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RESUMO 

 

A presente tese é resultado de uma pesquisa no campo da Educação, 
desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal da Bahia. O estudo tem como centralidade apresentar 
uma reflexão sobre as bases instituídas, os movimentos instituintes e as 
transduções curriculares presentes nos atos de currículo, experienciados pelos 
atores sociais diretamente envolvidos nos cursos técnicos integrados ao ensino 
médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 
IFBA. Com o objetivo de compreender as mediações do currículo instituído, 
dos atos de currículo instituintes e das transduções curriculares no âmbito da 
proposta de currículos integrados do ensino médio profissional e a partir de 
uma metodologia de inspiração etnográfica, desenvolvemos uma investigação 
pautada em uma etnopesquisa implicada, multirreferencial, delineada a partir 
das seguintes questões: De que forma se apresenta a integração curricular nos 
documentos institucionais e pedagógicos dos cursos técnicos? Como os atores 
curriculantes compreendem as relações instituído/instituinte no âmbito dos 
currículos integrados, dos cursos em que estão envolvidos? Como, em seus 
atos de currículo os atores curriculantes percebem a experiência com um 
currículo integrado? Quais as possibilidades transdutivas, instituintes de novos 
fazeres e saberes, podem ser percebidas e compreendidas a partir dos atos de 
currículo integradores construídos pelos atores curriculantes? As reflexões 
sobre estas questões nos levaram a compreender os atos de currículo 
integradores e as transduções curriculares desenvolvidos pelos atores 
curriculantes, por meio dos seus etnométodos e apresentar como proposição 
uma noção de currículos etnointegrados. 

 
Palavras-chave: Atos de Currículo; Transduções Curriculares; Currículo 
Integrado; Educação Profissional. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis is the result of research in the field of Education, developed 
under the Post-Graduation Program in Education of the Federal University of 
Bahia. The study has as its centrality a reflection on the foundations, instituting 
movements and curricular transductions present in the curriculum acts, 
experienced by the social actors directly involved in the technical courses 
integrated to the secondary education of the Federal Institute of Education, 
Science and Technology of Bahia - IFBA. In order to understand the mediations 
of the instituted curriculum, instituting curriculum acts and curricular 
transductions within the scope of the proposal of integrated curricula of 
secondary vocational education and from an ethnographic inspiration 
methodology, we developed an investigation based on an ethnological research 
implied, multireferential, delineated from the following questions: In what way is 
the curricular integration presented in the institutional and pedagogical 
documents of the technical courses? How do the curriculum actors understand 
the instituted / instituting relationships within the integrated curricula of the 
courses in which they are involved? How do curriculum actors perceive their 
experience with an integrated curriculum? What transductive possibilities, 
instituting new actions and knowledge, can be perceived and understood from 
the integrative curriculum acts, built by the curriculum actors? Reflections on 
these issues led us to understand the integrative curriculum acts and curricular 
transductions developed by the curriculum actors through their ethnomethods 
and present as a proposition a notion of ethnointegrated curricula. 
 
Keywords: Curriculum Acts; Curricular Transductions; Integrated Curriculum; 

Professional Education. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis es el resultado de una investigación en el campo de la 
Educación, desarrollado en el ámbito del Programa de Postgrado en Educación 
de la Universidad Federal de Bahía. El estudio tiene como centralidad 
presentar una reflexión sobre las bases instituidas, los movimientos 
instituyentes y las transducciones curriculares presentes en los actos de 
currículo, experimentados por los actores sociales directamente involucrados 
en los cursos técnicos integrados a la enseñanza media del Instituto Federal de 
Educación, Ciencia y Tecnología de Bahía - IFBA. Con el objetivo de 
comprender las mediaciones del currículo instituido, de los actos de currículo 
instituyentes y de las transducciones curriculares en el marco de la propuesta 
de currículos integrados de la enseñanza media profesional ya partir de una 
metodología de inspiración etnográfica, desarrollamos una investigación 
pautada en una etnopesquisa implicada, multirreferencial, esbozadas de 
acuerdo con las siguientes cuestiones: ¿De qué forma se presenta la 
integración curricular en los documentos institucionales y pedagógicos de los 
cursos técnicos? ¿Cómo los actores curriculantes comprenden las relaciones 
instituido/instituyente en el marco de los currículos integrados de los cursos, en 
que están involucrados? ¿Cómo, en sus actos de currículo, los actores 
curriculantes perciben la experiencia con un currículo integrado? ¿Cuáles son 
las posibilidades transductivas, instituyentes de nuevos haceres y saberes, 
pueden ser percibidas y comprendidas a partir de los actos de currículo 
integradores, construidos por los actores curriculantes? Las reflexiones sobre 
estas cuestiones nos llevaron a comprender los actos de currículo integradores 
y las transducciones curriculares desarrollados por los actores curriculantes, 
por medio de sus etnométodos y presentar como proposición una noción de 
currículos etnointegrados. 

 
Palabras clave: Actos de Currículo; Transducciones Curriculares; Currículo 
Integrado; Educación Profesional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma realidade institucional ganha vida nas condições, contradições e 

proposições que permeiam o espaço relacional e transdutivo, entre instituídos e 

instituintes.  

Por "instituinte" entenderemos, ao mesmo tempo, a contestação, a 
capacidade de inovação e, em geral, a prática política como 
"significante" da prática social. No "instituído" colocaremos não só a 
ordem estabelecida, os valores, modos de representação e de 
organização considerados normais, como igualmente os 
procedimentos habituais de previsão (econômica, social e política). 
(LOURAU1, 1969, p. 47) 

Entre o legal e o cotidiano, entre a norma e ação, entre o escrito e o vivido se 

encontra a potencialidade do movimento de transdução, que representa o devir, que 

localiza e atualiza tudo o que ainda está em potencial (LOURAU,1994), ou seja, a 

força criadora, produtora do novo, do ainda impensado, que acontece no encontro 

entre pessoas que se educam, mas que, muitas vezes, passa despercebido, em 

função das correlações contextuais estarem focadas exclusivamente na perpetuação 

ou na negação veemente do instituído.  

O movimento de transdução para Lourau, de acordo com Guillier (2003) deve 

existir sempre em um processo de pesquisa e, no centro desse processo, precisam 

estar o pesquisador, seus objetivos e suas subjetivações. 

O currículo, sabemos, mais um arranjo de disciplinas e carga horária, é vida 

vivida na construção de saberes e, em sendo processo não se deixa assujeitar. Ele 

escapa das grades que tentam aprisioná-lo, para percorrer as narrativas, saberes e 

subjetividades daqueles que pensamfazem (MACEDO, 2013) as aprendizagens. 

No campo da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), os 

maiores tensionamentos encontrados no processo de elaboração e implantação dos 

currículos dos cursos estão situados no enfrentamento entre as bases tecnicistas de 

formação profissional e os fundamentos apresentados por meio da noção de 

trabalho como princípio educativo.  

                                              
1O conceito de transdução abordado nesta pesquisa tem como referência René Lourau, 
sociólogo, professor da Universidade de Paris VIII, um dos principais teóricos da Análise 
Institucional. 
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A legislação apresenta, como uma premissa da organização curricular para os 

cursos técnicos de nível médio, o processo de integração. Na mesma direção, 

autores referenciados neste campo, Frigotto (1995), Machado (1995), Ramos 

(2008), Santomé (1998) e Saviani (2007),  também apontam a integração curricular 

como o caminho mais apropriado para a formação integral e politécnica do indivíduo, 

para a possibilidade de superação da dualidade da educação brasileira, formando-o 

para o trabalho e para a continuidade dos estudos, ao mesmo tempo, de forma 

dialógica e dialética.  

Entretanto, observa-se que a integração curricular buscada nas suas 

perspectivas instituídas, a exemplo da legislação vigente e das bases 

epistemológicas, que pretendem orientar os atos de currículos (MACEDO, 2013), 

não tem se refletido no movimento instituinte, ou seja, no currículo que acontece nas 

experiências diárias de professores e estudantes. Nesse sentido, estudos realizados 

por Aguiar Junior (2012), Akiko Santos (2014), Bezerra (2013) e Leite (2014), 

corroboram esta constatação.  

Nossas experiências no mesmo contexto, a EPTNM, também não nos 

permitem identificar espaços de efetivação do currículo integrado para além do 

discurso instituído, mantendo ainda, uma forte presença de uma ação pautada em 

uma perspectiva tecnicista. Entretanto ao observar o cotidiano dos cursos e campi 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), 

percebemos a existência de movimentos instituintes, desenvolvidos ainda de forma 

muitas vezes, localizada, mas com uma potencialidade integradora efetiva. 

Estas inquietações traduzem um pouco dos nossos saberes e fazeres, no 

campo da educação que nos colocam no lugar de nômade do saber por 

acreditarmos na experiência e no acontecimento como fundantes da construção de 

saberes e na potencialidade desses para o fortalecimento, dos diferentes ethos, 

lócus e cronos, que não se assujeitam às imposições de instituídos, muitas vezes 

descontextualizadas e não dialógicas, mantendo, nos seus atos de currículos, 

espaços de reexistência e afirmação de suas identidades.  

Dessa forma, as itinerâncias e errâncias frutos desse movimento nômade 

exigiram um olhar aberto, acolhedor e amante da diferença como potencialidade do 

devir, como afirma Galeffi ao prefaciar o livro de Macedo (2016, p.16), “o nômade 
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pratica a multirreferencialidade e o seu interesse é o acontecimento, nunca sua 

posse na ilusão de ser senhor do acontecimento”.  

Por nossa implicação com tudo isso, resolvemos ir em busca do que está 

presente no lugar da vida curricular, no instituinte, no cotidiano, nas práticas, que 

pudesse indicar a presença de atos de currículo que, pautados nas experiências 

formativas e nas transduções construídas pelos atores curriculantes, integrem 

cultura, ciência e trabalho. 

Nessa direção, o objetivo que acompanhou esse processo investigativo foi: 

compreender as mediações do currículo instituído, dos atos de currículo 

instituintes e das transduções curriculares no âmbito da proposta de 

currículos integrados do ensino médio profissional do IFBA. 

Outras intenções complementaram e orientaram a nossa itinerância:  

❖ Identificar em documentos institucionais e atividades desenvolvidas por 

professores e estudantes elementos que evidenciem a integração curricular 

proposta para os Cursos Técnicos Integrados. 

❖ Reconhecer, nos atos de currículo, tecidos pelas práticas docentes, 

evidências de integração curricular. 

❖ Perceber nas relações instituído/instituinte, aspectos que orientem a busca 

por possíveis transduções no campo da integração curricular. 

❖ Refletir sobre a possibilidade contributiva da proposição de um currículo 

etnointegrado na EPTNM. 

Diante do caminho percorrido para delimitar o constructo de pesquisa, 

instituído, instituinte e transdução curricular no âmago da proposição de 

experiências com currículos integrados do ensino médio profissional do IFBA, 

alguns questionamentos foram alçados, nesse movimento, à centralidade da 

investigação, muito embora no processo tantos outros foram suscitados e acolhidos 

durante as com-versações com os autores-narradores desse trabalho. 

a. De que forma se apresenta a integração curricular nos documentos 

institucionais e pedagógicos dos cursos técnicos? 

b. Como os atores curriculantes compreendem as relações instituído/instituinte 

no âmbito dos currículos integrados dos cursos em que estão envolvidos? 
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c. Como, em seus atos de currículo os atores curriculantes percebem a 

experiência com um currículo integrado? 

d. Quais as possibilidades transdutivas, instituintes de novos fazeres e 

saberes, podem ser percebidas e compreendidas a partir dos atos de 

currículo integradores, construídos pelos atores curriculantes? 

Pela natureza do constructo, dos objetivos e as nossas relações de 

implicação com o campo, essa pesquisa esteve inserida no campo epistemológico e 

metodológico da fenomenologia, em uma abordagem multirreferencial com 

inspiração etnográfica, que se localiza na perspectiva da compreensão de 

compreensões. 

O olhar etnográfico é um exercício diário para o pesquisador que 
adota a atitude de investigação não só em termos teórico-
metodológicos, mas, também, em termos éticos e políticos de 
aprender sobre e com os sentidos e significados da emergência 
ontológica dos sujeitos e sua dinâmica cultural. (MACEDO e 
MACEDO DE SÁ, 2016, p. 76) 

A investigação, permeada pelas implicações políticas, epistemológicas e 

afetivas com o constructo, desenvolveu-se no IFBA, envolvendo três campi, tendo 

como autores-narradores profissionais e estudantes dos cursos técnicos integrados. 

Esse trabalho está estruturado em quatro grandes movimentos: 

1. Caminhando ao encontro da heurística da pesquisa – onde refletimos e 

apresentamos as matrizes teórico-metodológicas que deram 

sustentabilidade aos itinerários, movimentos, implicações e narrativas 

construídas no campo de pesquisa. 

2. A educação profissional técnica de nível médio no Brasil – movimento em 

que contextualizamos brevemente, de forma histórica e política, o campo da 

educação profissional no país, tomando como referência a dualidade 

estrutural da educação, sua afirmação pelas políticas instituídas e as 

tentativas e movimentos instituintes de superação dessa dualidade e como 

essa relação instituído/instituinte pode ser percebida no IFBA. 

3. Currículos integrados na educação profissional – em que problematizamos: 

o campo do currículo e a integração curricular como forma de construção do 

processo formativo de estudantes nos cursos técnicos integrados. 
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4. Atos de currículo integradores: perspectivando transduções curriculares – 

nesse movimento, partimos das com-versações com os autores-narradores, 

refletimos sobre as compreensões (minha e deles) dos atos de currículos 

integradores e das transduções curriculares construídos a partir dos 

movimentos instituintes e de forma propositiva apresentamos a 

potencialidade da perspectiva de currículos etnointegrados no âmbito da 

educação profissional. 

Entendemos que esse trabalho é fruto dos diálogos heurísticos e formativos, 

partilhados de forma fecunda e implicada pelos autores-narradores e por mim, sobre 

nossos etnométodos e experiências; trouxemos suas narrativas, como uma práxis 

socialmente referenciada, para o diálogo com todos os outros autores que serão 

abordados ao longo do nosso trabalho.  

Assim, apresentamos esse trabalho como uma possiblidade reflexiva e 

propositiva para o campo da educação profissional técnica de nível médio, 

desejando que novas contribuições possam ampliar essa discussão, porque 

acreditamos na incompletude e na abertura permanente à todas as possibilidades de 

construção de um processo formativo emancipacionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2. CAMINHANDO AO ENCONTRO DA HEURÍSTICA DA PESQUISA 

 

[...] para uma etnopesquisa, não “coletamos dados” descrevemos/ 
interpretamos compreensões; portanto, ao final, produzimos 
compreensões de compreensões. (MACEDO, 2013, p. 133) 

 

Aventurar-se na pesquisa é sempre uma tarefa que tem início na nossa própria 

história de vida, narrativas e inquietudes que nos levam a escavar, garimpar, burilar 

os mais diferentes terrenos em busca do conhecimento, em um movimento no qual a 

implicação é princípio fundante da nossa caminhada.  

Encontros, surpresas, com-versações, momentos plurais e únicos em que 

acontecimentos e experiências assumem o centro de um processo formativo onde 

todos se envolvem nas sombras, dores e perdas, assim como na alegria e na 

boniteza. Como diz o mestre Paulo Freire, a boniteza que acontece não apenas no 

encontro, na descoberta, no achado, mas, sobretudo, no processo em que sujeitos, 

pessoas, não importa em que papel estejam no momento da narrativa, se colocam 

como aprendizes. (FREIRE, 1996) 

Quando este aventurar-se, parte do princípio de que o território da pesquisa é 

um espaçotempo que tem o dia a dia, suas configurações, atos, relações e 

acontecimentos, como base de estudo e deste o pesquisador é ator e autor do 

trabalho a ser realizado, as primeiras transformações acontecem no próprio 

pesquisador, em função da sua implicação com a processualidade das interações 

estabelecidas.  

