeira de
educação socialista, mas omitiam-se de contestar (NOSELLA, 2007,
p. 143-144).

O referido autor considera inadequada a expressão educação politécnica

no sentido que lhe dá Saviani (2003) e explicita que nas obras de Marx são

usados dois  termos  (politécnico  e  tecnológico),  mas que  diferentemente  de

considerá-los sinônimos, deve-se analisar os diferentes sentidos atribuídos aos

mesmos. Todavia, na discussão feita por Saviani (2003) ele esclarece que “sem

desconsiderar a validade das distinções efetuadas por Manacorda8, penso que,

grosso modo pode-se entender que […] as expressões ‘ensino tecnológico’ e

‘ensino  politécnico’ podem ser  considerados  sinônimos”  (SAVIANI,  2003,  p.

145, grifos do autor). O autor (2003) argumenta ainda que o termo tecnologia

foi  definitivamente  apropriado  pela  concepção  dominante  burguesa,

permanecendo a politecnia preservada na tradição socialista. No entendimento

do autor essa denominação é preferível à “educação tecnológica”, pois, hoje

em dia, é esta última expressão que nos remete imediatamente à concepção

burguesa (SAVIANI, 2003).

Considerando o referido debate e assumindo a pertinência da discussão,

assumiremos, neste trabalho, a mesma utilização do termo politecnia tomada

8. Manacorda foi um dos maiores intelectuais marxistas italianos do século XX, da história da
educação. Professor, pesquisador e militante (NOSELLA, 2013).
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pelos autores que compõem nossa referência teórica, de forma a utilizarmos o

termo em consonância com o definido por Saviani (2003), compreendendo-o,

no  debate  construído  por  esse  autor,  como  expressão  importante  e

representativa da luta dos educadores por uma educação unitária, integrada e

omnilateral, a qual contemple o ser humano em todas as suas dimensões.

Especificamente em relação à busca por uma escola unitária,  Ramos

(2009, p. 146) diz que “uma educação unitária pressupõe que todos tenham

acesso  aos  conhecimentos,  à  cultura  e  às  mediações  necessárias  para

trabalhar e para produzir a existência e a riqueza social”. Uma educação dessa

natureza precisa ser politécnica, pois ao propiciar acesso aos conhecimentos e

à cultura deve propiciar  também a realização de escolhas e construção de

caminhos para a produção da vida, que é o trabalho. Assim, para a autora, a

educação unitária e politécnica são os pilares de uma educação integrada. 

Com isto apresentamos os dois pilares conceptuais de uma educação
integrada: um tipo de escola que não seja dual,  ao contrário,  seja
unitária,  garantindo  a  todos  o  direito  ao  conhecimento;  e  uma
educação politécnica, que possibilita o acesso à cultura, a ciência, ao
trabalho,  por  meio  de  uma  educação  básica  e  profissional.  É
importante  destacar  que  politecnia  não  significa  o  que  se  poderia
sugerir  a  sua  etimologia,  a  saber,  o  ensino  de  muitas  técnicas.
Politecnia significa uma educação que possibilita a compreensão dos
princípios científico-tecnológicos e históricos da produção moderna,
de modo a orientar os estudantes à realização de múltiplas escolhas
(RAMOS, 2009, p. 146).

A referida autora reflete sobre o conceito de integração e o propõe em

três sentidos que se complementam: concepção de formação humana; forma

de relacionar ensino médio e educação profissional  e relação entre parte  e

totalidade  na  proposta  curricular.  O  primeiro  sentido  possibilita  formação

omnilateral do sujeito, o que para a autora implica a integração das dimensões

do trabalho,  da ciência e da cultura,  sendo o trabalho compreendido como

realização  humana  inerente  ao  ser  (sentido  ontológico)  e  como  prática

econômica (sentido histórico);  a  ciência como os conhecimentos produzidos

pela humanidade que possibilitam o avanço produtivo;  e a cultura como os

valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta. 
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Compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência e cultura
significa compreender o trabalho como princípio educativo, o que não
se confunde com o “aprender fazendo”, nem é sinônimo de formar
para o exercício do trabalho.  Considerar o trabalho como princípio
educativo  equivale  dizer  que  o  ser  humano  é  produtor  de  sua
realidade e, por isto, se apropria dela e pode transformá-la. Equivale
dizer, ainda, que nós somos sujeitos de nossa história e de nossa
realidade.  Em  síntese,  o  trabalho  é  a  primeira  mediação  entre  o
homem e a realidade material e social (RAMOS, 2009, p. 148).

Ainda nesse mesmo sentido de formação omnilateral, Ciavatta (2012) ao

falar da formação integrada expressa que esta sugere superar o ser humano

dividido entre a ação de executar e de pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de

superar a redução da preparação para o trabalho ao seu sentido operacional,

livre dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica e na

sua apropriação histórico-social.

Retomando  os  sentidos  propostos  por  Ramos  (2009),  o  segundo

estabelece a indissociabilidade entre educação profissional e educação básica.

Sob esse princípio, é importante compreender, segundo a autora, que o ensino

médio é a etapa da educação básica em que a relação entre ciências e práticas

produtivas se evidencia. E o terceiro sentido versa sobre a integração entre

conhecimentos  gerais  e  específicos  como  totalidade,  não  se  tratando  de

somatório, superposição ou subordinação, mas de integração. 

Nessa perspectiva de indissociabilidade entre educação profissional  e

educação básica,  o  que se tem visto  é a discussão sobre o ensino médio

integrado. Segundo definição da LDB/1996, o ensino médio é a etapa final da

educação básica que pode ser ofertada de forma articulada a uma formação

profissional  técnica.  A formação  profissional  técnica  pode  se  dar  de  forma

concomitante (paralela) ou integrada, nesse último caso chamado de ensino

médio integrado, quando há a união da formação geral e da formação técnica,

o qual fora regulamentado pelo decreto nº 5.154/2004. 

Para Ciavatta e Ramos (2012b) o ensino médio integrado significa muito

mais  do  que  uma  forma  de  articulação  entre  ensino  médio  e  educação

profissional; ele busca recuperar, no atual contexto histórico, as concepções de

educação politécnica, omnilateral e escola unitária. Na visão de alguns autores

da área (dentre  outros,  CIAVATTA 2012;  FRIGOTTO,  2012;  MOURA, 2013;
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RAMOS, 2009), o ensino médio integrado também se relaciona com a luta pela

superação  do  dualismo  estrutural  da  sociedade  e  educação  brasileiras,  da

divisão de classes, da divisão entre formação para o trabalho manual ou para o

trabalho intelectual. 

Segundo Frigotto et al. (2014, p. 11), o ensino médio integrado além de

ser uma forma de articulação entre educação profissional e ensino médio é,

também, uma concepção de educação que busca a integração dos princípios

do trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 

A expressão Ensino Médio Integrado tem sido amplamente utilizada
no contexto educacional. Por um lado, ela define uma das formas de
articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o
ensino médio, inclusive na modalidade Educação de Jovens e Adultos
(EJA).  Por outro,  de forma bem mais abrangente,  trata-se de uma
concepção  de  educação  que,  desafiada  pelas  contradições  da
realidade  concreta,  pressupõe  a  integração  de  dimensões
fundamentais da vida – trabalho, ciência, tecnologia e cultura – num
processo formativo que possibilite aos trabalhadores o  acesso aos
conhecimentos (científicos, éticos e estéticos) produzidos histórica e
coletivamente pela humanidade, bem como aos meios necessários à
produção  de  sua  existência  e  à  sua  emancipação  como  classe
(FRIGOTTO et al., 2014, p. 11).

Convém registrar que para os educadores que defendem uma formação

integrada, o decreto nº 5.154/2004, do governo Lula, representou parcialmente

um avanço, pois permitiu que o ensino médio integrado fosse restabelecido,

modalidade que havia sido proibida com a legislação anterior9. 

Para Frigotto (2012a) a educação básica, nível fundamental  e médio,

tem  função  estratégica  central  na  construção  de  uma  nação  nos  âmbitos

cultural,  social,  político  e  econômico,  sendo  condição  para  uma  relação

soberana e não subalterna às demais nações. Rodrigues (1998) nos diz que,

na concepção de educação politécnica está a compreensão de que o trabalho

é a categoria fundamental e definidora da formação humana e Saviani (2007b),

ao discorrer sobre a estrutura de um sistema de ensino que tenha na base o

trabalho como princípio educativo, explicita que se no ensino fundamental a

9. A legislação anterior, decreto nº 2.208/1997, proibiu que o ensino médio fosse ofertado junto
à formação profissional, promovendo uma separação entre as duas formações, geral e técnica.
O resgate histórico do ensino médio no Brasil e a explicitação da promulgação do decreto nº
5.154/2004, assim como o debate em torno de sua publicação, será explorado no capítulo 2 –
Percurso histórico do ensino médio pós LDB/1996: trajetória e controvérsias. 
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relação trabalho-educação é implícita e indireta, no ensino médio essa relação

entre conhecimento e atividade prática deverá ser tratada de maneira explícita

e direta. 

Nosella  (2011)  faz  especial  destaque  à  etapa  do  ensino  médio

conferindo a ela a percepção de fase estratégica. Segundo o autor, o ensino

médio possui sentido pedagógico em si, não devendo ser considerado somente

uma fase intermediária entre as séries do ensino fundamental e a universidade.

Lamentavelmente,  o  próprio  termo  “médio”  obscurece,  pela
semântica,  o entendimento correto da natureza desta fase escolar.
“Médio” significa um momento equidistante do ensino fundamental e
do superior. Trata-se de uma palavra, portanto, em si mesma vazia de
sentido, definida pelos extremos. Na verdade, esta etapa do ensino é
a fase  da  plenitude  e  da  maturidade  da  pessoa,  quando o  jovem
aprende a produzir  e dirigir  a si mesmo, como pressuposto básico
para produzir e dirigir a sociedade (NOSELLA, 2011, p. 1062).

Moura (2013) e Moura, Lima Filho e Silva (2015) debatem a questão

pontuando  que  o  ensino  médio  integrado  se  apresenta  como  uma

possibilidade,  uma  busca,  uma  travessia  para  uma  formação  omnilateral,

integral  e  politécnica.  Frigotto,  Ciavatta  e  Ramos  (2012)  e  Ramos  (2009)

também concordam que o ensino médio integrado, sob uma base unitária de

formação geral, é uma condição necessária para a “travessia” para uma nova

realidade, de forma que o horizonte do ensino médio seja a consolidação da

formação básica unitária e politécnica centrada no trabalho, na ciência e na

cultura, numa relação mediata com a formação profissional específica que se

consolida em outros níveis e modalidades de ensino. 

Ramos  (2009),  ao  refletir  sobre  a  integração  como  concepção  de

formação  humana,  complementa  que,  coerentemente  com  esse  sentido,  o

ensino médio integrado à educação profissional deve pautar-se por algumas

diretrizes,  como  a  integração  dos  conhecimentos  e  a  construção  do

conhecimento por meio do trabalho, ciência e cultura. 

[…] a forma integrada de oferta do ensino médio com a educação
profissional  obedece  a  algumas  diretrizes  ético-políticas,  a  saber:
integração  de  conhecimentos  gerais  e  específicos;  construção  do
conhecimento pela  mediação do trabalho,  da ciência  e  da cultura;
utopia  de  superar  a  dominação  dos  trabalhadores  e  construir  a
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emancipação  –  formação  de  dirigentes.  Sob  esses  princípios,  é
importante compreender que o ensino médio é a etapa da educação
básica  em  que  a  relação  entre  ciência  e  práticas  produtivas  se
evidencia; e é a etapa biopsicológica e social de seus estudantes em
que ocorre o planejamento e a necessidade de inserção no mundo do
trabalho,  no  mundo  adulto.  Disto  decorre  o  compromisso  com  a
necessidade dos jovens e adultos de terem a formação profissional
mediada pelo conhecimento (RAMOS, 2009, p. 159-160).

A formação integrada entre o ensino geral e a educação profissional ou

técnica exige que se busquem os alicerces do pensamento e da produção da

vida para além das práticas de educação profissional e das teorias que treinam

para o vestibular,  pois ambas são práticas mecanicistas e não de formação

humana em seu sentido pleno (CIAVATTA, 2012). 

O  ensino  médio  integrado  carrega  a  ideia  de  uma  educação  inteira,

completa, de uma totalidade que esteja além de preparar para o mercado de

trabalho ou para o ensino superior. Nas palavras de Ciavatta e Ramos (2012b):

O ensino médio integrado carrega, nas expressões correlatas ensino
médio  integrado  à  educação  profissional  e  educação  profissional
integrada ao ensino médio, a ideia de uma educação que esteja além
do simples objetivo propedêutico de preparar para o ensino superior,
ou apenas preparar para cumprir exigências funcionais ao mercado
de trabalho. A ideia básica subjacente à expressão tem o sentido de
inteiro, de completude, de compreensão das partes no seu todo ou da
unidade no diverso, de tratar a educação como uma totalidade social,
isto  é,  nas  múltiplas  mediações  históricas  que  concretizam  os
processos educativos (CIAVATTA; RAMOS, 2012b, p. 307). 

Corroborando  com  essa  perspectiva  e  retomando  o  terceiro  sentido

proposto  por  Ramos  (2009),  explicitado  anteriormente,  a  integração  entre

conhecimentos gerais e específicos deve ser defendida como totalidade e não

como  somatório,  superposição  ou  subordinação.  Nesse  sentido,  no  ensino

médio  integrado  as  discussões  também  passam  pelo  tema  do  currículo

integrado. Um projeto de ensino médio integrado ao ensino técnico que tenha

como eixos o trabalho, a ciência e a cultura, deve superar o histórico conflito

existente de formar para a cidadania ou para o trabalho e, assim, o dilema de

um  currículo  voltado  para  humanidades  ou  para  a  ciência  e  tecnologia

(RAMOS, 2012). 

Na perspectiva analítica da referida autora, o que ocorreu dos anos de

1990  para  cá  foi  a  noção  de  competências  se  contrapondo  às  disciplinas,
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sendo que a noção de competência tem seus fundamentos filosóficos e ético-

políticos  radicalmente  opostos  à  perspectiva  da  formação  humana.  Ramos

(2002) explicita que: 

[...]  um  currículo  baseado  em  competência  parte  da  análise  do
processo de trabalho, da qual se constrói uma matriz referencial a ser
transposta  pedagogicamente  para  uma  organização  modular,
adotando-se uma abordagem metodológica baseada em projetos ou
resolução de problemas (RAMOS, 2002, p. 404).

Araujo  e  Frigotto  (2015)  também  falam  da  chamada  pedagogia  das

competências chamando atenção para o fato dessa pedagogia considerar útil

para  os  currículos  somente  os  saberes  e  habilidades  que  promovam

capacidades  úteis  ao  mercado,  deixando  de  lado  outros  aspectos  e,

especialmente, os conhecimentos mais amplos.

A  Pedagogia  das  Competências,  que  assumiu  centralidade,  nas
formulações educacionais oficiais na década de 1990, inspirada na
Filosofia  Pragmática,  tinha  na  utilidade  prática  o  critério  para  a
definição  e  a  organização  dos  conteúdos  formativos.  Assim,  os
desenhos curriculares organizados com base nesse critério recorriam
os saberes, habilidades e atitudes apenas na medida da possibilidade
de  promoverem  alguma  capacidade  específica  requerida  pelo
mercado. Aquilo que não se revelasse imediatamente útil não deveria
ser incorporado nos currículos (ARAUJO; FRIGOTTO, 2015, p. 68).

Ramos (2006) explicita que o deslocamento do sentido de qualificação

para as competências no plano do trabalho produziu no plano pedagógico outro

deslocamento, o do ensino centrado em disciplinas para o ensino definido pela

produção de competências verificáveis em situações e tarefas específicas que

visa a essa produção. Para a autora, a pedagogia das competências passa a

exigir, então, tanto no ensino geral, quanto no profissionalizante, que as noções

associadas  (saber,  saber-fazer,  objetivos)  sejam  acompanhadas  de  uma

explicitação  das  atividades  em que  elas  podem se  materializar  e  se  fazer

compreender,  explicitação  esta  que  revela  a  impossibilidade  de  dar  uma

definição  a  essas  noções  separadamente  das  tarefas  nas  quais  elas  se

materializam.  A pedagogia  das  competências  caracteriza-se  por  um caráter

prático, de modo que a validade dos conhecimentos se dá na medida em que

eles sejam aplicáveis na produção de bens ou serviços. 
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A afirmação desse modelo no ensino técnico e profissionalizante é
resultado  de  um  conjunto  de  fatores  que  expressam  o
comprometimento dessa modalidade de ensino com o processo de
acumulação  capitalista,  que  impõe  a  necessidade  de  justificar  a
validade de suas ações e de seus resultados. Além disso, espera-se
que  seus  agentes  (professores,  gestores,  estudantes)  não
mantenham a mesma relação com o saber que os professores de
disciplinas  academicamente  constituídas,  de  modo  que  a  validade
dos conhecimentos transmitidos seja aprovada por sua aplicabilidade
ao  exercício  de  atividades  na  produção  de  bens  materiais  ou  de
serviços.  A pedagogia  das  competências  é  caracterizada  por  uma
concepção eminentemente pragmática, capaz de gerir as incertezas e
levar em conta mudanças técnicas e de organização do trabalho às
quais deve se ajustar (RAMOS, 2006, p. 4).

Diferentemente do modelo de competências, que vigorou nas reformas

educacionais e diretrizes curriculares a partir dos anos de 1990, na perspectiva

da  formação  humana  o  currículo  integrado  organiza  o  conhecimento  e

desenvolve o processo de ensino-aprendizagem de forma que os conceitos

sejam apreendidos como sistema de relações de uma totalidade concreta que

se pretende explicar ou compreender. Nas palavras de Ramos (2011):

O currículo assim pensado é uma relação entre partes e totalidade.
Ele  organiza o  conhecimento e desenvolve o processo de ensino-
aprendizagem de forma que os conceitos sejam apreendidos como
sistema  de  relações  históricas  e  dialéticas  que  constituem  uma
totalidade concreta. Esta concepção compreende que as disciplinas
escolares são responsáveis por permitir apreender os conhecimentos
já construídos em sua especificidade conceitual e histórica; ou seja,
como  as  determinações  mais  particulares  dos  fenômenos  que,
relacionadas entre si,  permitem compreendê-los (RAMOS, 2011, p.
776).

Para a referida autora, em outra obra (RAMOS, 2012), três pressupostos

filosóficos estão na base e fundamentam a proposta de um currículo integrado:

a) o primeiro deles é a concepção de homem como ser histórico-

social;

b) o segundo é que a realidade concreta é uma totalidade, síntese 

de múltiplas relações;

c) o terceiro, de ordem epistemológica e que decorre dos anteriores, 

consiste  em compreender  o  conhecimento  como  uma  produção  do  

pensamento pela qual se apreende e se representam as relações que 

constituem e estruturam a realidade objetiva. 
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O currículo integrado abarca também o conceito de interdisciplinaridade

que enquanto método “é a reconstituição da totalidade pela relação entre os

conceitos  originados  a  partir  de  distintos  recortes  da  realidade,  isto  é,  dos

diversos campos da ciência representados em disciplinas” (RAMOS, 2012, p.

117).  Para  Ramos  (2012),  a  integração  exige  que  a  relação  entre

conhecimentos gerais e específicos seja construída ao longo da formação, sob

os eixos  do trabalho,  da  ciência  e  da cultura.  Tendo essas questões como

referência, a autora propõe para o possível desenho de um currículo integrado

alguns movimentos, tais como: 

Explicitar teorias e conceitos fundamentais para a compreensão do(s)
objeto(s)  estudado(s)  nas  múltiplas  perspectivas  em  que  foi
problematizada  e  localizá-los  nos  respectivos  campos  da  ciência
(áreas  do  conhecimento,  disciplinas  científicas  e/ou  profissionais),
identificando suas relações com outros conceitos do mesmo campo
(disciplinaridade)  e  de  campos  distintos  do  saber
(interdisciplinaridade) (RAMOS, 2012, p. 123).

Assim, considerando a luta pela formação integrada e humana, há ainda

muito que se avançar e mesmo que o ensino médio integrado a uma formação

profissional  possa representar  a  travessia para uma educação politécnica é

importante ressaltar, como nos lembra Sander (2011), em entrevista publicada

na Revista Retratos da Escola, que ao longo de nossa história praticou-se uma

educação para a academia e outra para a fábrica; um ensino propedêutico para

as elites dirigentes e outro destinado à formação técnica da mão de obra para o

sistema  de  produção10.  Aspecto  evidente  ao  retornarmos  à  história  da

educação brasileira e, em especial, o percurso observado no ensino médio no

Brasil pós LDB de 1996. Ainda nas palavras de Sander (2011), romper esse

10. Pautados em Müller (2009), percebemos que a formação profissional no Brasil já teve seu
início  comprometido  e  sempre  foi  entendida  como  uma  modalidade  reservada  às  classes
populares, aos pobres,  escravos e índios. Algumas iniciativas de formação profissional ainda
no período colonial são as chamadas Corporações de Ofícios e, mais tarde, o Colégio das
Fábricas. Mesmo após a Independência, o ensino profissionalizante continuou sendo aquilo
que fora no período colonial, o lugar dos excluídos. Prevalecia ainda o costume de destinar o
ensino de ofícios aos humildes, pobres e desvalidos. A visão das escolas profissionalizantes
como espaços de assistência social é bastante recorrente na história da educação brasileira.
"[...] enquanto as elites contratavam preceptores para a educação de seus filhos, às crianças e
jovens pobres restava o ensino das primeiras letras, já atrelado ao mundo do trabalho, fazendo
surgir  a  irremediável  e  duradoura  desqualificação  do  trabalho  manual  em  detrimento  da
formação intelectual, tão característica na história da educação brasileira" (MÜLLER, 2009, p.
11).
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dualismo representa um desafio de enormes proporções, os fatores decisivos

para tal residem nas políticas e práticas adotadas fora da escola, no campo da

economia e da sociedade brasileira, e no contexto das forças que determinam

as relações de interdependência internacional.
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2  PERCURSO  HISTÓRICO  DO  ENSINO  MÉDIO  PÓS  LDB/1996:
TRAJETÓRIA E CONTROVÉRSIAS

A busca por uma formação integrada que contemple o desenvolvimento

da  totalidade  das  dimensões  humanas  é  um  processo  ainda  em

desenvolvimento e também perspectiva em debate com outras proposições ao

longo da história. Marcado por uma dualidade, o desenho e formato do ensino

médio é um campo controverso e alvo de disputa. 

Tema  central  de  nossa  pesquisa  será  a  educação  integral,  sua

proposição e especialmente a disputa por espaço em relação a outras formas

de organização do ensino médio pós LDB de 1996 o mote de discussão no

presente capítulo, isso porque, com o processo de redemocratização do país

pós período de ditadura civil-militar,  é possível  notar de forma mais clara a

disputa pela concepção educacional a ser adotada no país. 

Contextualmente, com o fim do regime ditatorial militar e a posse de um

governo civil, o que caracterizou a redemocratização do Estado brasileiro, foi

possível  a  convocação  de  uma  Assembleia  Nacional  Constituinte  que

desembocaria  na  publicação  da  Constituição  Federal  de  1988.  Essa

Constituição Federal coloca a educação como direito social de todos e dever

do Estado e da família, com o objetivo de pleno desenvolvimento da pessoa,

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

A partir da nova Constituição houve espaço para a elaboração de uma

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Segundo Saviani (1997), a

nova LDB teria uma longa trajetória até a sua aprovação e seria permeada pela

disputa entre projetos diferenciados, havendo o proposto pela sociedade civil

organizada e outro, o aprovado, proposto com assinatura do senador Darcy

Ribeiro. 

Ainda em 1987, antes mesmo da promulgação da Constituição Federal,

teve início a elaboração do projeto de lei original da nova LDB, redigido por

Dermeval Saviani. Assim que promulgada a Constituição, o deputado Octavio

Elisio apresentou ainda em 1988 o referido projeto na Câmara dos Deputados.

Em 1989,  o  projeto  foi  aprovado  na  primeira  comissão,  a  de  Constituição,
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Justiça e Redação. Na comissão seguinte, de Educação, Cultura e Desporto,

constituiu-se um grupo de trabalho, liderado por Florestan Fernandes e tendo

como  relator  o  deputado  Jorge  Hage  (SAVIANI,  1997).  Tal  projeto  fora

construído  democraticamente,  contando  inclusive  com  o  apoio  do  Fórum

Nacional em Defesa da Escola Pública, constituído por organizações do campo

sindical,  estudantil,  acadêmico-científico e de classe (BOLLMANN; AGUIAR,

2016). Foram incontáveis sugestões, vindas de diversas fontes e atores. 

[…] é preciso mencionar que um número incontável de sugestões dos
mais diferentes tipos e oriundas das mais diversas fontes e dos mais
distintos  locais  também foi  levado  à  consideração  do  relator.  Em
verdade, como testemunhou o próprio relator, teve início em março de
1989, 'o que talvez tenha sido o mais democrático e aberto método de
elaboração de uma lei de que se tem notícia no Congresso Nacional'
(SAVIANI, 1997, p. 57).

 

Segundo Saviani (1997), em 1990 o texto foi aprovado na comissão de

Educação,  Cultura e Desporto  e o projeto,  já  um pouco reformulado e que

havia  ganhado  o  nome  de  seu  relator,  “Substitutivo  Jorge  Hage”,  pôde

continuar sua trajetória. Embora um pouco alterado, a ideia inicial continuava

no projeto substitutivo. Para o ensino médio o que se previa era um conceito de

educação  politécnica  ou  tecnológica.  Tal  concepção  “implica  a  progressiva

generalização  do  ensino  médio  como  formação  necessária  para  todos,

independentemente do tipo de ocupação que cada um venha a exercer  na

sociedade” (SAVIANI, 1997, p. 40). 

Politecnia  significa,  aqui,  especialização  como  domínio  dos
fundamentos das diferentes técnicas utilizadas na produção moderna.
Nessa  perspectiva  a  educação  de  segundo  grau  tratará  de  se
concentrar  nas  modalidades  fundamentais  que  dão  base  à
multiplicidade de processos e técnicas de produção existentes. Esta é
uma concepção radicalmente diferente da que propõe um segundo
grau profissionalizante, caso em que a profissionalização é entendida
como  um  adestramento  em  uma  determinada  habilidade  sem  o
conhecimento dos fundamentos dessa habilidade, e menos ainda, da
articulação dessa habilidade com o conjunto do processo produtivo
(SAVIANI, 1997, p. 39-40).

Segundo Bollmann e Aguiar (2016), paralelamente à tramitação desse

projeto em que se buscava democraticamente contribuir para a construção de
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uma LDB, em uma atitude antidemocrática o senador Darcy Ribeiro apresentou

outro projeto, cujo conteúdo estava em contraposição ao projeto que tramitava,

com concepção e teor diversos do projeto original. 

Em 1995, com um novo mandato legislativo e a renovação dos membros

do Congresso, o projeto apresentado por Darcy Ribeiro, após muitas emendas

que atenuaram de algum modo as resistências e mal-estar provocados pela

estratégia que ficou conhecida como 'manobra regimental',  foi  aprovado em

sua última versão em dezembro de 1996. Iniciado e aprovado no Senado, o

projeto retornou à Câmara dos Deputados e logrou também aprovação quase

unânime,  indo  à  sanção  presidencial,  praticamente  sem  vetos,  já  que  o

Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC),  à  época  sob  a  direção  de  Paulo

Renato Souza, havia sido praticamente o coautor da proposta (SAVIANI, 1997).

Em 1996 a nova LDB foi publicada com texto bem diferente do original

ampla e democraticamente discutido. Para Brandão (2010) eram dois projetos,

um  que  não  vingou,  no  caso  o  que  fora  debatido  pelos  principais

representantes da sociedade civil e política ligados à educação desde os anos

de 1980 e o outro, gestado pelo Ministério da Educação e norteado em suas

principais concepções pelas diretrizes que o Banco Mundial emana para a área

da educação a serem aplicadas nos chamados países em desenvolvimento.

Todavia, a LDB aprovada reitera a ideia contida na Constituição de 1988

de que a educação deve orientar-se para o desenvolvimento da pessoa, seu

preparo para a cidadania e também para o trabalho. Na delimitação aprovada,

a  educação  escolar  compõe-se  de  educação  básica  e  educação  superior.

Especificamente em relação à educação básica, a LDB, atualmente11, a coloca

como  obrigatória  dos  04  aos  17  anos,  sendo  organizada  em  pré-escola

(educação infantil), ensino fundamental e ensino médio.

O ensino médio,  na educação básica, é  a etapa final  e tem duração

mínima de 03 anos. De acordo com o previsto no Capítulo II do Título V da

LDB, esta etapa de ensino, se atendida a formação geral do educando, poderá

também  prepará-lo  para  o  exercício  de  profissões  técnicas,  o  que  se

11.  Desde  a  sua  promulgação,  em  1996,  a  LDB  já  sofreu  várias  modificações,  por  leis
posteriores que alteraram ou incluíram alguma disposição, sendo ao todo 33 leis. Pela lei nº
12.796/2013 a estrutura da educação básica foi estabelecida da forma como é atualmente. 
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convencionou chamar de educação profissional técnica de nível médio. Esta

pode  ser  desenvolvida  de  forma  articulada  ao  ensino  médio  ou  de  forma

subsequente a este. 

A modalidade de educação profissional técnica de nível médio, quando

ofertada de modo articulado com o ensino médio, pode ser efetivada de duas

formas: 

1.  concomitante  -  quando a oferta  do  ensino  médio  e  da habilitação

profissional ocorrem com matrículas separadas;

2. de modo articulado em uma modalidade chamada integrada - na qual

o ensino médio e a habilitação profissional ocorrem na mesma instituição e

com matrícula única. 

É importante considerar, no entanto, que ao longo dos anos o ensino

médio  sofreu  várias  modificações,  não  apenas  de  nomenclatura,  como  de

forma  de  oferta  e  estrutura.  Anteriormente  à  publicação  da  LDB  de  1996,

durante a ditadura militar e a partir da Lei nº 5.692/1971, a profissionalização

no  ensino  médio12 foi  definida  como  obrigatória.  Em 1982,  a  Lei  nº  7.044

extinguiu  a  profissionalização  compulsória  e  o  ensino  de  2º  grau,  como

chamado  à  época,  poderia  ensejar  a  habilitação  profissional,  mas  não  era

obrigatoriamente. Com a LDB/1996, o ensino médio passou a ser considerado

etapa final da educação básica e a habilitação profissional, facultativa.