Neste sentido, estarmos implicados com o contexto da pesquisa, primeiro por 

escolha e militância no campo da educação básica e pública, em todas as etapas, 

modalidades e formas, há mais de 30 anos e, de modo mais recente, diretamente na 

educação profissional técnica de nível médio, nos coloca também no centro do 

processo, o que exigiu a todo tempo estar em estado de alerta, para que as 

implicações e subjetivações se apresentassem, sem, contudo estarmos 

sobreimplicados, isto é, sem nos permitir escamotear, pré-conceber narrativas e 

conclusões, mas nos situarmos em um trabalho rigoroso e constante de reflexão e 

objetivação de realidades. 

Ou seja, implicar-se na pesquisa não é dizer “eu” em todos os 
lugares, não apenas fazer-se figura central do estudo, nem 
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necessariamente se tomar como observador entre outros. É nomear, 
organizar, argumentar sua posição singular, como ponto de apoio da 
pesquisa. É segurar o fio do seu próprio pensamento, arriscar os 
desequilíbrios, as colocações em questão, as passagens através de 
túneis quando se perde o fio, quando as ressonâncias batem forte. 
(MACEDO, 2012, p.46) 

Assim, este estudo envolveu a compreensão de narrativas e experiências 

mediadas em encontros formativos, em que transduções emergiram da reflexividade 

presente ao dialogar sobre: relações (in)tensionadas entre os atos de currículo, que 

são desenvolvidos por  professores e estudantes nos cursos técnicos integrados ao 

ensino médio, do IFBA; documentos e demais políticas e práticas instituídas no 

contexto institucional, com a finalidade de compreender não o ato ou os documentos 

em si, mas “as áreas de sombra institucionais, as quais, são dependentes da nossa 

capacidade  de saber interrogar a realidade, ouvir as vozes do silêncio que falam da 

cultura institucional”. (MACEDO, 2014, p.91) 

 

2.1. ATOS, ACONTECIMENTOS, AUTORIAS INSTITUINTES 

 

Compreender os processos institucionais no campo da educação requer mais 

que uma aproximação do contexto formal, normativo, burocrático, estabelecido por 

documentos, leis, protocolos e outros instrumentos instituídos com a finalidade de 

dar forma ao respectivo contexto no qual está inserida a instituição. Essa tarefa 

requer do pesquisador um compromisso com a ruptura de uma casca, muitas vezes 

rígida, envelhecida e desgastada para encontrar um espaço de vida pulsante, 

prenhe de acontecimentos e práticas que constroem, dão significado e singularizam 

a ação curriculante e o ato formativo.  

Entretanto, todo esse movimento envolve encontros protagonizados pelos 

membros da vida acadêmica, social e cultural da instituição que, ao traírem, 

libertarem-se do silêncio que lhes é imposto e porem-se em relação refletindo, 

dialogando, desvelando experiências, iluminando opacidades, enfim desreificando 

as estruturas instituídas, possibilitam compreender a instituição na perspectiva do 

“instituinte ordinário” (LAPASSADE apud MACEDO, 2004, p.66), reconhecendo que 

“todo sujeito é potencialmente, não somente ator, mas autor.” (MACEDO, 2004, 

p.55) 
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Colocar foco sobre o instituinte, estabelecer relações e buscar acontecimentos 

que tensionem, contradigam ou ainda afirmem, referendem posicionamentos e 

discursos já instituídos, implica na experiência dialética instituído/instituinte e esse 

movimento oportuniza ao pesquisador o encontro com a realidade construída pelas 

práticas experienciadas pelos atores sociais, portanto carregadas de conteúdos 

culturais que coabitam no cenário institucional. 

Assim, a partir das nossas itinerâncias nômades, nas com-versações, nas 

observações e na participação em atividades desenvolvidas no campo da educação 

profissional, reconhecemos que, para além dos documentos normativos 

institucionalizantes, é possível perceber uma força pulsante que põe em movimento 

atos, acontecimentos e experiências potencializadoras de transduções curriculares. 

O nomadismo metodológico é impuro porque cultiva, segundo 
Ardoino e Berger (2003), certa poliglossia, ou seja, o esforço de falar 
a língua do outro como constante deslocamento do seu lugar 
compreensivo. (MACEDO, 2016, p. 73) 

Nessa perspectiva, ao afirmarmos nossa intenção em compreender as 

compreensões e fazeres dos atores curriculantes sobre currículos integrados, não 

estamos em busca de purismos metodológicos, certezas, da não contradição, do 

não paradoxo, mas abrimo-nos à potencialidade do acontecimento, que se dá de 

forma densa, impura, inexplicável, heterogeneamente na sua singularidade. 

 

2.2. SOBRE A PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA DE MERLEAU-PONTY 

 

A escolha por trazer o olhar fenomenológico para esse estudo está pautada 

inicialmente na nossa percepção sobre a necessidade de compreender e interpretar 

as realidades, de forma perspectival, ou seja, buscar entender os fenômenos de 

forma relacional, aberta à amplitude proposta pelas com-versações, entre as 

pessoas envolvidas e situadas no movimento e nos acontecimentos que são 

experienciados a partir da manifestação do fenômeno.  

É preciso também falar de uma fenomenologia que ao conceber o 
real como perspectival, não passa a pregar um vazio em termos de 
um a priori perceptivo. [...] a percepção não se dá no vazio, mas em 
um estar-como-percebido. Ir-às-coisas-mesmas é a experiência 
fundante do pensar e do pesquisar. [...] o fenomenólogo realiza um 
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trabalho de desvencilhamento dos seus preconceitos para abrir-se ao 
fenômeno. (MACEDO, 2000, p. 43)  

Isso porque a fenomenologia se interessa pelo mundo dos sujeitos em relação, 

pelas suas experiências, pelos significados atribuídos às mesmas. Para a 

fenomenologia é o sentido dado a essas experiências que constitui a realidade, 

entendida como socialmente construída. (ANDRÉ, 1995)  

No que concerne à nossa itinerância nessa pesquisa, optamos pelo diálogo 

com a perspectiva fenomenológica de Merleau-Ponty, porque esse filósofo, 

ampliando as visões de Husserl e Heidegger, afirma que o homem em sua 

existência não é coisa (somente corpo), nem tampouco sujeito absoluto, mas uma 

subjetividade encarnada, nos levando a refletir sobre a noção de consciência 

enquanto subjetividade encarnada. Para ele, a consciência não sendo a única 

realidade, deixa de se estabelecer em uma relação simples do sujeito com ele 

mesmo, para se constituir nas diferentes formas de ser e estar no e com o mundo, 

uma vez que para ele o homem está no mundo e somente a partir dessa relação ele 

se reconhece. 

Em Merleau-Ponty, o sujeito no mundo é o corpo no mundo, então o 
sujeito da percepção é o corpo, porque é ele que percebe, é ele que 
sente, é uma unidade perceptiva viva, e não mais a consciência 
concebida separadamente da experiência vivida, consciência da qual 
provém o conhecimento. (LIMA, 2014, p. 107) 

Essa relação estabelecida por Merleau-Ponty, entre o sujeito e o mundo (o 

outro), é mediada pela percepção, por se tratar, esta última, da “apreensão do ser 

existente, que põe em jogo, por isso mesmo, a problemática da consciência e do 

pertencimento ao mundo” (FILHO, 2014, p. 85). Portanto, a sua perspectiva filosófica 

se faz na recusa das certezas, do purismo, do absolutismo, para afirmar a 

ambiguidade como uma forma de considerar em uma análise as diferentes relações 

que o sujeito pode estabelecer com as coisas a partir da percepção. 

A percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um 
ato, uma tomada de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual 
todos os atos se destacam e ela é pressuposta por eles. (MERLEAU-
PONTY, 1999, p.6)  

Nesse sentido, acreditamos que a possiblidade de interagir com o fenômeno 

investigado pelas lentes da Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty nos 

permite compreender os atos de currículo, indexados aos atores curriculantes que 
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os experienciam, revelando possíveis transduções, instituintes de novos 

saberesfazeres curriculares. 

 

2.3. UMA PESQUISA ANCORADA NO RIGOR DA MULTIRREFERENCIALIDADE 

 

 Uma pesquisa que se propõe a compreender as relações entre currículos 

instituídos, atos de currículos instituintes e a partir dessas relações as transduções 

curriculares possíveis, trata-se, pois, de um trabalho de investigação aberto à 

heterogeneidade, ao plural, à crítica, à dialética e, portanto, precisa estar liberto de 

visões monossêmicas. Não nos interessa a onisciência sobre conhecimentos e 

percepções, até mesmo porque nosso trabalho investigativo está à disposição da 

emergência, da intersubjetividade, das autorias e alteridades e, nessa perspectiva o 

nosso olhar se funda na multirreferencialidade. 

A análise multirreferencial das situações, das práticas, dos 
fenômenos e dos “fatos” educativos propõe-se explicitamente a uma 
leitura plural de tais objetos, sob diferentes ângulos e em função de 
sistemas de referências distintos, não supostos redutíveis uns aos 
outros, eventualmente reconhecidos mutuamente heterogêneos. 
(ARDOINO 2012, p.141) 

Mais do que uma proposta metodológica enxergamos a multirreferencialidade 

como uma epistemologia que se propõe a romper com a visão reducionista, com a 

excessiva disciplinarização, que mais exclui do que revela, para apoiar a 

singularidade, presente nas relações do indivíduo em si e com o outro.  

Em vez de se considerar a última fronteira da verdade, ou mais 
delirante ainda, a própria verdade, irá se satisfazer com a condição 
de um olhar singular que se tornou histórico e socialmente 
importante. (MACEDO, 2012, p.51) 

Nesse sentido, nos inspiramos em Adorno quando afirmou que “a totalidade é a 

não verdade”, por entendermos que a multirreferencialidade, não procura ser uma 

soma de conhecimentos, mas “postula o luto do saber total” (BURNHAM e 

FAGUNDES, 2001, p.48) porque compreende que quanto mais iluminamos saberes 

e conhecimentos, mais sombras se formam, mais há a conhecer. 

Buscar compreender os fenômenos no processo, em si fazendo e por meio de 

olhares plurais e autorais, implica em atribuir um rigor que não se traduz 

necessariamente, por procedimentos lógicos e cronologicamente estabelecidos nem 
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pela técnica e racionalidade absolutas, presentes em pesquisas abordadas em 

outros vieses epistemológicos e metodológicos, nos quais se busca encaixar, 

acomodar dados às concepções teóricas.  

Uma investigação que pretende compreender compreensões situa-se em uma 

perspectiva relacional, em que os atores sociais (pesquisador e pesquisados), 

engajados e situados no movimento da pesquisa, interagem de forma dialógica e 

dialética, buscando problematizar, contradizer, afirmar as suas culturas, histórias e 

linguagens. 

[...] o rigor da abordagem multirreferencial está justamente na 
capacidade de construir argumentos (significações) que levem em 
conta uma pluralidade de referências identificadas pelo pesquisador, 
relevando múltiplas leituras, óticas diferentes, até mesmo 
contraditórias entre si. (ARDOINO apud BURNHAM e FAGUNDES, 
2001, p.50) 

        Dessa forma, o pesquisador que acolhe a perspectiva multirreferencial no 

seu trabalho precisa posicionar-se ética e politicamente no sentido de abordar o 

constructo de pesquisa de maneira dialética, aceitando e, até mesmo, provocando 

contradições que possam fazer emergir, individual e coletivamente, outras 

possibilidades de reflexão, compreensão e implicações em relação ao campo e à 

temática da investigação. 

 

2.4. UM ESTUDO DE INSPIRAÇÃO ETNOGRÁFICA E ETNOIMPLICADO  

 

Nosso trabalho foi construído sob as perspectivas de uma pesquisa de 

inspiração etnográfica, compreendendo que tal abordagem não deve ser apenas 

entendida como uma técnica de coleta de dados, mas como uma epistemologia que 

tem suas raízes na antropologia.  

A prática etnográfica não se trata tão somente de buscar relações plausíveis, 

selecionar dados e informantes, realizar a transcrição de textos, ou ainda de mapear 

campos e construir diários de pesquisa, mas principalmente “o que define é o tipo de 

esforço intelectual que ele representa: um risco elaborado para uma descrição 

densa” (GEERTZ, 1989, p. 15), envolvendo o pesquisador enquanto um aprendiz de 

culturas na necessidade de uma interpretação que traduza significados das relações 

e ações humanas. 
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O olhar etnográfico é um exercício diário para o pesquisador que 
adota uma atitude de investigação não só em termos teórico-
metodológicos, mas também em termos éticos e políticos de 
aprender sobre-e-com os sentidos e significados da emergência 
ontológica e acontecimental dos sujeitos e sua dinâmica cultural. 
(MACEDO DE SÁ e MACEDO, 2016, p.76) 

Por termos como foco atos de currículo, movimentos instituintes, a atuação dos 

seus atores-autores foram os guias dessa itinerância. Nesse sentido, uma pesquisa 

de inspiração etnográfica nos possibilitou um encontro mais profundo e consistente 

com o campo, seus sujeitos e suas práticas, ou seja, seus etnométodos, “modos, 

jeitos, maneiras de compreender e resolver interativamente as questões da vida, 

para todos os fins práticos.” (MACEDO, 2009, p. 82) 

Trata-se, portanto, de uma etnopesquisa implicada (Macedo, 2013) que, 

partindo das relações instituído-instituinte, se propõe a traçar um caminho 

basicamente indutivo, reconhecendo os sentidos e significados do cotidiano na 

perspectiva do outro, estarsendo com o outro, indagando-o e a nós mesmos sobre 

as intenções e percepções.  

Pensemos, ademais, numa perspectiva de pesquisa em que o 
fundante não é uma racionalidade técnica e sim um ethos e uma 
ética do tipo: atores sociais não são idiotas culturais, são, para todos 
os fins práticos, instituintes ordinários das suas realidades; são 
teóricos e sistematizadores dos seus cotidianos e, com isso, edificam 
as ordens sociais em que vivem; são cronistas de si e do mundo, 
nesses termos produzem descritibilidade, inteligibilidade e 
analisibilidade sustentadas por suas bacias semânticas. Assim suas 
experiencias sociais criam saberes legítimos. (MACEDO, 2011, p. 
22) 

Em uma etnopesquisa implicada os atores sociais envolvidos se constituem 

como aprendentes, em que suas experiências cotidianas, suas narrativas, suas 

culturas, sem qualquer hierarquização social, histórica ou cultural, são os subsídios 

para contemplarmos o processo educacional a partir do olhar do outro.  

Ver, trabalhar in situ, em ato, falar com atores sociais, esforçando-se 
em captar o processo mesmo de instituição de realidades 
socioculturais, sabendo que a linguagem institui realidades. 
(MACEDO, 2012, p. 89) 

Portanto, ao decidirmos metodologicamente sobre a abordagem da nossa 

pesquisa em uma perspectiva etnoimplicada, firmamos a finalidade de compreender 

as compreensões dos atores socais sobre as possibilidades instituintes 

desenvolvidas por eles, nos contextos dos seus atos de currículo integradores. 

Reconhecemos a nossa opção por um fazerpesquisa que abre mão da racionalidade 
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técnica positivista, para fundar-se em uma teoria do social, a etnometodologia, 

ancorada em um ethos e uma polis, que acolhe a multirreferencialidade, com os 

rigores éticos, dialógicos e dialéticos, críticos e intercríticos. 

 

2.5. AS ESCOLHAS – LUGARES, PESSOAS, SITUAÇÕES  

 

Fazer escolhas sobre campo de pesquisa implica na necessidade de 

fundamentar e sistematizar muito claramente as decisões tomadas para que essas 

possam refletir o constructo, os objetivos, responder às questões de pesquisa e os 

dispositivos utilizados na construção das narrativas in situ e percepções dos atores 

envolvidos possam ser efetivos na sua utilização. 

Assim, partir de um universo de 104 cursos, distribuídos em 22 campi, exigiu 

de nós uma análise profunda e rigorosa de todos os cursos do IFBA, além de um 

preparo socioemocional para lidar com imprevistos, resistências, opacidades, uma 

vez que mesmo que estejamos implicados diretamente com o contexto, porque 

atuamos nele, o papel no qual estávamos inseridos era outro e, portanto, exigiam-se 

outros níveis de relações. 