Todavia,  mesmo  após  publicação  da  LDB  de  1996  a  educação

profissional de nível técnico continuou sofrendo modificações. Dado o caráter

genérico e minimalista da LDB (SAVIANI, 1997) abriu-se espaço para diversas

regulamentações feitas por decretos do Poder Executivo. Como o decreto nº

2.208 de 17 de abril de 1997, implantado pelo governo de Fernando Henrique

Cardoso (FHC), o qual proibiu que o ensino médio também pudesse preparar

para o trabalho e ofertar uma habilitação profissional em conjunto. 

12. Chamado de ensino de 2º grau à época, pela Lei nº 5.692/1971. 
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O decreto nº 2.208/97 veio a regular os artigos 39 a 42 da LDB e proibiu

que a educação profissional  fosse executada de modo integrado ao ensino

médio, ao afirmar em seu artigo 5º que a educação profissional de nível técnico

teria organização curricular própria e independente do ensino médio. A reforma

que incidiu sobre o ensino médio, separando-o mecanicamente da educação

profissional foi bastante significativa, na análise de Ciavatta e Ramos (2012a,

p. 18): 

Se a reforma de toda a educação básica e superior teve implicações
para a educação dos trabalhadores, aquela que incidiu sobre o ensino
médio foi a mais significativa. Após a importante luta social por um
projeto  de  educação  unitária,  tecnológica  e  politécnica,  visando  à
formação  omnilateral  dos  trabalhadores  e  tendo  o  trabalho  como
princípio educativo, a educação técnico-profissional de nível médio foi
separada  mecanicamente  do  ensino  médio  e  tornada  paralela  ou
subsequente a ele.

Para Ferretti e Silva Júnior (2000) estas mudanças inauguram um novo

paradigma educacional, que se orienta predominantemente pela racionalidade

do capital  (do “mundo dos negócios”)  e conduz à inequívoca subsunção da

esfera educacional à esfera econômica, o que se denomina de mercantilização

da educação. Frigotto,  Ciavatta  e Ramos (2012)  sinalizam que,  enquanto o

primeiro projeto de LDB objetivava uma educação integral, as reformas vieram

regulamentar  formas  fragmentadas  de  educação  profissional  em função  do

mercado. 

Enquanto  o  primeiro  projeto  de  LDB  sinalizava  a  formação
profissional integrada à formação geral nos seus múltiplos aspectos
humanísticos e científico-tecnológicos, o Decreto n. 2.208/97 e outros
instrumentos legais  (como a Portaria n.  646/97)  vêm não somente
proibir  a  pretendida  formação integrada,  mas regulamentar  formas
fragmentadas  e  aligeiras  de  educação profissional  em função  das
alegadas necessidades do mercado (p. 25).

Moraes (1998. p. 112) entendeu que o propósito do decreto era eliminar

do currículo a chamada formação geral, “destruindo-se, irresponsavelmente, a

experiência  institucional  de  construção  da  educação  integral,  que  os

educadores propunham fazer avançar no projeto de LDB/Jorge Hage através

da  configuração  da  escola  básica  unitária”.  Neste  mesmo  sentido,  para
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Ciavatta  e  Ramos  (2012a)  tal  decreto  expressa  de  forma  emblemática  a

regressão social e educacional do ideário neoconservador ou neoliberal13 e da

afirmação  e  ampliação  da  desigualdade  de  classes  e  do  dualismo  na

educação. 

Saviani  (2013)  compreende  que  na  década  de  1990  sobressaiu  o

império do mercado com as reformas de ensino neoconservadoras. Para esse

período,  Lopes  (2008)  destaca  a  crescente  subordinação  dos  Estados

nacionais às exigências das agências multilaterais, como os Bancos Mundial e

Interamericano de Desenvolvimento, sendo que Kuenzer (2006) explicita que o

decreto atendeu a um acordo realizado entre o MEC e o Banco Mundial. 

Frigotto e Ciavatta (2003) ressaltam que os anos de 1990 registram a

presença  dos  organismos  internacionais  e  ainda  o  protagonismo  desses

organismos, Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento, nas

reformas  sociais  e  educacionais.  Segundo  os  autores,  os  especialistas  e

membros  da  equipe  de  FHC  à  época  eram,  em  sua  maioria,  intelectuais

altamente preparados em universidades do exterior e com passagem por esses

organismos que estão na base das reformas implementadas na década de

1990.  Tais  reformas  foram financiadas  com recursos  obtidos  com o  Banco

Interamericano de Desenvolvimento (RAMOS, 2011). 

Essas medidas da década de 1990 revelam que, do projeto original de

LDB que tramitava na Câmara e apontava para uma concepção socialista de

educação, que trazia a ideia de uma educação politécnica que formasse um

cidadão integral  e completo, pouco restou. Tanto o texto da LDB quanto as

regulamentações que vieram a posteriori nessa década deixam clara a filiação

à concepção neoliberal, numa perspectiva de: 

13.  De acordo com Minto (2006a), o neoliberalismo é uma doutrina inspirada no liberalismo
clássico econômico. Se opõe a todo o pensamento econômico de inspiração Keynesiana e às
políticas dele  consequentes,  como o Estado de Bem-estar  social.  Prevê o afastamento do
Estado em relação às atividades econômicas, bem como a realização de inúmeras reformas
institucionais que permitam a livre competição e a livre circulação dos capitais, de forma que a
única ação reguladora possível seja a do mercado. Defende-se, nessa linha de pensamento, a
privatização de todos os setores da economia nacional, transferência de serviços públicos ao
setor  privado,  desregulamentação  do  sistema  financeiro,  redução  dos  encargos  e  direitos
sociais como um todo, redução dos gastos governamentais, entre outras.
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[…]  valorização  dos  mecanismos  de  mercado,  apelo  à  iniciativa
privada  e  às  organizações  não-governamentais  em  detrimento  do
lugar e do papel do Estado e das iniciativas do setor público, com a
consequente  redução  das  ações  e  dos  investimentos  públicos
(SAVIANI, 1997, p. 200). 

Depois de dois  governos consecutivos,  em 2002,  Fernando Henrique

Cardoso, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) deixa o cargo de

presidente, já que nas eleições presidenciais foi eleito o candidato Luiz Inácio

Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores (PT).  Por  representar  um novo

partido  político  no  poder,  tal  governo  trouxe  expectativas  de  mudança  nas

políticas  sociais,  inclusive  de  educação,  com  grupos  que  lutavam  por  um

projeto  de  desenvolvimento  popular  democrático  e  por  uma  educação

politécnica no ensino médio, com esperanças de que o decreto nº 2.208/1997

fosse revogado e a dualidade superada. 

O ano de 2003 marca o início de um novo período político no país.
Ascende à presidência da República um candidato que se fez pela
luta  sindical.  Seu  projeto  de  governo,  em  grandes  linhas,  reunia
históricas reivindicações populares. No caso da educação, além de
uma agenda de mudanças, a revogação do Decreto n. 2.208/1997,
pedra fundamental da reforma curricular do ensino médio na década
anterior, era compromisso inviolável (RAMOS, 2011, p. 775). 

Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012) o movimento de revogação

do  decreto  nº  2.208/1997  e  a  normatização  da  articulação  entre  educação

profissional  técnica  de  nível  médio  e  o  ensino  médio  na  forma  integrada

pretendia restabelecer parte do projeto original  da LDB. Ainda segundo tais

autores,  a  revogação  do  decreto  “tornou-se  emblemática  da  disputa  e  a

expressão  pontual  de  uma  luta  teórica  em  termos  da  pertinência  político-

pedagógica do ensino médio integrado à educação profissional” (FRIGOTTO;

CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 26). 

Como explicitado por Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012), o governo Lula

tinha o compromisso de revogar o decreto nº 2.208/97 e poderia tê-lo feito logo

de imediato, mas teve que conciliar interesses com as forças conservadoras do

governo,  que  defendiam a  sua  manutenção.  Politicamente,  havia  caminhos

divergentes que poderiam ser tomados para a revisão da legislação: um deles

seria somente revogar o decreto e considerar a própria LDB como reguladora
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do assunto, o outro, defendido por alguns intelectuais e entidades da sociedade

civil,  seria enviar projeto de lei  ao Congresso Nacional  para substituição do

decreto revogado.  Por fim,  após um processo de disputas e negociações e

como  desfecho  de  um  processo  polêmico,  o  decreto  nº  2.208/1997  foi

revogado em 2004 e substituído por outro, o decreto nº 5.154 do mesmo ano. 

A  principal  mudança  dada  pelo  decreto  nº  5.154/2004  foi  o

restabelecimento da possibilidade da educação profissional  técnica de nível

médio ser ofertada de forma articulada ao ensino médio e não mais de maneira

independente e única como prevista outrora.

Embora o decreto nº 5.154/2004 tenha restabelecido a possibilidade de

integração do ensino médio à educação profissional técnica, Frigotto, Ciavatta

e  Ramos  (2012)  também  apontam  que  seu  conteúdo  final  sinaliza  a

persistência de forças conservadoras e também revelam a timidez política do

governo na direção de um projeto nacional de desenvolvimento popular e de

massa. 

Ao final de dois anos do governo Lula, aos poucos várias análises
explicitam e deixam mais claro que o governo não se coloca uma
pauta de mudanças estruturais. Pelo contrário, ele é expressão de um
bloco  heterogêneo  dentro  do  campo  da  esquerda  e  com alianças
cada  vez  mais  conservadoras  (FRIGOTTO,  CIAVATTA E  RAMOS,
2012, p. 26). 

Kuenzer  (2008,  p.  500),  ao  analisar  o  novo  decreto,  explicita  que,

embora ele tenha revogado o anterior e recriado os cursos médios integrados,

na prática incorporou todas as modalidades do decreto revogado.

[...] indagou-se acerca da sua verdadeira intenção, uma vez que, não
obstante revogue formalmente o decreto 2.208/97, na prática não o
faz, porque, embora ‘re-crie’ os cursos médios integrados, o que na
prática  não  seria  necessário  por  estarem  eles  contemplados  no
parágrafo  2º  do  artigo  36  da  lei  9.394/96,  incorpora  todas  as
modalidades  de  educação  profissional  por  ele  propostas,  com
pequenas mudanças de denominação.

Ainda  que  a  publicação  do  novo  decreto  nº  5.154/2004  não  tenha

representado os  avanços desejados pelas  posições mais  progressistas,  um

fator importante foi a retomada da possibilidade de uma educação profissional

integrada ao ensino médio. Eliezer Moreira Pacheco, que ocupou o cargo de
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secretário de educação profissional e tecnológica do MEC na maior parte do

período  do  governo  Lula,  afirmou  que  o  governo,  desde  o  início,  buscou

implementar  políticas  que  se  contrapunham  às  concepções  neoliberais  do

governo  anterior,  dando  oportunidades  para  jovens  da  classe  trabalhadora

(PACHECO, 2011). O objetivo central da Secretaria de Educação Profissional e

Tecnológica (SETEC) era não só formar um profissional para o mercado, mas

sim um cidadão para o mundo do trabalho, que poderia ser tanto um técnico

quanto um filósofo. 

Em 2007, considerando esse objetivo da SETEC de não só formar para

o mercado de trabalho, se observa, com o decreto nº 6.095 e a publicação do

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) uma das políticas da gestão do

presidente  Lula  para  a  educação  profissional:  a  proposição  dos  Institutos

Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Educação  Profissional  e

Tecnológica. Segundo a proposta legal:

Trata-se de um arranjo educacional que articula, em uma experiência
institucional  inovadora,  todos  os  princípios  que  informaram  a
formulação do PDE. Esse arranjo pode abrir excelentes perspectivas
para o ensino médio, hoje em crise aguda. A combinação virtuosa do
ensino  de  ciências  naturais,  humanidades  (inclusive  filosofia  e
sociologia)  e  educação  profissional  e  tecnológica  –  o  que  deve
contemplar o estudo das formas de organização da produção – pode
repor, em novas bases, o debate sobre a politecnia, no horizonte da
superação da oposição entre o propedêutico e o profissionalizante
(BRASIL, 2007b, p. 33).

Saviani  (2007a),  ao analisar o PDE e as ações relativas à educação

básica,  observa  três  iniciativas,  sendo  uma delas  a  reorganização  da  rede

federal  de  escolas  técnicas,  integrando-as  nos  Institutos  Federais  de

Educação, Ciência e Tecnologia. Tal iniciativa se efetiva em julho de 2008 com

a Lei  nº 11.741 que altera a LDB/1996 com o propósito  de “redimensionar,

institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível

médio,  da  educação  de  jovens  e  adultos  e  da  educação  profissional  e

tecnológica” (BRASIL, 2008a, p.1).

Para Ortigara (2014) da mesma forma que a concepção de educação

profissional  se  consolidou  na  LDB/1996,  a  partir  da  Lei  nº  11.741/2008  o

processo já mencionado de integração das escolas da rede federal no PDE
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veio a se consolidar com a aprovação da lei que instituiu a Rede Federal de

Educação Profissional Científica e Tecnológica. 

Pacheco (2011) indica que é importante frisar, no projeto dos Institutos

Federais, a proposta curricular que integra o ensino médio à formação técnica.

Para  ele  a  proposta  estabelece  diálogo entre  os  conhecimentos  científicos,

tecnológicos, sociais, humanísticos e habilidades relacionadas ao trabalho.

[...]  essa  proposta,  além  de  estabelecer  o  diálogo  entre  os
conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos e os
conhecimentos  e  habilidades  relacionados  ao  trabalho,  além  de
superar o conceito da escola dual e fragmentada, pode representar,
em essência, a quebra da hierarquização de saberes e colaborar, de
forma efetiva, para a educação brasileira como um todo, no desafio
de construir uma nova identidade para essa última etapa da educação
básica (PACHECO, 2011, p. 26).

Na ótica de Pacheco, Pereira e Domingos Sobrinho (2010), o conjunto

de ações da SETEC deveria pautar-se pela indissociabilidade entre formação

geral  e profissional,  na perspectiva da educação integral.  Nas palavras dos

autores:

Na proposta dos Institutos Federais, agregar à formação acadêmica à
preparação  para  o  trabalho  (compreendendo-o  em  seu  sentido
histórico, mas sem deixar de afirmar seu sentido ontológico) e discutir
os princípios das tecnologias a ele concernentes dão luz a elementos
essenciais  para  a  definição  de  um  propósito  específico  para  a
estrutura curricular da educação profissional e tecnológica. O que se
propõe é uma formação contextualizada, banhada de conhecimentos,
princípios e valores que potencializam a ação humana na busca de
caminhos de vida mais dignos (PACHECO, 2011, p. 15).

Deste  modo,  pela  Lei  nº  11.892/2008  foram  criados  os  Institutos

Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  (IFs),  como  parte  da  Rede

Federal, representando a luta por uma formação integral, durante a gestão do

presidente Lula.  Pela Lei de criação da rede federal,  uma das finalidades e

características dos Institutos Federais é 

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis
e  modalidades,  formando  e  qualificando  cidadãos  com  vistas  na
atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase
no  desenvolvimento  socioeconômico  local,  regional  e  nacional
(BRASIL, 2008b, p. 4). 
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No  entendimento  de  Pacheco  (2011,  p.  16)  “o que  está  em  curso,

portanto, reafirma que a formação humana, cidadã, precede a qualificação para

a  laboralidade  e  pauta-se  no  compromisso  de  assegurar  aos  profissionais

formados a capacidade de manter-se em desenvolvimento”. 

Derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico, articulando

trabalho, ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana é um dos

objetivos  basilares  dos  Institutos  (PACHECO,  2011).  Os  Institutos  Federais

podem ofertar vários níveis de educação, desde o ensino médio até o  stricto

sensu e  pela Lei  nº  11.892/2008 no mínimo 50% da oferta  de vagas deve

destinar-se à educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na

forma de cursos integrados, aos concluintes do ensino fundamental e público

da educação de jovens e adultos. 

Ainda segundo Pacheco (2011), a educação profissional e tecnológica é

vista  como  estratégica,  não  apenas  como  elemento  contribuinte  para  o

desenvolvimento econômico e tecnológico nacional, mas também como fator

para fortalecimento do processo de inserção cidadã de milhões de brasileiros.

E ainda, o fazer pedagógico dos Institutos revelam a decisão de romper com

um formato já consagrado de lidar com o conhecimento de forma fragmentada

já que busca a superação da separação ciência/tecnologia e teoria/prática.

O fazer pedagógico desses institutos, ao trabalhar na superação da
separação  ciência/tecnologia  e  teoria/prática,  na  pesquisa  como
princípio educativo e científico, nas ações de extensão como forma de
diálogo permanente com a sociedade, revela sua decisão de romper
com  um  formato  consagrado,  por  séculos,  de  lidar  com  o
conhecimento de forma fragmentada (PACHECO, 2011, p. 27).

De  forma  geral,  a  Rede  Federal  (Lei  nº  11.892/2008)  foi  instituída

abarcando  38  Institutos  Federais,  espalhados  por  todas  as  unidades  da

federação,  pela  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná  (UTFPR),  por

dois Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET-RJ e CEFET-MG),

por vinte e quatro Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais e

pelo Colégio Pedro II.  Os 38 Institutos Federais  são fruto da junção de 38

escolas agrotécnicas federais, 32 CEFETs, 08 escolas técnicas federais e 08
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escolas técnicas vinculadas, sendo que a grande maioria destas evoluíram das

primeiras escolas de aprendizes e se reformularam quando da integração das

instituições  federais  de  educação  tecnológica,  prevista  pelo  decreto  nº

6.095/2007 (ORTIGARA, 2014)14. 

Tendo  como  um  dos  principais  objetivos  a  oferta  de  educação

profissional técnica integrada ao ensino médio, um dos princípios basilares dos

Institutos Federais é a formação integral. Pacheco (2011) chegou a afirmar que

trata-se  de  um  projeto  progressista  que  entende  a  educação  com  o

compromisso de transformação, capaz de modificar a vida social e atribuir-lhe

mais sentido.

Trata-se de um projeto progressista que entende a educação como
compromisso  de  transformação  e  de  enriquecimento  de
conhecimentos  objetivos  capazes  de  modificar  a  vida  social  e  de
atribuir-lhe  maior  sentido  e  alcance  no  conjunto  da  experiência
humana,  proposta  incompatível  com  uma  visão  conservadora  de
sociedade (PACHECO, 2011, p. 17).

A partir da efetiva criação dos Institutos Federais (Lei nº 11.892/2008) foi

previsto que todos os Institutos deveriam elaborar o Plano de Desenvolvimento

Institucional  (PDI).  Ortigara (2014) faz uma análise dos PDIs de 28 desses

Institutos  criados  em  2008,  buscando  compreender  qual  a  concepção  de

formação presente em tais documentos, as quais orientaram seus processos

pedagógicos.  Para  o  autor,  os  PDIs  “refletem  a  forma  como  as  políticas

conformadas pelos elementos normativos foram apreendidas pelos atores do

nível institucional, no processo de implementação das políticas” (ORTIGARA,

2014, p. 131). 

Esse  mesmo autor,  considerando  a  concepção  de  formação  integral,

analisa a concepção presente nos PDIs e conclui  que esta predominou nos

elementos  analisados.  Entretanto,  a  concepção  de  formação  funcionalista15

14. A historicidade dos Institutos Federais remonta a 1909, com a criação pelo presidente Nilo
Peçanha das Escolas de Aprendizes Artífices, pelo Decreto nº 7.566. O resgate da educação
profissional no Brasil aponta a criação dessas escolas como sendo a origem da Rede Federal
de escolas profissionais (ORTIGARA, 2014). Ao longo dos anos as escolas foram mudando de
nomenclatura, passando a escolas técnicas federais e escolas agrotécnicas federais, e mais
tarde a Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET). 
15.  Para  Ortigara  (2014)  a  formação  funcionalista  é  aquela  na  qual,  pela  interpretação  do
documento,  fez  referências,  direta  ou  indiretamente  a  conceitos  como  modularização,
flexibilidade,  saídas  intermediárias,  empreendedorismo,  formação  por  competências
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também pode ser identificada de forma significativa, principalmente nos itens

“organização didática” e “oferta de novos cursos”. Neste sentido, para Ortigara

(2014),  a  formação  integral  diz  respeito  à  formação  geral  como  parte

inseparável da formação profissional em que o trabalho é considerado princípio

educativo sob uma base unitária de formação humana que contemple todas as

dimensões  da  formação  humana,  já  outras  formas  de  compreensão  como

justaposição, ensino de tempo integral e interdisciplinaridade contemplam uma

formação restrita, portanto funcionalista.

No Estado de Minas Gerais,  foram instituídos 05 Institutos,  cada um

deles abrangendo uma região do Estado:

1. IF de Minas Gerais, na região central do estado (IFMG);

2. IF Norte de Minas Gerais (IFNMG);

3. IF Triângulo Mineiro (IFTM);

4. IF Sudeste (IFSUDESTE); e 

5. Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS). 

Em atendimento à legislação, o IFSULDEMINAS publicou seu PDI em

2009,  com  vigência  até  o  ano  de  2013.  É  importante  considerar  o  viés

progressista  dado  ao  projeto  de  implantação  desse  Instituto  Federal,  de

formação  integral  e  humana.  No  PDI  2009-2013  já  consta  como missão  a

formação de cidadãos humanistas, assim expressa: 

Promover  a  excelência  na  oferta  da  educação  profissional  e
tecnológica, em todos os níveis, formando cidadãos críticos, criativos,
competentes e humanistas, articulando ensino, pesquisa e extensão e
contribuindo  para  o  desenvolvimento  sustentável  do  sul  de  Minas
Gerais (IFSULDEMINAS, 2009, p. 14). 

Outro  ponto  importante  constante  no  PDI  do  IFSULDEMINAS  é  a

concepção de currículo, a qual contempla um conjunto integrado de atividades

a partir da visão de homem, mundo, sociedade, trabalho, cultura e educação.

profissionais,  habilitação profissional,  ênfase em conhecimentos tecnológicos em detrimento
dos conhecimentos científicos, formação para o mercado de trabalho, entre outras formas de
expressão.
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Para  o  IF  Sul  de  Minas  o  currículo  é  um  conjunto  integrado  e
articulado  de  atividades  concebidas  pedagogicamente  a  partir  da
visão de homem, de mundo, de sociedade, de trabalho, de cultura e
educação,  objetivando  promover  a  construção  e  reconstrução  do
conhecimento e  o  desenvolvimento dos indivíduos e  da sociedade
(IFSULDEMINAS, 2009, p. 29).

Também no referido PDI, como um dos princípios filosóficos e teórico-

metodológicos gerais que norteiam as práticas acadêmicas da instituição, está

a “retomada de uma concepção mais humanista de educação orientada para o

pleno  desenvolvimento  humano”  (IFSULDEMINAS,  2009,  p.  59).  Princípios

como  a  transversalidade  são  norteadores  na  formulação  e  no  desenho

curricular.

Acompanhando o processo de construção da identidade institucional do

IFSULDEMINAS,  os  procedimentos  metodológicos  da  área  pedagógica

também passaram por mudanças, que vão desde a articulação entre ensino

médio e educação profissional (integração dos cursos) até a formação cidadã e

vinculada ao mundo do trabalho (IFSULDEMINAS, 2009). 

Antes da criação dos Institutos Federais, ainda na vigência do decreto nº

2.208/1997,  estava  vigente  também a  Resolução  CEB 04/99,  do  Conselho

Nacional de Educação, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a

educação profissional de nível técnico e trazia princípios condizentes com a

separação da educação profissional da educação básica. Posteriormente, com

a publicação do decreto nº  5.154/2004 que restabeleceu a possibilidade de

integração  da  educação  profissional  e  educação  básica,  a  Resolução

CNE/CEB  01/2005  trouxe  pequenos  ajustes  à  resolução  anterior,  somente

permitindo a integração do ensino médio à formação técnica. Nesse contexto,

somente em 2012 as diretrizes curriculares foram totalmente reformuladas para

atender  à  nova realidade e  para  conduzir  as  ações dos Institutos  Federais

criados em 2008. 

A Resolução CNE/CEB 06/2012 faz parte do aparato legal que conduz

as  ações  do  IFSULDEMINAS  e  define  em  seu  artigo  6º  os  princípios

norteadores da educação profissional técnica de nível médio e, dentre eles,

cabe destacar  um que vai  ao encontro das ideias dos educadores de uma

educação politécnica, integral, que tenha o trabalho como princípio educativo:
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“trabalho  assumido  como  princípio  educativo,  tendo  sua  integração  com  a

ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta político-pedagógica e

do desenvolvimento curricular” (BRASIL, 2012, p. 2). 

Tendo  como  base  a  Resolução  nº  28/2013  do  IFSULDEMINAS que

dispõe sobre a aprovação das Normas Acadêmicas dos Cursos Integrados da

Educação Técnica Profissional de Nível Médio, espera-se que a atuação do

IFSULDEMINAS ocorra com base em sua missão, que prevê a formação de

cidadãos humanistas e siga os princípios definidos em seu PDI e na Resolução

CNE/CEB 06/2012,  sendo  que  essa  última  estabelece  que  o  trabalho  seja

assumido como princípio educativo. 

Em síntese, o que podemos perceber é um contraponto de concepções

Desde a promulgação da LDB a ideia de uma formação integral  já  não foi

aquela  que  prevaleceu  no  texto  da  lei,  como  previsto  no  projeto  original

proposto  pelos  educadores.  Logo  nos  anos  seguintes  à  aprovação,  a

regulamentação pelo decreto nº 2.208/1997 no governo FHC veio confirmar a

separação entre educação básica e profissional. Somente alguns anos mais

tarde, com a mudança do governo, o decreto foi revogado, substituído por outro

e a educação profissional pôde ser ofertada de modo integrado. Esse percurso

demonstra a dualidade existente e, a partir das proposições do governo Lula,

com a  criação  dos  Institutos  Federais,  novas  possibilidades  se  abriram no

sentido de retomada de uma educação integral. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO

O ensino médio integrado é ofertado por todos os Institutos Federais do

país, sendo regido por normas legais que indicam o caminho a ser percorrido,

tendo o trabalho como princípio educativo. Preocupados com a formação dos

jovens  alunos,  no  âmbito  de  um  desses  Institutos,  o  IFSULDEMINAS,

buscamos analisar a organização administrativa e pedagógica dos cursos de

ensino médio integrado dessa instituição, cotejando as diretrizes e disciplinas

propostas  pelos  cursos com a proposição geral  do  ensino  médio  integrado

constante  nos  documentos  legais  e  diretrizes  que  amparam  a  atuação  da

instituição.

A  partir  de  nosso  recorte  de  pesquisa,  optamos  pela  abordagem

qualitativa  a  ser  realizada  por  meio  de  um  estudo  de  campo,  de  caráter

exploratório e descritivo, tomando como lócus de pesquisa o IFSULDEMINAS e

como instrumento de coleta de dados a pesquisa documental  e  entrevistas

semiestruturadas.  Ao  longo  desse  capítulo  apresentaremos  detalhadamente

nosso percurso metodológico. 

3.1 CAMPO DE PESQUISA

O campo de estudo será o IFSULDEMINAS e suas unidades. Como já

mencionado  no  capítulo  2,  na  criação  dos  Institutos  Federais,  uma  das

instituições  criadas  no  estado  de  Minas  Gerais  foi  o  IFSULDEMINAS.  Sua

estrutura conta com nove unidades: 

a) a Reitoria, sede administrativa, localizada em Pouso Alegre;

b) 03 campi que eram as antigas escolas agrotécnicas, transformadas e

integradas, a partir da Lei nº 11.892/2008, sendo estes nas cidades de

Inconfidentes,  Machado  e  Muzambinho,  os  quais  chamaremos  de

unidades pré-existentes;

c)  03  campi  fruto  da  expansão  posterior  à  criação,  localizados  nas

cidades de Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre;
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d) e 02  campi  avançados,  isto é, em fase inicial  de implantação, nas

cidades de Carmo de Minas e Três Corações. 

Compete  aos  campi  prestar  os  serviços  educacionais  para  as

comunidades em que se inserem e à Reitoria a competência estruturante de

influenciar  na  prestação  educacional  concreta  no  cotidiano  das  unidades

(IFSULDEMINAS,  2014a).  Conforme  previa  a  proposta  de  criação  dos

Institutos, sua a atuação é verticalizada, possuindo cursos que vão desde  a

educação básica até cursos  stricto sensu.  Também destina, prioritariamente,

50% de suas vagas ao ensino médio integrado. 

Considerando  nosso  recorte  de  pesquisa,  tomamos  para  a  presente

análise  os  cursos  de  ensino  médio  integrado,  levando  em  conta  todas  as

unidades, um total  de 22 cursos, nas áreas de Administração, Agrimensura,

Agropecuária,  Alimentos,  Comunicação  Visual,  Edificações,  Eletrotécnica,

Informática,  Mecânica  e  Produção de Moda,  como indicado no quadro  1  a

seguir.  Cabe  esclarecer  que  os  cursos  na  modalidade  Proeja  não  foram

considerados na coleta de dados por se basearem em legislação diferente,

com  público-alvo  distinto  e  direcionamento  das  políticas  de  ensino  com

especificidades para o público ao qual é destinado: jovens e adultos. 