[...] o trabalho de campo implica numa confrontação pessoal com o 
desconhecido, o confuso, o obscuro, o contraditório, o 
assincronismo. Ademais além dos sustos com o inusitado sempre em 
devir, o campo tem uma resistência natural que demanda uma dose 
de paciência considerável face, por exemplo, às rupturas com ritmos 
próprios do pesquisador ou determinados prazos acadêmicos. 
(MACEDO, 2000, p. 139) 

Um fator relevante nesse processo foi, para além da nossa proximidade e 

implicação com o campo, o desafio permanente de não ceder à sobreimplicação que 

acaba por desconfigurar ou escamotear verdades impressas nas narrativas dos 

envolvidos na pesquisa.  

A nossa itinerância nômade pelo IFBA nos oportuniza cotidianamente, 

conhecer, ouvir e sentir os contextos e narrativas de professores, estudantes e 

demais membros das equipes de trabalho em cada campus, trazendo uma 

compreensão inicial das oportunidades e possibilidades que deveria buscar para 

realizar a nossa investigação. Essa etapa inicial de todo o trabalho certamente foi a 

base fundante da energia que mobilizou todo o processo de pesquisa. 
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Assim, em princípio, dispomos de um mapa que nos familiariza com 
os cenários e situações sociais de nosso cotidiano, dando nome, 
lugar e posição aos indivíduos. Isto, no entanto, não significa que 
conhecemos o ponto de vista e a visão de mundo dos diferentes 
atores em uma situação social nem as regras que estão por trás 
dessas interações, dando continuidade ao sistema. Logo, sendo o 
pesquisador membro da sociedade, coloca-se inevitavelmente, a 
questão de seu lugar e de suas possibilidades de relativizá-las ou 
transcende-las e poder “pôr-se no lugar do outro.” (VELHO, 1987, p. 
109) 

A partir do delineamento do constructo de pesquisa, dos objetivos e questões, 

estabelecemos alguns parâmetros que orientaram melhor a definição dos campi 

para a realização do trabalho de campo: 

• Campi criados em diferentes períodos de expansão que possibilitariam 

observar a relação entre o tempo de funcionamento dos cursos e a 

presença ou não de projetos/ações integradores desenvolvidas.  

• Cursos ofertados em eixos tecnológicos diferentes para oportunizar uma visão 

diferenciada sobre as bases que transversalmente sustentam a organização 

curricular e a identidade dos cursos. 

• Campi que têm projetos/atividades integradores desenvolvidos em seus 

cursos técnicos integrados. Esta foi a parte mais difícil, do primeiro 

movimento para definição do campo de pesquisa e acabou por ser a grande 

articuladora de todo o resto das definições sobre lugares, tempos, pessoas 

e situações, uma vez que já tínhamos consciência da (des)integração 

curricular, no plano dos instituídos e, por acreditar na possibilidade dos 

movimentos instituintes que aconteciam nos campi, resolvemos ir em busca 

dos indícios de atos de currículo integradores.   

 

2.5.1. Sobre os lugares... 

Após estudos iniciais, considerando as narrativas, registradas durante da nossa 

caminhada e os diálogos formativos realizados nos campi do IFBA, identificamos 

alguns e selecionamos, segundo os critérios estabelecidos, três possíveis espaços, 

que indicavam caminhos oportunos para o encontro com atos de currículo 

integradores, a saber: Vitória da Conquista, Camaçari e Juazeiro. No quadro a 

seguir apresentamos de forma sintética algumas informações sobre os campi. 
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 Quadro 01: Visão geral dos campi escolhidos 

Campus  Cursos integrados 
ofertados 

Cursos envolvidos na 
pesquisa 

Projetos/ Atividades 
desenvolvidos 

Vitória da 
Conquista  

Eletromecânica 
Eletrônica 
Informática 
Meio Ambiente 

Eletromecânica 
Meio Ambiente 

Permacultura,  
Alerta Ambiental, 
Disseminação de 
Tecnologias para 
Conservação do Solo e da 
Água,  
Cadeiras de Rodas para 
Animais de Rua.   

Camaçari Eletrotécnica 
Informática 

Eletrotécnica 
Informática 

Climatização Sustentável do 
IFBA 

Juazeiro Administração 
Segurança do 
Trabalho 

Administração 
Segurança do 
Trabalho 

Criação de Jogos, 
Curtas-metragens 
Gincana Interdisciplinar  

 Fonte: informações coletadas pela pesquisadora 
 Elaboração: Diana Sampaio Melo, 2017 
 

Cabe destacar em relação ao critério de criação dos campi: o de Vitória da 

Conquista foi criado em 1994, o de Camaçari em 2007, ambos ainda sob a 

institucionalidade do CEFET- BA e o de Juazeiro em 2014. 

 

2.5.2 Sobre as pessoas: atores/autores/narradores2 desse trabalho 

Na nossa caminhada no campo, pudemos contar com a participação direta de 

estudantes e professores e alguns pedagogos que atuam nos campi. Chegamos até 

eles por diferentes caminhos e todos os que se envolveram no trabalho decidiram 

participar de forma voluntária. 

Embora já tivéssemos aproximação com todos os campi envolvidos, por conta 

de nossa atuação no IFBA, a mudança no papel (pesquisador) nos causou certa 

ansiedade, talvez tenha sido por conta do movimento de estranhamento e 

distanciamento do contexto.  

Retornando aos atores/autores/narradores (termos que utilizo durante o 

trabalho para dialogar com as narrativas dos profissionais e estudantes 

participantes), o fato de conhecer boa parte dos professores e dos pedagogos que 

se envolveram (porque já havíamos trabalhado em processos formativos juntos) foi 

                                              
2 A título de esclarecimento: durante todo o texto, as narrativas dos participantes aparecerão 
indexadas com duas letras maiúsculas, representando o campus e o segmento 
estudante/profissionais (professores e pedagogos), seguidas do nome de algumas essências 
aromáticas que apreciamos. 
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um aspecto que contribuiu para a aproximação e para compreender, que mesmo 

com limitações, de ordem pessoal, profissional, política e institucional, todos os que 

se disponibilizaram para participar conosco o fizeram de forma plena. 

A seguir apresentamos uma breve caracterização do grupo dos profissionais 

narradores, em um total de 27 pessoas, sendo, 23 professores e 4 pedagogos: 

      Quadro 02: Professores e Pedagogos, por gênero e faixa etária 

Gênero 20 – 30 
anos 

31 – 40 
anos 

41 – 50 
anos 

Acima de 
51 anos 

Feminino 1 6 9 1 
Masculino 0 5 4 1 
Não binário 0 0 0 0 
Total  1 11 13 2 

      Fonte: informações coletadas pela pesquisadora, em formulário próprio 
      Elaboração: Diana Sampaio Melo, 2018 
 

No que concerne aos narradores do grupo professores e pedagogos, cabe 

ressaltar que dos 27 participantes, apenas um não é do quadro efetivo do IFBA, 

atuando como professor substituto. E sobre o tempo de trabalho no Instituto a 

distribuição for a seguinte: 

                           Quadro 03: Professores e Pedagogos, tempo de atuação no IFBA 

Tempo/anos Quantidade 
1 a 3 10 
4 a 6 9 
7 a 9 5 

10 a 12 2 
Mais de 12 2 

                           Fonte: informações coletadas pela pesquisadora, em formulário próprio 
                           Elaboração: Diana Sampaio Melo, 2018 

Esclarecemos que definimos a escala os intervalos observados no quadro 

porque queríamos verificar a quantidade de profissionais que estavam em estágio 

probatório (tempo inferior a 3 anos), quantos estavam atuando no CEFET-BA antes 

mesmo da “nova” institucionalidade promovida com a Lei nº 11892/2008 e, dos que 

já estavam no IFBA fora do estágio probatório, buscamos verificar o tempo de 

experiência nos cursos técnicos.  

O nível de escolaridade apontado pelos narradores contempla:  

Quadro 04: Professores e Pedagogos, nível de escolaridade 

Nível Quantidade 
Graduação 3 
Especialização 12 
Mestrado 10 
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Doutorado 2 
                Fonte: informações coletadas pela pesquisadora, em formulário próprio 

                         Elaboração: Diana Sampaio Melo, 2018 

 
Em relação à formação acadêmica, a distribuição ficou da seguinte forma: 

Quadro 05: Professores e Pedagogos, formação acadêmica 

Formação Quantidade 
Bacharelado 14 
Licenciatura 13 

                        Fonte: informações coletadas pela pesquisadora. 
                          Elaboração: Diana Sampaio Melo, 2018 

 
 

Embora a diferença tenha sido pequena, verifica-se, no contexto geral do IFBA, 

que quase 50% dos professores efetivos não têm a formação pedagógica requerida 

ao exercício da docência, ou seja, cursos de licenciatura. 

As com-versações com os estudantes foram surpreendentes, porque eles 

foram instigados a participarem a partir de um convite enviado por nós aos 

professores, para ser apresentado a eles. A disponibilidade foi muito boa e a riqueza 

da participação foi melhor ainda.   

Os nossos encontros não eram encerrados por nós, sempre as com-versações 

com os estudantes se estenderam para além de qualquer roteiro proposto 

anteriormente, nos envolvendo (a mim e a eles) em um processo formativo muito 

rico. 

A seguir apresentamos uma breve caracterização dos narradores estudantes: 

    Quadro 06: Estudantes, por gênero e faixa etária 

Gênero 15 – 17 anos 18 – 20 anos Acima de 20 
anos 

Feminino 5 3 0 
Masculino 3 4 0 
Não binário 0 0 0 
Total  8 7 0 

    Fonte: informações coletadas pela pesquisadora, em formulário próprio 
    Elaboração: Diana Sampaio Melo, 2018 
 

Em dois dos campi pesquisados os cursos integrados têm uma temporalidade 

de quatro anos e nestes os estudantes estavam entre o 3º e 4º anos. Já o campus 

que oferta os cursos integrados com duração de três anos os estudantes eram todos 

do 1º ano. Essa constatação nos provocou à reflexão do quanto a mobilização por 

atos de currículos integradores, realizados logo no início do curso têm o potencial de 
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envolver um maior número de estudantes em movimentos mais efetivos no âmbito 

científico, social e cultural. 

 

2.6. DISPOSITIVOS DE PROVOCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DAS NARRATIVAS 

 

Entregar-se às aventuras do trabalho de campo demandou de nós uma 

profunda compreensão de nossas relações com o constructo e com o dilema 

(problemática) de pesquisa. Colocamo-nos in situ, mesmo que em contextos já 

conhecidos, e com os quais estamos implicados, exigiu uma reflexão e respeito 

permanentes às diferenças entre esses contextos e seus atores, seus etnométodos, 

suas culturas, sua heterogeneidade.  

Estar em campo em uma perspectiva implicada, demanda uma atitude pessoal 

de confrontação com o desconhecido, o contraditório, ou seja, estar livre de pré-

conceitos e apriorismos, que possam limitar a percepção, permitindo enxergar, 

escutar e sentir os acontecimentos, o devir. 

Nesse processo, definir os dispositivos a serem utilizados na pesquisa 

envolveu, em primeira instância, as correlações entre o constructo, objetivos e 

questões pensadas previamente, além da nossa necessidade de ir ao encontro das 

singulares diferenças, para compreendê-las em seus ethos, em seus contrastes, 

sem buscar compará-las de forma estanque e burocrática. 

Assim sendo, começamos o trabalho de campo, após a definição dos contextos 

nos quais estaríamos diretamente envolvidos, com a análise de documentos 

institucionais como Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Projetos Pedagógicos dos 

Cursos (PPC) e outros projetos e atividades correlatos à dinâmica dos cursos e à 

integração curricular. Cabe salientar que buscamos projetos e atividades que 

indicassem a compreensão e experiência com atos de currículo integradores, em 

uma perspectiva dialógica, articulando trabalho, conhecimentos científicos e 

tecnológicos e cultura.  

Com o estudo dos documentos nossas intenções estavam voltadas para a 

análise e interpretação das formas de integração curricular expressas e 

politicamente instituídas, mas especialmente nosso olhar foi em direção às zonas de 
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sombras e opacidades ideológicas e conceituais e às possíveis zonas de 

transduções ocorridas entre as relações instituídos-instituintes.  

As nossas com-versações com os atores/autores/narradores, pontos fulcrais da 

nossa inserção no campo deram-se a partir da realização de grupos focais e 

entrevistas semiestruturadas com professores, estudantes e pedagogos. 

Na estruturação dos dispositivos de provocação e mobilização de narrativas, 

roteiros dos grupos focais e entrevistas resolvemos problematizar as temáticas 

utilizando trechos contidos no corpo dos projetos, relatórios e atividades, como 

forma de instigar a reflexão sobre a relação instituído-instituinte e compreender 

possíveis transduções ocorridas a partir de acontecimentos e experiências. 

Nos movimentos realizados em campo, grupos focais e/ou entrevistas, 

apresentamos aos atores/narradores, previamente, um termo de livre 

consentimento, explicitando informações sobre a pesquisa e solicitando autorização 

dos atores para utilização das suas narrativas no processo da pesquisa. Também 

utilizamos um questionário como dispositivo inicial para coleta de informações 

sociocontextuais, as quais sistematizamos e apresentamos alguns registros neste 

capítulo. 

 

2.6.1 Os grupos focais como potencializadores de narrativas e acontecimento 

O uso do grupo focal nas pesquisas sociais deve estar em consonância com os 

objetivos, a estrutura da pesquisa, o quadro teórico já constituído e as formas de 

interação com os atores sociais buscadas pelo pesquisador. Esse dispositivo de 

pesquisa é bastante útil desde que sua condução seja criteriosa e coerente. (GATTI, 

2005) 

A realização dos grupos focais, também tratados por Macedo (2016) por 

grupos etnofocalizados, durante o trabalho de campo oportuniza a compreensão dos 

etnométodos a partir dos diálogos (in)tensionais estabelecidos pelos grupos em 

torno da problemática estudada, configurando-se como uma espécie de entrevista 

coletiva aberta. 

A composição do grupo se dá partindo de uma comunidade que tenha 

afinidade com a temática pesquisada e deve envolver um pequeno grupo (entre 4 a 
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12 pessoas), que reunidos de maneira informal, sob a coordenação de um mediador, 

que tenha o domínio de técnicas não diretivas de entrevista e que esteja preparado 

para lidar com resistências, ambiguidades, paradoxos, enfim que tenha abertura ao 

acontecimento e às potencialidades transdutivas proporcionadas pelo grupo.  

Como os grupos focais são caracterizados pelo trabalho com a 
interação entre os participantes, a flexibilidade do seu funcionamento 
e o suporte refinado à emergência do conflito e da diferença de 
pontos de vista, trata-se de um dispositivo de acolhimento 
circunstancializado pertinente para pesquisa-com o acontecimento. 
(MACEDO, 2016, p. 104) 

Durante o nosso trabalho em campo realizamos seis grupos focais (dois com 

estudantes e quatro com profissionais) com os atores/narradores que se dispuseram 

a participar. Em todos os grupos foram feitas gravações em áudio e vídeo, com o 

devido consentimento dos mesmos e as narrativas constituídas por esses 

acontecimentos trouxeram grande contribuição para a heurística da pesquisa. 

 

2.6.2. As entrevistas no processo de compreensão dos sentidos e 

singularidades 

Entrevistas são dispositivos importantes quando desejamos analisar 

concepções, práticas, valores em universos sociais específicos, mais ou menos bem 

delimitados. Elas oportunizam ao pesquisador “mergulhar em profundidade”, 

coletando indícios das formas como cada autor/ator percebe e atribui sentidos aos 

seus contextos, permitindo a ele descrever e compreender as singularidades das 

relações que se estabelecem em torno da problemática da pesquisa (DUARTE, 

2004, p. 215). 

Entretanto, o uso de entrevistas semiestruturadas ou abertas muitas vezes tem 

sido alvo de críticas de muitos acadêmicos, alegando pouca confiabilidade pela 

possibilidade de excessiva subjetividade. 

A nossa opção pelas entrevistas semiestruturadas na nossa pesquisa foi 

centrada exatamente, no acolhimento a essa possibilidade de percepção das 

subjetividades presentes nas narrativas, assim como os sentidos construídos a partir 

da reflexão sobre suas práticas e etnométodos. 