                Quadro 1 – Cursos de ensino médio integrado do IFSULDEMINAS

Campus Cursos Campus Cursos

Pouso Alegre Técnico em Administração Poços de Caldas Técnico em Eletrotécnica

Três Corações Técnico em Administração Inconfidentes Técnico em Informática

Inconfidentes Técnico em Agrimensura Machado Técnico em Informática

Inconfidentes Técnico em Agropecuária Muzambinho Técnico em Informática

Machado Técnico em Agropecuária Passos Técnico em Informática

Muzambinho Técnico em Agropecuária Poços de Caldas Técnico em Informática

Inconfidentes Técnico em Alimentos Pouso Alegre Técnico em Informática

Machado Técnico em Alimentos Carmo de Minas Técnico em Informática

Muzambinho Técnico em Alimentos Três Corações Técnico em Informática

Passos Técnico em Comunicação
Visual

Três Corações Técnico em Mecânica

Pouso Alegre Técnico em Edificações Passos Técnico em Produção de
Moda

               Fonte: Documentação IFSULDEMINAS, organização nossa, 2017.
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Destacamos  que  os  campi  pré-existentes  como  indicado  acima,  são

unidades  já  muito  antigas,  com  uma  forte  tradição,  enquanto  escolas

agrotécnicas.  A unidade  de  Inconfidentes  completará  100  anos  em  2018,

Machado completou 60 anos em 2017 e Muzambinho, 64 anos também em

2017. Já as unidades de Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre iniciaram

suas  atividades  em  2010,  ainda  como  polos  de  rede,  contando  para  seu

funcionamento  com  parcerias  e  apoio  das  unidades  pré-existentes.

Oficialmente elas foram elevadas à categoria de Campus, em 2012, quando

começaram a ter sua estrutura própria. E, por fim, as unidades de Carmo de

Minas  e  Três  Corações,  as  mais  recentes,  iniciadas  como  polos  de  rede,

elevadas e classificadas à categoria campus avançado em 2014.

3.2 INSTRUMENTOS E COLETA DE DADOS

Para uma análise detalhada das diretrizes e disciplinas propostas pelos

cursos do ensino médio integrado nos diversos campi do IFSULDEMINAS e

seu  cotejamento  com  a  proposição  geral  para  o  ensino  médio  integrado

constante  nos  documentos  legais  e  diretrizes  que  amparam  a  atuação  da

instituição, nossa primeira fase de pesquisa consistiu em proceder à análise

documental  dos  projetos  pedagógicos,  matrizes  curriculares  e  outros

documentos que fazem parte da organização administrativa dos cursos objeto

do presente estudo, assim como da proposta anunciada para o ensino médio

integrado dos Institutos, como especificado no quadro 2 a seguir. 

     Quadro 2 – Documentos consultados do IFSULDEMINAS e dos cursos integrados

Documentos consultados do IFSULDEMINAS e dos cursos integrados

Horário de aula - Campus Carmo de Minas – 2016 – 1º semestre

Horário de aula - Campus Carmo de Minas – 2016 – 2º semestre

Horário de aula - Campus Carmo de Minas - 2017

Horário de aula - Campus Inconfidentes-2016- 1º semestre

Horário de aula - Campus Inconfidentes-2016- 2º semestre

Horário de aula - Campus Inconfidentes-2017

Horário de aula - Campus Machado - 2016

Horário de aula - Campus Machado - 2017
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Horário de aula - Campus Muzambinho - 2016

Horário de aula - Campus Muzambinho - 2017

Horário de aula - Campus Passos – 2016 – 1º semestre – Comunicação Visual

Horário de aula - Campus Passos – 2016 – 2º semestre – Comunicação Visual

Horário de aula - Campus Passos – 2016 – 1º semestre – Informática – 1 º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2016 –  1º semestre – Informática – 2º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2016 –  1º semestre – Informática – 3º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2016 – 2º semestre – Informática – 1 º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2016 –  2º semestre – Informática – 2º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2016 –  2º semestre – Informática – 3º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2016 – 1º semestre – Produção de Moda  - 1º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2016 – 1º semestre – Produção de Moda  - 2º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2016 – 2º semestre – Produção de Moda – 1º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2016 – 2º semestre – Produção de Moda – 2º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2017 -  Comunicação Visual – 1º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2017 -  Comunicação Visual – 2º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2017 -  Informática – 1º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2017 -  Informática – 2º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2017 -  Informática – 3º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2017 -  
Produção de Moda – 1º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2017 -  
Produção de Moda – 2º ano

Horário de aula - Campus Passos – 2017 -  
Produção de Moda – 3º ano

Horário de aula - Campus Poços de Caldas -2016- 1º semestre

Horário de aula - Campus Poços de Caldas -2016- 2º semestre

Horário de aula - Campus Poços de Caldas -2017 – Eletrônica – 1º ano 

Horário de aula - Campus Poços de Caldas -2017 – Eletrônica – 2º ano 

Horário de aula - Campus Poços de Caldas -2017 – Eletrônica – 3º ano 

Horário de aula - Campus Poços de Caldas -2017 – Informática – 1º ano 

Horário de aula - Campus Poços de Caldas -2017 – Informática – 2º ano 

Horário de aula - Campus Poços de Caldas -2017 – Informática – 3º ano 

Horário de aula - Campus Pouso Alegre - 2016

Horário de aula - Campus Pouso Alegre - 2017

Horário de aula - Campus Três Corações – 2016 – 1º semestre

Horário de aula - Campus Três Corações – 2016 – 2º semestre

Horário de aula - Campus Três Corações – 2017

Plano de Desenvolvimento Institucional 2009-2013 do IFSULDEMINAS

Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018 do IFSULDEMINAS 
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Projeto Pedagógico do Curso – Agropecuária – Machado - 2012

Projeto Pedagógico do Curso - Alimentos – Machado - 2012

Projeto Pedagógico do Curso - Informática – Machado - 2012

Resolução IFSULDEMINAS nº 28, de 17 de setembro de 2013
Dispõe sobre a aprovação das Normas Acadêmicas dos Cursos Integrados da Educação

Técnica Profissional de Nível Médio

Resolução nº 54, de 25 de novembro de 2013
Dispõe sobre a aprovação da reestruturação do Projeto   Pedagógico do Curso Técnico em

Agropecuária  Integrado  ao  Ensino  Médio – Câmpus Muzambinho

Resolução nº 56, de 25 de novembro de 2013
Dispõe sobre a aprovação da reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em

Alimentos Integrado ao Ensino Médio – Câmpus Muzambinho

Resolução nº 64, de 25 de novembro de 2013
Dispõe sobre a aprovação da reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em

Alimentos (integrado) – Câmpus Inconfidentes

Resolução nº 82, de 16 de dezembro de 2013
 Dispõe  sobre  a  aprovação  da  reestruturação  do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em

Informática (integrado) – Câmpus Muzambinho

Resolução nº 85, de 16 de dezembro de 2013
Dispõe sobre a aprovação da reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em

Agrimensura (integrado) – Câmpus Inconfidentes

Resolução IFSULDEMINAS nº 57, de 12 de agosto de 2014
 Dispõe sobre a aprovação da alteração da redação dos artigos 31 a 34 do Regimento Geral
do IFULSEMINAS, os quais passam a estipular conteúdos mínimos para o organograma da

Reitoria; revoga os artigos 35
a 89 do Regimento Geral do IFSULDEMINAS; e prevê a aprovação de resolução específica

com o Regimento Interno da Reitoria

 Resolução IFSULDEMINAS nº 58, de 12 de agosto de 2014
Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno da Reitoria do IFSULDEMINAS

Resolução nº 88, de 27 de novembro de 2014
Dispõe sobre a aprovação da alteração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado

em Agropecuária - Câmpus Inconfidentes

Resolução nº 102, de 18 de dezembro de 2014
Dispõe sobre a aprovação da alteração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico de

Informática Integrado ao Ensino Médio – Câmpus Inconfidentes

Resolução nº 50, de 01 de setembro de 2015
Dispõe sobre a aprovação do Projeto Pedagógico e da criação do Curso Técnico em

Comunicação Visual Integrado ao Ensino Médio – Campus Passos

Resolução nº 53, de 01 de setembro de 2015
Dispõe sobre a aprovação do Projeto Pedagógico e da criação do Curso Técnico em

Informática Integrado – Campus Avançado Três Corações

Resolução nº 54, de 01 de setembro de 2015
Dispõe sobre a aprovação do Projeto Pedagógico e da criação do Curso Técnico em

Administração Integrado – Campus Avançado Três Corações

Resolução nº 56, de 01 de setembro de 2015
Dispõe sobre a criação do Curso Técnico em Informática Integrado – Campus Avançado

Carmo de Minas

Resolução nº 88, de 17 de dezembro de 2015
Dispõe sobre a aprovação da Reformulação e Atualização do PPC do Curso Técnico em
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Informática integrado - Campus Pouso Alegre

Resolução nº 89, de 17 de dezembro de 2015
Dispõe sobre a aprovação da reformulação e  atualização do PPC do Curso Técnico em

Administração,   integrado – Campus Pouso Alegre – IFSULDEMINAS

Resolução nº 93, de 17 de dezembro de 2015
Dispõe sobre a aprovação da reformulação e atualização do PPC do Curso Técnico em

Eletrotécnica, integrado - Campus Poços de Caldas – IFSULDEMINAS

Resolução nº 94, de 17 de dezembro de 2015
Dispõe sobre a aprovação da reformulação e atualização do PPC do Curso Técnico em

Informática, integrado - Campus Poços de Caldas – IFSULDEMINAS

Resolução nº 98, de 17 de dezembro de 2015
Dispõe  sobre  a aprovação da reformulação e atualização do PPC do Curso Técnico em

Produção de Moda, integrado – Campus Passos - IFSULDEMINAS

Resolução nº 99, de 17 de dezembro de 2015
Dispõe sobre a aprovação da reformulação e atualização do PPC do Curso Técnico em

Informática, integrado – Campus Passos – IFSULDEMINAS

Resolução nº 62, de 14 de setembro de 2016 
Dispõe sobre a Homologação da Resolução “ad referendum” 054/2016 que trata da Criação

do Curso Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio – Campus Três Corações

Resolução nº 63, de 14 de setembro de 2016
Dispõe sobre a Homologação da Resolução “ad referendum” 055/2016 que trata da Criação

do Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio – Campus Pouso Alegre

Resolução nº 80, de 15 de dezembro de 2016
Dispõe sobre a aprovação da alteração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em

Alimentos Integrado ao Ensino Médio – Campus Inconfidentes

Resolução nº 81, de 15 de dezembro de 2016
 Dispõe sobre a aprovação da alteração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em

Agrimensura Integrado ao Ensino Médio – Campus Inconfidentes

Resolução nº 82, de 15 de dezembro de 2016
 Dispõe sobre a aprovação da alteração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – Campus Inconfidentes

Resolução nº 83, de 15 de dezembro de 2016
Dispõe sobre a aprovação da alteração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – Campus Machado

Resolução nº 86, de 15 de dezembro de 2016
Dispõe sobre a aprovação da alteração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – Campus Machado

Resolução nº 87, de 15 de dezembro de 2016
Dispõe sobre a aprovação da alteração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em

Informática Integrado ao Ensino Médio – Campus Machado

Resolução nº 88, de 15 de dezembro de 2016
Dispõe sobre a aprovação da alteração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em

Alimentos Integrado ao Ensino Médio – Campus Machado

Resolução nº 91, de 15 de dezembro de 2016
Dispõe sobre a aprovação da alteração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em

Agropecuária, Integrado ao Ensino Médio – Campus Muzambinho

Resolução nº 92, de 15 de dezembro de 2016
Dispõe sobre a aprovação da alteração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em

Informática, Integrado ao Ensino Médio – Campus Muzambinho

     Fonte: Documentação IFSULDEMINAS, organização nossa, 2017.
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Importante registrar que para garantia do anonimato acordado com os

sujeitos  participantes  da  presente  investigação,  no  capítulo  que  tratará  da

análise  dos  dados,  os  projetos  pedagógicos dos cursos  investigados  serão

nomeados por códigos numéricos sequenciais, no esquema PPC – C[...], em

que  “PPC”  se  refere  a  Projeto  Pedagógico  de  Curso,  “C”  ao  curso  e  a

sequência  numérica  acrescentada  “[...]”  atribuída  aos  diferentes  cursos

analisados. 

A  opção  pela  análise  documental  se  justifica,  pois  segundo  Silva,

Almeida e Guindani  (2009) há uma riqueza de informações que podem ser

extraídas e resgatadas dos documentos e ainda para Ludke e André (2013) a

análise  documental  pode  se  constituir  numa técnica  valiosa  de  abordagem

qualitativa,  desvelando aspectos novos,  isso porque a pesquisa documental

permite  examinar materiais  que ainda não receberam tratamento e,  a partir

destes documentos buscar respostas para as perguntas de pesquisa. 

Com relação aos documentos do IFSULDEMINAS, compete à Reitoria, a

supervisão da execução das políticas de gestão educacional (IFSULDEMINAS,

2014b). Considerando a estrutura da instituição em questão, de acordo com a

Resolução IFSULDEMINAS nº 58/2014 nela há a Pró-Reitoria de Ensino, órgão

integrante da Reitoria, ao qual cabe planejar, supervisionar, coordenar e avaliar

a  execução  das  políticas  de  ensino,  de  modo  centralizado.  Como  setor

integrante desta Pró-Reitoria está a Diretoria de Desenvolvimento de Ensino, a

qual é responsável por executar as políticas e programas de desenvolvimento

de ensino, acompanhando de perto ações como a elaboração e efetivação de

Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

Assim, ainda nesta primeira etapa de coleta de dados, entrevistamos um

membro da Pró-Reitoria de Ensino, como representante da equipe de gestão

na condução das políticas macro de ensino.  O objetivo de tal  entrevista foi

captar, na visão desse membro, a política geral praticada para a elaboração

das  propostas  pedagógicas  e  qual  a  visão  deste  órgão  centralizado  no

planejamento e execução destas propostas. Como parte integradora de nossa

intenção,  pedimos  que  o  membro  da  equipe  de  gestão  indicasse,  em sua
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análise, os cursos que melhor promovem a integração na efetivação do ensino

médio integrado.

Como  segunda  etapa  da  coleta  de  dados,  após  análise  inicial  dos

documentos e a indicação dos cursos pelo representante da equipe de gestão,

entrevistamos  os  coordenadores  dos  cursos  indicados  como  aqueles  que

conseguem melhor  consolidar  a  proposta  de formação integrada no Ensino

Médio. Foram indicados quatro cursos, um curso em uma das unidades pré-

existentes,  reestruturado  em  2016  e  três  cursos  presentes  nos  campi

avançados.

A realização de entrevistas semiestruturadas justifica-se pois, segundo

Ludke  e  André  (2013),  a  entrevista  permite  maior  aprofundamento  das

informações obtidas e de pontos levantados por outras técnicas de coleta, bem

como permite a captação imediata e corrente da informação desejada. 

Na etapa das entrevistas,  pedimos a  anuência  dos entrevistados por

meio  de  termo  de  consentimento  livre  e  esclarecido16,  conforme  modelo

exposto no  Apêndice A,  no qual  constou não apenas os delineamentos da

pesquisa, mas também a indicação do respeito ao anonimato das declarações.

Para todas as entrevistas, o entrevistador se apoiou em roteiro (Apêndice B-

para o membro representante da equipe de gestão e  Apêndice C  para cada

um dos coordenadores entrevistados).  Segundo Manzini  (2003) o roteiro na

entrevista semiestruturada tem como função principal auxiliar o pesquisador a

conduzir a entrevista para o objetivo pretendido.

Em respeito  ao  anonimato  assumido  com os  participantes,  eles  não

serão identificados nominalmente, bem como nenhuma informação que permita

sua  identificação  será  registrada.  Para  tanto,  os  entrevistados  serão

identificados por códigos, sendo que o membro representante da gestão será

tratado  como  “Gestor”,  e  os  coordenadores  de  cursos  nomeados  por

“Coordenador”  seguido  pela  identificação  do  curso  segundo  numeração

sequencial atribuída aos cursos durante análise dos projetos pedagógicos dos

cursos, por exemplo, “Coordenador 1 – Curso 1”. 

16. A presente investigação foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do
Vale do Sapucaí – Univás, tendo como registro:  60491216.6.0000.51021
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Referente  às  falas  e  trechos  das  entrevistas  utilizados,  é  importante

explicitar que textualizamos as entrevistas, ou seja, não mantivemos erros de

concordância recorrentes na oralidade, por não ser um estudo que exigisse tal

análise e também alteramos as possíveis marcas de gênero, com o objetivo de

preservar  ainda  mais  fortemente  o  anonimato  dos  entrevistados,  sendo

utilizado, em todas as ocasiões, o gênero masculino. 

3.3 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Após  a  coleta  de  dados  e  objetivando  sua  organização  e  análise,

optamos  por  nos  basearmos  na  análise  de  conteúdo  proposta  por  Bardin

(1977). 

Durante  o  exame dos  dados  e  seguindo  as  orientações  postas  pela

proposta  de  análise  de  conteúdo,  iniciamos  o  trabalho  com  uma  leitura

flutuante  dos  projetos  pedagógicos  de  cursos  e  entrevistas,  em  que

objetivamos destacar trechos e declarações cujo núcleo de conteúdo nos ajuda

a pensar sobre a formação integrada nos cursos de ensino médio integrado

dos cursos analisados.

Procuramos construir agrupamentos por tema, os quais deram origem à

organização inicial dos dados que será apresentada no capítulo “Ensino médio

integrado  em cursos  do  IFSULDEMINAS:  apresentação  e  organização  dos

dados”.

Durante essa fase e para armazenamento dos dados, construímos uma

tabela no programa Open Office Calc, onde inserimos os trechos retirados dos

projetos  pedagógicos  de  cursos  e  entrevistas,  os  núcleos  de  conteúdo

identificados e, posteriormente, os temas após agrupamento por aproximação

de assunto tratado.

Em  continuidade  ao  processo  de  análise  dos  dados,  passamos  a

construir temáticas a partir dos temas identificados pelos núcleos de conteúdo

e,  com  o  banco  de  dados  montado,  e  observando  os  temas  destacados,

elegemos  nossas  temáticas  de  análise  procurando  compreender  as
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concepções  de  integração,  as  ações  buscadas  para  que  ela  ocorresse,  o

acompanhamento dessas ações e os desafios enfrentados para sua efetivação.

Deste modo, nossa análise foi construída por quatro temáticas, sendo

elas:

Temática  1  “Concepções”,  em  que  elencamos  os  conceitos

apresentados  pelos  sujeitos  e  documentos  sobre  ensino  médio

integrado, politecnia, formação humana e reflexo na vida do aluno. 

Temática  2  “Ações  para  integração  e  articulação”,  em  que

destacamos,  dos  dados  analisados,  as  ações  efetivadas  para  a

construção da integração nos cursos, sendo observados elementos

como existência de espaços coletivos, apoio da gestão, processo de

construção do PPC e interdisciplinaridade.

Temática 3 “Avaliação e acompanhamento”, em que apresentamos a

percepção dos sujeitos de que a integração é um processo e por

isso exige avaliação e acompanhamento constantes. 

Temática  4  “Desafios  para  implementação  dos  projetos”,  em que

observamos  aspectos  que  evidenciam  a  disputa  entre  as  áreas

gerais  e  técnicas,  o  contexto  político  e  o  que  falta  para  que  a

integração se efetive nos diferentes campi.
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4  ENSINO  MÉDIO  INTEGRADO  EM  CURSOS  DO  IFSULDEMINAS:
APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a organização administrativa e

pedagógica  dos  cursos  de  ensino  médio  integrado  do  Instituto  Federal  de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia  (IFSULDEMINAS)  cotejando  as  diretrizes

propostas pelos cursos e sua organização com a proposição geral do ensino

médio integrado constante nos documentos legais e diretrizes que amparam a

atuação  da  instituição.  Nesse  capítulo  passaremos  à  apresentação  e

organização dos dados, fase que antecede, em nossa condução metodológica,

a separação por temáticas analíticas e diálogo com os autores.

4.1 REVELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS CURSOS INTEGRADOS

Conforme  anunciado  no  capítulo  3,  “Percurso  metodológico”,  nossa

pesquisa abarcou a análise documental de todos os Projetos Pedagógicos dos

Cursos de ensino médio integrado do IFSULDEMINAS e suas alterações no

ano  de  2016,  perfazendo  um total  de  vinte  e  dois  (22)  cursos  analisados.

Considerando  nosso  objeto  de  estudo,  além dos  projetos  pedagógicos  dos

cursos  foram  analisados  outros  documentos  pertencentes  à  organização

administrativa  do  IFSULDEMINAS  de  forma  a  podermos  entender  sua

proposição e organização. 

Antes  de  passarmos  à  análise  dos  projetos  separadamente,  é  de

extrema  importância  para  o  objetivo  de  nossa  investigação  observarmos  a

proposta de Projeto Político Pedagógico Institucional (PPI) do IFSULDEMINAS,

já que ele se configura como um conjunto de princípios que deve nortear as

ações do Instituto (IFSULDEMINAS, 2014a). Elaborada em 2010 e constante

do  PDI  2014-2018  ele  está  em  desenvolvimento  e  discussão,  já  que  em

consulta  às  resoluções  aprovadas  pelo  IFSULDEMINAS  não  foi  possível

localizar sua aprovação definitiva pelos órgãos superiores.

Assumido  como  um  documento  capaz  de  evidenciar  os  princípios

almejados  para  os  cursos  integrados,  é  de  extrema  importância  apontar

algumas posições colocadas em tal documento.
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Indo  ao  encontro  de  uma  educação  politécnica  e  da  superação  da

dualidade, o PPI do IFSULDEMINAS assume que a formação oferecida pelo

Instituto deve buscar a superação da dicotomia entre formar para o trabalho ou

ofertar formação básica.

Toda a discussão que foi realizada durante o processo de elaboração
deste documento enfatizou a necessidade de que a formação a ser
oferecida pelo instituto deve buscar a superação da dicotomia entre a
formação  para  o  trabalho  e  a  formação  básica  do  ser  humano
(IFSULDEMINAS, 2014a, p 162).

   O documento, ao refletir  sobre a transformação da sociedade e das

relações de produção, expressa que se faz necessário o retorno à ideia de

formação integral e unitária do homem, considerando a educação com papel de

destaque no alcance desse objetivo. 

Para tal feito, a educação tem papel de destaque na promoção da
construção de sua dimensão humana, social e cultural, atuando na
superação da fragmentação entre teoria e prática,  contemplada na
ideia  da  indissociabilidade  entre  formação  técnica  e  formação
humana, trabalhada no instituto na perspectiva da integração entre
ensino, pesquisa e extensão (IFSULDEMINAS, 2014a, p. 162).

A concepção apresentada de educação integradora se volta à superação

da divisão histórica entre pensar e agir, entre preparar pessoas para ocuparem

postos de decisão ou mão de obra qualificada para o mercado de trabalho,

como pode ser observado no trecho do documento a seguir: 

[…] pode ser compreendida como uma formação que busque superar
a divisão historicamente estabelecida entre o pensar e o agir; entre
uma escola que prepara alguns sujeitos para ocuparem os postos de
decisão na sociedade e outra que forma mão de obra qualificada para
o  mercado  de  trabalho.  A  educação  integradora  é,  portanto,  a
educação  comprometida  com a  formação  de  sujeitos  não apenas
qualificados  para  ocuparem  postos  do  mercado  de  trabalho,  mas
também conscientes e críticos de sua realidade sócio-político-cultural
e, portanto, capazes de compreendê-la e de, nela, tomarem decisões
e assumirem posicionamentos (IFSULDEMINAS, 2014a, p. 163).

Interessante  notar  que  o  defendido  como  educação  integradora  no

documento  é  um  processo  formativo  que  une  uma  formação  técnica  para

integrar o sujeito ao mundo do trabalho e uma formação básica que lhe permita
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compreender a sua realidade (IFSULDEMINAS, 2014a). É importante realçar

ainda que, para que essa formação seja possível, o documento salienta ser

necessário uma outra noção de trabalho, distinta daquela presente no modo de

produção capitalista, entendido como princípio educativo e não como trabalho

assalariado simplesmente.

No modo de produção capitalista, o significado da palavra trabalho é
o de uma relação de troca, ou seja, pelo trabalho o homem oferece a
sua força de trabalho em troca de um valor em dinheiro. É o trabalho
como trabalho assalariado. A partir deste sentido da palavra trabalho,
formar  para  o  trabalho  é  formar  para  ocupar  uma  posição  neste
mercado de trocas.  E uma boa formação, neste contexto,  significa
formar  sujeitos  competentes  para  competirem  pelos  postos
disponíveis  neste  mercado que,  pela  lógica do modo de produção
capitalista, devem ser sempre em número menor do que o de sujeitos
aptos a ocuparem tais postos. Neste tipo de formação, o trabalho é
tomado como um contexto a partir do qual se organiza o processo
formativo. O outro sentido da palavra trabalho, no qual se fundamenta
a educação integradora,  compreende o trabalho de outra maneira.
Trabalho  significa  a  forma  como  o  ser  humano  produz  a  sua
existência.  […]  Este  é  o  sentido  da  palavra  trabalho  quando
pensamos  em  uma  educação  integradora.  Nela,  o  trabalho  é
entendido  como  princípio  educativo  e  não  como  contexto
(IFSULDEMINAS, 2014a, p. 165-166).

Em relação à análise dos projetos pedagógicos de curso, primeiramente

evidenciamos algo que nos chamou a atenção: vários projetos trouxeram em

seu texto partes idênticas às de outros projetos, aspecto que pode indicar que

a produção do documento nem sempre é realmente fomentada coletivamente

no curso ao qual o documento se relaciona. Ainda que tenhamos organizado a

apresentação dos projetos pedagógicos por curso, à medida que os trechos

destacados forem idênticos a de outros documentos, faremos o esclarecimento

para que o leitor possa compreender os pontos em que alguns documentos

não possuem redação própria17. 

O  Campus  Avançado  de  Carmo  de  Minas/MG  tem  um  curso  na

modalidade integrada,  de informática, e o seu projeto pedagógico de curso

(PPC) deixa expresso menções que vão ao encontro de uma educação unitária

e  politécnica  em  vários  dos  itens  que  compõem  sua  estrutura,  a  saber:

apresentação do curso, justificativa, organização, estrutura e matriz curricular e

metodologia de ensino. Alguns trechos frisamos pelo sentido da integração: 

17. Infelizmente, não é possível observar de qual curso seria a redação original.
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[Campus Carmo de Minas – Curso Informática] Busca-se, através do
Curso  Técnico  em  Informática,  modalidade  integrado  ao  Ensino
Médio, ofertar, como expõe Frigotto (2005) um ensino médio unitário
e politécnico, a qual conquanto admite a profissionalização, integra
em  si  os  princípios  da  ciência,  do  trabalho  e  da  cultura  […]
(IFSULDEMINAS, 2015d, p.25).

[Campus  Carmo  de  Minas  –  Curso  Informática]  Os  Técnicos  em
Informática  poderão  disponibilizar  à  sociedade  atributos  e
conhecimentos construídos principalmente se a formação profissional
associar-se  à  formação humanística  e  acadêmica,  que viabiliza-se
pela  modalidade integrado.  Desta maneira,  efetivamente contribuir-
se-à para uma formação diferenciada, que lhes possibilitará atuar no
mundo do trabalho de forma crítica, consciente, ética e eficaz. A maior
integração dos saberes escolares garante uma forma de socialização
apropriada  do  conhecimento,  promove  o  direito  à  educação  de
qualidade, ao mesmo tempo que oferece a oportunidade de formação
para  o  trabalho.  Portanto,  este  curso  na  modalidade  integrado,
caracteriza-se como de extrema importância para o desenvolvimento
municipal e regional (IFSULDEMINAS, 2015d, p. 27).

[Campus  Carmo  de  Minas  –  Curso  Informática]  A  modalidade
integrado possibilita diálogos entre as áreas de conhecimento e entre
o  ensino  propedêutico  e  ensino  técnico  de  modo  a  otimizar  o
conteúdo e promover o desenvolvimento de uma postura humana e
crítica, que pode também se pautar em valores éticos e morais, num
mundo em mudança (IFSULDEMINAS, 2015d, p. 30).

[Campus Carmo de Minas – Curso Informática] Para Frigotto (2013),
cidadania política significa ter os instrumentos de leitura da realidade
social  que  permitam aos  jovens  e  adultos  reconhecerem os  seus
direitos básicos, sociais e subjetivos e a capacidade de organização
para poder fruí-los. No plano da formação profissional,  a cidadania
supõe a não separação desta com a educação básica. Trata-se de
superar  a  dualidade  estrutural  que  separa  a  formação  geral  da
específica, a formação técnica da política, lógica dominante no Brasil,
da  colônia  aos  dias  atuais.  Uma  concepção  que  naturaliza  a
desigualdade social postulando uma formação geral para os filhos da
classe  dominante  e  de  adestramento  técnico  profissional  para  os
filhos da classe trabalhadora (IFSULDEMINAS, 2015d, p. 31).

Realçamos, também, trechos que chamam a atenção por tratarem do

tema  interdisciplinaridade  que  é  importante  em  nossa  análise,  como  já

demonstrado no capítulo 1 por ser um conceito chave no currículo de uma

formação  integrada,  sendo,  segundo  Ramos  (2012),  um  movimento  a  ser

efetuado na busca de um currículo integrado.

[Campus  Carmo  de  Minas  –  Curso  Informática]  Após  análise  do
currículo,  vislumbrou-se  a  interdisciplinaridade  e  a
complementariedade entre  o  ensino  propedêutico  e  técnico.  Como
por exemplo, o conteúdo de Física-Óptica e Ondas, se relaciona com
vários  pontos  de  Redes  de  Computadores,  o  que  possibilitou  a



64
criação  de  uma  disciplina  articulada  para  promover  a
interdisciplinaridade. Assim, possibilitou-se um novo arranjo na matriz
curricular (IFSULDEMINAS, 2015d, p. 15).

[Campus  Carmo  de  Minas  –  Curso  Informática]  Os  conteúdos
curriculares são apresentados de forma interdisciplinar entre as áreas
de estudo, possibilitando ao aluno a aquisição de uma visão integrada
e articulada das áreas de atuação em Informática  […] observou-se
que  existem  disciplinas  da  área  técnica  e  propedêutica  que  se
complementam  parcialmente.  Entre  elas  “Língua  Portuguesa  com
Metodologia da Pesquisa; Arte com Arte e Design; Língua Estrangeira
Inglês  contempla  formação  técnica;  Matemática  com  Lógica  de
Programação e contempla a formação técnica; Física do 2º ano com
Gerenciamento de Redes de Computadores;  Geografia com Banco
de Dados. Este arranjo possibilita um ensino mais contextualizado às
especificidades do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino
Médio (IFSULDEMINAS, 2015d, p. 30-31).