Esse dispositivo, de acordo com Macedo (2004), se dá nos encontros entre o 

pesquisador e os atores sociais, tendo como finalidade principal a compreensão dos 
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entrevistados sobre seus contextos e práticas, sendo a linguagem um poderoso fator 

de mediação. 

Portanto, a entrevista de inspiração etnográfica, como recurso 
fecundo para a etnopesquisa, é um encontro social constitutivo de 
realidades, porque fundado em edificações pela linguagem, pelo ato 
comunicativo, definidor de significados. (MACEDO, 2004, p. 107) 

  Nesse trabalho de pesquisa realizamos seis entrevistas semiestruturadas 

buscando compreender os etnométodos produzidos e percebidos pelos narradores, 

a partir de provocações e de uma escuta-sensível. As entrevistas aconteceram com 

a participação de profissionais e estudantes que não tinham disponibilidade para 

estarem nos grupos focais. 

 

2.7. O PROCESSO DA PESQUISA: A BONITEZA DOS ENCONTROS, O PRAZER 

DA CRIAÇÃO, A EXPERIÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO 

 

Ao viver essa experiência muitas vezes nos sentimos como algozes de nós 

mesmos, nos desnudando, nos questionando, nos (des)construindo, enfim vivemos 

(in)tensamente os ciclos de uma pesquisa na qual estivemos todo o tempo 

implicados. Também ao longo de todas as etapas, experimentamos, com a mesma 

(in)tensidade, o prazer das descobertas, a (re)construção de saberes e 

conhecimentos, o encantamento com os encontros e com-versações.  

Constituir-nos nessa itinerância foi um exercício doloroso, mas também 

prazeroso, porque pudemos compreender que, para além das questões formais e 

burocráticas, enfim os rituais, de um processo de investigação científica, para estar 

em pesquisa é preciso se reconhecer como Ser em formação, errante, aprendente, 

encontrar e, principalmente, afirmar o lugar de fala, autorizar-se. Por estarmos vivos 

e mobilizados na condição de membro do contexto, investimos em mais segurança e 

rigor à hermenêutica buscada. 

Como um campo aberto aos acontecimentos e às experiências, os movimentos 

realizados durante os diálogos com os autores/narradores, o processo de 

investigação muitas vezes foi flexibilizado, alterado; afinal a boniteza do processo de 

criação está nas infinitas possibilidades de novas relações muitas vezes 

imprevisíveis serem estabelecidas e na capacidade do pesquisador estar atento 
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para perceber e aberto para acolher e potencializar. Ao final de todo o processo, o 

trabalho não é meu é nosso. A autoria, a autorização e a alteridade se conjugam de 

forma singular na pluralização de vozes, escutas e sentidos. 

A esse respeito Macedo de Sá e Macedo (2016), inspirados no antropólogo 

Roberto Cardoso de Oliveira (2000), sinalizam para a necessidade de estamos 

atentos a três etapas no processo de compreensão dos fenômenos e na 

hermenêutica desse movimento, o olhar, o ouvir e o escrever. 

O olhar se inscreve como a experiência mais primária do trabalho de 

investigação e orienta as nossas ações em campo, a partir da forma como definimos 

e modelamos o nosso constructo de pesquisa. Além dos aspectos conceituais, 

referentes ao campo teórico-metodológico, no qual nosso trabalho está inserido, o 

nosso olhar é alterado por nossos princípios culturais e formativos.   

O ouvir complementa o olhar com igual relevância no trabalho de campo, pois 

nos oportuniza a compreendermos a problemática em questão a partir de uma 

perspectiva ampla, complexa e multirreferencializada. Assim, o ouvir precisa se 

configurar em uma “escuta sensível”. (BARBIER apud MACEDO, 2004, p.190)  

Esta escuta, em realidade, pode ser fundamento de uma forma de 
ser, de uma postura. Uma postura de escuta que aceita a premissa 
fenomenológica existencialista básica de que todos têm direito de ser 
compreendidos, um tipo de compreensão que não exclui, mas que 
não se abstém do julgamento e de uma filosofia compreensiva do 
não. (MACEDO, 2004, p.192) 

Portanto, para fazer uso da escuta sensível como um dispositivo no processo 

de pesquisa, é indispensável uma atitude de reconhecimento, valorização e 

democratização do saber de todos os atores/autores envolvidos no processo, é 

fundamental reverenciar cada indivíduo como um ser com potencialidade reflexiva e 

criadora.  

Sendo assim, os momentos de ouvir precisam ser envolvidos em uma 

atmosfera de respeito e igualdade, em que todas as vozes, em interação, se auto e 

hetero constituam.  

Sobre o ato de escrever, esse movimento está relacionado à ideia de 

confrontação entre o que foi visto e ouvido no campo com as referências teóricas e 

com as nossas matrizes formativas, éticas, ideológicas e socioculturais. 

Compreendendo, a escrita etnográfica como trabalho implicado, que tem traços 
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fortes de uma espécie de memorial das nossas experiências empíricas e reflexivas. 

(MACEDO DE SÁ e MACEDO, 2016, p.85) 

Nesse processo heurístico, um outro dispositivo teve enorme relevância, o 

diário de campo ou diário de pesquisa, por ser um recurso em que é possível revelar 

a narrativa do processo e a itinerância do pesquisador, durante a investigação.  

A esse respeito Lourau (1994, apud HESS, 2004) afirma que o diário de 

pesquisa ultrapassa o simples registro burocrático do passo a passo da pesquisa 

para se apresentar como um registro íntimo da itinerância cotidiana, capaz de 

oferecer o suporte necessário ao pesquisador, para o resgate e a recomposição do 

dos espaçostempos da construção da pesquisa. Sobre a perspectiva de Lourau, 

Hess (2004) comenta:  

O diário aparece como uma espécie de suporte do pensamento que 
se forma e se agencia, que se constrói e se desconstrói. E talvez 
seja exatamente este movimento que constitua o trabalho acerca do 
nexo entre implicação e transdução. (HESS, 2004, p. 29) 

Por nossa natureza multirreferencial, fruto certamente de experiências 

fundantes na nossa formação, o nomadismo e a itinerância, que nos colocaram ao 

longo da nossa vida profissional sempre na estrada, a caminho do encontro com o 

outro, com o singular como forma de compreender o plural, é que decidimos ir em 

busca, nessa pesquisa, das vozes instituintes, que trazem à cena uma historicidade 

e uma crítica, construídas a partir das experiências. Vozes que possibilitam romper 

com prescrições instituídas, autoritárias e hegemônicas, que desvalorizam, 

desrespeitam e desconsideram os saberes fundados na práxis, em nome de uma 

pretensa e inexistente neutralidade, onde o discurso de ciência onisciente e 

inofensiva “pratica um tipo de terrorismo onde a principal arma é a omnipalavra.” 

(MACEDO, 2004, p. 192) 

2.8. AS ANÁLISES DAS NARRATIVAS: O PROCESSO DE COMPREENSÃO E 

INTERPRETAÇÃO 

 

Para a interpretação das narrativas e informações foi utilizada a análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977), uma vez que este recurso metodológico possibilita a 

leitura e a compreensão dos contextos, mantendo o rigor da objetivação e 

permitindo a percepção das subjetividades. 
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A análise de conteúdo realizada na nossa pesquisa tomou como orientação 

teórico-metodológica Macedo (2004), uma vez que, da perspectiva de uma 

etnopesquisa a análise de conteúdo se constitui em um suporte metodológico à 

interpretação e compreensão que busca desvelar os sentidos e significados das 

narrativas, incluindo nos desvelamentos as opacidades, contradições além do 

conteúdo explicitado. 

O processo de análise de conteúdo, conforme sugere Macedo (2004) para 

efeito de organização didática pode ser pensado em cinco etapas (MACEDO, 2004, 

p.147 a 149):  

a. Leituras preliminares e estabelecimento de um rol de enunciados – quando 

o pesquisador busca, por meio da leitura, a apreensão do “corpus empírico 

coletado.” (IDEM). Esta é uma etapa de aproximação com o material de 

pesquisa. 

b. Escolha e definição das unidades analíticas: tipos de unidades, definição e 

critérios de escolha – é a fase da construção de sentidos e significações a 

partir do contexto de coleta e análise. 

c. Processo de definição das categorias de análise e das qualidades básicas 

dessas noções – trata-se do processo de organização de grupos por 

semelhança de significação.  

d. Análise interpretativa dos conteúdos emergentes – é o momento no qual o 

pesquisador, a partir do seu trabalho de interpretação, apresenta a sua 

compreensão sobre o “corpus” de conteúdos significativos.  

e. Interpretações conclusivas - nesse momento, o pesquisador está investido 

na busca da “alma e carne” (MACEDO, 2004) de toda a textualidade (oral e 

escrita) coletada. 

2.8.1 Algumas interpretações e compreensões contextuais 

Ao escolhermos os contextos em que foram realizados o trabalho de campo, 

nos interessava observar se o tempo de funcionamento do campus, o território em 

que estavam localizados (região geopolítica, social e cultural) e as relações 

institucionais internas a cada campus poderiam influenciar o trabalho de campo e 

mais diretamente nos movimentos instituintes, nas experiências com atos de 

currículo integradores e nas possíveis transduções curriculares. 
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Sobre tempo de funcionamento do campus pudemos compreender que, se 

olharmos pelo critério de antiguidade, ou seja, sobre a hipótese de quanto mais 

antigo e consolidado o campus, maior a possibilidade de realizar atividades 

integradoras, verificamos que esta relação não se confirma.  

Em contraposição à essa hipótese, constatamos que, o campus mais novo é o 

que tem maior experiência e disponibilidade para o desenvolvimento de atos de 

currículo integradores, com a realização de inúmeros projetos/atividades envolvendo 

diferentes eixos tecnológicos e cursos.  

Por sua vez, observamos que o tempo de funcionamento do campus no 

território pode qualificar um pouco mais as ações e projetos desenvolvidos com a 

finalidade mais extensionista. Entretanto, observamos que essas ações ainda não 

envolvem uma grande participação dos atores curriculantes nas propostas. 

Quanto às questões institucionais internas aos campi, ficou marcado que 

quando não há implicação de alguns atores curriculantes, como a gestão geral e 

acadêmica do campus, os trabalhos sofrem mais para contar com a adesão dos 

professores e estudantes, para terem a visibilidade necessária e merecida, para 

consolidarem-se no contexto do campus e do território. 

Um dos campi, que mais preocupação nos trouxe para a realização da 

proposta de pesquisa, por conta dos conflitos e mudanças internas, nos oportunizou 

também a experiência mais enriquecedora. Sobre esse aspecto pudemos 

compreender o potencial de compreensão que temos como pesquisadores ao 

abrirmo-nos de forma experienciar um acontecimento e a possibilidade transdutiva 

que ele pode trazer para uma investigação. 

Sobre as potencialidades integradoras de alguns cursos em detrimento de 

outros, tomando como referência não só os cursos que estiveram no foco desse 

trabalho, mas todos os que tivemos que analisar e considerar para definir o nosso 

campo de pesquisa, foi possível observar que a realização ou não de atos de 

currículo integradores não têm relação direta com o curso, ou o eixo tecnológico no 

qual está inserido, mas com a disponibilidade e articulação dos professores 

envolvidos com os cursos, além da atuação da gestão pedagógica no apoio à 

realização de projetos e atividades que potencializem a integração curricular. 
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Um outro fator que nos chamou atenção, ao interpretarmos as informações 

coletadas no formulário sobre a caracterização, nas narrativas construídas nas 

entrevistas e grupos focais e as atividades/projetos desenvolvidos nos campi, por 

meio de atos de currículo integradores, foi a maior incidência de disponibilidade para 

trabalhos/atividades de natureza interdisciplinar (integradora) entre professores e 

pedagogos “mais jovens”, isto é, com menor tempo de instituição. Essa possibilidade 

talvez seja perceptível em função da menor vinculação à perspectiva 

excessivamente tecnicista de outrora. Entretanto, não foi possível observar, em 

relação ao mesmo indicador (disponibilidade para realização/participação em 

projetos/atividades integradores), diferença significativa quando da análise 

considerando a formação acadêmica (licenciado ou bacharel).  

Quanto aos estudantes, inseri-los no trabalho de campo foi efetivamente uma 

grande “sacada”. Com os que pudemos com-versar, houve uma adesão espontânea 

ao trabalho, os diálogos foram fundantes para compreender a percepção deles 

sobre integração curricular e possibilitaram muitas transduções, especialmente pelas 

provocações e reflexões feitas durante os grupos focais. 

Nos próximos capítulos desse trabalho estão presentes muitas narrativas 

construídas nas com-versações com os atores/autores que, junto conosco, dialogam 

com outros autores que contribuíram com a fundamentação teórica dessa pesquisa. 

Enfim, foram as expectativas que, após encantamentos, estranhamentos e 

descobertas, nos trouxeram até aqui, para a compreensão sobre a possibilidade de 

um currículo que possa ser pensado de forma aberta, que reconheça e privilegie 

movimentos instituintes. Entretanto, mais do que produtos acabados, a pretensão 

maior está em contribuir com novas inquietações, que por certo, mobilizarão outros 

pesquisadores a içarem as velas do conhecimento e do desejo em busca de outras 

itinerâncias a serem experimentadas. 
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3. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E O ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO: CAMINHOS, INTENÇÕES E DESAFIOS 

 

A dualidade estrutural da educação brasileira, antes de estar restrita ao campo 

educacional, portanto de natureza pedagógica, se apresenta como um problema 

político, que tem suas raízes na forma de organização da nossa sociedade 

(KUENZER, 2002). Não obstante, a legislação brasileira recente apresentar um 

discurso de tentativa de superação dessa dualidade, observa-se que a constituição 

da escola não está atrelada à formação de todas as pessoas de forma igual, mas à 

preparação de grupos seletos de pessoas, para o exercício do poder e a direção 

social, enquanto à maioria da população foi destinada uma educação para a 

realização de ofícios manufatureiros ou limitada a fazeres operacionais, sem 

estímulo à reflexão e à superação da condição de inferioridade imposta. 

 

3.1. SOBRE A DUALIDADE ESTRUTURAL DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

A história da educação no Brasil é a história do dualismo educacional, ou seja, 

do enfrentamento da tensão entre educação geral e educação específica, que 

expressa uma fragmentação da escola a partir da qual se delineiam caminhos 

diferenciados segundo a classe social, uma vez que a educação é a marca distintiva 

do poder de classes, mesmo com o discurso de igualdade para todos. 

Conforme as funções que cada um desempenha na sociedade e a partir do 

desenvolvimento das forças produtivas delimitou-se o processo educacional dos 

cidadãos brasileiros, estruturado na separação das funções de comando e de 

execução, evidenciando de forma muito clara a divisão entre capital e trabalho.  

A história do Ensino Médio no Brasil tem sido marcada pelas 
dificuldades típicas de um nível que, por ser intermediário, precisa 
dar respostas à ambiguidade gerada pela necessidade de ser, ao 
mesmo tempo, terminal e propedêutico. Embora tendo na dualidade 
estrutural a sua categoria fundante, as diversas concepções que vão 
se sucedendo ao longo do tempo refletem a correlação de forças 
dominantes em cada época, a partir da etapa de desenvolvimento 
das forças produtivas. (KUENZER, 2002, p. 47) 
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Nesse sentido, pode-se perceber, segundo o enfoque de Gomes (2013), que a 

política educacional brasileira, desde o período colonial, foi marcada por um ensino 

dualista em que, se por um lado havia uma educação acadêmica para a elite, por 

outro, oferecia um ensino utilitarista e assistencialista, de baixo nível, para a maior 

parte da população tratada como desprivilegiada.  

A dualidade estrutural do ensino médio no Brasil tem sua marca na forma de 

organização da sociedade brasileira e, 

[...] a superação da dualidade não é uma questão a ser resolvida 
através da educação, mediante novas formas de articulação entre o 
geral e o específico, entre teoria e prática, entre disciplinaridade e 
transdisciplinaridade; ou mediante uma nova concepção de 
competência que tenha impacto nas políticas e programas de 
formação de professores. A dualidade só será superada se superada 
for a contradição entre a propriedade dos meios de produção e da 
força de trabalho. (KUENZER, 2007, p. 162) 

 

 

3.2.  BREVE CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

ATÉ A DÉCADA DE 1980 – MARCAS DA DUALIDADE 

 

Compreender o projeto educacional brasileiro dual e desigual implica na 

necessidade de se fazer uma análise histórica tomando como referência uma linha 

de tempo similar a própria cronologia dos fatos políticos, econômicos e sociais do 

país. 

 

3.2.1. Do modelo Jesuítico até a década de 1930 

Os jesuítas, baseados no modus parisienses, que estabelecia um conjunto de 

princípios para a organização da forma escolar denominada de colégio, criaram o 

Ratio Studiorum, que concretizava, de forma religiosa, a apropriação dessa 

estrutura, pautada, sobretudo, na divisão em classes. A partir do Ratio Studiorum os 

jesuítas se tornaram referências em conceber colégios para a formação dos jovens, 

introduzindo a valorização da cultura letrada. Os colégios jesuítas estabeleciam, 

categoricamente, uma nítida divisão social entre ricos e pobres, uma vez que o alto 

custo dos internatos, onde os estudantes ficavam, impossibilitava a continuidade dos 

estudos daqueles, cujas famílias fossem desprovidas de posses.  
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A educação profissional segue a mesma condução filosófica jesuítica, 

restringindo-se, no Brasil colônia, à criação de “escolas oficinas”, localizadas no 

interior das casas jesuíticas e destinadas ao desenvolvimento de ofícios pelos 

homens livres e escravos aptos a aprender, “a dualidade entre preparação da elite 

para o comando e dos não elitizados para a subserviência a partir de uma fachada 

assistencialista caracteriza o período colonial”. (BEZERRA, 2013, p.19) 

No período imperial a concepção de educação se pautava na necessidade de 

civilizar o povo com a oferta de ensino primário e também o ensino secundário à 

elite. (LEITE, 2014) 

Com a expulsão dos jesuítas houve a necessidade de reorganizar o ensino, 

sendo instituída a Reforma Pombalina, que visava, especialmente, manter a 

educação no controle do Estado e padronizar o currículo. O ensino foi transformado 

em aulas avulsas ou régias, o que comprometeu a formação das elites, sendo 

necessário instituir outra estrutura para a educação, então foi criado o Colégio Pedro 

II, em 1837.  

Mantinha-se claro o objetivo de continuar apoiando a formação da 
elite a partir de uma estrutura essencialmente centrada no padrão da 
Europa. O colégio oferecia um ensino seriado e enciclopédico-
humanista inspirado nos liceus franceses e que serviria de modelo 
para o resto do país na formação de bacharéis. (LEITE, 2014, p.87) 

Em 1858, foram criados os Liceus de Artes e Ofícios, instituições mantidas pela 

elite oligárquica, destinados: aos filhos das camadas médias da população, ao 

amparo às crianças órfãs e aos “desvalidos da sorte”, denominação dada às 

pessoas que estavam nas camadas socioeconômicas mais baixas; seguindo uma 

finalidade assistencialista, moralizadora e utilitarista.  

No que tange à formação profissional, entre 1831 e 1940, segundo Gallindo 

(2013), foram criadas as escolas normais que, embora não servissem à elite por não 

ter interesse em magistério em função dos baixos salários, cumpriu a função de 

uniformizar o ensino elementar. 

O início da industrialização e do capitalismo começou a elevar a necessidade 

de adoção de um modelo educacional baseado na cientificidade e na racionalidade, 

em contrapartida ao classicismo do modelo anterior. Assim, um novo debate passa a 

ocupar o campo da educação secundária no Brasil.  
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Crescem os defensores de um ensino moderno e racional e que 
contestam a validade de estudos clássicos para a formação dos 
jovens que precisam atender as demandas de um novo tempo em 
que as ciências ganham cada vez mais importância. Porém, esse 
debate ainda está restrito às camadas mais abastadas, pois a grande 
maioria da população mal chegava ao ensino de primeiras letras. 
(LEITE, 2014, p.88) 

Em 1909, no governo do presidente Nilo Peçanha, foram criadas, nas capitais 

das unidades da federação, por meio do decreto nº 7.566/1909, dezenove Escolas 

de Aprendizes e Artífices destinadas ao ensino profissional, primário e gratuito, no 

intuito de possibilitar os meios para que os filhos das classes proletárias e dos 

desfavorecidos da sorte conseguissem o preparo técnico-intelectual que lhes 

garantisse a subsistência, bem como a distância do ócio e da criminalidade.  

Dessa forma, como afirma Kuenzer (2002), quando a formação profissional 

aparece no campo educacional na forma de política pública, fica demarcada 

claramente a finalidade de “formação do caráter pelo trabalho” (KUENZER, 2002, p. 

27), em uma perspectiva moralizadora. 

A criação das escolas de artes e ofícios foi uma das primeiras tentativas para a 

formalização do ensino profissional no Brasil, marcada por um ensino precário, 

destinado exclusivamente a atender às necessidades do sistema produtivo, sem 

preocupação alguma com a formação acadêmica de cunho mais humanista.  

De acordo com Kuenzer (2002), Bezerra (2013) e Ortigara (2014), o ato de 

criação das Escolas de Aprendizes e Artífices delimita a origem da Rede Federal de 

Escolas Profissionais e a partir de então, foram sendo demarcadas as alternativas 

destinadas à formação das elites e à formação dos trabalhadores. 

Durante as primeiras décadas do século XX, vários movimentos pela educação 

surgiram no país e acabaram por culminar no Manifesto dos Pioneiros da Educação, 

que em 1932, deram início a uma grande mobilização pela criação de uma lei de 

diretrizes e bases, apontando um direcionamento pedagógico e filosófico para a 

educação brasileira. Os participantes do Manifesto, de acordo com Leite (2014), 

indicavam que o ensino secundário deveria ser ampliado à população e que sua 

proposta fosse integrada, atendendo assim às demandas do mundo moderno e ao 

universo do trabalho. 

Como observado em Estivalete (2014), o período de 1930 a 1945 se configura 

em uma época de transição entre uma economia baseada na agricultura do café, 
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para um modelo construído a partir da adoção de medidas de incentivo à produção 

de bens de consumo, que até então eram importados, nos moldes da então 

Revolução Industrial.  

Nesse período se dá a reforma educacional de Francisco Campos (1931) que, 

mesmo propondo organizar a estrutura do ensino brasileiro e qualificar a formação 

para o trabalho, reforçava a manutenção da estrutura fragmentada entre o ensino 

clássico e o científico, acentuando o dualismo educacional do país, como um reflexo 

da organização social brasileira. 

A reforma de Francisco Campos, primeiro ministro da educação, foi estruturada 

a partir da criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1930, e do 

Conselho Nacional de Educação, em 1931. Segundo Gomes (2013), as marcas 

desse período foram: a criação do ensino secundário, a implantação do currículo 

seriado e enciclopédico, além da criação dos exames preparatórios para ingresso no 

ensino superior.  

No âmbito da educação profissional, esta reforma focalizou apenas o ensino 

comercial, que era organizado no nível médio e o aluno oriundo desse curso só 

poderia acessar o ensino superior de finanças, “pode-se considerar que, do Brasil 

colônia até a década de 1930, foram raras e pouco efetivas as políticas de 

constituição e formalização da educação profissional” (GOMES, 2013, p.66). 

 

3.2.2. Com a industrialização, a racionalidade técnica 

A partir de 1945, Machado (1982) identifica que o modelo de substituição das 

importações é superado paulatinamente pelo fortalecimento produtivo da economia 

brasileira, porém num contexto crescente de internacionalização e de subserviência 

política dos governos brasileiros ao capital internacional, através da viabilização da 

instalação de grandes empresas estrangeiras, com destaque às montadoras de 

automóveis e caminhões.  

Nessa perspectiva, no primeiro governo Vargas, acontece outra reforma da 

educação, a Reforma Capanema ou Leis Orgânicas do Ensino. Esta reforma 

organizou o ensino técnico profissional em três campos da economia: industrial, 

comercial e agrícola, por meio da criação das leis orgânicas de ensino, uma 
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específica para cada área. Os cursos profissionalizantes oferecidos a partir das leis 

orgânicas continham dois ciclos: um fundamental, que tinha duração de quatro anos 

e outro técnico com duração de três ou quatro anos.  Embora houvesse uma 

tentativa de impor certa organização à formação técnica, havia total falta de 

flexibilidade em relação ao acesso ao ensino superior, pois como na reforma de 

Francisco Campos, as Leis Orgânicas só permitiam o acesso ao nível superior no 

mesmo campo profissional (GOMES, 2013). 

Nessa mesma época, no contexto mundial, se via triunfar o capitalismo, 

trazendo consigo a apropriação dos conceitos da divisão social e técnica do 

trabalho, estabelecidas nas teorias de Frederick W. Taylor e a da criação da linha de 

montagem na indústria pelo engenheiro Henry Ford (SANTOMÉ, 1998). Dessa 

associação surge o modelo de produção fordista/taylorista. 

Santomé (1998) argumenta que esse modelo tinha como premissas: grandes 

concentrações de renda, em contrapartida, barateamento da mão de obra; redução 

de postos de trabalho e a fragmentação dos empregos e da produção de maneira 

geral, exigindo pouquíssima qualificação e conhecimento para o desempenho do 

trabalho, uma vez que as atividades desenvolvidas eram essencialmente mecânicas 

e complementares ao trabalho da máquina.  

As primeiras manifestações inspiradas nos modelos capitalistas taylorista e 

fordista repercutiram no sistema educacional brasileiro, sendo potencializadas ao 

longo de toda a Era Vargas. Adotando a perspectiva conceitual e procedimental 

taylorista-fordista, ainda no período da Reforma Capanema, foram criados o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC) e as Escolas de Aprendizes e Artífices foram transformadas em 

Escolas Técnicas Federais. 

O SENAI tinha como concepção ser uma instituição voltada exclusivamente 

para a aprendizagem industrial, ou seja, se constituiu em uma instituição privada 

com a finalidade de “criar e ministrar cursos para aprendizes e operários de várias 

empresas, dirigido pelos empresários e mantido com recursos vindos das indústrias 

através do fundo de aposentadorias e pensões.” (MÜLLER, 2013, p.101) 

De acordo com Souza (2013), a filosofia pedagógica de educação profissional 

trazida pelo SENAI defendia um processo educacional que reconhecia a indústria 

como o único instrumento de desenvolvimento da civilização urbano-industrial e a 
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forma de aprendizagem e trabalho vinculados a essa filosofia, como o modelo mais 

completo e efetivo de socialização e ascensão social.  

O discurso pedagógico da proposta do SENAI, incluía a busca pelo 

conhecimento integral, sugerindo, equivocadamente, uma formação politécnica de 

forma global (MÜLLER, 2013). O que se constatou, entretanto, foi a implantação de 

um sistema de ensino restrito e fragmentado, que impossibilitava ao trabalhador, das 

linhas de montagem, uma percepção geral do processo no qual estava inserido, 

além de participação na gestão das industrias, uma vez que estes cargos somente 

eram ocupados por engenheiros e administradores, formados pelas universidades. 

Conforme podemos observar, tanto as Leis Orgânicas quanto a criação do 

SENAI fortalecem a dualidade das classes sociais brasileiras e, por extensão, a 

dualidade educacional ao estabelecerem legalmente a não equivalência entre os 

cursos propedêuticos e os técnicos e ao associar em currículos enciclopédicos a 

formação geral. Assim, esses modelos legitimam uma “distinção social mediada pela 

educação” (CIAVATTA e RAMOS, 2011, p.29). Nessa perspectiva, a instituição de 

um sistema educacional dualista no Brasil se aprofunda, posto que formava, por um 

lado, intelectuais (ensino secundário) e, por outro, trabalhadores (cursos 

profissionais), estabelecendo-se a denominada dualidade estrutural (SALES e 

OLIVEIRA, 2010). 

Seguindo o percurso histórico da educação profissional, na década de 50, 

ocorreram importantes tentativas de superação do dualismo da educação brasileira:  

[...] a Lei nº 1.076/1950 assegurou aos estudantes que concluíssem 
o curso de Primeiro Ciclo do ensino comercial, industrial ou agrícola 
o direito à matrícula nos cursos clássico e científico. Segundo, pela 
Lei nº 1821/1953, os estudos profissionais se equiparam aos 
acadêmicos, posto que os egressos de cursos profissionais 
ganharam o direito de prosseguirem estudos superiores, se 
aprovados nos exames das disciplinas necessárias para completar o 
curso secundário, medida essa que foi, posteriormente, incorporada 
por nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei nº4024/1961[...] (BEZERRA, 2013, p. 25) 

De fato, a nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) traz um movimento intencional de mudança da situação dual da educação 

até então, com a proposição da equiparação, equivalência e possibilidade de 

continuidade dos estudos daqueles que cursassem os cursos profissionalizantes.  
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Ainda que sob a tutela da racionalidade técnica e da formação para o mercado 

de trabalho, a década de 50 trouxe uma oportunidade de conviver com vitórias, no 

campo educacional, obtidas a partir da luta dos setores populares organizados. 

(CIAVATTA e RAMOS, 2011) 

Durante as décadas de 50 a 70, se deu a fase dos governos tecnocratas, que, 

motivados pelo marketing do “milagre econômico” e pela internacionalização da 

economia, passaram a se preocupar com a eficiência e produtividade do sistema 

educacional. Nesse sentido, um novo paradigma se estabeleceu: formar técnicos 

sob o regime da urgência para atender ao mercado de trabalho. (GOMES, 2013) 

De acordo com Bezerra (2013), seguindo a perspectiva tecnicista, o ensino de 

segundo grau de profissionalização compulsória é instituído pela Lei nº 5.692/1971. 

A partir daí as Escolas Técnicas Federais aumentaram expressivamente o número 

de matrículas e implantaram novos cursos técnicos. 

O segundo grau deveria ter caráter terminal, o qual visava atingir um 
grande contingente de alunos que pudesse sair do sistema escolar 
mais cedo e ingressar o quanto antes no mercado de trabalho. Tal 
movimento também acarretaria a diminuição da demanda para o 
ensino superior. (GOMES, 2013, p.73) 

Como se pode observar, a divisão social e técnica do trabalho repercutiu na 

formação do trabalhador, levando-o à desqualificação e alienação, além da perda de 

sua autonomia. Com o foco na produtividade e mecanização, os currículos das 

escolas que formavam para o trabalho eram centrados na fragmentação dos 

conteúdos, em práticas estanques, descontextualizadas, mecânicas e repetitivas.  

Neste sentido, as instituições de ensino profissionalizante adotavam 
currículos fechados em pacotes, com diretrizes organizadas a partir 
das concepções tayloristas, cuja função era garantir a eficiência pela 
aprendizagem mecânica, limitada e associada às necessidades do 
setor produtivo. (ESTIVALETE, 2014, p. 21) 

Diante do fracasso da profissionalização compulsória imposta pela Lei nº 

5692/71, a Lei 7044/82 tornou facultativa a profissionalização no ensino médio, 

colocando-a, de certo modo, restrita às instituições especializadas nessa finalidade, 

como as Escolas Técnicas Federais e o Sistema S, que foram, neste período muito 

prestigiadas pelas empresas privadas, uma vez que os técnicos formados por essas 

instituições eram contratados imediatamente após a conclusão do curso. 

Dessa forma, os modelos taylorista-fordista e também o modelo toyotista, 

implantado nas últimas décadas do século XX, na busca de superar a crise do 
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capital, reforçaram a dualidade estrutural da educação, especialmente no que 

concerne à formação para o trabalho. Fartes (2008), a título de síntese, nos 

apresenta assim os aspectos conjunturais que influenciaram as políticas curriculares 

para a educação profissional no final do século XX:  

Tal conjuntura pode ser assim resumida: pela crise geral do 
capitalismo nos anos 70 (particularmente do WelfareStatee do 
modelo taylorista-fordista de produção); pela intensificação do 
movimento de internacionalização do capital (especialmente do 
capital financeiro); pela implementação de um modo mais flexível de 
acumulação capitalista; pela adoção das políticas neoliberais que 
preconizam o mercado como princípio regulador da economia; pelas 
decorrências para o sistema educacional, em especial pela ênfase 
conferida às novas políticas curriculares para as instituições de 
educação profissional. (FARTES, 2008, p.659) 

Analisando os contextos histórico, político e econômico, tratados anteriormente, 

é possível compreender que o modelo capitalista provocou mudanças sociais 

significativas e, tais transformações se refletiram nas relações de trabalho, nas 

políticas educacionais e, consequentemente, no currículo e na fragmentação do 

conhecimento.  