Ainda  em favor  da  interdisciplinaridade,  o  curso  está  organizado  em

núcleos, sendo eles: a) estruturante, de disciplinas gerais; b) tecnológico, de

disciplinas  técnicas;  e  c)  articulador,  o  qual  é  “relativo  a  conhecimentos  do

ensino médio e da educação profissional, traduzidos em conteúdos de estreita

articulação com o curso e elementos expressivos para a integração curricular”

(IFSULDEMINAS, 2015d, p. 32). Podemos citar como exemplo, a disciplina de

matemática que, em vez de estar enquadrada no núcleo estruturante (geral),

faz  parte  do  núcleo  articulador,  unindo  as  duas  áreas,  geral  e  técnica,  e

trabalhando-as integradamente. 

[Campus  Carmo  de  Minas  –  Curso  Informática]  -  A  proposta
pedagógica do curso está organizada por núcleos que favorecem a
prática da interdisciplinaridade, apontando para o reconhecimento da
necessidade de uma educação profissional e tecnológica integradora
de  conhecimentos  científicos,  experiências  e  saberes  advindos  do
mundo  do  trabalho.  Trata-se  de  uma  concepção  curricular  que
favorece o desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras e
articula o conceito de trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Assim,
possibilita-se  a  construção  do  pensamento  tecnológico  crítico  e  a
capacidade de  intervir  em situações concretas,  além de permitir  a
integração  entre  educação  básica  e  formação  profissional  e  a
realização de práticas interdisciplinares (IFSULDEMINAS, 2015d, p.
31-32). 

Outro fator que é importante ressaltar é a metodologia de ensino que

envolve o trabalho conjunto e interligado de professores, com destaque para

espaços coletivos de discussão e integração também da equipe, bem como
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rotinas de avaliação e acompanhamento das ações, em busca de um curso de

fato integrado.

[Campus Carmo de Minas – Curso Informática] - A metodologia de
ensino terá como base o diálogo entre os professores da área técnica
e da área propedêutica para que se efetive a interdisciplinaridade. Há
de se ressaltar que além das reuniões mensais por curso agendadas
pelo  coordenador,  que  contarão  com  a  presença  da  supervisão
pedagógica,  deverão  ser  efetivadas,  no  mínimo  mensalmente,
reuniões  entre  os  professores  que  ministrem aulas  das  disciplinas
afins[...]  Observa-se  que  este  novo  arranjo  curricular  não  seria
possível  se  não houvesse a integração  dos professores  buscando
entre si algo em comum na prática docente, a participação do setor
pedagógico,  o  incentivo  por  parte  da  direção  geral.  Esta  postura
pedagógica  promoveu  a  coparticipação  de  todos  os  servidores  no
projeto,  cultivando  relações  humanas  confiáveis  e  possibilitando
ações  que  vêm  ao  encontro  de  um  curso,  de  fato,  integrado
(IFSULDEMINAS, 2015d, p. 35).

Por fim,  um item a registrar  é o conceito e a existência dos projetos

integradores, os quais “têm como objetivo promover a integração, por meio de

atividades  contextualizadas  e  interdisciplinares,  dos  conhecimentos

desenvolvidos nas unidades curriculares do curso” (IFSULDEMINAS, 2015d, p.

37). Assim, considerando todos os itens apresentados, percebemos que o PPC

explicita e detalha as formas buscadas pela unidade para efetivar o princípio da

integração.  

O  Campus  Avançado  de  Três  Corações/MG possui  três  cursos  na

modalidade  integrada  (informática,  administração  e  mecânica),  em  cujos

projetos  pedagógicos  também  há  muitos  indícios  de  integração  e,  como

mencionado anteriormente, cabe destacar que os trechos são idênticos aos já

citados para o curso de informática do campus Carmo de Minas. 

Procurando  evidenciar  os  aspectos  da  integração  presentes  no

documento dos cursos desse campus, poderíamos enfatizar para o curso de

informática  os  mesmos  pontos  ressaltados  para  o  curso  de  informática  do

campus  Carmo  de  Minas.  Para  os  cursos  de  Administração  e  Mecânica,

aparecem cinco trechos iguais aos já citados no curso de informática. 

Interessante  acentuar  que,  em todos os  cursos dessa unidade,  há  o

núcleo articulador e os projetos integradores, sendo que no curso de Mecânica,

que  se iniciou  em  2017,  há  o  destaque  para  a  menção  a  um  currículo
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integrado,  que  organize  o  conhecimento  de  forma que  os  conceitos  sejam

apreendidos com um sistema de relações de uma totalidade. 

[Campus Três Corações – Curso Mecânica] - As alterações que estão
ocorrendo  na  educação  brasileira  e  mundial  apontam  para  uma
estruturação  curricular  flexível,  que  procure  superar  um  ensino
compartimentado,  focado  em  disciplinas  isoladas.  A  modalidade
integrada possibilita diálogos entre as áreas de conhecimento e entre
o  ensino  propedêutico  e  ensino  técnico,  de  modo  a  otimizar  o
conteúdo e promover o desenvolvimento de uma postura humana e
crítica, que pode também se pautar em valores éticos e morais, num
mundo  em  mudança. […] Gadotti  (1995)  expõe  que  o  “currículo
integrado”  organiza  o  conhecimento  e  desenvolve  o  processo  de
ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam apreendidos
como  sistema  de  relações  de  uma  totalidade  concreta  que  se
pretende explicar/compreender (IFSULDEMINAS, 2016a, p. 36-37).

Por indicarem os mesmos aspectos do Curso de Informática, da unidade

de Carmo de Minas,  o  PPC de cada um desses cursos de Três Corações

também enfatizam pontos importantes da integração e, por isso, podemos dizer

que também há um detalhamento de ações e busca efetiva de integração. 

No  Campus  Pouso  Alegre/MG temos  três  cursos  na  modalidade

integrada (informática, administração e edificações). Ao analisarmos o PPC de

cada  um,  observamos  menos  evidências  de  integração  assumidas  nos

documentos.  No  PPC  de  informática  poderíamos  destacar  a  menção  à

interdisciplinaridade na metodologia,  como explicitado a seguir,  ainda que a

menção  se  restrinja  aos  projetos  interdisciplinares  e  não  à  busca  da

interdisciplinaridade em todas as disciplinas.

[Campus Pouso Alegre – Informática] O desenvolvimento do curso se
baseia na ideia de um processo educativo focado no equilíbrio entre
as  disciplinas  do  ensino  médio  e  as  disciplinas  do  ensino
profissionalizante,  buscando  propiciar  uma  grande  diversidade  de
atividades  aos  alunos  e  também  o  desenvolvimento  de  projetos
interdisciplinares (IFSULDEMINAS, 2015e, p. 66).  

Esse projeto não adentrou na questão de como a integração poderia ser

trabalhada nos cursos. O mesmo ocorreu com o PPC de Administração, que,

em apenas  um momento,  se  assume  a  interdisciplinaridade  como  um dos

objetivos a serem trabalhados nas atividades de ensino, pesquisa e extensão

(IFSULDEMINAS, 2015e).



67
Já no curso de Edificações, que teve início em 2017, o PPC traz um

pouco mais de elementos que vão ao encontro da integração. Há a previsão do

projeto integrador, sendo que a metodologia de ensino prevê que  terá como

base o diálogo entre os professores da área técnica e da área propedêutica

para que se efetive a interdisciplinaridade, havendo reuniões mensais do curso

que  contarão  com a  presença  da  supervisão  pedagógica,  professores  que

ministrem aulas das disciplinas do núcleo básico e professores das disciplinas

do  núcleo  tecnológico  a  fim  de  estabelecer  vínculos  entre  as  áreas

propedêutica  e  técnica  em  vias  de  promoção  da interdisciplinaridade  dos

conteúdos (IFSULDEMINAS, 2016b).

No Campus Poços de Caldas/MG,  temos dois  cursos na modalidade

integrada (informática e eletrotécnica). No PPC dos dois cursos, em relação à

educação integral, a escrita no documento é idêntica e assume uma formação

omnilateral dos sujeitos afirmando que formar profissionalmente transcende a

preparação exclusiva para o exercício do trabalho, como explicitado no trecho a

seguir:

[Campus Poços de Caldas – Curso Eletrotécnica] No entanto, pensar
somente  em  formar  técnicos  não  basta,  é  preciso  pensar  numa
educação profissional  fundamentada  na  integração,  pois  a  mesma
possibilita  a  formação  omnilateral  dos  sujeitos,  já  que  promove  a
inter-relação das dimensões fundamentais da vida – trabalho, ciência
e  cultura  –  que  estruturam a  prática  social.  […]  Dessa  forma,  na
perspectiva  da  integração  entre  trabalho,  ciência  e  cultura,  a
profissionalização  se  opõe  a  mera  formação  para  o  mercado  de
trabalho, incorporando valores ético-políticos e conteúdos históricos e
científicos  que  caracterizam  a  práxis  humana.  Disso  resulta  que
formar profissionalmente transcende a preparação exclusiva para o
exercício do trabalho, de modo a proporcionar a compreensão das
dinâmicas  socioprodutivas  das  sociedades  modernas  e  também a
habilitar  os  cidadãos  para  o  exercício  autônomo  e  crítico  de
profissões (IFSULDEMINAS, 2015g, p. 11-12).

O  curso  de  Eletrotécnica  nesse  campus  não  articula  a  matriz  em

disciplinas  integradas  ou  eixos,  mas  consta  em  seu  PPC  que  as  ações

pedagógicas previstas foram planejadas sob a égide da integração, conforme

mencionado  no  trecho  acima,  embora  não  venha  a  detalhar  esse  tópico.

Também prevê uma disciplina de projeto interdisciplinar no segundo e terceiro

anos (IFSULDEMINAS, 2015g). Esta disciplina também está prevista no curso

de Informática, para os três anos, visando a integração das disciplinas técnicas
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e/ou disciplinas básicas oferecidas. As disciplinas “Projeto Interdisciplinar I” e

“Projeto Interdisciplinar II” têm por objetivo contribuir na formação humanística

que  fará  a  integração  entre  as  disciplinas  do  núcleo  estruturante  (geral)  e

tecnológico (profissional) e têm como previsão serem lecionadas por docentes

do  núcleo  estruturante,  preferencialmente  que  atuam  na  disciplina  de  arte

(IFSULDEMINAS, 2015h). 

No Campus Passos/MG, temos três cursos integrados ao ensino médio

(informática, comunicação visual e produção de moda). Em todos os PPC não

são evidenciados princípios de integração, não havendo na matriz curricular

disciplinas interdisciplinares e somente no curso de produção de moda é citado

um projeto  final  a  ser  elaborado  no  terceiro  ano, o  qual  deverá  relacionar

competências e habilidades inerentes às disciplinas propedêuticas e técnicas

do curso (IFSULDEMINAS, 2015i).

No Campus Machado/MG temos três cursos integrados (agropecuária,

alimentos e informática). Em todos os PPC observou-se o texto idêntico relativo

a uma educação integral. Exemplificamos com o destaque ao documento do

curso de Alimentos, mas o texto é idêntico para os cursos de Agropecuária e

Informática. 

[Campus Machado – Curso Alimentos] A proposta de integração do
curso médio e do curso técnico de nível médio, alternativa constante
da Lei nº. 9.394/96, possui um significado e um desafio para além da
prática disciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar, pois implica um
compromisso de construir uma articulação e uma integração orgânica
entre o trabalho como princípio educativo, a ciência como criação e
recriação pela humanidade de sua natureza e cultura, como síntese
de  toda  produção  e  relação  dos  seres  humanos  com  seu  meio.
Portanto,  ensino  integrado  implica  um  conjunto  de  categorias  e
práticas  educativas  no  espaço  escolar  que  desenvolvam  uma
formação integral do sujeito trabalhador. […] Visto o Documento Base
da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  Integrada  ao
Ensino  Médio  (BRASIL,  2007),  compreende-se  a  necessidade  de
perceber  a  “educação  enquanto  uma  totalidade  social,  em  que  o
trabalho é um princípio educativo”.  Portanto este documento prevê
em seu texto o sentido politécnico da educação, sendo esta unitária e
universal, a qual deve ser pensada à luz da superação da dualidade
entre cultura geral e cultura técnica. Para tanto, é preciso incorporar
trabalho  manual  e  trabalho  intelectual  de  forma  integrada
(IFSULDEMINAS, 2012b, p. 14-15).

Esse trecho apresenta como princípio uma educação politécnica, integral

e  que  tem  o  trabalho  como  princípio  educativo.  Todavia,  os  projetos
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pedagógicos dos cursos desse campus não detalham como seria a efetivação

desse  princípio,  não  fazendo  menção às  dimensões  de  como  promover  a

interdisciplinaridade,  do  diálogo  entre  as  áreas  e  propostas  de  disciplinas

integradoras presentes nos PPC de outros cursos de outros campi. Somente

no PPC reformulado de cada um dos três cursos consta, no item metodologia,

que as atividades pedagógicas privilegiarão a integração por meio do trabalho

conjunto dos docentes. 

[Campus  Machado  –  Curso  Alimentos]  O  desenvolvimento  das
atividades  pedagógicas  privilegiará  a  integração  metodológica  e
disciplinar,  por  meio do trabalho conjunto  entre docentes de áreas
distintas.  Outrossim,  utilizar-se-á  o  planejamento  anual  e  os
conselhos de classe para promover a aproximação e organização de
atividades  multidisciplinares.  Entretanto,  apesar  do  interesse  na
integração  entre  saberes,  não  se  olvidará  das  especificidades
metodológicas  de cada área do saber.  Assim,  no desenvolvimento
das  atividades  articularão  os  interesses  acerca  das  vertentes
inerentes  às  metodologias  integradoras  (projetos,  atividades  multi-
inter-transdisciplinares) (IFSULDEMINAS, 2016i, p. 24).

No  Campus  Inconfidentes/MG são  quatro  cursos  na  modalidade

integrada (agrimensura, agropecuária, alimentos e informática). Nesse campus,

todos os cursos e projetos passaram por reformulação em 2016. Os projetos

pedagógicos de cursos antigos traziam algumas menções que iam ao encontro

do sentido da integração, mas não explicitavam com detalhes como ocorreria a

aplicação dos princípios anunciados. 

Nos documentos do curso de agropecuária,  anterior e reformulado em

2016, consta que o curso visa contemplar todas as dimensões da formação

humana  e  formar  profissionais  que  exerçam  a  cidadania  a  partir  de  uma

formação integral. 

[Campus Inconfidentes –  Curso Agropecuária]  Assim,  o  curso  visa
contemplar  todas  as  dimensões da  formação  humana,  oferecendo
profissionais que além de serem capazes de participar ativamente no
processo organizacional e prático de empresas públicas ou privadas,
também exerçam a sua cidadania em decorrência de um processo de
formação integral (IFSULDEMINAS, 2016e, p.18).

Já no PPC reformulado desse curso, a metodologia detalhou um pouco

mais  o  trabalho  coletivo  entre  os  professores.  No  PPC  anterior  constava

somente que o trabalho coletivo era imprescindível à construção de práticas
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didático-pedagógicas integradas (IFSULDEMINAS, 2016e), já no reformulado

detalha-se  que  haverá  reuniões  entre  os  núcleos  técnico  e  geral,  dando

oportunidade para que a interdisciplinaridade aconteça, como observamos no

trecho a seguir:

[Campus  Inconfidentes  –  Curso  Agropecuária]  Em  reuniões
coordenadas pelo núcleo pedagógico, professores do ensino médio e
técnico  discutirão  os  conteúdos  programáticos  das  disciplinas  do
ensino médio e técnico, destacando-se os conteúdos de disciplinas
afins e/ou que possam facilitar o aprendizado de conteúdo de outras
disciplinas. Nesse sentido, busca-se ajustar o conteúdo ministrado em
algumas  disciplinas,  dando-se  ênfase  a  assuntos  que  facilitem  o
aprendizado  em  outras  disciplinas.  Isso  já  acontece  com  os
conteúdos  das  disciplinas  de  português,  matemática,  biologia,
química e geografia,  principalmente,  com as demais disciplinas do
ensino técnico. Nesse sentido, dá-se oportunidade para que aconteça
a interdisciplinaridade entre os assuntos ministrados nas disciplinas
do ensino médio e técnico. A cada semestre, reuniões são agendadas
entre  os  professores  e  o  setor  pedagógico,  avaliando-se  se  tais
mudanças (interdisciplinaridade) estão facilitando o aprendizado do
discente (IFSULDEMINAS, 2016e, p. 71).

O curso de alimentos traz em seu PPC os mesmos trechos, idênticos

aos  que  foram destaque nos  projetos  pedagógicos  dos cursos  do  Campus

Machado. Todavia, para além do princípio teórico, cabe ressaltar o trecho que

consta na metodologia por evidenciar a interdisciplinaridade, buscada por meio

das  reuniões  entre  os  professores  das  áreas  geral  e  técnica.

Contraditoriamente,  convém  apontar  para  o  caso  da  Língua  Estrangeira

Inglesa, disciplina para qual não aparece nenhuma ligação com outra área. 

[Campus Inconfidentes – Curso Alimentos]  A metodologia de ensino
terá como base o diálogo entre os professores do curso, para que se
efetive  a  interdisciplinaridade.  Além  das  reuniões  agendadas  pelo
coordenador,  que  contarão  com a  presença  do  setor  pedagógico,
deverão ser efetivadas reuniões entre os professores que ministram
aulas  das  disciplinas  afins:  “Língua  Portuguesa”  com  Metodologia
Científica”;  “Língua  Estrangeira  Inglesa”  com  o  Coordenador  do
Curso; “Matemática” com Análise de Alimentos” com Coordenador de
Curso;  “Geografia” e “Sociologia” com “Princípios de Tecnologia de
Alimentos”;  “Química”  e  “Biologia”  com “Processamento  de  Carne,
Leite e Vegetais”. Caso seja o mesmo professor que ministre aulas
nas disciplinas afins,  deverá haver reunião com o coordenador do
curso para se estabelecerem vínculos entre as áreas de formação
geral  e  formação  profissional.  Há  de  se  promover,  portanto,  a
interdisciplinaridade nos conteúdos (IFSULDEMINAS, 2016c, p. 67).
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O curso de informática explicita que a integração possui um significado e

um desafio para além da prática inter, multi ou transdisciplinar, pois implica no

compromisso de uma articulação e integração, que desenvolva uma formação

integral  do  sujeito  trabalhador  (IFSULDEMINAS,  2016f).  E  no  projeto

reformulado, em sua metodologia destaca:

[Campus Inconfidentes – Curso Informática] Para traçarmos as ações
entre  as  áreas  afins,  o  planejamento  das  metodologias  de  ensino
inicia-se  com  reuniões  periódicas  entre  docentes  e  o  setor
pedagógico.  São feitas divisões entre  grupos de formação geral  e
formação  profissional,  orientadas  pelo  coordenador  de  curso  e
supervisão,  para  que  sejam  estabelecidos  os  procedimentos  de
interdisciplinaridades e integrações entre as áreas e decidir  qual a
melhor  maneira  de  trabalhá-los:  projetos  de  extensão,  seminários,
visitas técnicas, exposições (IFSULDEMINAS, 2016f, p. 65).  

O curso de agrimensura toma a educação geral como parte inseparável

da educação profissional e busca enfocar o trabalho como princípio educativo,

no  sentido  de  superar  a  dicotomia  trabalho  manual/intelectual

(IFSULDEMINAS,  2016d).  Todavia,  ao  longo  da  metodologia,  ao  explicitar

como ela poderia ser trabalhada, inicia esboçando a interdisciplinaridade em

algumas  disciplinas,  mas  em  determinado  ponto  passa  a  citar  somente  a

importância  das  disciplinas  para  a  formação,  não  mais  enfocando

possibilidades de integração.

[Campus  Inconfidentes  –  Curso  Agrimensura]  O  trabalho
interdisciplinar  poderá ser  realizado  na  articulação  entre  História  e
Geodésia, pois nesta também se estuda a confecção dos primeiros
mapas e as circunstâncias para seu executar. Geografia se relaciona
com diversas disciplinas (Topografia, Solos e Fotogrametria), desde
os estudos de  relevo  até  os  estudos dos tipos de rochas e solos
existentes. Matemática e Física são fundamentais para dar as bases
cartesianas  para  as  futuras  aplicações  métricas  em  todas  as
disciplinas  de  formação  profissional.  Química  é  fundamental  para
conhecer  os  processos  químicos  que  provocam  oxidações  e
principalmente a corrosão, assim se pode estudar como combatê-los
e preservar os equipamentos. Em Biologia, os microorganismos são
seres  que  podem  prejudicar  os  equipamentos.  Conhecer  sobre  o
meio ambiente e suas populações é muito importante para que se
veja  a  importância  da  preservação  e  da  aplicação  da  legislação
vigente. O Português é fundamental ao desenvolvimento da escrita
que  proporcionará  o  desenvolvimento  de relatórios.  O Inglês  é  de
extrema importância para a leitura de manuais técnicos e artigos em
que novas técnicas podem ser explicadas (IFSULDEMINAS, 2016d,
p. 70).
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No Campus Muzambinho/MG são três cursos na modalidade integrada

(agropecuária, alimentos e informática), sendo que no documento do curso de

alimentos o que observamos também coincide com os trechos que já foram

indicados no PPC dos cursos de Machado, de forma idêntica. 

O curso de agropecuária teve seu PPC reformulado em 2016 e a versão

atual  contempla mais pontos sobre a integração se comparado ao anterior,

havendo  um  maior  detalhamento  das  ações  realizadas  para  alcançar  a

integração. No anterior, além de registrar a importância do trabalho coletivo de

professores, observa-se a menção de que o aluno deve desenvolver uma visão

sistêmica e para isso as atividades dos conteúdos das disciplinas devem ter

uma abordagem interdisciplinar.

[Campus  Muzambinho  –  Curso  Agropecuária]  Em linhas  gerais,  o
Ensino Médio é ministrado de forma que o aluno desenvolva uma
visão  sistêmica.  Para  que  isso  seja  alcançado,  as  atividades  dos
conteúdos  curriculares  das  disciplinas  são  planejadas
semestralmente, com abordagem interdisciplinar, contextualização e
desenvolvimento  de  projetos  que  proporcionem  a  vivência  do
conhecimento,  sem perder de vista a possível  articulação entre os
diversos saberes (IFSULDEMINAS, 2013b, p. 9).

No  PPC  reformulado  desse  curso,  dois  dos  objetivos  específicos

frisamos pelo objeto de nosso estudo. O primeiro por determinar que a matriz

privilegiará o trabalho como princípio  educativo,  visando à formação de um

cidadão  humanista  e  o  segundo  por  dizer  que  a  interdisciplinaridade  será

aplicada entre os núcleos básico e técnico.

[Campus Muzambinho – Curso Agropecuária]  Desenvolver a matriz
curricular  privilegiando  o  trabalho,  a  pesquisa  e  a  extensão  como
princípios  educativos  e  pedagógicos,  a  indissociabilidade  entre
educação e prática social,  a integração de conhecimentos gerais e
técnico-científicos,  visando à  formação de  um cidadão profissional
criativo, crítico, competente e humanista (IFSULDEMINAS, 2016j,  p.
19).

Aplicar a interdisciplinaridade entre os núcleos básico (ensino médio)
e técnico (profissionalizante) por meio de reuniões pedagógicas, de
discussões sobre projeto integrado e da interação docente-docente,
visando  à  transversalidade  do  conhecimento  de  diferentes
componentes curriculares, propiciando a interlocução entre saberes e
os diferentes campos do conhecimento (IFSULDEMINAS, 2016j, p.
20).
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Para além dos objetivos, ressaltamos trechos inseridos na apresentação

do  curso  e  em  sua  justificativa  por  contemplarem  a  interdisciplinaridade,

evidenciando algumas formas como ela deverá ser trabalhada para alcançar o

objetivo de integração:

[Campus  Muzambinho  –  Curso  Agropecuária]  Agora,  este  projeto
pedagógico  trabalhará  o  eixo  transdisciplinar,  a  multi  e
interdisciplinaridade  e  a  relação  teoria-prática  como  elementos
ímpares para a formação do cidadão profissional atuar no mundo do
trabalho com competência de suas atribuições e responsabilidades e,
ao  mesmo  tempo,  permitir  que  o  estudante  cidadão  dê
prosseguimento em seus estudos a partir da apropriação de conceitos
e  categorias  básicas  e  não  ao  acúmulo  de  informações  e
conhecimentos, estabelecendo um conjunto de saberes integrados e
significativos (IFSULDEMINAS, 2016j, p. 18). 

[Campus  Muzambinho  –  Curso  Agropecuária]  A  multi  e  a
interdisciplinaridade  acontecerão  com os  relacionamentos  docente-
docente,  docente-técnico,  docente-estudante  e  técnico-estudante
possibilitando  a  articulação  de  diferentes  conteúdos  dos  núcleos
básico (ensino médio) e técnico (profissionalizante),  promovendo a
indissociabilidade  entre  educação  e  prática  social,  entre  teoria  e
prática  e  a  superação  da  fragmentação  do  conhecimento  e  de
segmentação da organização curricular. Tudo isso corroborara para
que  a  formação  do  cidadão  profissional  seja  consonante  com  o
princípio educativo (IFSULDEMINAS, 2016j, p. 17).

O curso de Informática também foi  reformulado em 2016 e a versão

atual  traz  mais  elementos  que  buscam  a  integração.  A primeira  alteração

ocorreu no objetivo, que passou a prever a integração com o trabalho, a ciência

e a tecnologia, garantindo ao cidadão o direito ao permanente desenvolvimento

de aptidões para a vida produtiva e social (IFSULDEMINAS, 2016k). A outra

alteração foram as menções sobre uma educação integral no perfil do egresso,

o qual passou a prever o desenvolvimento de um conjunto de competências

humanísticas e a formação de um indivíduo com visão holística, como pode ser

observado no trecho a seguir:

[Campus  Muzambinho  –  Curso  Informática]  [...]  deverá  ter
desenvolvido um conjunto de competências técnicas e humanísticas
capaz de atender as atuais demandas da sociedade, o que, contudo,
não significa reproduzir mecanicamente valores e posturas. Deverá
ser um indivíduo com postura crítica, responsável, ética e científica,
respeitando  as  diferenças  e  o  meio  ambiente,  possuindo  visão
holística  e  crítica  e  da  realidade  social,  cultural,  econômica  e
ambiental do meio onde está inserido, sendo capaz de contribuir para
ser um agente transformador, seja no mundo do trabalho, na família
ou na vida em sociedade (IFSULDEMINAS, 2016k, p. 22). 
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Ainda segundo  o  PPC reformulado  do curso  de  Informática  a  matriz

curricular  deve  ter  as  disciplinas  articuladas  entre  si  e  fundamentadas  nos

conceitos de interdisciplinaridade e contextualização, “ensejando a formação

integrada que articula ciência, trabalho, cultura e tecnologia [...]  contribuindo

para  uma  sólida  formação  técnico-humanística  dos  estudantes”

(IFSULDEMINAS, 2016k, p. 26). Interessante observar que a matriz curricular

passou a prever  a  disciplina  de projetos  integradores,  a  qual  também está

prevista em todos os cursos das unidades de Carmo de Minas e Três Corações

e no curso de Edificações da unidade de Pouso Alegre, sendo importante por

buscar a integração de disciplinas dos diferentes núcleos, geral e profissional.

Todavia,  diferente da definição dada a essa disciplina nas unidades citadas

acima, nesta (unidade Muzambinho),  tal  disciplina está mais voltada para a

execução de projetos práticos, conforme ementário: 

[Campus Muzambinho – Curso Informática]  Elaboração e execução
de projetos práticos,  aplicação de métodos para gerenciamento de
projetos,  aplicação  de  conteúdos  interdisciplinares,  trabalho  em
equipe e pesquisas.  Desenvolvimento de software,  levantamento e
análise  de  requisitos,  aplicação  de  técnicas  de  engenharia  de
software. Análise de viabilidade, levantamento de custos; aplicação,
acompanhamento e avaliação de resultados obtidos na utilização de
softwares aplicados (IFSULDEMINAS, 2016k, p.72).

Com  objetivo  de  melhor  elucidar  os  pontos  relevantes  dos  projetos

pedagógicos de cada curso, organizamos uma síntese dos itens analisados e

como eles se apresentam nos diferentes cursos (Apêndice D).

Concluída a análise dos projetos pedagógicos dos cursos, procedemos

também a análise  das matrizes  com os horários  de aula,  documentos  que

fazem parte da organização administrativa das unidades. A análise dos horários

de aula é de extrema importância à medida que estes podem refletir como se

organizam no dia a dia do curso as matrizes curriculares e atividades previstas

no  PPC.  Acreditamos  que,  a  partir  da  organização  dos  horários  de  aula,

podemos ver indícios da separação ou integração das áreas geral e técnica

nos cursos integrados, porque a forma como estão distribuídos os horários nos

dá indicativos sobre a integração dos cursos ou a fragmentação e quebra na

disposição das disciplinas ministradas, não sendo incomum a separação por

períodos da área geral e técnica, como exemplificado no quadro de horários
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retirado de um dos cursos e destacado a seguir, o que sugere a compreensão

da separação e distância entre ambas.

               Figura 1: Horários Técnico Agropecuária Integrado – Machado – 2016
               Fonte: Calendário/Horário 2016. Disponível em:<http://www.mch.ifsuldminas.edu.br/
               Imagens/stories/calendario horários/12-08/Hor%C3%A1rio 2016 2 Diurno 4 1508.pdf>

  
Os campi Carmo de Minas e Três Corações não separam por turnos as

disciplinas  técnicas  e  gerais  e  como  mencionado  anteriormente  a  matriz

contempla o núcleo articulador,  com as disciplinas que envolvem conteúdos

gerais, profissionais e projetos integradores. 

O campus Pouso Alegre também não faz separação das disciplinas por

turno e somente no curso de Edificações, curso iniciado em 2017, há o projeto

integrador na matriz do terceiro ano. 