Ainda que tais mudanças e suas implicações não tenham ocorrido em todos os 

lugares, ao mesmo tempo e da mesma forma, é preciso analisar o contexto global e 

suas interfaces com a perspectiva local, para compreender singularidades presentes 

em cada lugar. 

 

3.3. TENTATIVAS DE SUPERAÇÃO DA DUALIDADE: O ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO E OS DESAFIOS ENFRENTADOS NOS ÚLTIMOS 30 ANOS  

 

No processo de redemocratização do Brasil, após a saída dos militares do 

poder e a publicação da nova Constituição Brasileira em 1988, iniciou-se um 

movimento de organização de um novo projeto educacional para o país, focado na 

oferta de educação para todos, envolvendo uma formação cidadã e direcionada ao 

trabalho. Nesse sentido, dá-se início ao movimento em defesa do ensino médio 

integrado à formação para o trabalho, enfatizando a necessidade de se priorizar a 

concepção de ensino médio politécnico ou tecnológico.  
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3.3.1. O Ensino Médio e a Educação Profissional na LDB nº 9394/96 

Esses debates foram associados aos demais em torno da elaboração da nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), objetivando “desenvolver 

a capacidade analítica tanto dos processos técnicos que engendram o sistema 

produtivo quanto das relações sociais que regulam a quem e a quantos se destina a 

riqueza produzida”. (FRIGOTTO, 2005, P. 74). 

O novo projeto da LDBEN tinha, em suas bases, fundamentos propostos por 

Demerval Saviani e a estes foram somados outras contribuições que colocavam foco 

na formação profissional e se transformaram no projeto de lei substitutivo, 

denominado Jorge Hage. Em todos os aspectos propostos, a educação estaria 

focada em um ensino politécnico e tecnológico. Entretanto, esse projeto de lei foi 

substituído por outro elaborado por Darcy Ribeiro, que culminou após mais de seis 

anos de trabalhos e discussões na aprovação da LDBEN n° 9.394, em 20 de 

dezembro de 1996. 

A nova lei se propunha instaurar uma nova realidade normativa para a 

educação brasileira, mas o que se observa por sua trajetória de construção é a 

manutenção da dualidade. A divisão da educação escolar, conforme o art. 21 foi 

estabelecida em níveis e modalidades de ensino, compreendendo entre os níveis a 

educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio e a educação superior. 

A nova LDBEN esboçou uma tentativa de conferir ao Ensino Médio uma 

identidade própria devendo integrar também preparação para o trabalho, buscando 

negar o dualismo histórico. 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com 
duração mínima de três anos, terá como finalidades:  
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento 
de estudos;  
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores;  
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo 
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico;  
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina. (BRASIL, 1996, p.12) 
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Analisando estas finalidades, conforme apresenta Ramos (2008, p. 06). 

“[...] colocamos a discussão sobre as finalidades do ensino médio ou, 
ainda, sobre o que lhe confere sentido: sujeitos e conhecimentos. 
Sujeitos que têm uma vida, uma história e uma cultura. Que têm 
necessidades diferenciadas, mas lutam por direitos universais. 
Conhecimentos que são construídos socialmente ao longo da 
história, constituindo o patrimônio da humanidade, a cujo acesso, 
portanto, todos têm direito. É preciso, então, construir um projeto de 
ensino médio que supere a dualidade entre formação específica e 
formação geral e que desloque o foco de seus objetivos do mercado 
de trabalho para a pessoa humana.” 

Observa-se um grande paradoxo ao afirmar que ao ensino médio está 

integrada a preparação para o trabalho. A mesma lei apresenta a separação entre 

ensino médio regular e profissional ao instituir como modalidade de ensino a 

educação profissional, inclusive normatizando-a em capítulo específico, cap. III, arts. 

39 a 42 da Lei n° 9.394/1996.  

Subentende-se que, ao se estruturar em dois níveis (educação básica e 

educação superior) e ao alocar a educação profissional fora dessa estrutura da 

educação regular brasileira, o texto da LDBEN reforça uma concepção de dualidade 

que implica uma visão de educação profissional como algo que vem em paralelo ou 

como um apêndice. 

 

3.3.2. Educação Profissional: normatizações instituídas x movimentos 

instituintes 

Para regulamentação do § 2º do art. 36 e dos arts. 39 a 42 da LDBEN, foi 

instituído o Decreto n° 2.208 de 17 de abril de 1997.   

No que tange à forma de oferta, 

Art. 5º. A educação profissional de nível técnico terá organização 
curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser 
oferecida de forma concomitante ou sequencial a este. 
Parágrafo único. As disciplinas de caráter profissionalizante, 
cursadas na parte diversificada do ensino médio, até o limite de 25% 
do total da carga horária mínima deste nível de ensino, poderão ser 
aproveitadas no currículo de habilitação profissional, que 
eventualmente venha a ser cursada, independente de exames 
específicos. (BRASIL, 1997) 

No mesmo Decreto, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), 

conforme prevê o Art. 8°, § 1º, teria os currículos estruturados em disciplinas, com a 
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possibilidade de agrupamento sob a forma de módulos. Para efeito de qualificação 

profissional, as disciplinas cursadas poderiam assumir caráter de terminalidade, 

dando direito a certificado de qualificação profissional ao final de cada módulo.  

Observa-se, dessa forma, que, ao regulamentar a educação profissional, 

incluindo o §2º. do artigo 36 da LDBEN, não há possibilidade de ofertarem 

organização curricular na perspectiva do ensino médio integrado. 

A reforma que se viu com a vigência do decreto nº 2208/97, foi duramente 

criticada pelos estudiosos brasileiros do campo do Trabalho e Educação, por 

docentes e demais representações das instituições federais que ofertavam 

educação profissional, como os Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFET), antigas Escolas Técnicas Federais, cuja institucionalidade foi modificada 

pela Lei nº 8948/2004.  

A mobilização de professores e demais profissionais da área da educação 

profissional tinha como finalidade a extinção do referido decreto especialmente 

porque, o dispositivo legal, orientado diretamente ao atendimento às premissas do 

mercado, inviabilizava a integração curricular entre o ensino médio e a educação 

profissional. 

Em 2003, um forte movimento político e conceitual, fruto, inicialmente, da 

configuração política do país na gestão Lula, impulsionou o Ministério da Educação 

(MEC) por meio da Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico (SEMTEC) a 

organizar dois seminários, Ensino Médio: Construção e Política e Educação 

Profissional: Experiências, Problemas e Propostas, para discutir o Ensino Médio no 

Brasil que, de acordo com Moura (2007), constituíram-se em um marco da discussão 

do Ensino Médio Integrado  

Esse movimento, que agregava especialistas da linha de pesquisa Trabalho e 

Educação além de movimentos sociais, professores, estudantes e sociedade civil, 

envolvidos e comprometidos com a formação integrada do ensino médio com a 

educação profissional, propôs a revogação do Decreto nº 2208/1997 e a 

regulamentação da educação profissional, a partir de um outro dispositivo 

“amplamente discutido com a sociedade”. (MOURA, 2007, p. 07) 
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Foi instituído então, em 23 de julho de 2004, o Decreto nº 5.154/2004, que 

regulamentou a LDBEN, no § 2º do art. 36 e nos artigos. 39 a 41, buscando 

normatizar a articulação entre o ensino médio e a educação profissional técnica.  

Pelo novo decreto, art. 4º, §1º, a educação profissional passa a ser 

desenvolvida nas formas: 

I – integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição 
de ensino, contando com matrícula única para cada aluno;  

II – concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o 
ensino fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a 
complementaridade entre a educação profissional técnica de nível 
médio e o ensino médio pressupõe a existência de matrículas 
distintas para cada curso [...];  

III – subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o 
ensino médio (BRASIL, 2004). 

Com as alterações, passaram a figurar duas concepções em relação ao vínculo 

entre educação profissional e ensino médio: a) uma, em que a educação profissional 

é parte do ensino médio, devendo realizar-se de forma integrada, constituindo um 

mesmo curso, chamada de Ensino Médio Integrado (EMI) e b) outra, que admite a 

separação entre eles, como estabelecido no projeto do governo anterior, reforçando 

a manutenção da histórica dualidade estrutural. 

Por um lado, ressalta-se que essa retomada da oferta da Educação 
Profissional integrada ao Ensino Médio se constituiu como um 
avanço para a educação brasileira, na perspectiva de ensejar uma 
possibilidade de “[...] travessia em direção ao Ensino Médio 
politécnico e à superação da dualidade educacional pela superação 
da dualidade de classes”. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005 p. 
45). Por outro, em uma conjuntura mais ampla, as três formas de 
articulação entre a EPTNM e o Ensino Médio, integrada, 
concomitante e subsequente, previstas no Decreto nº 5154/2004, 
evidenciaram o caráter conciliador das políticas do Governo Lula, na 
tentativa de harmonizar os interesses de diferentes classes sociais e 
grupos político-ideológicos. (CAIRES e OLIVEIRA, 2016, p. 139) 

Esse dispositivo legal afirma a forma de articulação integrada entre o ensino 

regular e o técnico, passando então, a orientar o debate sobre a instituição de um 

currículo integrado.  A este respeito, Ramos (2008, p. 13) ressalta que:  

Coerentemente com o primeiro sentido da integração, 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 
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a dominação dos trabalhadores e construir a emancipação – 

formação de dirigentes. 

Nesse contexto de mudanças na organização e no funcionamento das 

instituições que ofertam a EPTNM, em 2006 mais um passo foi dado em direção à 

possibilidade de fortalecimento da educação profissional e tecnológica no país, 

assim como na efetivação da implementação de propostas para o Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional, com a realização da I Conferência Nacional de 

Educação Profissional e Tecnológica, promovida pelo MEC, através da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e pelo Fórum Nacional de Gestores 

Estaduais de Educação Profissional,  

[...] representando um marco na história da Educação Profissional e 
um caminho para o diálogo entre os diversos segmentos, 
governamentais, empresariais e sociais, no sentido de propor, 
fortalecer e consolidar importantes políticas públicas para essa 
modalidade de educação. (CAIRES e OLIVEIRA, 2016, p.151) 

 

3.3.3. A criação dos Institutos Federais e as Diretrizes Curriculares do Ensino 

Técnico – institucionalização do Ensino Médio Integrado? 

Uma das consequências dos trabalhos e documentos produzidos durante a 

Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica foi a criação e 

aprovação da Lei nº 11.741/2008, que altera efetivamente a LDBEN, 

redimensionando, institucionalizando e integrando “as ações da educação 

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

profissional e tecnológica” (BRASIL, 2008), instituindo-as no marco regulatório da 

educação nacional. A forma de articulação integrada entre o ensino médio e o 

técnico se mantém com a nova lei e, no plano pedagógico, foi instituído o currículo 

integrado.   

Mais do que técnica legislativa, a inclusão da Seção IV-A demonstra 
a compreensão de que a educação profissional técnica de nível 
médio é uma das possibilidades de desenvolvimento do ensino 
médio e não uma modalidade educacional. (PACHECO, 2012, p. 29) 

Ainda em 2008 foi publicada a Lei nº 11.982, que promoveu um reordenamento 

das instituições federais de educação técnica e tecnológica existentes no país, com 

instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que se 

caracterizam por: 
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Art. 2º Os Institutos Federais são instituições de educação superior, 
básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados 
na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 
modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 
técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos 
termos desta Lei. 

§ 1º Para efeito da incidência das disposições que regem a 
regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de 
educação superior, os Institutos Federais são equiparados às 
universidades federais. 

Essa nova institucionalidade confere aos Institutos Federais (IF) “o papel de 

agentes estratégicos na estruturação das políticas públicas para a região que pola-

rizam, estabelecendo uma interação mais direta junto ao poder público e às 

comunidades locais” (PACHECO, 2011, p. 20), uma vez que a composição dos 

Institutos Federais, incluiu os CEFET, com suas Unidades de Ensino 

Descentralizadas (UNED), assim como as Escolas Agrotécnicas.   

Considerando ainda o disposto na Lei nº 11.892/2008, dentre os objetivos 

institucionais, os IF devem atender conforme art. 8º, “no desenvolvimento da sua 

ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, deverá garantir o mínimo 

de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas” (BRASIL, 2008) à oferta de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma Integrada (grifo 

nosso). 

Também em 2008, o MEC organizou um grupo de trabalho para elaboração do 

Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT) que, inspirado no Catálogo 

Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, adotou a metodologia de 

organização da oferta de cursos baseada em eixos tecnológicos, compreendidos 

como “uma linha imaginária tendo à sua volta tecnologias que por ela são atraídas. 

Isso significa certa unidade e convergência dessas tecnologias, que devem ter poder 

de mútua aproximação, de dar uma direção ao movimento dessa linha imaginária” 

(MACHADO, 2010, p. 9). Com esse movimento, a Resolução CNE/CEB nº 03/2008, 

revogou o artigo 5º da Resolução CNE/CEB nº 04/1999, que determinava a 

estruturação dos cursos técnicos por áreas e competências básicas. 

A organização dos cursos técnicos por eixos tecnológicos possibilita 

compreender, de acordo com Machado: 

[...] a identidade técnica ou tecnológica de um curso de educação 
profissional e tecnológica buscada com a aplicação do critério 
organizacional de eixo tecnológico não significa descolamento do 
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curso com relação ao seu contexto local e regional. Por identidade 
técnica e tecnológica pode-se considerar o substrato técnico e 
tecnológico de um curso de educação profissional e tecnológica. Ela 
compreende o conjunto das técnicas e tecnologias que lhe servem 
de base, estruturam sua proposta curricular e sobre as quais 
repousam suas finalidades e objetivos educacionais, servindo para 
afirmar ou identificar sua especificidade e para diferenciá-lo de outros 
cursos. (MACHADO, 2010, p. 06) 

O CNCT já passou por duas reformulações em 2012 e 2014, nas quais foram 

inseridos novos cursos e reestruturados alguns eixos tecnológicos. 

Com a alteração na LDBEN promovida pela Lei nº 11741/2008 e a criação da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE), por meio da Câmara de Educação Básica (CEB), em 

2010, deu início à elaboração de novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (DCNEPTNM) na perspectiva de 

atualização das diretrizes curriculares da educação profissional técnica de nível 

médio, publicadas em 1999 e reformuladas em 2004, conforme observa-se no trecho 

do parecer CNE/CEB nº 11/2012: 

Trata-se, especificamente, da definição de novas orientações para as 
instituições educacionais e sistemas de ensino, à luz das alterações 
introduzidas na LDBEN pela Lei nº 11.741/2008, no tocante à 
Educação Profissional e Tecnológica, com foco na Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, também definindo normas 
gerais para os cursos e programas destinados à formação inicial e 
continuada ou qualificação profissional, bem como para os cursos e 
programas de especialização técnica de nível médio, na perspectiva 
de propiciar aos trabalhadores o contínuo e articulado 
desenvolvimento profissional e consequente aproveitamento de 
estudos realizados no âmbito dos cursos técnicos de nível médio 
organizados segundo a lógica dos itinerários formativos. (BRASIL, 
2012, p. 02) 

No processo de construção das diretrizes, foi elaborado um documento 

alternativo, a partir de um Grupo de Trabalho formado por representantes de 

movimentos sociais, entidades representativas do campo do Trabalho e Educação e 

setores do MEC, a convite do próprio Ministério. Este documento foi apresentado ao 

relator das Diretrizes no CNE e contribuiu com algumas alterações ao texto oficial, 

incorporando alguns conceitos, mas mantendo os pontos centrais da proposta 

(CIAVATTA e RAMOS, 2012). As Diretrizes para a EPTNM foram publicadas em 20 

de setembro de 2012, por meio da Resolução CNE/CEB nº 06, sendo antecedida 

pelo Parecer CNE/CEB nº 11, de 04 de setembro do mesmo ano. 
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Na análise dessas diretrizes, constata-se que a educação profissional 

integrada ao ensino médio é reafirmada como forma de acesso, entretanto não se 

observa uma afirmação explícita do currículo integrado como forma de organização 

curricular dos cursos, ainda que conceitos basilares de um currículo integrado, como 

trabalho, ciência e cultura, se apresentem nos princípios que devem estruturar as 

propostas curriculares dos cursos. 

Art. 14 Os currículos dos cursos de Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio devem proporcionar aos estudantes:  

I - diálogo com diversos campos do trabalho, da ciência, da 
tecnologia e da cultura como referências fundamentais de sua 
formação; 

II - elementos para compreender e discutir as relações sociais de 
produção e de trabalho, bem como as especificidades históricas nas 
sociedades contemporâneas;  

III - recursos para exercer sua profissão com competência, 
idoneidade intelectual e tecnológica, autonomia e responsabilidade, 
orientados por princípios éticos, estéticos e políticos, bem como 
compromissos com a construção de uma sociedade democrática;  

IV - domínio intelectual das tecnologias pertinentes ao eixo 
tecnológico do curso, de modo a permitir progressivo 
desenvolvimento profissional e capacidade de construir novos 
conhecimentos e desenvolver novas competências profissionais com 
autonomia intelectual;  

V - instrumentais de cada habilitação, por meio da vivência de 
diferentes situações práticas de estudo e de trabalho;  

VI - fundamentos de empreendedorismo, cooperativismo, tecnologia 
da informação, legislação trabalhista, ética profissional, gestão 
ambiental, segurança do trabalho, gestão da inovação e iniciação 
científica, gestão de pessoas e gestão da qualidade social e 
ambiental do trabalho. (BRASIL, CNE/CEB, 2012, p. 61) 

Apesar de alguns avanços serem percebidos nas novas Diretrizes para a 

Educação Profissional, se observa a valorização da lógica da competência, 

direcionada à capacitação para o trabalho. A respeito desta constatação, Moura 

(2013) sinaliza que as DCNEPTNM, acabaram por reforçar a perspectiva de 

formação utilitarista e pragmática com características centradas em competências, 

no mercado de trabalho, na adoção de formas modulares com saídas intermediárias. 

A partir da análise dos dispositivos institucionalizantes que orientam o 

instituído, apresentamos o quadro a seguir:  

  Quadro 07: Síntese das bases legais que normatizam a Educação Profissional 

Dispositivo Legal O que pretende O que faz Consequências 

LDBEN nº nº 9394 Propor um novo Art. 35: inclusão do Educação 
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/96 (BRASIL, 1996) contexto normativo 
para a educação 
brasileira 

Ensino Médio como 
etapa da educação 
básica. 
Art. 39: Educação 
Profissional como 
Modalidade de 
Ensino. 

profissional como 
algo paralelo ou 
apêndice à formação 
integral da pessoa. 
 

Decreto n° 2.208/97 
(Brasil, 1997) 

Regulamentar o § 2º 
do art. 36 e os arts. 
39 a 41 da Lei nº 
9.394/96 

Art. 5º: a educação 
profissional de nível 
técnico, 
independente do 
ensino médio e 
oferecida de forma 
concomitante ou 
sequencial. 

Reforço e 
manutenção da 
dualidade da 
educação básica 
brasileira. 

Decreto nº 
5.154/2004 
(Brasil, 2004) 

Revogar o Decreto 
n° 2.208/97 e 
regulamentar o § 2º 
do art. 36 e os arts. 
39 a 41 da Lei nº 
9.394/96. 

Art. 4º, §1º: a 
educação 
profissional passa a 
ser desenvolvida nas 
formas integrada, 
concomitante e 
subsequente. 

Estabelece a 
integração curricular 
como um princípio 
de organização do 
currículo. 
Tentativa de 
superação da 
dualidade. 

Lei nº 11.741/2008 
(Brasil, 2008) 

Alterar a LDBEN do 
art. 36-A ao 42. 

Redimensiona e 
integra as ações da 
educação 
profissional técnica 
de nível médio, da 
educação de jovens 
e adultos e da 
educação 
profissional e 
tecnológica à 
LDBEN. 

Reinserção do 
Ensino Técnico na 
Educação Básica. 
Fortalecimento da 
necessidade de 
integração do 
currículo e 
superação da 
dualidade. 

Parecer CNE/CEB nº 
11/2012 e 
Resolução CNE/CEB 
nº 06/2012 
(Brasil, 2012) 

Definir Diretrizes 
Curriculares para a 
Educação 
Profissional Técnica 
de Nível Médio 
(EPTNM) 

Estabelece 
princípios normativos 
para a EPTNM. 
Pretende configurar 
os conceitos de 
trabalho, ciência, 
tecnologia e cultura 
como dimensões 
indissociáveis da 
formação humana e 
do trabalho 
pedagógico. 

Reforça em muitos 
aspectos, as bases 
conceituais da 
Educação 
Profissional nos 
anos 1990. 

Fonte: Dispositivos Legais disponíveis em: www.mec.gov.br  
Elaboração: Diana Sampaio Melo, 2015. 
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3.4 O ENSINO MÉDIO INTEGRADO (EMI) E AS NOÇÕES DE: POLITECNIA, 

FORMAÇÃO OMNILATERAL E ESCOLA UNITÁRIA. 

 

Ao instituir formalmente a integração como forma de articulação entre o ensino 

médio e o técnico, a maioria dos autores e militantes do campo do Trabalho e 

Educação, assim como a legislação brasileira, ainda que permeados de 

contradições, assumem os conceitos, de politecnia, formação omnilateral e escola 

unitária, estritamente ligados à perspectiva teórica do materialismo histórico-

dialético3 como basilares na estruturação dos cursos da EPTNM. Nesse sentido, 

faremos uma breve reflexão sobre essas bases com a finalidade de apresentar 

algumas referências conceituais presentes nas discussões sobre a concepção do 

Ensino Médio Integrado. 

Tomando a noção de politecnia e a título de compreender o foco da análise 

conceitual que fazemos, é preciso deixar claro, ainda que etimologicamente o termo 

sugira o domínio de muitas técnicas, tomando um viés tecnicista, multiespecialista e 

fragmentado da formação profissional, observados em determinadas propostas 

educacionais, nos colocamos na perspectiva de compreensão dos fundamentos 

sócio-históricos e científicos dos modos de produção moderna que possam orientar 

os estudantes nas escolhas em qualquer âmbito da sua vida. Nessa direção Moura 

afirma: 

[...] o governo federal tem posição completamente ambígua, raiando 
a esquizofrenia. Às vezes adota o discurso da politecnia e da 
formação humana integral, mas, nesse caso, vai muito pouco além 
das palavras. Outras vezes assume, em nome dos interesses dos 
trabalhadores e dos mais pobres, o que, na verdade, interessa ao 
capital. Nesse caso, vai além das palavras e promove ações efetivas, 
inclusive, financiando-as regiamente. (MOURA, 2013, p. 717) 

Conforme postulado por Saviani (1989), a noção de politecnia perpassa pois, 

como uma possibilidade de superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho 

intelectual, entre instrução profissional e instrução geral, na medida em que fortalece 

os saberes profissionais pela percepção do todo e não somente de cada fragmento, 

                                              
3 Para Karl Marx, a educação é uma dimensão da vida humana e, portanto, diretamente 
influenciada pelo modo de produção material. “[...] pela forma como os homens produzem sua 
vida material, bem como as relações aí implicadas – quais sejam, as relações de produção e 
as forças produtivas – são fundamentais para apreender o modo como os homens vivem, 
pensam e transmitem as ideias e os conhecimentos que têm sobre a vida e sobre a realidade 
natural e social. (LOMBARDI, 2010, p.20) 
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como se observa numa abordagem puramente tecnicista. Compreendemos, 

portanto, que a noção de politecnia pode ser expressa na capacidade do indivíduo 

de refletir de forma multidimensional e referencial no processo tomada de decisões, 

em função de uma formação prévia, que assegure uma ampla compreensão dos 

contextos e processos que envolvem os campos profissionais.  

Nessa perspectiva, Saviani afirma que: 

Um pressuposto dessa concepção é de que não existe trabalho 
manual puro, e nem trabalho intelectual puro. Todo trabalho humano 
envolve a concomitância do exercício dos membros, das mãos, e do 
exercício mental, intelectual. Isso está na própria origem do 
entendimento da realidade humana, enquanto constituída pelo 
trabalho. (SAVIANI, 1989, p.15) 

Sendo assim, uma proposta educacional que se fundamente na perspectiva de 

integração entre formação geral e profissional, precisa envolver o entendimento da 

noção de politecnia que,  

[...] ao propiciar aos sujeitos o acesso aos conhecimentos e à cultura 
construídos pela humanidade, propicie a realização de escolhas e a 
construção de caminhos para a produção da vida. Esse caminho é o 
trabalho. O trabalho no seu sentido mais amplo, como realização e 
produção humana, mas também o trabalho como práxis econômica. 
(RAMOS, 2008, p.3) 

Conforme o proposto por Saviani (2007), uma educação focada nesta 

perspectiva epistemológica de politecnia, de fato pode ser um forte balizador para a 

superação da dualidade entre formação geral e profissional e, portanto, 

[...] o horizonte que deve nortear a organização do ensino médio é o 
de propiciar aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas 
diversificadas utilizadas na produção, e não o mero adestramento em 
técnicas produtivas. Não a formação de técnicos especializados, mas 
de politécnicos. Essa é uma concepção radicalmente diferente da 
que propõe um ensino médio 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, 2007, p. 161) 

A partir das reflexões apresentadas por Saviani (1989) e Ramos (2008), 

podemos compreender algumas referências para uma proposta de ensino médio 

integrado, envolvendo a perspectiva de uma organização curricular pautada na 

percepção do conhecimento de forma não fragmentada, que articule as dimensões 

da ciência, da cultura e tenha o trabalho como eixo norteador dessa integração.  
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Dessa forma, em uma proposta curricular integradora, como afirma Kuenzer, a 

politecnia é sinônimo de transdisciplinaridade, uma vez que ambos os conceitos 

implicam em novas experiências e acontecimentos, rompendo com a perspectiva da 

fragmentação dos conhecimentos. Em suas palavras: 

A essa concepção [politecnia] corresponde a transdisciplinaridade, 
ou seja, a construção de outros objetos com suas formas peculiares 
de tratamento metodológico, a partir não mais da lógica formal, e sim 
do movimento da realidade, caótica e desordenada, que impõe ao 
homem novos e complexos desafios que exigem tratamento original 
a partir da integração dos vários campos do conhecimento. 
(KUENZER, 2010, p.87) 

A formação omnilateral, segundo Ramos (2008), corresponde ao sentido 

filosófico da integração, compreende a formação do homem de forma integrada, em 

todas as dimensões da vida. O sentido da omnilateralidade, como processo 

formativo, não se caracteriza por formas específicas de atuação, tampouco se limita 

à educação básica ou superior, mas implica na integração de todas as dimensões 

que orientam o processo de desenvolvimento humano: o trabalho, a ciência e a 

cultura. 

O trabalho compreendido como realização humana inerente ao ser 
(sentido ontológico) e como prática econômica (sentido histórico 
associado ao respectivo modo de produção); a ciência compreendida 
como os conhecimentos produzidos pela humanidade que possibilita 
o contraditório avanço produtivo; e a cultura, que corresponde aos 
valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de 
uma sociedade. (RAMOS 2008, p. 04) 

Ainda a respeito da formação omnilateral, Bezerra (2013) sinaliza que o Estado 

brasileiro há décadas vem se eximindo da responsabilidade de garantir as condições 

necessárias para que o processo de escolarização efetive a formação de cada 

sujeito em todas as suas dimensões, numa perspectiva omnilateral, muito embora 

no discurso e nos textos instituídos, essa seja uma das bases filosóficas das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e para a EPTNM. 

Para compreendermos o homem em uma perspectiva integral precisamos 

considerar a multiplicidade de contextos socioeconômicos, emoções e culturas nos 

quais está inserido, assim como as relações estabelecidas com os outros nesses 

contextos.  Não há como, pensarmos sobre uma formação integral descolada dos 

contextos e emergências nos quais as pessoas estão inseridas.  

Negar o direito às pessoas afirmarem suas identidades, sexualidades, 

religiosidades e tantos outros aspectos que as singularizam e, intersubjetivamente, 



65 
 

as colocam em relação umas com as outras, é coisificar o homem. Portanto, a 

heterogeneidade, na perspectiva das relações com as diferenças e a dialogicidade 

são essenciais nessa concepção.  

Dessa forma, é necessário, que nos espaçostempos formativos, os atores 

sociais encontrem as condições para que, mesmo nas situações mais difíceis, 

possam perceber o que estão vivendo e buscar alternativas que reflitam sua 

potencialidade em compreender e transformar contextos. 

Um outro conceito presente nas discussões sobre a educação profissional 

técnica de nível médio integrada é escola unitária. Este termo foi proposto por 

Gramsci para designar uma escola “desinteressada, humanista, formativa, que 

equilibre equanimemente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar 

manualmente (tecnicamente, industrialmente), e o desenvolvimento das 

capacidades de trabalho intelectual”. (NESSRALLA e SILVA apud GRAMSCI, 2012, 

p.118) 

Segundo Bezerra (2013, p.44), “a proposta de escola gramsciana enxerga o 

que hoje conhecemos como ensino médio, como a etapa educativa crucial para a 

emancipação humana e a aquisição de maturidade intelectual”. Trata, portanto, de 

uma escola que não seja dual, que possibilite a todos os adolescentes o direito a 

aprendizagem e a uma formação integral, envolvendo de forma direta ou indireta 

uma preparação para o trabalho. 

A concepção da escola unitária expressa o princípio da educação 
como direito de todos. Uma educação de qualidade, uma educação 
que possibilite a apropriação dos conhecimentos construídos até 
então pela humanidade, o acesso à cultura, etc. Não uma educação 
só para o trabalho manual e para os segmentos menos favorecidos, 
ao lado de uma educação de qualidade e intelectual para o outro 
grupo. 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. (RAMOS, 
2008, p. 3) 

Os princípios da educação politécnica, formação omnilateral e escola unitária, 

orientam, apresentam bases que subsidiam  à possibilidade de pensar um currículo 

com fundamento em uma formação integrada, envolvendo a formação integral do 

indivíduo e a superação da dualidade estrutural da educação e da sociedade 

brasileira, contudo, Moura (2007, p. 707) salienta que,”[...] atualmente só é possível 
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discutir a politecnia e a escola unitária em seus sentidos plenos e para todos em 

uma perspectiva de futuro.” 

 

3.5 O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA (IFBA) – (DES)CAMINHOS E DESAFIOS NA OFERTA DO ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO 

 

Com a perspectiva de reestruturação do perfil institucional da Rede Federal de 

Educação Profissional, a partir da publicação da Lei nº 11.892/08, o IFBA se 

reconfigura. Entretanto, a história desse Instituto tem seu início em 1909, com a 

criação da Escola de Aprendizes e Artífices, destinada aos os pobres, órfãos e 

abandonados.  

O IFBA teve sua identidade e função alteradas em diferentes momentos da 

história do Brasil e essa trajetória está retratada no Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) (Brasil, 2013): 

• em 1937, passou a Liceu Industrial de Salvador, ministrando ensino 

profissionalizante de 1º ciclo;  

• em 1942, com a criação da Lei Orgânica do Ensino Industrial4, passou a 

ser Escola Técnica de Salvador, estendendo o ensino técnico para 

também o 2º ciclo;  

• em 1965, tornou-se Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA), passando 

a fazer parte da Rede Federal de Estabelecimento de Ensino Industrial5; 

• em 1976, foi fundada uma instituição específica para o ensino tecnológico, 

o Centro de Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC)6; 

• a Lei 8.711/93 transformou a ETFBA em Centro Federal de Educação 

Tecnológica-BA (CEFET) e em seu parágrafo único do Art. 1º, incorpora 

ao CEFET-BA o CENTEC. 