Na unidade de Poços de Caldas, na matriz dos dois cursos se contempla

o projeto interdisciplinar no segundo e terceiro anos. Embora não seja uma

regra geral, o que percebemos foram algumas ocorrências de separação entre

as disciplinas gerais e técnicas, concentrando-as de forma preponderante em

turnos diferentes. Essa ocorrência foi no ano de 2016, pois em 2017 já se pode

perceber uma mescla das disciplinas gerais e técnicas nos dois turnos. 
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Os  campi  de  Passos  e  Inconfidentes  também  apresentam  algumas

ocorrências de separação entre as disciplinas, mas isso não se mostrou como

uma tendência, sendo poucos os casos. No geral o que podemos perceber é a

não separação por turnos entre as disciplinas técnicas e gerais. 

Já nas unidades de Machado e Muzambinho é forte e nítida a separação

por turnos das disciplinas, com poucas exceções ao mesclar uma disciplina

geral  em meio  às  técnicas.  Ressaltamos  que  um dos  cursos,  Técnico  em

Informática do Campus Muzambinho, traz a disciplina de projeto integrador,

embora  a  ementa  seja  divergente  ao  proposto  pelos  outros  campi,  já  que

propõe  a  elaboração  de  projetos  práticos,  enquanto  os  demais  focam  em

integrar as disciplinas do núcleo geral e profissional.

A  fim  de  facilitar  a  observação  das  informações  relacionadas  à

organização  dos  horários,  organizamos  o  quadro  a  seguir,  no  qual

apresentamos de forma sintética as unidades segundo a separação, ou não,

das disciplinas por turno. 

 Quadro 4 - Horários dos cursos integrados do IFSULDEMINAS

Unidade Curso

Separação por turnos de
disciplinas técnicas e gerais
Sim Não Algumas

ocorrências
Carmo de Minas Técnico em Informática x

Inconfidentes Técnico em Agrimensura x
Técnico em Agropecuária x

Técnico em Alimentos x
Técnico em Informática x

Machado Técnico em Agropecuária x
Técnico em Alimentos x

Técnico em Informática x
Muzambinho Técnico em Agropecuária x

Técnico em Alimentos x
Técnico em Informática x

Passos Técnico em Comunicação Visual x
Técnico em Informática x

Técnico em Produção de Moda x
Poços de Caldas Técnico em Eletrotécnica x

Técnico em Informática x
Pouso Alegre Técnico em Administração x

Técnico em Edificações x
Técnico em Informática x

Três Corações Técnico em Administração x
Técnico em Informática x
Técnico em Mecânica x

 Fonte: Documentação IFSULDEMINAS. Organização nossa, 2017. 



77
Finalizando essa etapa da organização dos dados, pelos documentos

analisados consideramos que alguns cursos estão mais próximos das diretrizes

propostas aos Institutos Federais e nos documentos do IFSULDEMINAS que

outros,  os  quais  se  distanciam um pouco  por  não  estabelecerem em seus

projetos tais princípios ou não possibilitarem em sua organização de horários e

disciplinas a visibilidade da integração, aspecto que nos leva a questionar se

haveria a real busca pela efetivação da integração almejada pelo projeto do

Instituto. 

4.2  REVELAÇÃO  DAS  ENTREVISTAS  COM  O  GESTOR  E
COORDENADORES DE CURSOS CONSIDERADOS INTEGRADORES

Como parte de nossa coleta de dados realizamos entrevistas com um

membro representante da equipe de gestão da Pró-Reitoria de Ensino, órgão

centralizador  das  políticas  macro  de  ensino  do  IFSULDEMINAS  e  com os

coordenadores de cursos indicados por ele como mais próximos da proposta

de integração almejada pelo Instituto.  Neste sentido, todos os entrevistados

responderam  sobre  sua  visão  acerca  do  ensino  médio  integrado  e  sobre

questões  específicas  de  como se  concretiza  a  proposta  de  integração  nos

cursos.

Buscando  compreender  a  concepção  dos  entrevistados  sobre  essa

modalidade de ensino e o que ela representa, observamos tanto falas que se

afastam em certa medida do proposto como educação integral, quanto outras

que se aproximam da proposição posta pelo Instituto. 

Os Coordenadores dos cursos 1, 3 e 418 contemplaram em sua resposta

mais  especificamente  a  justaposição  entre  conhecimentos  profissionais  e

gerais, o que indicia que eles vêm tal modalidade de ensino mais como uma

formação técnica associada ao ensino médio do que como uma proposta de

educação que tenha o trabalho como princípio educativo, como anunciado no

PDI  2014-2018  do  IFSULDEMINAS.  Ainda  que  não  possamos  afirmar  o

trabalho  como  princípio  educativo,  entendemos  que  eles  percebem  a

necessidade de desenvolver a percepção nos estudantes dos conhecimentos

18.  Como já  explicitado no capítulo  metodológico,  os entrevistados receberam códigos para
preservar seu anonimato. 
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como integrados e não fragmentados. De um modo geral, podemos dizer que

há uma tendência em observar os conhecimentos da área geral como base

integrante para desenvolver a área técnica.

“Pra mim a questão do ensino técnico integrado ao médio é uma concepção de
ensino...  de  maneira  que  a  gente  possa  contextualizar  tudo  aquilo  que  o
estudante ao trabalhar os seus conteúdos do núcleo básico que é o ensino
médio, ele possa enxergar a realidade da aplicação daquilo, porque uma vez
que ele enxerga a aplicabilidade daquilo que ele está estudando empregado,
associado ao ensino técnico ele tem uma melhor condição de apropriação do
conhecimento e dessa maneira ele consegue desde o primeiro ano começar a
ter a formação do seu conhecimento, permitindo que ao avançar do curso ele
também  vá  se  tornando  crítico  e  competente  e  ao  trabalhar  tendo  o
conhecimento,  se tornando crítico,  competente ele consegue criar  também.”
(Coordenador 1 – Curso 1)

“Essa integração pra mim é justamente você enxergar aquilo que é a parte
propedêutica, matemática, física, química, biologia e tal e usar isso de maneira
prática integrando isso às áreas profissionais.” (Coordenador 3 – Curso 3)

“Nós temos as disciplinas propedêuticas  e as técnicas.  Então nós temos o
objetivo de fazer com que o aluno saia preparado para o mercado de trabalho,
mas que também ele saia com um excelente embasamento, caso ele queira
dar continuidade nos estudos, caso ele queira fazer uma faculdade. Então o
integrado ele traz essa possibilidade que os outros cursos que não tem essa
integração oferecem.” (Coordenador 4 – Curso 4)

Por  outro  lado,  algumas  falas  do  Gestor  do  IFSULDEMINAS  e  do

Coordenador  do  Curso  2,  nos  chamaram  a  atenção  pela  abordagem  da

formação  humana  numa  perspectiva  não  segmentada,  a  qual  contempla  o

cidadão  em  vários  aspectos  e,  especialmente  em  relação  à  integração;

observam a utilidade dos conteúdos como aplicação de conceitos em que as

disciplinas estão unidas para a utilização prática, em atividade, dos conceitos

necessários.

“Eu  acredito  que  a  proposta  do  ensino  médio  integrado  se  propõe  a  uma
formação  mais  completa  desse  cidadão,  desse  sujeito,  de  modo  que  o
conhecimento  que  ele  possa  adquirir  faça  mais  sentido,  traga  para  esse
estudante mais significado... dê a esse estudante uma condição de uma leitura
do mundo muito mais completa e não segmentada. Então a ideia do ensino
técnico integrado vem, na minha compreensão, nessa direção.” (Gestor)  

“O ensino médio integrado é uma forma de aplicar os conceitos que a gente vê
na parte técnica e contextualizar  eles dentro da parte propedêutica.  O que
acontece em alguns cursos que são chamados de técnico integrado [é que] o
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aluno tem aula técnica à tarde e a propedêutica de manhã só que as duas não
se conversam. É dito como integrado porque no final do curso eles vão ter lá
os dois diplomas, a formação das duas áreas, mas a nossa ideia foi justamente
integrar elas, integralizar elas, então aplicar conceitos. […] Acho que o contexto
de integrado é isso e não somente isso, não fabricar robozinhos também, o
integrado vem da parte, do conteúdo humano, a formação humanística dentro
dele também, formar um cidadão como um todo e não só a parte técnica ou a
parte propedêutica.” (Coordenador 2 – Curso 2)

Como o conceito de politecnia foi observado na literatura da área como

central para a compreensão da educação integral e é elemento constante de

alguns  projetos  pedagógicos,  uma  das  questões  colocadas  por  nós  foi  a

compreensão  desse  conceito  pelos  entrevistados.  Os  participantes  da

pesquisa,  ao  responderem sobre  o  conceito  de  politecnia  explicitaram uma

formação para a vida e de habilidades sociais.  O Coordenador do Curso 3

evidenciou a importância de formar não só para o vestibular, mas trazer o aluno

para  a  vida,  já  o  Coordenador  do  Curso  4  citou  a  expressão  “habilidades

sociais”, como pode ser observado nos trechos a seguir:

“É exatamente esse, eu acho que essa mistura do propedêutico mais a parte
técnica, isso é o que faz essa integração desse curso, eu acho que não tem
outra  explicação  [...]  Dessa  forma,  quando  foi  construído  o  curso,  é  de
realmente trazer o aluno pra vida. Não é aquele aluno que a gente só trabalha
para um vestibular; a gente trabalha o aluno pra vida.”  (Coordenador 3 – Curso
3)

“É  justamente  desenvolver  essas  habilidades  de  poli  que  são  várias  e
desenvolver essas habilidades, não só as habilidades técnicas, mas também
as habilidades sociais que nós chamamos, até tem um termo em inglês que
nós chamamos de soft skills19.” (Coordenador 4 – Curso 4)

Na perspectiva da formação humana, a fala do Coordenador do Curso 3

sugere a importância da formação proporcionada pelo ensino médio integrado

ao técnico para a formação dos jovens de forma generalizada.

“Eu acho que é isso, eu acho que o ensino médio integrado é o que deveria ser
em  todo  o  país,  mas  a  gente  vê  que  as  escolas  municipais  e  estaduais,
aparentemente não têm essa estrutura. Mas se pudesse ter  essa visão,  de
como integrar isso, de como formar essas pessoas, eu acho que nós teríamos
aí um país muito melhor [...] Se pudesse ser esse nosso sistema colocado pro
Brasil inteiro, eu acho que seria fantástico.” (Coordenador 3 – Curso 3)

19.  O termo  compreende  um conjunto  de  habilidades  sociais,  interpessoais,  qualidades  da
pessoa e atributos de carreira (ANDRADE, 2016). 
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Indo ao encontro de uma formação completa e  omnilateral  que busca

formar a  pessoa em todas as dimensões (física,  mental,  cultural,  política e

científica), destacamos trechos das entrevistas com o Gestor e Coordenador do

Curso  2  em  que  explicitam  a  concepção  de  uma  formação  integral,  mais

humana, capaz de formar cidadãos críticos e participativos.

[Mencionando  a  fragmentação  entre  formação  geral  e  técnica  e  colocando
contrapontos a essa ideia, na busca de estabelecer nova concepção] “Ora, por
passar no vestibular ou não, mas por ir pro mundo do trabalho e ser um sujeito
que faz uma diferença incrível, mas pelo testemunho que eles dão da diferença
que essa instituição fez na vida deles.  Então a gente sabe que de alguma
forma a gente já está produzindo essa ampliação de compreensão de vida, de
mundo,  de  cidadania,  do  que  é  viver  nesse  mundo  e  poder  ser  alguém
diferente, que vá fazer diferença mesmo na sociedade […] Como eu disse pra
você, há muito que avançar ainda, é óbvio, mas eu tenho certeza que esses
cursos hoje que nós temos, eles têm feito se não na totalidade, mas já têm
feito  esse  papel  dessa  busca  mesmo de  uma  formação  integrada,  de  um
menino que possa compreender a vida de uma outra maneira, não sai, não
está na escola por estar, cumprindo ali um tempo que ele se sente obrigado a
ficar sentado naquela mesa, onde ele não participa, onde ele não se integra e
ele não consegue trazer pra si nada. Eu acredito que esse nosso trabalho tem
provocado  essa  mudança,  nós  temos  visto  os  meninos  muito  mais
participativos,  articulados,  questionadores,  se  movimentam,  cobram,  então
tudo isso evidencia que eles estão saindo desse lugar de passivos para serem
donos de suas próprias histórias e eu acredito muito nisso.” (Gestor)

“Eu vejo essa formação, como o próprio nome diz, mais humanística, porque é
aquilo que eu disse, não estamos fazendo robozinho que tem que saber isso
pra poder fazer um vestibular ou tem que saber aquilo para poder trabalhar, ele
vai saber o conteúdo que vai unir a prática à teoria e ao mesmo tempo ele vai
saber onde vai aplicar isso. Então, para a vida dele vai ser muito melhor […]
Acho que o que a gente pode favorecer neles, nesse sentido, é isso, mostrar
essa integração e essa aplicabilidade e isso favorece o aprendizado que ele
vai levar para o resto da vida.”  (Coordenador 2 – Curso 2)

Ainda  pelas  falas  do  Gestor,  podemos  observar  que  para  além  do

período e carga horária de aulas, em sua visão, é importante que os alunos

tenham tempo de realizar outras atividades, o que, de algum modo, contribuiria

na  formação  dessas  outras  dimensões  citadas  e  não  somente  no  aspecto

técnico e profissional. 

“Então, quando você vem com um outro propósito, uma outra proposta, uma
outra matriz,  onde esse diálogo permitiu esse tipo de ação […] provocou a
possibilidade que esse menino não tivesse que ter aula das sete da manhã às
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cinco da tarde, mas que ao terminar a aula às três e meia, ele tivesse tempo,
por  exemplo,  para se dedicar  a  um projeto  de extensão ou um projeto  de
pesquisa, ou ele vai fazer esporte ou ele vai fazer...pegar uma aula de reforço,
quando ele necessita.” (Gestor) 

Olhando ainda para a formação humana, e em duelo com a formação

técnica  voltada  para  o  mercado  de  trabalho,  um  de  nossos  entrevistados,

Coordenador  do  Curso 1,  manifestou-se  contra  a centralidade na formação

técnica, declarando que essa é muito pouco para um ser humano que deve se

formar para melhorar sua postura na vida de forma geral, como um cidadão,

respondendo à  expectativa  de promoção do desenvolvimento  da sociedade

como um todo. 

“A integração pra mim é um conjunto de ações que vai desde a elaboração do
projeto pedagógico até a formação final, porque a integração vai me permitir
realmente a pessoa se tornar mais humanista, a pessoa realmente enxergar o
próximo como ser vivo, como irmão. A integração vai provocar uma mudança
de comportamento, de forma que ele passe a ter uma melhor postura na vida,
como cidadão e que ele venha a responder à expectativa de toda a sociedade
de  promover  o  desenvolvimento  da  sociedade,  porque  quando  eu  trabalho
simplesmente por competência é uma questão, eu não enxergo ninguém, eu
sou competente, eu tenho que é apertar parafuso, eu sei apertar parafuso. Mas
isso é muito pouco para uma pessoa, é muito pouco para um ser humano. Ele
tem de ter uma visão mais globalizada, uma visão mais até humanizada do que
simplesmente ter uma visão técnica, o tecnicismo em si que aquilo tem que ser
e não pode se mudar de forma alguma.” (Coordenador 1 – Curso 1)

Ao  longo  das  entrevistas  foram evidenciadas,  em muitos  momentos,

diferentes  formas pelas  quais  a  equipe de gestão e  os  coordenadores dos

cursos têm buscado vivenciar e efetivar, na prática, os conceitos de integração

previstos nos documentos e diretrizes propostas. Observamos no depoimento

do Gestor várias ações que têm sido implementadas com o objetivo de garantir

a integração dos cursos. Embora ainda sejam encontradas muitas dificuldades

e o processo de melhoria e busca seja contínuo, algumas falas demonstram a

busca da efetivação do projeto coletivo. 

Especificamente a partir da análise do Gestor, nos trechos transcritos a

seguir, destacamos os procedimentos citados para a construção e revisão do

PPC  de  cada  curso,  o  que  demonstra  preocupação  do  órgão  gestor  na

implantação  das  políticas  e  diretrizes  constantes  do  PDI  nos  projetos
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específicos de cada curso, embora haja a percepção de que cada unidade se

organiza pedagogicamente de uma forma. 

“Bom,  quando  se  trata  de  proposta  pedagógica  analisada  por  meio  de
documentos, de um projeto pedagógico, por exemplo, até que nós tentamos
estabelecer procedimentos, estabelecer processos que venham atender a essa
proposta  de  integração,  de  articulação,  mas  na  prática,  os  desafios  são
maiores,  então  essa  integração,  essa  articulação  ela  se  torna  um  grande
desafio  e,  muitas  vezes,  quebrar  esse,  vencer  o  desafio,  quebrar  esse
paradigma,  outro  paradigma  que  esses  sujeitos  estão  envolvidos,  nesse
processo  nem  sempre  é  fácil  de  ser  alcançado.  Então  eu  diria  assim  “é
articulado, é integrado?” ele traz a proposta, mas na execução são enfrentados
muitos desafios. […] Bom, se você pegar as nossas normas acadêmicas, elas
propõem esse curso técnico integrado, então as normas acadêmicas elas já
canalizam, elas já encaminham as ações para que a proposta seja integrada,
então os processos avaliativos, os conselhos de classe que nós executamos
são todos sempre em diálogo constante com uma formação única, é matrícula
única, então toda a discussão que se estabelece é sempre com esse olhar, de
uma formação única.  Na elaboração dos projetos pedagógicos também são
elementos que são exigidos que apareçam na proposta pedagógica, então um
PPC ele tem que trazer elementos que caracterizem ou que evidenciem essa
articulação. […]  Agora, em termos de ação lá na ponta, lá no campus, nós
sabemos que cada campus se organiza pedagogicamente de uma forma, mas
de maneira geral, os campi eles fazem ações, reuniões pedagógicas trazendo
a pauta,  trazendo essa discussão,  contando com a equipe pedagógica dos
campi,  no  sentido de construir  essa mentalidade,  construir  esse conceito e
estabelecer realmente essa ação como uma ação real e não uma ação ainda
de teoria ou apenas que está dentro de um documento […] É, a ideia é essa,
que nós,  que todos os sujeitos que contribuem na leitura e análise desses
PPCs possam ter esse olhar. Na verdade, quando a gente pega um projeto
pedagógico para fazer uma leitura dele, não é tarefa fácil, porque você tem que
pensar qual é a proposta do curso, qual a legislação que rege a oferta daquele
curso, então você tem que pensar em carga horária, se está coerente lá com
os catálogos dos cursos técnicos, com a carga horária do ensino médio, com
as diretrizes dos dois ensinos, do ensino médio e da educação profissional, e
depois você vai adentrando para os elementos de um projeto pedagógico que
são objetivo, objetivo geral, tipo de oferta e daí todos os procedimentos que
vão conduzir a formação daquele curso. Quando o sujeito, vamos pensar um
professor está lá no GT [grupo de trabalho]  e ele vai fazer essa análise,  a
condição que esse professor tem para fazer essa análise... nem sempre ele vai
se atentar: “Poxa, será? Deixa eu ver como está a questão do integrado aqui”.
Às vezes ele faz um olhar com determinado recorte e nem sempre ele está
contemplando isso.” (Gestor) 20

Os depoimentos dos coordenadores também revelam as ações que têm

sido  construídas  para  a  integração  dentro  dos  cursos.  Essas  ações  para

integração e articulação são observadas principalmente na construção do PPC

e na sua implementação, nas ações e atividades diárias e na busca por atender
20.  Ao longo dos excertos das entrevistas, haverá trechos sublinhados, os quais o foram pois,
para a análise pretendida, o destaque dos mesmos era pertinente. 
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aos princípios previstos nas diretrizes gerais. Importante apontar também para

a percepção de construção coletiva feita pelo Coordenador do Curso 2, que

revela  que  o  trabalho  coletivo  é  um  caminho  fundamental  na  busca  pela

efetivação da integração no curso.

“A gente trabalhou esse PPC, nós ficamos estudando […] e a partir disso nós
estudamos também o documento base do ensino integrado [...]  A partir disso,
nós estudamos a Resolução 02 de 2012 que é do ensino médio, as diretrizes
curriculares do ensino médio e depois a Resolução 06 de 2012, que são as
diretrizes curriculares do ensino técnico de nível médio. E a partir  de todos
esses estudos, nós passamos então a definir qual era o perfil profissional de
egresso.    O que nós esperávamos, tendo como parâmetro a missão do nosso  
Instituto  ,   que é promover a excelência na oferta do ensino técnico, do ensino
profissional...  formando  aí  aquele  cidadão  crítico,  competente,  criativo  e
humanista e  articulando ensino,  pesquisa e extensão.  Então a gente partiu
desse  princípio,  traçamos  quais  são  as  características  desse  profissional
egresso, depois passamos a trabalhar quais são as competências atitudinais
que  ele  teria  que  ter  e,  a  partir  disso,  nós  traçamos  quais  são  os
conhecimentos, a parte cognitiva, depois a parte afetiva, a parte de habilidade,
para somente nós conseguirmos chegar nas bases tecnológicas, nas ementas
das disciplinas. E tudo isso a gente foi trabalhando, realmente de forma que
ficasse entranhado... De forma que a gente sempre foi constituindo, buscando
ensino integrado e de como trabalhar esse ensino. Daí que entram todas as
ações das atividades práticas, as aulas práticas já do ensino, do núcleo básico.
Geografia, biologia, química, física e matemática passaram a ter também aulas
práticas, não, aulas expositivas de uma maneira prática, mas aulas práticas
que os estudantes possam aplicar, desenvolver aqueles conteúdos que estão
sendo trabalhados e isso já associado às disciplinas técnicas, de forma que o
professor que atua no núcleo básico, ele também atue no núcleo técnico junto
ao  outro  professor  ,    deixando  de  enxergar  que  alguém  seja  dono  de  uma  
disciplina,  mas  que  alguém  esteja  ali  para  contribuir  com  aquele
conhecimento.” (Coordenador 1 – Curso 1)

“Existem reuniões pedagógicas e reuniões de curso, ao fim dessas reuniões,
pelo menos uma vez por mês, os professores das disciplinas dos integrados se
reúnem e traçam metas do que integrar, de como está sendo a integração e do
que está funcionando e o que precisa melhorar. O PPC também prevê isso que
existam essas reuniões periódicas, justamente para as áreas se conversarem
[…]  ,então  é  uma  das  formas  de  que  isso  ocorre  e  é  efetiva.  São  essas
reuniões periódicas entre os professores das áreas integradas para que isso
ocorra e outra também é a parte pedagógica que sempre está nos apoiando,
porque querendo ou não é o projeto da escola é o projeto de todo mundo, todo
mundo sentou ali, idealizou e teve um pedacinho de cada um ali dentro, então
cada um que idealizou essa etapa de integração, acaba cobrando “Porque isso
não  está  acontecendo,  porque  que  isso  tem que  acontecer”, então  isso  é
seguido. […]  É um trabalho aí árduo de toda a equipe todo mundo se esforçou
muito […]  todos os núcleos pedagógico, técnico e propedêutico, se não  ,   não  
nascia, porque se eu vejo a possibilidade naquela disciplina, da gente integrar
e da gente unir esses contextos, só que se o outro professor não vê a mesma
coisa o  trabalho  não vai  acontecer  depois,  então antes,  os  dois  sentarem,
discutirem esse vai, esse não vai, isso a gente consegue resolver junto, isso
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não dá, realmente eu tenho que fazer separado. Se não tiver essa conversa
não flui.” (Coordenador 2 – Curso 2)

“No  momento  de  criação  do  projeto  pedagógico,  todos  professores
participaram  e  foi  um  trabalho  árduo,  todos  nós  nos  envolvemos,  a  parte
pedagógica  foi  fundamental  para  nós  nesse  auxílio  e  a  gente  conseguiu
realmente agregar isso a um projeto pedagógico, a gente não conseguia ver
isso em outros locais.  Nós buscamos informações “como a gente vai  fazer
isso?”  Mas  aqui  a  gente  queria  realmente  uma  coisa  inovadora e
aparentemente nós conseguimos, a gente fica feliz com isso.  Mas todos os
professores realmente conseguem trabalhar essa interdisciplinaridade. Dentro
do curso nós temos as reuniões pedagógicas que a gente trabalha bem esses
projetos e dentro do próprio projeto pedagógico constam ali as disciplinas, 10
disciplinas  que  surgem  esses  projetos.  Normalmente  a  gente  começa  a
trabalhar no início do ano com o fechamento no final. A gente vai trabalhando
durante o ano inteiro esses projetos.” (Coordenador 3 – Curso 3)  

“Então existe u  m diálogo muito grande entre as disciplinas propedêuticas e as  
técnicas, nós fazemos trabalhos juntos, projetos juntos e os alunos conseguem
associar, muitas vezes, conseguem associar o que eles estão aprendendo na
técnica  com  o  que  o  professor,  eu  por  exemplo,  […]  estou  dando,  no
português,  na  geografia,  eles  conseguem  fazer  toda  essa  integração.”
(Coordenador 4 – Curso 4). 

Também condizente com o que está previsto nos projetos pedagógicos,

foram  lembrados  os  projetos  integradores  e  o  núcleo  articulador.  Os

Coordenadores dos cursos 2 e 4 mencionaram o núcleo articulador (núcleo de

disciplinas  técnicas e  gerais)  como ação potente  para  a  implementação da

integração nos cursos. 

“As  disciplinas  integradoras  são  as  disciplinas  que  no  início  foi  assim:
sentamos, vemos todas as disciplinas do ensino médio, nós os professores da
área técnica o que que leva, o que que a gente via dentro da área técnica que
estava próximo ou era integrado, que era condizente com esse conteúdo do
ensino técnico e fomos vendo, então fomos tópico a tópico mesmo “o que eu
estou vendo em programação, eu vejo muita matemática, então a proximidade
com matemática é 100% importante, se conseguir essa troca vai ser legal”,
separamos isso. Dentro de redes, por exemplo, redes tem parte de redes que a
gente vê meios que a informação é trafegada, meios guiados e não guiados
[…] ondas eletromagnéticas, transmissão por ótica, onde é aplicado isso, “ah
esse contexto é aplicado dentro da física, então vamos lá ver o que dentro da
física  dá  para  aplicar  aqui  e  conversar”.  Então  as  reuniões  foram  feitas
justamente assim. As áreas se uniram todas e foram separando o que dava e o
que não dava […]  A ideia foi essa, muita discussão, muita conversa mesmo.”
(Coordenador 2 – Curso 2)

“Então nós temos no PPC o eixo articulador que faz isso, as disciplinas, têm as
disciplinas do primeiro ano, do segundo e do terceiro que elas fazem parte do
eixo articulador. Essas disciplinas elas têm que conversar com a área técnica,
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então eles têm matemática por exemplo, está lá no eixo articulador, então ela
trabalha junto com as disciplinas do professor por exemplo, dando linguagem
de programação,  lógica  de programação,  então elas têm que conversar  de
alguma maneira.” (Coordenador 4 – Curso 4)

Ao falar dos projetos integradores, os Coordenadores dos cursos 2 e 3

relataram que os projetos buscam integrar as áreas técnicas e gerais, como

forma de efetivar a integração nos cursos colocando conteúdos das diferentes

áreas em diálogo.

“Nós  temos  a  prática,  por  exemplo,  dos  projetos  integradores.  Os  projetos
integradores, o próprio nome diz, são para integrar várias disciplinas e, como já
previsto no PPC, também ele deve integrar obrigatoriamente professores da
área técnica e da área propedêutica, área de formação geral, e isso condiz
justamente com as disciplinas integradas, mas não vai só ao encontro delas
[…] então são formas de não só trocar ideias, trocar conceitos, mas interagir
também,  não  só  propedêutica  e  área  técnica,  mas  entre  áreas  distintas
também e integrar.” (Coordenador 2 – Curso 2)  

“Os projetos integradores são disciplinas que conversam entre si […] Então
essas disciplinas eu acho que são o que mostra pra nós essa integração, vai
trazer para ele esse conhecimento para a vida dele.” (Coordenador 3 – Curso
3)  

Tanto o núcleo articulador, quanto os projetos integradores foram citados

como ações de integração. Entendemos que, como esse núcleo e a previsão

do  projeto  integrador  não  estão  presentes  em  todos  os  PPC de  todas  as

unidades, eles podem ter papel diferencial para a execução da integração nos

cursos.  Percebemos  no  núcleo  articulador  e  no  projeto  integrador  uma

potencialidade  para  a  integração,  ao  trabalhar  a  interdisciplinaridade  dos

conteúdos,  possibilitar  o  trabalho  conjunto  entre  professores  diferentes  e

permitir  ao  aluno  mobilizar  conhecimentos  das  diferentes  áreas  para

ultrapassar os desafios postos. 

Refletindo sobre o processo de integração, o Coordenador do curso 1,

ao dizer sobre as ações que são efetivadas em busca da integração, declara

que compreende a integração como um processo de construção e evolução,

uma  busca  contínua,  um  caminho  a  ser  trilhado.  Ele  comenta,  ainda,  que

mesmo  não  estando  na  situação  ideal,  vê  que  já  evoluíram  muito,  sendo

importante enfatizar que, para ele, esse processo deve ser acompanhado e
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desenvolvido com atenção e responsabilidade, já que envolve a formação dos

estudantes. 

“Hoje  já  melhorou  muito,  ainda  não  está  aquilo  que  a  gente  espera,  nós
tivemos  uma  reunião  ainda  essa  terça-feira,  a  gente  conseguiu  já  com  a
coordenadoria geral de ensino de nós termos reuniões a cada 15 dias, duas
horas aí a cada 15 dias, já é um avanço porque a gente não tinha nenhum
horário,  tempo  para  fazer  essas  reuniões  pra  trabalhar  as  questões  da
integração, como que está, como que está sendo desenvolvido, onde que a
gente  pode  melhorar,  como  que  a  gente  vai  poder  realmente  criar  as
avaliações  interdisciplinares.  Como  a  grande  parte  nunca  trabalhou
interdisciplinaridade, então também é um conhecimento novo,  não é fácil de
nós iniciarmos nesse primeiro bimestre,  principalmente,  e já  iniciarmos com
tudo, então está caminhando aos poucos também para não errar, pra evitar o
mínimo  de  erro  possível,  porque  se  nós  errarmos  o  reflexo  direto  é  na
qualificação do nosso estudante. Então a gente está indo aos poucos também
com segurança, pra evitar erros que possam prejudicar o conhecimento dos
estudantes.” (Coordenador 1 – Curso 1)

Essa  percepção  de  processo  em  construção  e  evolução  pôde  ser

observado, também, na fala do Gestor que reconhece a necessidade de se

continuar  para  uma  melhoria  e  aproximação  do  almejado,  mas  observa

melhoria significativa no processo, a qual, segundo ele, pode ser observada a

partir do perfil do profissional egresso. 

“Nós sempre estamos trabalhando para que isso aconteça [a integração], mas
não  dá  para  dizer  assim  “olha  é  fidedigno  dessa  forma”,  mas existe  uma
consciência  hoje  muito  grande,  muito  maior  do  que  no  passado,  desse
compromisso de fazer esse olhar, de ter esse olhar. […] Então nosso trabalho
tem sido todinho nesse sentido, de desconstruir isso e tentar estabelecer essa
nova concepção. Não tem sido fácil. Não foi fácil e não tem sido fácil, mas a
gente sabe que a gente já avançou. “Estamos no ideal? De jeito nenhum, não
estamos”. Mas a gente acredita nessa formação e de que isso possa e de que
isso faz a diferença, porque a despeito de todos esses desafios e de todas as
dificuldades, quando a gente olha pros estudantes, pros nossos egressos, pros
nossos concluintes, eles são jovens que levam, que carregam consigo grandes
diferenciais.” (Gestor)

Outro ponto que se depreende das falas sobre as ações para integração

e articulação nos cursos é o trabalho coletivo e em equipe dos professores. Os

Coordenadores dos cursos 1, 3 e 4 afirmaram que os espaços de trabalho

coletivo, como as reuniões e planejamentos, são diferenciados por se tratarem

de  cursos  na  modalidade  integrada,  havendo  mais  espaços  de  trocas,

socialização  e  discussão,  até  para  que  interdisciplinaridade  possa  ser
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trabalhada  e  discutida.  Na  fala  do  Coordenador  do  curso  1  vale  a  pena

ressaltar a percepção de que é a partir da discussão e construção coletiva de

alguns conceitos e posições que o processo pode ser mais potente.

“A gente inicia a reunião tranquilo, a gente tem discutido na parte inicial textos
que  envolvem  interdisciplinaridade  que  todos  devemos  ler,  mas  a  gente
percebe que muitos falam, poucos agem, essa é uma outra complicação que
eu  tenho  discutido  muito  com eles  que  não  adianta  simplesmente  eu  ficar
falando, eu tenho que agir e para agir eu tenho que ter o conhecimento, eu não
posso  agir  por  achismo,  eu  tenho  que  ter  alguma  base,  algum  subsídio
realmente para eu falar alguma coisa, não é falar por falar.  Alguns acabam
participando,  a  grande  parte  escuta,  escuta,  escuta,  não  coloca  os  seus
pensamentos  e  aí  depois  sai  achando  que  as  coisas  não  deveriam  ter
caminhado  daquela  forma,  mas  também  não  se  expõe  […]  e  sempre  tem
embates,  não tem como ter  reuniões,  ainda mais que nós atuamos em 42
professores  dentro  do  ensino  [..]  Não  existe  ensino     integrado  e  
interdisciplinaridade sem conversa, sem discussão: esquece! Quem acha que
vai trabalhar e vai promover, desenvolver a concepção de ensino integrado,
interdisciplinaridade sem discussão e  sem conversa  e  sem um conhecer  o
outro: esquece!     Porque não vai ser por comunicação de trocas de e-mail, de
trocas de falas em redes sociais que isso vai resolver. Então é a partir mesmo
de discussões, mas de novo, discussões que cada um entenda que é uma
discussão profissional e não uma discussão pessoal.” (Coordenador 1 – Curso
1)  

“Basicamente é nas reuniões que a gente trata desses assuntos, mas sempre
que ocorre alguma novidade, alguma coisa, sempre a gente entra em contato
com os professores,  nós  temos representantes  nesses colegiados também.
[…]  a gente leva sempre pro colegiado, tudo a gente leva para ser aprovado
em colegiados e não decidimos nada sozinhos.  Aqui a gente não faz nada
sozinhos, a gente sempre faz em equipe, tanto um projeto pedagógico, como
qualquer coisa dentro dos cursos, sempre em equipe.” (Coordenador 3 – Curso
3)  

“Eles são diferenciados, porque aí a gente acaba comparando com os cursos
que são só técnicos né, acaba que nosso envolvimento é maior.” (Coordenador
4 – Curso 4)

Salientamos  que  no  Curso  3  é  mencionada  a  participação  dos

estudantes  na  implementação  e  execução  dos  cursos,  aspecto  que  se

diferencia dos demais e mostra-se importante no envolvimento potencial que

pode  gerar  em  relação  à  proposta  do  curso  “Nós  temos  representantes

discentes, a gente faz questão disso e a opinião desses discentes pra nós é

fundamental, não só no integrado […] então a opinião desses alunos dentro

dos colegiados é fundamental” (Coordenador 3 – Curso 3).
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Como desdobramento do trabalho coletivo, um aspecto apontado pelos

entrevistados e que se mostra relevante na contribuição para a efetivação da

integração é o apoio da equipe, inclusive dos gestores das unidades, para a

execução das atividades.

“E  aí  entra  a  questão  da  própria  direção,  não  adianta  um  curso  ou  o
coordenador, ou os docentes de um curso quererem trabalhar de uma forma
com ensino integrado se a direção também não assume aquela concepção de
ensino integrado que possibilita todo o seu desenvolvimento.” (Coordenador 1
– Curso 1)

“O ensino integrado não funciona se todo mundo não se integrar também, até o
nosso diretor  fala,  que até as formiguinhas têm que ser  integradas se não
realmente não funciona, todas as áreas se unirem flui e funciona para todos.”
(Coordenador 2 – Curso 2)

“O que a gente fala do P ao P, do porteiro ao presidente, a gente tenta pelo
menos falar a mesma língua. Aqui a gente tem esse lema, o nosso diretor ele
fala que até as formiguinhas têm que estar presentes nas nossas reuniões,
isso  ele  faz  questão  que  todos  participem,  que  todos  sejam  parceiros
realmente  do  objetivo  do  campus  que  é  justamente  o  nosso  aluno.”
(Coordenador 3 – Curso 3)

“[...] eu gostaria só de ressaltar que o nosso trabalho envolve muito a equipe
pedagógica, então aqui nós temos o [...]  pedagogo, e a gente está sempre
junto também com o Diretor  de Ensino,  Pesquisa e Extensão.  Então é um
trabalho muito integrado,  eu acho que essa também é a chave pra que as
coisas estejam fluindo bem e estejam sendo bem encaminhadas, porque é um
trabalho muito forte, do grupo do [...] pedagogo, junto comigo que coordeno o
curso, isso é muito importante ressaltar.” (Coordenador 4 – Curso 4)

O Gestor relata ocorrer diferenças entre os campi, remetendo a questão

à historicidade destes. Diferenças entre as unidades também foram sugeridas

pelos Coordenadores dos cursos 1 e 4, sendo que o Coordenador do curso 1

observa que nos campi pré-existentes há mais resistência para implantação de

uma nova concepção que nos novos.

[Respondendo  se  acreditava  que  todas  as  unidades  vivenciavam  as
concepções  de  integração  de  modo  semelhante]  “Então,  aí,  essa  é uma
pergunta interessante porque cada campus traz consigo a sua história, as suas
características... [...] Então, assim, até por questão de maturidade, de tempo de
existência,  de  história,  eles  tratam  das  questões  e  eles  evidenciam a  sua
proposta pedagógica, muitas vezes, de maneiras bastante diferentes e alguns
conseguem avançar mais e outros têm mais dificuldades para avançar nesse
sentido. Então a gente observa, por exemplo, que quando você trabalha com
um campus em que já  havia uma cultura muito forte tecnicista,  então você
percebe que é muito mais difícil quebrar esse paradigma pra aplicar uma outra
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proposta.  Quando  você  pega  um  campus  que  é  recém  criado,  onde  os
professores  estão  acabando  de  chegar,  que  ainda  não  tinha  construído
concepções outras  fica  mais  fácil  de  eles  cuidarem disso,  de eles  zelarem
dessa  proposta e  dessas  propostas  pedagógicas  saírem  muito  mais
evidenciadas, muito mais...contemplar de forma muito mais clara a questão do
integrado.” (Gestor) 

“Os novos campi eles avançaram mais do que os campi antigos. [...] Tanto é,
que a integração mesmo, a interdisciplinaridade... [...]  a gente sabe que está
sendo muito mais efetiva do que nos três iniciais, até porque não existia um
curso,  então  os  cursos  já  foram  montados,  trabalhados  dentro  dessa
concepção  e  os  próprios  docentes  não  eram  viciados  em  ministrar  aulas
isoladamente. Muitos começaram a carreira aqui no próprio instituto, então já
começaram de uma forma mais adequada” (Coordenador 1 – Curso 1)  

“Diferente  desses  campi  maiores,  por  exemplo,  os  maiores  que  já  tinham
vícios, já tinham costume, às vezes a pessoa entra com ideias, com vontade
de fazer diferente e não consegue[...]” (Coordenador 4 – Curso 4)  

Refletindo sobre a questão a partir  da observação dos documentos e

dos relatos, consideramos reais as diferenças entre as unidades na condução

das políticas de integração, podendo citar como exemplos o núcleo articulador

e  os  projetos  integradores  que  são  fatores  presentes  apenas  em algumas

unidades  e  especialmente  presentes  nos  cursos  dos  campi  novos  ou

avançados. Nos faz sentido a análise dos entrevistados de que haveria uma

maior facilidade dos campi mais recentes em aderir ao projeto de integração

proposto considerando a participação de professores iniciantes que por não

partilharem  determinada  tradição  se  mostram  mais  abertos  a  concepções

diferenciadas e, especificamente, à noção de integração presente na proposta

do Instituto.

Complementando essas diferenças existentes nas unidades, o Gestor e

o Coordenador do curso 1, citam a disputa existente entre os professores da

área  técnica  e  geral  nos  campi  mais  antigos,  seja  disputa  por  espaço  e

importância da disciplina ou por não fazer o trabalho do outro, aspecto iniciado

já de forma diferenciada nos cursos dos campi novos e por isso mais propenso

a dar bons resultados.

“Então, porque, na verdade, quando a gente fala da carga horária, por baixo
disso tem outras questões, porque daí realmente começam, digamos assim, as
disputas de espaço que são estabelecidas pelos próprios professores. Quando
você  fala  com  um  professor  de  matemática  ou  um  professor  lá  de  uma
disciplina  “X” da formação técnica que “Poxa professor, porque que nós não
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podemos repensar a sua carga horária, nós não podemos repensar, vocês dois
juntos  não  poderiam  repensar  essas  ementas,  onde  é  que  estas  ementas
estão sombreando, onde é que estas ementas estão sendo repetitivas” e aí
você começa entrando num espaço de disputa mesmo... Onde esses sujeitos
tendem a não querer ceder, e aí vai  para aquela discussão do que é mais
importante, que, socorro! esse é o problema! Eu acho, que aí está havendo, aí
começam os problemas muito maiores, quer dizer a discussão do que é mais
importante...  Ora,  o  mais  importante  é  dar  formação  integrada  para  esse
estudante,  mas  o  professor  [...]  de  matemática  ele  pensa que  o  mais
importante é que a ementa e o conteúdo que está previsto seja cumprido, eu
não estou dizendo com isso que o conteúdo e a ementa não precisam ser
cumpridos,  mas  é  preciso,  mas  é  possível  dialogar  com outro  colega  que
poderia em algum momento distribuir essa coisa toda, então, esse é o grande
desafio: sentar dois sujeitos que julgam que o que tem como seu trabalho é o
mais importante e dizer para eles “sentem juntos, olhem para essas ementas
para essas propostas e vejam no que vocês dois estão falando a mesma coisa
pro mesmo sujeito, pro mesmo menino, pra que, porque fazer isso, com que
objetivo”.  Então isso pra  mim,  na minha prática  até lá  no campus,  que eu
venho  do  campus  […]  trabalhei  na  coordenação  pedagógica  eu  sei  dos
grandes  embates  que nós  vivenciamos exatamente  nesse  ponto  nevrálgico
que quando eu digo para você que o outro campus conseguiu fazer diferente,
por que que eles conseguiram fazer diferente? Porque não tinha isso, quando
eles chegaram lá, o professor não tinha nada pronto, então ele pode dizer   “ah  
vamos construir juntos  ”, eles estavam mais abertos  . Agora quando você chega
num professor que já tem 15 anos, 19 anos na instituição ministrando uma
mesma disciplina  você  diz  para  ele  assim  “professor  agora  nós  vamos,  o
senhor  vai  sentar  com  outro  colega  ali,  vocês  vão  repensar  a  ementa  do
senhor”,  é...atear fogo entendeu?! Pra muitos é um desrespeito quase você
fazer isso com ele e eles não aceitam, muitos deles não aceitam.” (Gestor) 

“Como te falei, no início foi muito difícil porque os professores do núcleo básico
achavam que  eles  trabalhariam para  nós  do  núcleo  técnico.  E a  gente  foi
discutindo,  discutindo,  eles  foram deixando as pedras de lado,  largando as
pedras porque eles passaram a entender que o curso é único. Não é que eles
deviam  trabalhar,  assumir  nossa  responsabilidade  da  parte  técnica,  mas
trabalhar  em  conjunto  para  poder  potencializar  as  nossas  forças,  para
potencializar os nossos conhecimentos.” (Coordenador 1 – Curso 1)  
 

Indo em direção contrária a esse processo de disputa, o Coordenador do

curso 4 declara que a relação dos professores das áreas técnica e geral é

muito boa, com bastante comunicação, e o Coordenador do Curso 2 menciona

que  a  integração  passa  pelo  uso  dos  conteúdos  nas  diferentes  formas  e

disciplinas, sendo que a disciplina de um professor acaba alimentando a outra

na aprendizagem de determinado conhecimento.

“Eu estive presente nas disciplinas integradas no primeiro e no segundo ano,
eu  tive  esse  precedente,  então  eu  estava  no  primeiro  ano  em  lógica  de
programação que era integrado com matemática.  Foi  muito tranquilo,  muito
produtivo porque nós começávamos, por exemplo, matemática e programação
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é muito ligado um com o outro, então quando ele falava “ah os alunos estão
com  dificuldade  em  certa  área,  tenta  abordar  ela  dentro  do  teu  contexto,
porque talvez a forma matemática ou da forma que eu estou explicando eles
não  entendem...  quem  sabe  dentro  da  forma  lógica  de  programação  eles
entendam”,  a  gente  fazia  isso,  ou  ao  contrário,  “ó  eu  estou  começando  a
trabalhar  com matrizes e vetores que é um contexto meio lúdico para eles
assim, que eles ficam meio perdidos no começo, abstraí o que é uma matriz,
um vetor dentro do computador”, aí quando ele começou a trabalhar com isso
dentro da matemática,  vendo   a  aplicação daquilo  dentro  da matemática  ou  
como eu ia usar aquilo eles já começaram a entender melhor, então esse tipo
de conversa foi sempre amigável e funcionou pros dois lados um melhorava
pro  outro.  É  as  reuniões,  por  exemplo,  o  professor  [...]  que  era  de  língua
portuguesa,  mas  ele  tem  formação  em  artes  também   quem  iniciou  foi  o
professor [...] que é da área técnica na arte e design então a troca dos dois foi
muito  produtiva  porque  […]  conhecia  muito  sobre  história  da  arte,  sobre
conceitos de arte ele conseguiu levar  isso e […]  absorver aquilo  e traduzir
aquilo pra um contexto mais da área técnica, então realmente funcionou muito
bem.” (Coordenador 2 – Curso 2)

“A relação é muito boa e a gente faz isso por meio de encontros, nós temos
reuniões, ontem mesmo tivemos uma reunião, então todos participam e todos
também opinam, todos colocam o ponto de vista deles, é uma relação muito
boa, a gente está sempre se comunicando também nos corredores, por e-mail,
a relação é muito tranquila.” (Coordenador 4 – Curso 4)

Na busca pela integração, as ações interdisciplinares são exemplo de

tentativa  de  superação  da  fragmentação  e  construção  de  trabalho  coletivo.

Como pode  ser  observado  na  fala  do  Coordenador  do  curso  4,  as  ações

interdisciplinares buscam trabalhar o diálogo entre as disciplinas e, também,

entre  os  professores. Entretanto,  na  situação  exemplificada  não  houve  a

menção da integração entre uma área técnica e outra geral, os exemplos se

restringiram entre as áreas propedêuticas. 

“Nós  buscamos  diálogos  entre  as  disciplinas.  Então,  por  exemplo,  o  ano
passado  nós  fizemos  trabalhos  junto  com  a  educação  física  e  língua
portuguesa.  Então nós fizemos trabalho na área,  foi  nas olimpíadas,  o ano
passado foi ano das olimpíadas e eles fizeram trabalho para educação física,
mas a língua portuguesa estava junto porque eles tiveram que apresentar o
trabalho, então  essa  questão  da  oralidade,  eles  apresentaram  para  a
comunidade, não só para a sala de aula, mas para o pessoal da noite. Pro dia
a gente  convidou  os  pais,  convidamos  a  comunidade,  então  aí  a  língua
portuguesa trabalhando junto, então a gente procura fazer essa comunicação
entre  as  disciplinas.  O  ano  passado  também  a  gente  fez,  na  época  da
consciência  negra,  um  trabalho  envolvendo  língua  portuguesa,    envolvendo  
história,  geografia...  O  professor  de  geografia  e  o  professor  de  história
trouxeram um palestrante para falar com eles....  Então a gente tenta juntar aí
pelo  menos duas,  três  disciplinas  para fazer  um trabalho.  Além de que os
professores  da  área  técnica  também  conversam  bastante  ,  tentam  fazer  
trabalhos integrados.” (Coordenador 4 – Curso 4)
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Interessante observar que alguns dos exemplos dados sugerem que na

busca pela integração todos os aspectos devem ser trabalhados, incluindo o

cultural. O Coordenador do curso 1 afirmou que a interdisciplinaridade faz parte

da  integração,  mas  que  integração  é  muito  mais  do  que  simplesmente  a

interdisciplinaridade.  Aspecto  também  presente  na  fala  do  Coordenador  do

curso 2, o qual citou projetos de extensões e culturais como parte das ações

presentes no PPC que evidenciam o princípio da integração.

Dentro  das ações para  avaliação e acompanhamento  do PPC e das

ações que foram planejadas, o que se nota é o predomínio do coletivo, sendo

indicadas pelos Coordenadores dos cursos 2 e 4 como a principal forma de

avaliação as reuniões. 

“Por essas reuniões pedagógicas, a gente tem um acompanhamento porque
querendo ou não, lá os professores vão levar suas angústias e seus elogios,
logicamente nem tudo ficou perfeito […] algumas coisas que a gente planejou
parece na hora de se criar um PPC não estava colocando em prática parecia
ser muito bom de ser aplicado, mas na prática a gente viu que a logística de
fazer alguma coisa, porque a gente tem um número reduzido de professores,
acaba apertando […]  Então na teoria era tudo lindo, mas na prática algumas
coisas, assim da logística mesmo, de organização, complicam e isso nessas
reuniões o pessoal  leva,  “Ó vamos,  nas próximas versões do PPC,  vamos
mudar isso, vamos mudar aquilo pra que resolvam”. […] E essas reuniões são
registradas em atas, então a gente, dá para saber quais são os, quais foram as
demandas de uma reunião para outra e se aquilo foi solucionado entre uma
reunião e outra,  então a ideia é essa,  acompanhar  o que foi  solicitado,  os
encaminhamentos  de  uma  reunião  se  até  na  segunda  reunião  aquilo  foi
resolvido e planejar as próximas soluções. A ideia é essa.”  (Coordenador 2 –
Curso 2)

“Então primeiramente os professores fazem o plano de ensino, ali no plano de
ensino  tem a  ementa  e  depois  eles  colocam  o  conteúdo  programático,  de
acordo com o que está estabelecido nas ementas do PPC. E a partir daí nós
fazemos  as  reuniões,  então  essas  reuniões  não  são  só  na  época  de
fechamento  de  bimestre,  nós  fazemos  as  reuniões  e  também  os  alunos
acompanham isso muito de perto, nós temos um grupo de alunos, que eles, se
abusar eles já leram o PPC até mais vezes do que muitos professores,  eles
estão  acompanhando de perto e eles cobram e isso é muito bom, porque eu
acho que quando os professores percebem que existe essa cobrança por parte
dos alunos também,  isso faz também com que a gente fique mais atento se a
gente está cumprindo o que a gente  estabeleceu lá no início, nas reuniões,
aquilo  que  a  gente  decidiu  fazer,  então  a  gente  sabendo  que  os  alunos
também estão acompanhando isso de perto,é muito bom.”  (Coordenador 4 –
Curso 4)
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Além das reuniões foram mencionados também depoimentos informais

como  forma  de  observação  e  acompanhamento  do  trabalho  desenvolvido.

Todavia, a informalidade não se mostra como o caminho adequado caso não

haja outros espaços para a avaliação do processo, pois pode permitir a perda

de informações, assim como descompromisso perante o que foi avaliado. Essa

informalidade foi registrada tanto pelos Coordenadores dos cursos 1 e 3, como

pelo Gestor. 

“O que eu como coordenador tenho feito é eu li todos os planos de ensino e
tenho tido conversa semanalmente, não de uma maneira formal, mas de uma
maneira informal  com os estudantes.  […] E eu tenho feito reuniões a cada
grupo que fica no final de semana de escala, então na próxima semana eu
reúno com eles, converso como que foi, como que está o desenvolvimento das
atividades, se eles estão enxergando alguma aplicabilidade dessas atividades
complementares. Então até então a gente só tem tido respostas positivas. Em
relação às conversas informais com os docentes, alguns estão enxergando ou
a parte na verdade da importância da interdisciplinaridade,  outros ainda, eu
acredito  até  pela  falta  mesmo  do  conhecimento  pedagógico,  ainda  não
conseguem enxergar. A outra avaliação que eu tenho feito é conversado com
os estudantes que foram retidos no primeiro ano, de 2016, e assim como eles
ficaram retidos eles entraram nessa nova matriz e com conversa com eles, eles
também no ponto de vista deles essa nova matriz está proporcionando melhor
oportunidade pro desenvolvimento deles.” (Coordenador 1 – Curso 1)

“Nós conseguimos, a todo momento a gente está avaliando e o próprio retorno
do aluno, olha isso aqui não podia estar assim. A gente vai compilando essas
informações e na oportunidade que a gente tiver, a gente vai alterar, então a
gente vai compilando isso, vai amadurecendo e na primeira oportunidade que
tiver,  a  gente  altera[...].  Então  são  opiniões  de  aluno,  são  opiniões  de
professores e isso, aqui a gente trabalha muito assim, muito junto mesmo.”
(Coordenador 3 – Curso 3 

“Mas esse tipo mais tocante,  de depoimento acaba sendo dessa forma, às
vezes de uma forma informal, essa informação acaba chegando a nós e...nos
ajuda a confiar e acreditar que o caminho é esse.” (Gestor) 

Em paralelo  a  toda  essa  busca,  não  cabe  pensarmos  que  todas  as

ações são implantadas facilmente.  Ao longo dos depoimentos o que se viu

foram relatos de muitos desafios encontrados, dentre os quais a: carga horária

elevada, como trabalhar a interdisciplinaridade, adaptação à integração, quebra

de paradigma, indisponibilidade de tempo dos professores e necessidade de

aprimoramento da comunicação.
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“Como eu disse para você,  até para isto nós enfrentamos muitos desafios,
porque,  por exemplo,  para exemplificar  uma coordenação,  um NDE [núcleo
docente estruturante] de curso, uma coordenação de curso eles se sentam,
elaboram esse projeto, existem várias ações no campus, inclusive a aprovação
de um órgão acadêmico lá no campus. Quando esse projeto pedagógico chega
para  as  nossas  câmaras,  que  são  as  nossas  instâncias  de  aprovação  de
documento, até que ele se transforme em resolução e aí aquele curso possa
ser  implementado  são  muitas  as  discussões  que  são  feitas  e  muitas  as
análises que são feitas, no sentido de também cobrar isto, não só isso, mas
todos  os  elementos,  toda  a  questão  da  legislação.  Existe  esse  movimento
constante  no sentido  de discutir  isso.  […]  O primeiro  desafio  é  uma carga
horária  elevadíssima para  um jovem de 14 anos  em média,  14,  15 anos.”
(Gestor) 

“O desafio maior que nós ainda estamos passando é o reconhecimento de
como trabalhar mesmo a própria interdisciplinaridade, não só com os docentes
do  ensino  básico,  do  núcleo  básico,  mas  também  do  núcleo  técnico.”
(Coordenador 1 – Curso 1)

“Eu acho que justamente essa adaptação da integração. […] A gente escutou
de um professor uma certa vez, em mesas de reuniões, eu escutei o nosso
pedagogo falar  que um professor falou para ela:  ”Há 50 anos eu dou aula
assim,  a  matemática  é  ensinada  assim,  porque  que  agora  eu  vou  ter  que
mudar? ”  [...]  logicamente nem todos aceitam de início  essa mudança:  “eu
tenho tudo pronto é assim que funciona, porque agora eu tenho que mudar,
porque assim é diferente”. […] Por exemplo, projetos integradores com aula
que dia fazer,  porque um projeto integrador tem alunos de dois cursos, por
exemplo,  então até a logística de criar o horário complica nisso porque esse
professor determinada hora, por exemplo, têm três professores num projeto só,
mas nada impede que  ele  vá  dando aula  em outro  setor,  até  para  criar  o
horário foi dificultoso entendeu?!” (Coordenador 2 – Curso 2)

“Eu acho que mais é a questão de comunicação mesmo que a gente busca
dentro dessas reuniões. A gente consegue trabalhar o que a gente pretende e,
muitas vezes, nessas reuniões surgem outros fatores que nos levam a outras
sugestões e assim a gente vai crescendo. Mas, às vezes, acontecem algumas
falhas nessa comunicação que a gente fica um pouco perdido, mas isso eu
acho que acontece em qualquer lugar, em qualquer ambiente de trabalho. Mas
isso é resolvido, a gente consegue contornar.” (Coordenador 3 – Curso 3)

“Na verdade é realmente a adesão de todos os professores, porque é o que a
gente comentou anteriormente, como aqui está começando, nós somos novos,
a nossa equipe não é tão grande, a gente vem conseguindo fazer um bom
trabalho, mas esse é o maior desafio, é o envolvimento dos professores todos,
com esse mesmo objetivo, com esse mesmo olhar, lá na frente do que a gente
quer atingir, do que a gente quer conquistar. Esse é o maior desafio. E  tem
também a  questão  do  tempo,  que  apesar  de  todos  serem professores  de
dedicação  exclusiva,  são  muitas  disciplinas,  os  alunos  ficam  muito
preocupados, as aulas são de 45 minutos, tem a questão do tempo também,
dessa organização, isso é um desafio também[...].” (Coordenador 4 – Curso 4)
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Ainda sobre a ideia de desafio e pensando em situações que precisam

ser  superadas,  tivemos relatos  dos coordenadores  dos cursos 3  e  4  sobre

alguns fatores que faltam para que a integração efetivamente aconteça. Dentre

as situações a serem superadas está o número pequeno de professores e a

falta de apoio governamental.

“Eu acho que hoje, hoje a gente tem uma equipe aqui e uma equipe ainda em
formação, então eu acredito que nós precisamos de mais professores, isso é
uma coisa que nós estamos precisando, nós temos, eu acho que agora a gente
já  vai  conseguir  professores  de  suas  áreas  específicas,  porque  nós  temos
situações de professor que assumiu disciplinas, mas que não é muito da área
dele, nós temos o caso da matemática, da física, que eu acho que isso é uma
coisa que quando a gente resolver esse  problema, vai ser melhor ainda. Nós
temos casos também de professores que assumiram muitas disciplinas porque
o professor saiu de licença, veio professor substituto da área de humanas,  o
professor é muito bom, mas com uma sobrecarga de disciplinas, isso acaba
que  pode  deixar  um  pouco  cansativo  pros  alunos,  então  na  verdade  nós
precisamos  de  mais  professores.  Isso  é  uma  coisa  que  vai  fazer  toda  a
diferença quando a gente tiver mais professores  que possam ajudar, porque a
equipe é pequena, acaba que às vezes a gente fica um pouco sobrecarregado,
então eu acho que  quando acontecer isso da gente ter professores cada um
atuando mesmo na sua área,  eu acho que essa integração vai  ser  melhor
ainda  para que ele seja realmente o curso integrado e que a gente consiga
preparar os alunos de fato, para o mercado de trabalho e para essas opções
que eles têm depois de continuar os estudos, de fazer uma faculdade, de fazer
um curso superior.” (Coordenador 4 – Curso 4)
 
 “Se a gente tivesse um pouco mais de apoio do governo, acho que a gente
teria  um  pouco  mais  de  facilidade  dentro  do  campus.  No  caso  seriam
realmente as políticas públicas que poderiam estar mais voltadas realmente
para a educação.” (Coordenador 3 – Curso 3)

Em relação à falta  de  apoio  governamental,  essa indicação reflete  o

contexto político e legal do momento em que as entrevistas foram realizadas,

pois a reforma no ensino médio acabara de ser aprovada, o que gera certa

incerteza,  considerando  ser  um  projeto  antagônico  com  as  diretrizes  e

concepções postas pela proposta do Instituto Federal. Pelas falas do Gestor e

do Coordenador do curso 2, podemos perceber essa insegurança. Em suas

falas  fica  evidente  a  incerteza  se  o  modo  como  os  projetos  têm  sido

conduzidos,  buscando a integração entre ensino médio e formação técnica,

poderiam ser  mantidos ou se, dado o novo formato estabelecido ao ensino

médio, os projetos deveriam ser revistos e a proposta perdida. 
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“A gente acredita nessa proposta, a gente acredita que isso faz a diferença na
vida dos estudantes, embora agora a gente se sinta assim, há um sentimento
de, no mínimo, ameaçados com tudo isso que está acontecendo, politicamente
falando, e até agora a gente não tem nada muito definido para nós, enquanto
instituições federais... E ninguém fala claramente como será ou o que será do
nosso fazer...e...  dá uma tristeza muito grande de pensar que possam fazer
ações no sentido de desintegrar isso tudo, haja vista que já está acontecendo
aí fora... Então a gente está vendo isso com muita tristeza, profunda tristeza,
como algo de um retrocesso absurdo,  um retrocesso...  Nossa,  não consigo
nem mensurar...” (Gestor) 

“Agora estamos em tempos obscuros de ensino médio, é difícil até falar sobre,
então não sabemos como vai ser ainda toda essa nova mudança no ensino
médio, que ponto que isso vai influenciar nesses projetos integradores... Acho
que vai ter que ter uma mudança [...]” (Coordenador 2 – Curso 2)  

4.3 EM SÍNTESE

Conforme nossa proposta metodológica, o presente capítulo apresentou

a organização dos dados, antes da efetiva análise por temáticas e em diálogo

com os autores. 

Na análise dos projetos pedagógicos dos cursos, o que observamos, de

um modo geral, são concepções de uma educação integral, porém nem todos

detalham como atuam para atingir a almejada integração. Acentuamos que nos

cursos  com  maior  incidência  de  explicitação  de  ações,  essas  passam

principalmente pela questão da interdisciplinaridade e pelas atividades feitas

para que ela ocorra. 

As  entrevistas  também  perpassam  pelas  concepções  e  ações  para

integração, refletindo o desejado nos projetos de seus cursos, e ampliam a

análise  com  referência  ao  que  é  feito  para  avaliar  e  acompanhar  a

implementação  de  cada  PPC  e  os  desafios  que  são  enfrentados  nesse

processo de execução.

Com a finalização da organização das entrevistas e análise dos PPC,

percebemos  várias  ações  na  busca  pela  efetiva  integração,  muitas  dessas

condizentes  com as  previsões  dos  projetos.  Essa  comparação  mais  detida

entre o explicitado nos projetos e as práticas realizadas é que se objetiva fazer

na próxima etapa, na análise de dados. 
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5  ENSINO  MÉDIO  INTEGRADO  NO  IFSULDEMINAS:  LIMITES  E

POSSIBILIDADES NO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO 

A  partir  de  todo  o  percurso  já  empreendido,  considerando  nossas

decisões  metodológicas  e  buscando  delimitar  uma  análise  de  dados  mais

aprofundada e dialogada com a teoria, ao longo desse capítulo objetivamos

apresentar  as  temáticas  construídas  a  partir  dos  dados,  confrontando  os

projetos pedagógicos dos cursos e as entrevistas com as proposições postas

como diretrizes. 

Considerando a divisão clássica entre formação geral e profissional, o

contexto de dualidade em torno do ensino médio e a disputa entre projetos

distintos,  um  objetivando  uma  formação  ampla  e  integrada  e  o  outro  uma

formação aligeirada e destinada ao mercado de trabalho, emerge a importância

conceitual da proposta do ensino médio integrado e, por isso, a reflexão se a

proposta  do  IFSULDEMINAS  vem  se  materializando  como  desejado  na

execução dos seus cursos na modalidade integrada.

A fim  de  concretizarmos  nosso  objetivo  de  pesquisa,  da  análise  de

nossos dados emergiram as seguintes temáticas:  

1. Concepções  –  na  qual  agrupamos os  conceitos  apresentados  pelos

sujeitos  e  documentos  sobre  ensino  médio  integrado,  politecnia,

formação humana e reflexo na vida do aluno;

2. Ações para integração e articulação – na qual destacamos dos dados

analisados as ações efetivadas para a construção da integração dos

cursos,  sendo  observados  elementos  como  existência  de  espaços

coletivos,  apoio  da  gestão,  processo  de  construção  do  PPC  e

interdisciplinaridade;

3. Avaliação e acompanhamento – na qual apresentamos a percepção dos

sujeitos de que a integração é um processo e, por isso, exige avaliação

e acompanhamento constante;
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4. Desafios  para  implementação  dos  projetos  –  na  qual  agrupamos

aspectos que evidenciam a disputa entre as áreas gerais e técnicas, o

contexto político e o que falta para a integração nos diferentes campi

investigados. 

5.1 TEMÁTICA 1 – CONCEPÇÕES 

As diretrizes  postas  ao IFSULDEMINAS,  tanto  nas resoluções gerais

externas, como nos documentos internos, de um modo geral, propõem uma

formação ampla, mais humanista e integral e para a qual o trabalho deve ser

considerado princípio  educativo.  Com isso,  superaríamos a  dualidade entre

formar  unicamente  para  o  trabalho  ou  de  forma  completa,  em  todas  as

dimensões humanas. Ao olhar para o ensino médio integrado, vemos o tema

da formação humana como ideia central de formação. Os cursos 1, 2, 3 e 4

trazem em seus projetos pedagógicos esse conceito de formação completa, de

um ensino unitário, que integra ciência, trabalho e cultura, assim como seus

coordenadores, de forma geral, demonstram, ao longo de seus depoimentos,

que possuem esse conceito de formação ampla na condução de suas ações

junto ao curso que coordenam. 

A missão institucional  do IFSULDEMINAS é formar cidadãos críticos,

criativos, competentes e humanistas e dentre os princípios filosóficos e teórico-

metodológicos gerais  constantes  do  Plano de  Desenvolvimento  Institucional

(PDI) está a concepção de uma educação mais humanista (IFSULDEMINAS,

2009).

A Resolução nº 28/2013 do IFSULDEMINAS que normatiza as diretrizes

para os cursos de ensino médio integrado da instituição prevê o atendimento à

Resolução CNE/CEB 06/2012, a qual, por sua vez, estabelece os princípios

aplicados  à  educação  profissional  técnica  de  nível  médio, dentre  eles  o

trabalho como princípio educativo. 

Ainda  de  extrema  importância  está  a  proposta  de  Projeto  Político

Pedagógico  Institucional  (PPI)  do  IFSULDEMINAS,  na  qual  a  concepção

apresentada se volta para a superação da divisão histórica entre formar para

postos de trabalho ou para postos de decisão. Nesse sentido, Ramos (2009)
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aborda a dualidade educacional que, para ela, coincide com a história da luta

de classes no capitalismo e, por isto, a educação também permanece dividida

entre aquela destinada aos que produzem riqueza pela força de trabalho e

aquela destinada aos dirigentes e às elites, que dirigem a sociedade. 

Além disso, o PPI contempla a ideia de que, para superar a dualidade e

para que uma formação integral seja possível, é necessário entender o trabalho

como princípio  educativo.  Ramos (2009,  p.  150-151), ao  comentar  sobre  a

identidade do ensino médio e sobre a ampliação das finalidades desse nível de

ensino, expressa  a  necessidade  de  observar  o  trabalho  como  princípio

educativo na construção de um projeto unitário de ensino médio, com vistas ao

efetivo desenvolvimento dos sujeitos e emancipação humana.  

[…]  precisamos  primeiramente  pensar  o  trabalho  como  princípio
educativo  no  ensino  médio,  antes  de  considerá-lo  como  prática
estritamente produtiva pela qual se busca garantir  materialmente a
existência  cotidiana  no  sistema  capitalista;  e,  ainda,  conceber  um
projeto  unitário  de  ensino  médio.  Um  projeto  assim  definido  teria
como  finalidade  o  efetivo  desenvolvimento  dos  sujeitos  para
compreenderem  o  mundo  e  construírem  seus  projetos  de  vida
mediante relações sociais que enfrentem as contradições do perverso
sistema  capitalista,  visando  à  emancipação  humana  por  meio  da
transformação social. 

Confrontando esse conceito de desenvolvimento dos sujeitos em uma

formação mais ampla, nos chama atenção a fala do Gestor que, pelo viés da

formação  humana  e  não  segmentada,  afirma  que  em  seu  entendimento  a

proposta do ensino médio integrado se propõe a essa formação mais completa,

de modo que o conhecimento adquirido faça mais sentido e dê ao estudante

uma condição de leitura de mundo muito mais completa. Para ele, o trabalho

que vem sendo realizado pelo IFSULDEMINAS tem se refletido na vida do

aluno e provocado uma mudança. Ele observa que os alunos têm se mostrado

mais participativos, articulados e questionadores, o que evidenciaria que eles

estão saindo do lugar passivo para serem donos de suas próprias histórias. 

O PPC – C121 determina que a matriz curricular deve ser desenvolvida

privilegiando o trabalho como princípio educativo e pedagógico, a integração de

conhecimentos  gerais  e  técnico-científicos,  em  busca  de  uma  formação

21.  Como  já  explicitado  no  capítulo  metodológico,  os  projetos  pedagógicos  dos  cursos
investigados receberam códigos numéricos sequenciais. 
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integral. Essa menção a uma formação integral, por um lado, condiz com uma

das falas do Coordenador do curso que se manifestou contra a centralidade na

formação puramente técnica, enfatizando que a pessoa deve ter uma visão

globalizada e mais humanizada do que simplesmente técnica. Por outro lado,

em  contraposição,  o  Coordenador,  ao  explicitar  seu  entendimento  sobre  o

ensino médio integrado,  contemplou em sua resposta mais especificamente

uma justaposição entre os conhecimentos profissionais e gerais, embora tenha

demonstrado  a  percepção  de  que  o  conhecimento  deve  ser  trabalhado  de

maneira integrada e não fragmentada. 

Essa ideia de justaposição aparece nos relatos dos Coordenadores dos

cursos 3 e 4. Entretanto, contraditoriamente, os PPC desses cursos são muito

claros em propor a oferta de um ensino médio unitário e politécnico, integrando

princípios da ciência, do trabalho e da cultura. Nesse aspecto, o depoimento do

Coordenador do curso 2 nos chama a atenção, por estar alinhado ao PPC do

curso, destacando que o contexto do ensino médio integrado é “não fabricar

robozinhos”, mas vislumbrar a formação humanística, formar um cidadão como

um todo e não só a parte técnica e propedêutica. Para ele, ao mostrar essa

integração ao aluno, favorece-se o aprendizado que ele vai levar para o resto

da vida. 

Os PPC dos cursos 2, 3 e 4 registram a defesa de um ensino politécnico.

Para Saviani (2003, p. 136), “a noção de politecnia se encaminha na direção da

superação  entre  trabalho  manual  e  trabalho  intelectual,  entre  instrução

profissional e instrução geral” e, ainda, que o processo de trabalho desenvolve

em unidade indissolúvel entre os aspectos manuais e intelectuais. Embora os

três PPC tragam essa ideia, pelas entrevistas realizadas ela está mais presente

na fala do Coordenador do curso 4 quando menciona que a formação deve

contemplar  o  desenvolvimento  de várias  habilidades,  não  só  técnicas,  mas

também sociais.

5.2 TEMÁTICA 2 – AÇÕES PARA INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO 

Os documentos internos ao IFSULDEMINAS apresentam as ações para

que  a  integração  proposta  como  diretriz  geral  seja  alcançada.  Dentre  os
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princípios  norteadores  estão  a  busca  por  um  currículo  integrado,  a

interdisciplinaridade como proposta, os espaços coletivos e em equipe como

forma de construí-la. Os projetos pedagógicos dos cursos 1, 2, 3 e 4 estão

alinhados  com  as  propostas  de  interdisciplinaridade  e  os  coordenadores

também declararam trabalhar nessa linha de integração e trabalho conjunto.  

Retomando a Resolução nº 28/2013 do IFSULDEMINAS que estabelece

as diretrizes para os cursos de ensino médio integrado da instituição e nela o

atendimento aos princípios da Resolução CNE/CEB 06/2012, salientamos um

dos  seus  princípios  norteadores  na  condução  dos  cursos  de  ensino  médio

integrado:  a  interdisciplinaridade  que,  segundo  o  documento,  deveria  ser

“assegurada no currículo  e na prática pedagógica,  visando à superação da

fragmentação de conhecimentos e de segmentação da organização curricular

(BRASIL,  2012,  p.  2).  A mesma  resolução  prevê  no  item  da  organização

curricular que haja pertinência, coerência, coesão e consistência de conteúdos,

articulados do ponto de vista do trabalho assumido como princípio educativo. E

ainda  organização  curricular  flexível,  por  disciplinas  ou  componentes

curriculares,  projetos,  núcleos  temáticos  ou  outros  critérios  ou  formas  de

organização, desde que compatíveis com os princípios da interdisciplinaridade,

da contextualização e  da integração entre  teoria  e  prática,  no  processo de

ensino e aprendizagem (BRASIL, 2012). 

Caminhando do campo das diretrizes gerais para a concepção prevista

na  instituição,  encontramos  no  PDI  2009-2013  do  IFSULDEMINAS  a

concepção de currículo, a qual contempla um conjunto integrado de atividades

a partir da visão de homem, mundo, sociedade, trabalho, cultura e educação e

tem a transversalidade como princípio norteador na formulação e no desenho

curricular (IFSULDEMINAS, 2009). 

Essa concepção é coerente com o apontado por Ramos (2011) quando

expõe sobre um currículo integrado, convergente com a formação do sujeito

em múltiplas  dimensões  e  que  tem a  interdisciplinaridade  como método.  A

autora  nos  diz  que não  se  trata  de  somente  contextualizar  conhecimentos

científicos no trabalho e na cidadania, mas que trabalho, ciência e cultura são

dimensões da vida humana e devem ser integradas ao e no currículo: 
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Não  se  trata  simplesmente  de  se  contextualizar  conhecimentos
científicos no trabalho e na cidadania – relações designadas como
contextos –; aliás, nem o trabalho é delimitado como contexto, nem
este  forma  uma  dualidade  com  a  cidadania.  Trabalho,  ciência  e
cultura são dimensões da vida humana que devem ser integradas ao
currículo  e no currículo,  tendo o trabalho como princípio  educativo
(RAMOS, 2011, p. 776). 

Diferente  da  pedagogia  das  competências,  de  caráter  pragmatista,

Araujo  e  Frigotto  (2015)  mencionam  que,  na  perspectiva  da  integração,  a

utilidade dos conteúdos passa a ser concebida não na perspectiva imediata do

mercado,  mas tendo como referência a utilidade social,  com isso, busca-se

formar o indivíduo em suas múltiplas capacidades. Para tais autores “alguns

princípios  podem  ser  orientadores  para  a  organização  de  um  currículo

integrado: a contextualização, a interdisciplinaridade e o compromisso com a

transformação social” (ARAUJO; FRIGOTTO, 2015, p. 69). 

Avaliando esse compromisso de transformação social, percebemos na

fala  do  Gestor  a  preocupação  do  órgão  na  implantação  das  políticas  e

diretrizes,  de  modo  a  garantir  que  as  concepções  presentes  nos  projetos

pedagógicos dos cursos sejam replicadas no cotidiano das ações e não apenas

como teoria. Nessa mesma direção, o Coordenador do curso 1 expressou a

preocupação em construir  o  PPC a partir  da missão do Instituto,  como um

reflexo e tendo como ponto de partida as diretrizes postas. 

Levando  em  consideração  a  interdisciplinaridade  como  parte  da

construção de um currículo integrado todos os projetos pedagógicos de curso

(C1, C2, C3 e C4) registraram-na como forma de apresentação dos conteúdos.

Porém,  na  contramão  desse  conceito,  apuramos  que  na  organização

administrativa dos horários de aula do curso 1 as disciplinas estão divididas por

turno, sendo um de disciplinas gerais e outro de disciplinas técnicas. Por outro

lado, como elementos potencializadores na construção da interdisciplinaridade

o PPC dos cursos 2, 3 e 4 trazem em sua estrutura o núcleo articulador e os

projetos  integradores,  ações  que  foram  citadas  pelos  respectivos

coordenadores  de  curso  e  que  demonstram  potencialidade  para  que  a

interdisciplinaridade se concretize. 

Outro  tema destacado  como importante  para  a  efetivação  do  ensino

médio integrado é o trabalho coletivo. Cabe acentuar que não encontramos
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menção aos espaços coletivos nos documentos de referência. Todavia, os PPC

dos  cursos  1,  2,  3  e  4  registram  o  trabalho  conjunto  e  interligado  de

professores,  espaços coletivos de trabalho e ênfase no trabalho em equipe

como fio condutor das ações para integração dos cursos. Isso ficou claramente

demonstrado pelo depoimento dos quatro coordenadores entrevistados. Dentre

as  ações  citadas  para  se  garantir  o  trabalho  coletivo  foram  mencionadas

reuniões constantes; participação e envolvimento de todos os professores nas

atividades; diálogo e trabalhos em conjunto; espaços de troca; socialização e

discussão.  O Coordenador do curso 1 chegou a mencionar  que não existe

ensino integrado sem essa proximidade dos professores envolvidos e o PPC-

C1 traz que a interdisciplinaridade ocorrerá com o relacionamento e integração

de todos, o que corrobora o entendimento de Araujo e Frigotto (2015) que, na

perspectiva  da  escola  unitária,  dizem  ser  preciso  que  o  trabalho  escolar

valorize, ao máximo, toda forma de trabalho coletivo e colaborativo. 

Para  Araujo  e  Frigotto  (2015)  há  várias  possibilidades  de  arranjos

pedagógicos e curriculares que favorecem as práticas pedagógicas orientadas

pela  ideia  de  integração  e  a  escolha  por  um  tipo  de  arranjo  depende  de

inúmeras variáveis, como as condições de formação, a maturidade profissional

do professor, o perfil da turma, o tempo disponível, mas o que é decisivo é o

compromisso docente com as ideias de formação integrada e de transformação

social.  Nas entrevistas  de todos os  coordenadores esse compromisso ficou

aparente pelo relato de apoio da gestão na condução das ações e projetos

pedagógicos. 

5.3 TEMÁTICA 3 – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

As diretrizes gerais e externas não contemplam em seu escopo formas

de avaliação e acompanhamento dos cursos.  Em contrapartida,  os projetos

pedagógicos dos cursos 1, 2, 3 e 4 mostram a avaliação como instrumento

essencial,  o  que  também  foi  confirmado  pelos  coordenadores.  Ainda  que

muitas vezes de modo informal, há a preocupação em avaliar a condução dos

projetos e, a partir do acompanhamento das ações e dos resultados obtidos,

realinhar as ações, caso necessário. 
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A avaliação  é  vista  como  um ponto  positivo,  dada  a  necessidade  e

importância da autorreflexão. Almeida (2017) ao falar sobre a avaliação em

cursos de pós-graduação nos diz que a autoavaliação deve ser um processo

em  que  os  atores  busquem  construir  conhecimentos  sobre  sua  realidade,

investigando como as ações em andamento estão se consolidando em busca

de melhoria da qualidade educativa. 

Avaliar  na  perspectiva  apontada  pelos  coordenadores  remete  ao

processo de autoavaliação que leva os sujeitos envolvidos a uma reflexão mais

ampla sobre sua própria realidade e os aspectos que a conformam, levando à

possibilidade de aprimoramento da ação e retomada constante dos objetivos

almejados. A temática avaliação e acompanhamento engloba, inclusive, a ideia

de que a busca pela integração é um processo de construção e o sendo, exige

que seja recorrentemente revisitado em vias de aprimoramento e mudança,

caso  seja  necessário.  Essa  percepção  é  partilhada  pelo  Gestor  e  pelo

Coordenador 1 – Curso 1. 

Quanto às formas de avaliação, mais uma vez houve o predomínio do

coletivo. Presente nas entrevistas dos Coordenadores dos cursos 2 e 4, as

reuniões para acompanhamento das ações estão postas no PPC dos cursos 1,

2,  3 e 4.  Em contrapartida às reuniões,  apareceram maneiras informais de

avaliação, principalmente por meio de depoimentos de pais e alunos, dentre as

quais se destaca a fala do Coordenador do curso 1. Ele descreve a ação de

escuta aos estudantes que cursaram um período do curso durante a vigência

de outro projeto pedagógico tendo sido integrados ao novo projeto pedagógico

e, portanto, tendo como experiência as duas formas de organização. Por meio

dessa  avaliação,  o  coordenador  busca  encontrar  diferenças  e  se  houve

melhorias na condução do curso de forma a compreender se o novo projeto,

com proposta  mais  aprofundada  de integração realmente  está  atingindo às

expectativas nele colocadas.

Como  nos  alerta  Dias  Sobrinho  (2004)  e  fica  visível  na  experiência

construída no curso 1, o processo de avaliação não é único e nem tampouco

refere-se a apenas algumas formas, sendo diversificado e exigente de novas

maneiras de materialização segundo a necessidade imposta pela realidade e o

momento histórico vivenciado.
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É importante  jamais perder  de vista  a  complexidade da avaliação.
Nem poderia ser diferente, pois toda avaliação tem a ver com idéias,
qualidades, escolhas, valores, interesses, grupos, instâncias, poder.
Como  tudo  isso  é  diverso  e  dinâmico,  a  avaliação  não  poderia
esgotar-se  em  instrumentos  e  sentidos  simples,  unívocos,
monorreferenciais. Pode-se mesmo observar que, à medida que as
sociedades  se  tornam  mais  complexas,  quando  surgem  mais
problemas, mais mudanças nos campos da economia, da política, da
cultura,  bem  como  quando  há  mais  avanços  nos  sistemas  de
produção,  distribuição e utilização dos conhecimentos,  a  avaliação
também adquire novas formas e novos conteúdos, ajustados a essas
dinâmicas históricas (DIAS SOBRINHO, 2004, p.710-711).

Evidencia-se, portanto, entre os cursos pesquisados formas de avaliação

e  acompanhamento  que  remetem  a  processos  de  autoavaliação  que  são

importantes  por  serem  capazes  de  possibilitar  o  repensar  das  ações  e  o

aprimoramento dos processos. Nas palavras de Almeida (2017, p. 513) temos: 

A autoavaliação é um processo importante na medida em que abre a
possibilidade de um (re)olhar para a realidade vivenciada em busca
da  identificação  dos  aspectos  que  devem  ser  reafirmados  ou
repensados para a ampliação da qualidade e eficiência do curso.

Por isso, enfatizamos a relevância da avaliação e de que seus formatos

permitam a retroalimentação e a melhoria constante das ações, de modo que

as informações não se percam por falta de registro.  

5.4 TEMÁTICA 4 – DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS

Nos documentos e projetos não foram registrados os possíveis desafios

a serem enfrentados, mas eles têm sido vivenciados no cotidiano e ficaram

evidentes  nas  falas  dos  sujeitos  entrevistados.  Ao  longo  das  entrevistas

realizadas percebemos muitos desafios presentes nos relatos tanto do Gestor,

quanto dos coordenadores. 

Na  entrevista  com  o  Gestor  uma  das  questões  destacadas  foi  a

diferença entre os campi na execução das políticas e projetos pedagógicos.

Tais  diferenças  estão  relacionadas  às  características  históricas  de  cada

unidade, à cultura tecnicista muito presente em alguns cursos e a quebra de

paradigmas necessária,  mas nem sempre efetivada.  Essas diferenças entre
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campi também foram percebidas pelos Coordenadores dos cursos 1 e 4, que a

mencionaram. 

Outro ponto mencionado pelo Gestor e o Coordenador do curso 1 foi a

disputa entre os professores da área técnica e geral. A priori essa disputa é

mais evidente nas unidades pré-existentes, o que pode ser justificado pelas

novas unidades, por estarem em formação e abertas às mudanças e novos

paradigmas, encontrarem terreno mais fértil para construírem as propostas de

integração  de  modo  diferente:  novos  professores  sem  os  hábitos  de  uma

tradição de dualidade e fragmentação. 

Emerge a explicação, portanto, de que as unidades mais antigas, pela

tradição que possuíam e pela forma estável com que sempre conduziram as

ações, estavam menos propensas a implementar mudanças. Já as unidades

novas, que iniciaram com uma mentalidade diferente, sem resquícios de uma

outra prática, puderam trilhar novas formas de conduzir os processos, o que

tem facilitado a efetivação da integração. 

Uma outra questão colocada pelo Gestor como desafiadora quando se

pretende a busca da integração está na carga horária dos cursos que se coloca

mais  elevada  naqueles  de  ensino  médio  integrado. Ramos  (2011)  ao

mencionar sobre o currículo integrado na modalidade de educação de jovens e

adultos nos diz que a delimitação de cargas horárias para a formação geral e

profissional é um problema. O recorte e a pré-determinação de cargas horárias

destinadas  a  cada  dimensão  da  formação  podem  causar  dualismo  e

superposições, comprometendo a integração. Acreditamos que essa limitação

se aplique de modo semelhante a cursos de ensino médio integrado, mesmo

que não sejam da modalidade de jovens e adultos. 

Considerando  o  contexto  político  e  legal  do  momento  em  que  a

entrevista foi realizada, com a aprovação da reforma do ensino médio, o Gestor

demonstrou sua insegurança e incerteza quanto à continuidade das práticas

integradoras  que vêm  sendo  buscadas  e  realizadas  nos  cursos,  frente  ao

estabelecimento de itinerários formativos para o ensino médio. Tal insegurança

não  é  infundada,  Ferretti  (2016),  em  entrevista  concedida  à  Associação

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), explicita que a

perspectiva da segmentação do currículo  por  meio  das “opções formativas”
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coloca  em  questão  a  formação  integrada  de  caráter  omnilateral pela

segmentação curricular que estabelece.

Frigotto (2016) em debate promovido pela Escola Politécnica de Saúde

Joaquim  Venâncio  também  entende  que  a  organização  em  itinerários

formativos reduz a formação básica do ensino médio a um mínimo e “sonega

aos estudantes o direito de ter acesso ao conhecimento em suas mais diversas

áreas, o que lhes proporcionaria a compreensão dos fundamentos da realidade

produtiva,  social,  econômica,  política,  ética e estética da vida”  (FRIGOTTO,

2016,  p.2).  Assim  como  o  Gestor,  o Coordenador  do  curso  2  manifestou

incerteza perante o novo formato do ensino médio, inclusive quanto à prática

dos projetos integradores previstos nos PPC dos cursos 2, 3 e 4. 

Ainda sobre o tema desafios, surgiram questões de como trabalhar a

própria  interdisciplinaridade,  a  adaptação  à  integração,  aprimoramento  da

comunicação e, dentre as situações a serem superadas, a indisponibilidade de

tempo e quantitativo de professores. Abordando a interdisciplinaridade, Ramos

(2012, p. 123) nos mostra um exemplo  em que a construção de uma usina

hidrelétrica pode ser problematizada em diversas perspectivas, mas nenhuma

esgotaria a totalidade do fenômeno e, por isto,  o currículo integrado requer

múltiplas perspectivas:

Por  exemplo,  a  construção  de  uma  usina  hidrelétrica  numa
determinada  região,  problematizada  na  perspectiva  tecnológica
evidenciaria  teorias,  conceitos  e  procedimentos  técnico-científicos
predominantemente da Física. Mas, se problematizado na perspectiva
ambiental,  por  exemplo,  evidenciar-se-iam  questões,  teorias  e
conceitos da Biologia e da Geografia. Mas toda questão ambiental é
também  econômica  e  política,  portanto,  ao  ser  tratada  nessas
perspectivas,  serão  evidenciados  conceitos  das  Ciências  Sociais.
Enfim,  nenhuma  perspectiva  em  si  esgotaria  a  totalidade  do
fenômeno. Por isto, o currículo integrado requer a problematização
dos  fenômenos  em  múltiplas  perspectivas,  mas  também  uma
abordagem metodológica que permita apreender suas determinações
fundamentais.

Frigotto et al. (2014, p. 16) nos diz que “do ponto de vista epistemológico

o desafio  de um trabalho na forma curricular  integrada,  interdisciplinar,  não

como justaposição, mas como construção coletiva, é conflituoso, é construção

histórica”. 
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Referente aos professores, além do aumento quantitativo ser importante,

como indicado pelo Coordenador do curso 4, Pacheco, Pereira e Domingos

Sobrinho (2010), pautados nas concepções e diretrizes postas aos Institutos

Federais, entendem que esse modelo curricular integrado exige mudanças no

perfil profissional docente inserido na Rede, para que ele seja capaz de lidar

com o conhecimento de forma integrada e desenvolva um trabalho reflexivo e

criativo, permitindo a construção da autonomia dos educandos.

Pensar  em  novos  paradigmas  e  na  implementação  de  um  modelo

verdadeiramente  integrado  exige,  portanto,  mudanças  não  apenas  de

concepção  e  conteúdo  como,  também,  mudança  de  forma,  já  que  são

necessárias  novas maneiras  de organização abandonando-se as  disciplinas

arranjadas por tempos de 50 minutos e estruturadas a partir de um conteúdo

fixo e com uma única área do conhecimento. Thiesen (2011) faz uma reflexão

sobre os tempos e espaços na organização curricular e acredita que hábitos

assimilados pela rotina escolar, como a estruturação de horários recortados e

rígidos  são  construções  sociais  engendradas  desde  a  Idade  Média  e

reconceitualizados na atualidade e conclui que “mais difícil do que produzir e

legitimar outra lógica para reorientar os tempos e os espaços curriculares da

escola  contemporânea  seja  a  tarefa  de  desconstruir  os  conceitos

historicamente postos” (THIESEN, 2011, p. 257).

5.5 EM SÍNTESE

Partindo  das  diretrizes  e  concepções  gerais  postas  aos  Institutos

Federais,  os  documentos  norteadores  do  IFSULDEMINAS,  bem  como  sua

missão  e  proposta  institucional  estão  alinhados  com a  construção  de  uma

educação  efetivamente  integral,  que  considera  o  trabalho  como  princípio

educativo  e  integra  trabalho,  ciência  e  cultura.  Quando  olhamos  para  os

projetos  pedagógicos  dos  cursos  1,  2,  3  e  4,  os  quais  foram  objeto  de

aprofundamento nas investigações de nossa pesquisa, em consonância com

nosso  caminho  metodológico,  concluímos  que  eles  também representam a

concepção de uma educação unitária e trazem em seu teor menções de como

buscar a integração nos cursos, utilizando-se da interdisciplinaridade, trabalho
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coletivo  e  em  equipe,  sendo  que  o  trabalho  conjunto  se  mostrou  como  a

principal forma de efetivar a integração almejada e avaliar o andamento das

ações. Todavia, como parte de todo processo vivo, evidenciam-se, também, os

desafios enfrentados no caminho,  e ainda que haja alguns pontos a serem

aprimorados, a busca pela efetiva integração é um processo de construção

constante e, possivelmente, não passível de finalização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAS 

Este trabalho buscou analisar a organização administrativa e pedagógica

dos  cursos  de  ensino  médio  integrado  do  IFSULDEMINAS  cotejando  as

diretrizes  e  disciplinas  propostas  pelos  cursos  com  a  proposição  geral  do

ensino  médio  integrado  constante  nos  documentos  legais  e  diretrizes  que

amparam a atuação da instituição. Ao pesquisarmos os cursos pretendíamos

investigar  se  as proposições pedagógicas de cursos desse nível  de ensino

estavam  se  consolidando  como  integradas,  como  estava  ocorrendo  a

integração da formação geral  com a formação para  o  trabalho e  identificar

quais cursos mais se aproximavam da concepção de integração oficial e o que

faziam para buscá-la. 

Amparados pela literatura da área, o que percebemos da realidade da

oferta do ensino médio no Brasil  foi  uma clássica divisão entre a formação

geral,  ampla,  e  a  formação  exclusiva  para  o  mercado  de  trabalho.

Historicamente, o que prevalece é a luta dos educadores mais progressistas

por uma educação politécnica em detrimento à visão fragmentada voltada para

o mercado de trabalho. Na análise de Frigotto (2011, p. 13) “romper com a

dualidade estrutural é equação complexa e não se resolve com reformas só no

campo da educação, mas será significativo se resultar de mudanças estruturais

na ordem social, econômica e cultural da sociedade”. 

Ao avaliar o projeto de instituição dos Institutos Federais, as diretrizes e

concepções gerais postas a estes, identificamos no ensino médio integrado um

gérmen para a busca de uma educação unitária. Pautados em Frigotto (2011) a

proposta de ensino médio integrado é a política mais adequada para superar o

academicismo,  fragmentação  e  o  tecnicismo que  tem marcado  a  formação

profissional. O ensino médio integrado “não é a mesma coisa que o ensino

médio unitário politécnico e/ou tecnológico, mas é um grande passo na sua

direção” (FRIGOTTO, 2011, p. 16).

Ao  olharmos  para  os  documentos norteadores dos cursos  de  ensino

médio integrado do IFSULDEMINAS e para sua missão percebemos que a

proposição  institucional  alinha-se  com  a  construção  de  uma  educação

efetivamente integral, que tem o trabalho como princípio educativo e busca unir
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trabalho, ciência e cultura, em um currículo integrado. A análise documental

dos projetos pedagógicos de todos os cursos da modalidade integrada (vinte e

dois cursos) nos possibilitou concluir que mais da metade deles trazem em seu

texto a concepção de uma educação integral e explicitam com mais detalhes a

metodologia que tem sido usada para a efetivação da integração, sendo essa

principalmente  a aplicação da interdisciplinaridade e o  trabalho conjunto  de

professores  na  integração  de  conteúdos.  Nesse  sentido,  os  projetos

integradores  e  o  núcleo  articulador,  encontrados  em  algumas  unidades  se

destacaram como práticas promissoras na busca pela superação da dualidade.

Quanto  aos  projetos  que  não  apresentaram  de  forma  relevante  a

perspectiva  da  integralidade,  entendemos  válida  a  revisão  dos  mesmos  e

aplicação  de  mais  ações  para  integração.  Um  aspecto  importante  da

organização  administrativa  dos  cursos,  foi  a  identificação,  em  algumas

unidades,  da  separação entre  os  núcleos geral  e  técnico  na formação dos

horários  de  aula.  Entendemos  que  isso  não  se  mostra  como  uma  prática

integradora,  pois  simboliza  uma  fragmentação  dos  núcleos  já  na  proposta

organizativa das atividades. Ainda na perspectiva dos projetos pedagógicos de

todos os cursos, consideramos como necessária e promissora propostas de

avaliação e acompanhamento periódico na implantação dos mesmos, na busca

por melhorais constantes.  

Quando  nos  detemos  nos  quatro  cursos  investigados  em  maior

profundidade  em  nossa  pesquisa,  por  meio  das  entrevistas  com  os

coordenadores, concluímos que há um trabalho voltado para que a integração

realmente aconteça, desde as concepções colocadas para a formação integral,

até as ações propostas e efetivadas. Por outro lado, não podemos afirmar que

somente  esses estariam mais  comprometidos com a concepção integral  de

formação,  pois  alguns  cursos  que  não  foram  indicados  para  a  etapa  das

entrevistas  com  seus  coordenadores  também  trouxeram  em  seus  projetos

pedagógicos  elementos  que  sinalizam  a  concepção  de  integração.  Essa

questão se mostra como uma limitação do presente estudo, que não estende a

análise aprofundada a todos os cursos do IFSULDEMINAS. 

De forma geral, as propostas pedagógicas dos cursos são elaboradas a

partir  da  concepção  de  educação  integral,  condizente  com  o  previsto  nas
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diretrizes gerais aplicáveis. Na busca pela integração destacamos como pontos

positivos  o  conceito  presente  no  projeto  político  pedagógico  do

IFSULDEMINAS de que para que haja uma educação integradora é necessário

uma outra noção de trabalho, distinta daquela presente no modo de produção

capitalista,  entendido  como  princípio  educativo  e  não  trabalho  assalariado,

assim  como  a  visão  do  gestor  e  coordenadores  do  sentido  da  formação

humana ampla e não mecanizada, puramente técnica. 

Nos  projetos  pedagógicos,  uma  ação  importante  se  relaciona  às

propostas do núcleo articulador e projetos integradores em algumas unidades.

O núcleo articulador com objetivo de favorecer a prática da interdisciplinaridade

e os projetos integradores com o propósito de promover a integração. 

Dentre as formas encontradas para construir um currículo integrado e

trabalhar  a  interdisciplinaridade  está  o  trabalho  coletivo,  com realização  de

reuniões periódicas e que além de envolver os professores, trazem também a

equipe pedagógica e todos que participam, de alguma forma, do processo de

construção do curso. Aspecto essencial porque os dados indicam que não seria

possível  um  curso  integrado,  sem  a  integração  inicial  daqueles  que  o

constroem. 

Observamos no percurso da pesquisa que a busca pela integração é um

processo que mesmo tendo avançado nos cursos estudados, possui limites e

barreiras  a  serem enfrentados.  Destacam-se as diferenças que ocorrem de

uma unidade para outra, em que a concepção integradora está mais presente

em  alguns  cursos  e  menos  desenvolvida  em  outros,  além  de  dificuldades

relacionadas  ao  próprio  curso,  dentre  as  quais  evidencia-se  a  disputa  de

espaço entre  os  professores  dos núcleos técnico  e  geral.  Tal  disputa  pode

resultar, por exemplo, na divisão dos conteúdos e horários de aula, assim como

no  enfraquecimento  do  trabalho  coletivo  que  foi  mencionado  pelos

coordenadores como ponto essencial para que a integração aconteça. 

Uma questão relevante é a presença e pertinência de formas de avaliar

e acompanhar o andamento dos projetos pedagógicos, sendo observadas sua

efetivação  na  realidade  investigada  tanto  por  meio  do  uso  dos  espaços

coletivos,  como a  partir  de  ações  dos  coordenadores  voltadas  à  coleta  de

depoimentos junto aos estudantes e pais. 
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Desafio  colocado  à  implementação  do  projeto  nas  falas  dos

entrevistados  se  relaciona  à  carga  horária  elevada  e  número  reduzido  de

professores, aspecto equalizado pelos gestores e coordenadores ao longo do

curso  na  tentativa  de  minimizar  seu  impacto  no  projeto  de  formação  ora

almejado. 

Por fim, cabe destacar a recente reforma ocorrida no ensino médio como

ponto  importante  para  nossa  reflexão.  Recente  no  panorama  das  políticas

públicas se coloca como questão a ser enfrentada por aqueles que almejam a

educação  integral  por  ir  na  contramão  das  propostas  integradoras.  A

proposição feita, segundo análise de especialistas da área (FERREIRA, 2017;

FERREIRA; SILVA, 2017; FERRETTI, 2016; MOTTA; FRIGOTTO, 2017), é um

retrocesso no formato de ensino médio oferecido, já que se retoma como parte

integrante  do  processo  a  dualidade  nas  trajetórias  formativas  entre  uma

formação  mais  geral,  propedêutica,  e  outra  técnico-profissional,  voltada  ao

mercado  de  trabalho.  Ao  estabelecer  “escolhas”  para  os  estudantes  por

itinerários  formativos  rompe-se  com a  busca  pela  integração  das  áreas  no

currículo.  A interdisciplinaridade e o  trabalho visto  como princípio  educativo

poderão  ser  invalidados,  já  que  as  disciplinas  do  núcleo  técnico  não  são

entrelaçadas  com  as  disciplinas  gerais,  impossibilitando  a  concepção  de

integração e formação omnilateral. 

Ao  chegarmos  ao  final  dessa  pesquisa,  esperamos contribuir  para  a

construção acadêmica do conhecimento e para uma reflexão que possibilite o

enfrentamento  aos  retrocessos  já  vislumbrados  a  partir  das  políticas

educacionais para o ensino médio atualmente postas.  Nossos achados nos

permitem afirmar tanto com base na literatura, quanto na realidade investigada

que o sonho de uma educação politécnica permanece vivo e em cada curso de

ensino médio integrado está uma semente com possibilidade de dar frutos.

A construção da formação completa, em todas as dimensões humanas,

é um processo que encontra muitos desafios, os quais têm sido enfrentados

nos cursos investigados principalmente por meio do trabalho em equipe e apoio

de todos os participantes no projeto, o que exige constante atenção e luta por

melhores condições de trabalho e formação para os envolvidos. 
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Sabemos que toda proposta que um dia foi  idealizada é durante sua

implementação um processo em construção. É na vivência cotidiana que os

sujeitos  se  deparam  com  contradições  e  conflitos  que  exigem  ações  e

retomadas  para  garantir  a  continuidade  do  percurso  rumo  ao  objetivo

estabelecido, movimento que pôde ser observado nos dados analisados.  

Como nos disse Frigotto  (2016),  ao  responder  em debate promovido

pela  Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio se haveria uma luz ao

final do túnel ante as mudanças promovidas recentemente no ensino médio, o

que  nos  resta  é  a  luta  social.  Devemos  estar  atentos  para  as  mudanças

implementadas e muito conscientes do projeto de educação que almejamos

para  nossa  juventude,  de  forma  a  fazermos  frente  aos  retrocessos  e

permanecermos firmes na busca por uma educação de qualidade socialmente

referenciada e comprometida com o projeto de formação que defendemos. O

caminho não é fácil,  como pudemos perceber historicamente pela dualidade

observada  no  ensino  médio,  porém  é  de  luta  e  com  luta  que  se  fez  e,

certamente, se fará o caminhar.  
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APÊNDICE A

MODELO  DO  TERMO  DE  CONSENTIMENTO  LIVRE  E  ESCLARECIDO  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine
ao final deste documento e rubrique todas as páginas. Este termo está em duas vias, sendo
uma delas sua e a outra do pesquisador. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de
forma alguma. 

ESCLARECIMENTOS INICIAIS

Eu, Heloisa  Helena  Coutinho  Pereira, portadora  do  __________,  residente  à
______________, e minha orientadora,  Profa. Dra. Luana Costa Almeida, aluna e docente,
respectivamente, do curso de Mestrado em Educação da Universidade do Vale do Sapucaí –
Univás,  Pouso  Alegre/MG,  estamos  realizando  uma  pesquisa  intitulada  “Ensino  Médio
Integrado: uma análise do IFSULDEMINAS” e, neste sentido, o convidamos a participar de
nossa coleta de dados junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais. 

Após  a  escolha  do  local  de  pesquisa,  o  IFSULDEMINAS,  e  a  análise  detalhada  das
diretrizes propostas pelos cursos e disciplinas do Ensino Médio Integrado nos diversos campi
do IFSULDEMINAS e seu cotejamento com a proposição geral para o Ensino Médio Integrado
anunciado pela  instituição,  e  com a  proposta  do novo  ensino  médio,  por  meio  da análise
documental dos projetos pedagógicos, matrizes curriculares e outros documentos que fazem
parte da organização administrativa dos cursos objeto de estudo,  assim como da proposta
anunciada para o Ensino Médio Integrado dos Institutos, optamos por realizar entrevistas com
aqueles atores envolvidos de algum modo com os cursos objeto de análise,  na instituição,
sendo estes integrantes da equipe da Pró-Reitoria de Ensino, órgão centralizador das políticas
e os coordenadores dos cursos. 

Com as entrevistas o objetivo é captar a visão dos envolvidos diretamente com as políticas
de implantação destes cursos e ampliar  a percepção dos pesquisadores sobre o objeto de
estudo. 
 Durante  as  entrevistas,  reiteraremos  aos  participantes  acerca  de  nosso  objetivo  de
pesquisa e pediremos permissão para gravarmos a entrevista a fim de facilitar o registro das
falas e ainda faremos anotações em cadernos de campo sobre as observações e impressões.
Prevê-se a duração de uma hora a uma hora e meia para a entrevista.
Esta pesquisa envolvendo seres humanos está em conformidade com as diretrizes e com as
normas previstas na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de
Saúde.
Espera-se com a finalização da pesquisa proposta, contribuir para a análise de como o Ensino
Médio Integrado tem se consolidado no desenho dos cursos ofertados, de modo a verificarmos
se  a  proposta  tem  se  consolidado  como  integrada  em  consonância  com  as  diretrizes
estabelecidas.
Desde já apresentamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Luana Costa Almeida e Heloisa Helena Coutinho Pereira
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

Título do Projeto: Ensino Médio Integrado: uma análise do IFSULDEMINAS
Pesquisador: Heloisa Helena Coutinho Pereira, 
Telefone para contato: 
Objetivo da pesquisa: O presente projeto de pesquisa objetiva analisar a organização
administrativa e pedagógica dos cursos de Ensino Médio Integrado do IFSULDEMINAS
cotejando as diretrizes propostas pelos cursos e disciplinas com a proposição geral do
Ensino Médio Integrado anunciado pela instituição. 
Compromisso de não identificação explícita dos participantes: Em hipótese alguma esta
pesquisa  pretende  tornar  público  informações  com  a  identificação  dos  entrevistados,  em
quaisquer publicações, ainda que científicas, que seja produto das análises produzidas. Como
consta nas normas previstas na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho
Nacional  de  Saúde,  é  garantida  indenização  em  casos  de  danos,  comprovadamente
decorrentes da sua participação na pesquisa, por meio de decisão judicial ou extrajudicial.
Em caso de dúvida: Em caso de dúvidas e se quiser ser melhor informado(a) poderá entrar
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, que é o órgão que irá controlar a
pesquisa do ponto de vista ético. O CEP funciona de segunda a sexta feira e o seu telefone é
(19) 37875001, Campinas-SP.

Pouso Alegre, ____ de _____________ de ______.

_________________________________
Heloisa Helena Coutinho Pereira    

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

Eu, ____________________________________________________________,
RG______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo
“Ensino Médio Integrado: uma análise do IFSULDEMINAS” e declaro que fui devidamente
informado e esclarecido pela pesquisadora Heloisa Helena Coutinho Pereira. 

Pouso Alegre, ____ de _____________ de ______.

_________________________________________
Assinatura do participante
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APÊNDICE B

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM MEMBRO
REPRESENTANTE DA EQUIPE DE GESTÃO DO IFSULDEMINAS

1- O que é o ensino médio integrado? 

2- Como um dos princípios elencados no parágrafo 6º da Resolução 06/2012 é
a  articulação  entre  a  formação  do  Ensino  médio  e  a  preparação  para  o
exercício de profissões técnicas, em sua opinião, de que forma esta articulação
está presente nos cursos de nível médio integrado do IFSULDEMINAS?  

3-  De  um  modo  geral,  você  acredita  que  todas  as  unidades  têm  estas
concepções de integração claras e aplicam-nas de modo semelhante? 

4- Quais diretrizes internas do IFSULDEMINAS corroboram para a efetivação
da integração dentro das unidades e seus cursos?

5- Enquanto órgão gestor das políticas de ensino, quais as ações realizadas
pelo IFSULDEMINAS para garantir a integração almejada dentro dos projetos
pedagógicos de cursos e em suas matrizes curriculares?  

6 – Quais cursos do IFSULDEMINAS, em sua análise, poderiam ser citados
como exemplo de integração na formação consolidada? Por quê?

7 – E, por fim, quais cursos do IFSULDEMINAS, em sua análise, poderiam ser
citados como menos integradores? Por quê?
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APÊNDICE C

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM
COORDENADORES DE CURSOS DAS UNIDADES 

1 - Em sua visão, o que é o ensino médio integrado?
1.a)  Pergunta  específica  para  coordenadores  de  curso  nas  unidades
avançadas
No PPC há a menção que o curso em questão busca “ofertar um ensino médio
unitário e politécnico, o qual conquanto admite a profissionalização, integra em
si os princípios da ciência, do trabalho e da cultura[...]”. Qual seu entendimento
sobre esse ensino politécnico? 

2  –  Quais  componentes  constam no PPC do curso  que você acredita  que
evidenciam o princípio da integração do ensino médio à formação profissional? 
2.a) Pergunta específica para coordenador de curso na unidade pré-existente
Como coordenador do curso, há um novo PPC em tramitação, correto? O que
esse novo PPC traz de diferente em relação ao anterior? 

3  -  Para  você  o  que  seria  necessário  para  que  de  fato  ocorra  um  curso
integrado? 

4 - Nesse processo de construção e implementação do PPC quais os maiores
desafios enfrentados para que a integração acontecesse nos cursos, entre os
núcleos geral e técnico?

5 – Como ocorre a relação entre os docentes da área técnica e da área geral?
Como essa relação pode impactar no desenvolvimento do curso? 

6 - Referente aos espaços de trabalho coletivos, como eles se concretizam e e
são  vivenciados?  Você  acredita  que  possuem  alguma  particularidade  por
serem cursos de nível médio integrado? 

7 – Quais as formas usadas para acompanhamento do desenvolvimento do
PPC? Em relação à integração, quais aspectos são observados? 
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APÊNDICE D

Quadro 3 - Síntese dos itens analisados nos projetos pedagógicos dos cursos integrados do IFSULDEMINAS

Campus Cursos
Temas

Educação Integral Interdisciplinaridade Metodologia de Ensino

Pouso Alegre Técnico  em
Administração

Não expressa de forma relevante Um dos objetivos a serem trabalhados Não expressa de forma relevante

Três Corações Técnico  em
Administração

Busca ofertar ensino unitário e politécnico,
integrando  princípios  da  ciência,  do
trabalho e da cultura

Conteúdos  são  apresentados  de  forma
interdisciplinar,  possibilitando  aos  alunos  uma
visão integrada e articulada. 
Ainda tem o núcleo articulador de disciplinas que
unem  na  mesma  disciplina  conteúdos  da  área
geral e técnica e projetos integradores que também
promovem  integração  dos  conhecimentos
desenvolvidos nas unidades curriculares

Trabalho  conjunto  e  interligado  de
professores,  com  destaque  para  os
espaços coletivos e trabalho em equipe.
Possui  projeto  integrador  e  núcleo
articulador. 

Inconfidentes Técnico  em
Agrimensura

Toma  a  educação  geral  como  parte
inseparável  da  educação  profissional  e
busca  enfocar  o  trabalho  como  princípio
educativo,  no  sentido  de  superar  a
dicotomia trabalho manual/intelectual

O  trabalho  interdisciplinar  é  realizado  na
articulação das disciplinas 

Não expressa de forma relevante

Inconfidentes Técnico  em
Agropecuária

Visa  contemplar  todas  as  dimensões  da
formação  humana,  oferecendo
profissionais que além de serem capazes
de  participar  ativamente  no  processo
organizacional  também  exerçam  a  sua
cidadania em decorrência de um processo
de formação integral

Dá-se  oportunidade  para  que  aconteça  a
interdisciplinaridade entre os assuntos ministrados
nas disciplinas do ensino médio e técnico. 

O trabalho  coletivo  é  imprescindível  à
construção  de  práticas  integradas.  Há
reuniões  entre  os  professores
avaliando-se  se  tais  mudanças
(interdisciplinaridade) estão facilitando o
aprendizado do discente

Machado Técnico  em
Agropecuária

A  proposta  de  integração  implica  um
compromisso de construir uma articulação
e uma integração orgânica entre o trabalho
como princípio educativo,  a ciência como
criação  e  recriação  pela  humanidade  de
sua  natureza  e  cultura,  como  síntese  de

Não expressa de forma relevante O  desenvolvimento  das  atividades
pedagógicas  privilegiará  a  integração
metodológica e disciplinar, por meio do
trabalho  conjunto  entre  docentes  de
áreas distintas. Outrossim, utilizar-se-á
o  planejamento  anual  e  os  conselhos
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toda  produção  e  relação  dos  seres
humanos com seu meio.

de classe para promover a aproximação
e  organização  de  atividades
multidisciplinares.

Muzambinho Técnico  em
Agropecuária

Desenvolver  a  matriz  curricular
privilegiando  o  trabalho,  a  pesquisa  e  a
extensão  como  princípios  educativos  e
pedagógicos,  a  indissociabilidade  entre
educação e prática social, a integração de
conhecimentos gerais e técnico-científicos,
visando  à  formação  de  um  cidadão
profissional  criativo,  crítico,  competente  e
humanista.

Aplica a interdisciplinaridade por meio de reuniões
pedagógicas,  de  discussões,  visando  a
interlocução de saberes dos diferentes campos do
conhecimento

A  multi  e  a  interdisciplinaridade
acontecerão  com  os  relacionamentos
docente-docente,  docente-técnico,
docente-estudante  e  técnico-estudante
possibilitando  a  articulação  de
diferentes  conteúdos  dos  núcleos
básico  (ensino  médio)  e  técnico
(profissionalizante),  promovendo  a
indissociabilidade  entre  educação  e
prática social, entre teoria e prática e a
superação  da  fragmentação  do
conhecimento  e  de  segmentação  da
organização curricular.

Inconfidentes Técnico  em
Alimentos

A  proposta  de  integração  implica  um
compromisso de construir uma articulação
e uma integração orgânica entre o trabalho
como princípio educativo,  a ciência como
criação  e  recriação  pela  humanidade  de
sua  natureza  e  cultura,  como  síntese  de
toda  produção  e  relação  dos  seres
humanos com seu meio.

 Não expressa de forma relevante Para  que  se  efetive  a
interdisciplinaridade  terá  como base  o
diálogo entre os professores do curso. 

Machado Técnico  em
Alimentos

A  proposta  de  integração  implica  um
compromisso de construir uma articulação
e uma integração orgânica entre o trabalho
como princípio educativo,  a ciência como
criação  e  recriação  pela  humanidade  de
sua  natureza  e  cultura,  como  síntese  de
toda  produção  e  relação  dos  seres
humanos com seu meio

Não expressa de forma relevante O  desenvolvimento  das  atividades
pedagógicas  privilegiará  a  integração
metodológica e disciplinar, por meio do
trabalho  conjunto  entre  docentes  de
áreas distintas. Outrossim, utilizar-se-á
o  planejamento  anual  e  os  conselhos
de classe para promover a aproximação
e  organização  de  atividades
multidisciplinares.

Muzambinho Técnico  em
Alimentos

A  proposta  de  integração  implica  um
compromisso de construir uma articulação
e uma integração orgânica entre o trabalho

Não expressa de forma relevante Não expressa de forma relevante
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como princípio educativo,  a ciência como
criação  e  recriação  pela  humanidade  de
sua  natureza  e  cultura,  como  síntese  de
toda  produção  e  relação  dos  seres
humanos com seu meio. 

Passos Técnico  em
Comunicação
Visual

Não expressa de forma relevante Não expressa de forma relevante Não expressa de forma relevante

Pouso Alegre Técnico  em
Edificações

Não expressa de forma relevante Há  reuniões  mensais  do  curso  para  estabelecer
vínculos  entre  as  áreas  geral  e  técnica,
promovendo,  portanto  a  interdisciplinaridade  dos
conteúdos

Diálogo  entre  os  professores  da  área
técnica e da área propedêutica. Possui
projeto integrador. 

Poços  de
Caldas

Técnico  em
Eletrotécnica

É  preciso  pensar  numa  educação
profissional  fundamentada  na  integração,
pois  a  mesma  possibilita  a  formação
omnilateral dos  sujeitos.  Formar
profissionalmente transcende a preparação
exclusiva para o trabalho

Prevê a disciplina de projeto interdisciplinar Não expressa de forma relevante

Carmo  de
Minas

Técnico  em
Informática

Busca ofertar ensino unitário e politécnico,
integrando  princípios  da  ciência,  do
trabalho e da cultura. 

Conteúdos  são  apresentados  de  forma
interdisciplinar,  possibilitando  aos  alunos  uma
visão integrada e articulada. 
Ainda tem o núcleo articulador de disciplinas que
unem  na  mesma  disciplina  conteúdos  da  área
geral e técnica e projetos integradores que também
promovem  integração  dos  conhecimentos
desenvolvidos nas unidades curriculares

Trabalho  conjunto  e  interligado  de
professores,  com  destaque  para  os
espaços coletivos e trabalho em equipe.
Possui  projeto  integrador  e  núcleo
articulador. 

Inconfidentes Técnico  em
Informática

A integração  possui  um significado e um
desafio para além da prática inter, multi ou
transdisciplinar,  pois  implicam  no
compromisso  de  uma  articulação  e
integração,  que  desenvolvam  uma
formação integral do sujeito trabalhador. 

São feitas divisões entre grupos de formação geral
e  formação  profissional,  para  que  sejam
estabelecidos  os  procedimentos  de
interdisciplinaridades e integrações entre as áreas
e decidir  qual  a  melhor  maneira  de  trabalhá-los:
projetos de extensão, seminários, visitas técnicas,
exposições.

Para traçarmos as ações entre as áreas
afins, o planejamento das metodologias
de  ensino  inicia-se  com  reuniões
periódicas  entre  docentes  e  o  setor
pedagógico.

Machado Técnico  em
Informática

A  proposta  de  integração  implica  um
compromisso de construir uma articulação

Não expressa de forma relevante O  desenvolvimento  das  atividades
pedagógicas  privilegiará  a  integração
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e uma integração orgânica entre o trabalho
como princípio educativo,  a ciência como
criação  e  recriação  pela  humanidade  de
sua  natureza  e  cultura,  como  síntese  de
toda  produção  e  relação  dos  seres
humanos com seu meio.

metodológica e disciplinar, por meio do
trabalho  conjunto  entre  docentes  de
áreas distintas. Outrossim, utilizar-se-á
o  planejamento  anual  e  os  conselhos
de classe para promover a aproximação
e  organização  de  atividades
multidisciplinares.

Muzambinho Técnico  em
Informática

A Educação Profissional articula-se com o
Ensino Médio e suas diferentes formas de
educação,  integrando  ao  trabalho,  à
ciência e à tecnologia, com o objetivo de
garantir  ao  cidadão  o  direito  ao
permanente  desenvolvimento  de  aptidões
para a vida produtiva e social.

As  disciplinas  que  compõem  a  matriz  curricular
deverão estar articuladas entre si, fundamentadas
nos  conceitos  de  interdisciplinaridade  e
contextualização.  Devem  ensejar  a  formação
integrada que articula  ciência,  trabalho,  cultura e
tecnologia e contribuir  para uma sólida formação
técnico-humanística dos estudantes. 

O trabalho coletivo entre os grupos de
professores  da  mesma  base  de
conhecimento e entre os professores de
base  científica  e  da  base  tecnológica
específica  é  imprescindível  à
construção  de  práticas  didático-
pedagógicas integradas. 
Possui  a  disciplina  de  projeto
integrador,  embora  com  um  caráter
mais prático do que integrador.

Passos Técnico  em
Informática

Não expressa de forma relevante Não expressa de forma relevante Não expressa de forma relevante

Poços  de
Caldas

Técnico  em
Informática

É  preciso  pensar  numa  educação
profissional  fundamentada  na  integração,
pois  a  mesma  possibilita  a  formação
omnilateral dos  sujeitos.  Formar
profissionalmente transcende a preparação
exclusiva para o trabalho

Prevê a disciplina de projeto interdisciplinar Não expressa de forma relevante

Pouso Alegre Técnico  em
Informática

Não expressa de forma relevante Não expressa de forma relevante Desenvolvimento do curso se baseia na
ideia de um processo educativo focado
no equilíbrio entre disciplinas do ensino
geral e técnico

Três Corações Técnico  em
Informática

Busca ofertar ensino unitário e politécnico,
integrando  princípios  da  ciência,  do
trabalho e da cultura.

Conteúdos  são  apresentados  de  forma
interdisciplinar,  possibilitando  aos  alunos  uma
visão integrada e articulada. 
Ainda tem o núcleo articulador de disciplinas que
unem  na  mesma  disciplina  conteúdos  da  área
geral e técnica e projetos integradores que também

Trabalho  conjunto  e  interligado  de
professores,  com  destaque  para  os
espaços coletivos e trabalho em equipe.
Possui  projeto  integrador  e  núcleo
articulador. 
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promovem  integração  dos  conhecimentos
desenvolvidos nas unidades curriculares

Três Corações Técnico  em
Mecânica

Busca ofertar ensino unitário e politécnico,
integrando  princípios  da  ciência,  do
trabalho e da cultura.

Conteúdos  são  apresentados  de  forma
interdisciplinar,  possibilitando  aos  alunos  uma
visão integrada e articulada. 
Ainda tem o núcleo articulador de disciplinas que
unem  na  mesma  disciplina  conteúdos  da  área
geral e técnica e projetos integradores que também
promovem  integração  dos  conhecimentos
desenvolvidos nas unidades curriculares

Trabalho  conjunto  e  interligado  de
professores,  com  destaque  para  os
espaços coletivos e trabalho em equipe.
Possui  projeto  integrador  e  núcleo
articulador. 

Passos Técnico  em
Produção  de
Moda

Não expressa de forma relevante Não expressa de forma relevante Não expressa de forma relevante

Fonte: PPC dos cursos. Organização nossa, 2017. 
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