                                              
4Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942 
5Lei n° 4.759/1965 
6Lei nº 6.344, de 06 de julho de 1976 
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Na década de 90 houve uma primeira expansão do CEFET-BA com a criação 

de Unidades de Ensino Descentralizadas (UNED), conforme relatado no PPI IFBA: 

A Portaria Ministerial nº 1.135, de 01 de agosto de 1994 criou a 
UNED - Barreiras; a Portaria Ministerial nº 1.718, de 15 de dezembro 
de 1994 criou a UNED - Vitória da Conquista; a Portaria Ministerial nº 
1.719, de 15 de dezembro de 1994 criou a UNED - Eunápolis e a 
Portaria Ministerial nº 1.720, de 15 de dezembro de 1994 criou a 
UNED - Valença. (BRASIL, 2013, p.25)  

Após o redimensionamento institucional por efeito da publicação da Lei nº 

11892/2008, o IFBA passou por mais duas expansões, e hoje conta com 21 campi, 

um campus avançado e um polo de inovação tecnológica. (BRASIL, 2013, p. 27) 

   Quadro 08: Campi do IFBA por período de expansão 

Criação Campus 

1ª unidade Salvador 

UNED Barreiras, Eunápolis, Vitória da Conquista, Valença 

1ª Expansão Santo Amaro, Porto Seguro, Simões Filho e Camaçari 

2ª Expansão Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo 
Afonso e Seabra 

3ª Expansão Brumado, Euclides da Cunha, Juazeiro, Lauro de Freitas e 
Santo Antônio de Jesus. 

Campus Avançado Ubaitaba 

 Polo de Inovação Tecnológica 

  Fonte: PPI IFBA 2013. 
  Elaboração: Diana Sampaio Melo, 2016 

 

No que concerne à oferta de cursos do IFBA, de acordo com as informações 

disponibilizadas no site do instituto, são mais de 100 cursos técnicos de nível médio 

nas formas integrada, integrada no âmbito do Programa de Integração da Educação 

Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA) e subsequentes ao ensino médio; cerca de 40 cursos superiores, 

incluindo tecnológicos, bacharelados e licenciaturas; além de pós-graduações, 

sendo 07 especializações, 04 programas de mestrado e 03 programas  de 

doutorado. 

No que concerne à organização dos cursos técnicos integrados, a partir de 

2004, ainda na forma de organização institucional CEFET, quando da aprovação do 

Decreto nº 5154/2004, que previa a oferta de cursos nessa forma de articulação com 

o Ensino Médio, houve um movimento de “junção” de duas estruturas curriculares 

distintas, o ensino médio “regular” e os cursos técnicos existentes à época que eram 

ofertados na forma subsequente, ou seja para um público que já havia completado o 
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ensino médio. Portanto, naquele momento, não houve uma maior reflexão sobre os 

fundamentos que deveriam nortear os cursos de ensino médio integrado. O que 

podemos verificar nos planos de cursos existentes é a justaposição entre “grades 

curriculares”, disciplinas e conteúdos do ensino médio com os da educação 

profissional, na maioria das vezes com ênfase nas competências e em outros 

momentos na permanência da lógica tecnicista de formação profissional, conforme 

observamos no trecho de um Projeto Pedagógico de Curso Técnico (PPC) Integrado 

do IFBA:  

Com a reformulação proposta, o presente curso passa a ter a uma 
nova estruturação curricular, de forma a ser mais dinâmico e 
funcional, o que possibilitará aos profissionais envolvidos, 
trabalharem no desenvolvimento de habilidades e competências de 
forma contextualizada, através da constante atualização das bases 
científicas e tecnológicas, orientadas segundo a lógica do 
Desenvolvimento Sustentável da Sociedade. (BRASIL, 2006, p. 16) 

A esse respeito constatamos, em uma narrativa de um professor do mesmo 

campus do PPC citado acima, a reflexão sobre a contradição presente na 

organização do curso em pauta: 

E aí você tem o técnico integrado sem a politecnia...que como diz na 
música de Caetano Veloso, "ainda é construção e já é ruína", nem 
começou e já estão querendo eliminar a discussão ou as 
possibilidades[...] (VP Petitgrain) 

Em 2010, já com institucionalidade IFBA, foi proposta a reestruturação do 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) tomando como referência as leis, decretos, 

resoluções e diretrizes que orientavam a organização do Instituto e dos cursos 

técnicos e superiores. A conclusão dos trabalhos ocorreu em 2013, portanto já na 

vigência das DCNEPTNM e o documento final passou a ter a missão institucional de 

“promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e 

extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento 

sustentável do país” (BRASIL, 2013, p.37), afirmando, dessa forma, uma base 

epistemológica assentada no materialismo dialético. Essa fundamentação está 

plenamente descrita e argumentada teórico e metodologicamente no PPI da 

instituição, conforme verificamos na observação feita por uma professora do 

Instituto: 

Quem busca ler, por exemplo, o PPI da instituição, percebe... oh, 
consegue perceber também todas essas relações. Na verdade, o PPI 
eu explico aqui que é assim, todo mundo tem que ler, porque, se 
não, a gente vai fazer uma educação totalmente desconectada 
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daquilo que nos, como é que se diz? Que nos une mesmo. Então, 
através dessas leituras, também dos documentos institucionais, eu 
consigo perceber com muita clareza a necessidade dessa 
integração, e na verdade, a sua indissociabilidade. (PJ Camomila) 

Por sua vez o que observamos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC, 

de maneira geral, e especialmente os que estiveram sob a análise e foco dessa 

pesquisa, é uma forte contradição entre o discurso e a ação, na medida em que o 

IFBA se apresenta como uma instituição que busca desenvolver um processo 

educativo pautado na dialética e no diálogo, na sua carta maior de intenções que é o 

PPI, o que se constata nos PPC dos seus cursos é uma marca forte e arraigada do 

tecnicismo ou no desenvolvimento de competências, pautadas exclusivamente pelo 

viés mercadológico, o que evidencia uma desvinculação da intenção primeira do 

Instituto, expressa em sua missão. Essa constatação é corroborada pela percepção 

de dois atores curriculantes, professor e estudante, em diferentes campi 

pesquisados: 

A percepção geral é a da dificuldade, de fato, oferta de um curso que 
seja integrado, né? O que a gente tem, o que a gente tem na prática 
muito mais cursos concomitantes dentro da mesma instituição, do 
que cursos realmente integrados. (JP Capim Limão) 

[...]eu não diria que é uma integração, digamos assim, como uma 
coisa só, uniforme, existe um curso claramente dividido, uma parte 
técnica e propedêuticas. (CE Bergamota) 

 À esta situação soma-se a constatação da desatualização dos PPC em quatro 

dos seis cursos que estiveram sob o foco dessa pesquisa:  um deles é datado de 

2006, dois de 2009, um de 2010 e dois de 2016; portanto, ainda que algumas 

iniciativas tenham sido realizadas, no sentido de promover uma (re)organização dos 

cursos integrados, estruturados de forma contextualizada com as premissas 

definidas no PPI da instituição e alguns fundamentos legais essenciais, apenas nos 

dois PPC de 2016 é que podemos observar algumas aproximações com as bases 

que orientam o Ensino Médio Integrado, tendo em vista a adoção de algumas 

práticas integradoras na organização dos cursos e a efetividade das ações é 

percebida nas narrativas de alguns estudantes e professores:  

Essa integração, ela consegue ser percebida, não só... a gente vê 
não só as matérias do curso técnico que são ligadas em 
administração, mas todas as outras matérias também se interligam. 
Então, a gente consegue perceber muito bem essas interligações de 
todas as matérias no curso técnico. Então, há essa interligação de 
vários componentes curriculares com o mesmo objetivo, né? Formar 
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a gente, sair formado técnicos administrativos, também, claro, com 
vários conhecimentos integrados. (JE Patchouli) 

Claro que as características são diferentes, a gente não pode 
comparar épocas, são épocas diferentes, são necessidades 
diferentes, são tipos de formação diferentes, tipos de aprendizado 
diferente que esses meninos têm agora, né? Bem diferente da minha 
época. Outra característica, outras exigências que os meninos têm e, 
às vezes, a gente nem consegue alcançar, né? Que a gente tá lá 
atrás, e os meninos já tão oh, a gente tá pensando que tá vindo com 
uma técnica aí, e eles já estão até avançados em relação a gente. 
(JP Gengibre) 

[...] quando a gente começa a oferta do ensino médio, a gente já 
começa diferente da maioria dos campi IFBA, já com um novo 
desenho, uma nova proposta curricular, a que foi considerada até pra 
muitas pessoas, novos professores no campus, pessoas de fora, 
como uma proposta ousada, que tinha, de fato, a inter e a 
transdisciplinaridade como o ponto de partida e o ponto de chegada, 
talvez, do currículo, dos currículos propostos. E isso tem sido um 
grande desafio[...] (JP Capim Limão) 

Observamos ainda, alguns tensionamentos de caráter político-pedagógico e 

relacional, que permeiam a instituição, têm trazido entraves e limitações para o 

cerne das reflexões de caráter formativo sobre a organização pedagógica e 

curricular dos cursos integrados, sobre as relações entre e intra os diferentes 

segmentos que compõem o contexto de cada campus e da instituição como um 

todo. Nessa direção, alguns professores e estudantes evidenciam, em suas 

narrativas, as dificuldades enfrentadas na implementação de propostas, uma vez 

que uma das condições para construção de um projeto de integração, é o diálogo: 

E assim, eu quero até pontuar, pontuar isso aí também, porque tem 
em vários campi aí, temos assim gente respeitada em determinadas 
áreas, que tem muita experiência, mas a troca, né, entre os colegas, 
não existe, né, não existe mesmo. A gente vê dentro, dentro do IFBA, 
existe muita gente que tem experiência em áreas que, nós temos 
interesse até em trocar uma, uma figurinha, conhecer um pouco 
mais, desenvolver, mas por conta dessa falta de divulgação, entre, é, 
as unidades, fica até complicado. (CPJunípero) 

A gente vem com uma visão e quando chega aqui a gente vê que é 
tudo diferente, a gente tá em mundos diferentes, com pessoas 
diferentes, vendo coisas diferente, existe uma rixa entre os cursos, 
existe uma rixa ente as matérias, existe uma rixa entre professores e 
a gente é colocado no meio disso tudo, e a gente fica meio que sem 
saber o que fazer. (CE Cedro) 

Eu acho que dialogar sobre o currículo dialogar sobre a formação 
dos estudantes e dos professores e dialogar sobre que profissionais, 
que pessoas nós queremos que saiam desse Instituto, entendeu? 
(VP Petitgrain) 



71 
 

Em outra dimensão, igualmente importante, os professores do Instituto 

apontam as dificuldades em experienciar a integração nos cursos técnicos, a partir 

das diferentes possibilidades formativas dos professores que ingressam no IFBA. 

Segundo informações da Pró-Reitoria de Ensino, aproximadamente 50% do corpo 

docente se constitui em bacharéis, das mais diversas áreas profissionais e, não 

tendo a formação pedagógica necessária à compreensão dos processos e formas 

de atuação em uma perspectiva integrada, algumas questões de natureza conceitual 

e metodológica impossibilitam a construção de propostas de trabalho coletivas e 

articuladas, 

[...] e aí eu fiquei pensando assim, que tinha uma, uma desigualdade 
que se estabelecia no plano formativo também, não só, como se “eu 
tenho uma vivência e competência que você não tem”, você tá 
entendendo? Assim, a coisa da qualificação entre Eletrotécnica e 
Tecnologia da Informação (TI) é verdadeira, né? [...] quem é o corpo 
docente que tá em TI, quem é corpo docente que tá em 
Eletrotécnica, e você vê isso, a formação técnica de um, e a 
formação de outros, que são vivências, são percursos itinerários 
totalmente diferentes. (CP Sândalo) 

Então, desde o início da minha formação, infelizmente, quando eu 
estudei era tudo fragmentado, tudo tecnicista, tudo tradicional. Então, 
eu comecei a ver, a enxergar a necessidade de integrar quando eu 
comecei a dar aulas mesmo [...] (VP TeaTree) 

[...]  a gente faz uma crítica com todo respeito ao trabalho dos 
colegas, mas a gente sabe que existe uma distinção muito séria na 
formação e que é muito determinante na prática do docente, que é 
muito limitante até, porque se ele não teve acesso a essas leituras, 
ele não vai compartilhar das mesmas posturas que a gente também, 
né? Muitas vezes não é nem uma escolha[...] (VP Petitgrain) 

A análise até aqui desenvolvida nos permitiu refletir sobre a trajetória histórica 

da educação profissional instituída no Brasil, as tentativas instituintes de propor o 

Ensino Médio Integrado como um caminho possível à superação da dualidade 

estrutural, mas ainda distante da plena concretização, conforme se observa nas 

narrativas e apresentadas pelos atores curriculantes, envolvidos diretamente com os 

cursos técnicos integrados no IFBA. 

 

3.6. A REFORMA DO ENSINO MÉDIO E A BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR (BNCC), UM “NOVO” CENÁRIO? 
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Em setembro de 2016, fomos surpreendidos com a Medida Provisória (MP) 

746/2016, que Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral, altera a LDBEN nº 9.394/96, e a Lei do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) nº 11.494 de 20 de junho 2007.  

A surpresa não se deve pelo conteúdo proposto pela MP, pois já estavam em 

curso vários movimentos que tinham como finalidade promover “reformas” no ensino 

médio brasileiro, a exemplo do PL 6840/2013, que tramitava no interior do 

Congresso Nacional, as discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) já em processo de articulação com organizações envolvendo agentes 

públicos e privados como: o MEC, União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME) e Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), 

movimentos como o Todos pela Educação, grupos educacionais privados como o 

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 

(CENPEC), a Fundação Victor Civita, o Instituto Ayrton Senna e fundações ligadas a 

empresas como Natura, Gerdau, Itaú e, principalmente, a Fundação Lemann. 

Embora, os conteúdos tratados no PL 6840 e na proposta de BNCC, fossem 

alvo de sérias críticas, o que de fato aconteceu com a publicação da MP 746/2016 

foi avassaladoramente pior. A maior surpresa de todas foi a utilização, pelo governo 

Temer, do dispositivo Medida Provisória, que deve ser aplicado em situações 

emergenciais e urgentes, quando não se podem aguardar o processo de tramitação 

e/ou de construção política, para tratar do processo educacional. 

O Ensino Médio não precisava de uma Medida Provisória, a não ser 
para atacar o que se conquistou com a proposta da formação 
integrada, atingir o projeto de formação dos sujeitos na perspectiva 
da omnilateralidade e da integralidade da formação. (RAMOS, 2017, 
p.38) 

Ainda que grande parte da comunidade acadêmica e científica, por meio de 

entidade como: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd), Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

(Anfope), Associação Nacional de Política e Administração da Educação (Anpae), 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) dentre outras, 

além de movimentos sociais, professores, estudantes, sociedade civil de forma 

geral, tenham iniciado imediatamente, um processo de enfrentamento ao que estava 
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sendo proposto, a MP foi aprovada pelo Congresso Nacional em 16 de fevereiro de 

2016, como Lei 13.415/2017. 

Em síntese essa Lei traz duas grandes mudanças: a organização pedagógica e 

curricular do ensino médio e as regras de uso dos recursos públicos para a 

educação. Deteremo-nos um pouco mais nas questões relativas aos currículos e à 

organização do trabalho pedagógico nos sistemas e instituições de ensino, 

focalizando, de forma mais próxima, as implicações sobre o EMI. 

Ao confrontarmos o proposto pela “reforma”, que a nosso ver soa melhor como 

deforma, com o percurso histórico da educação profissional no Brasil, vemos que o 

texto da Lei 13451/2017, retoma dispositivos de dualidade e fragmentação já 

vivenciados anteriormente, como na Reforma Capanema e na Lei 5692/71. 

[...]retrocede e torna, e de forma pior, a reforma do ensino médio da 
ditadura civil militar que postulava a profissionalização compulsória 
do ensino profissional neste nível de ensino. Piora porque aquela 
reforma visava a todos e esta só visa os filhos da classe trabalhadora 
que estudam na escola pública.  Uma reforma que legaliza o 
apartheid social na educação no Brasil. (FRIGOTTO, 2016) 

 Analisando o texto da Lei 13415/2017, a proposta de “reforma” apresentada 

fere diretamente a concepção de Ensino Médio Integrado, como vemos: 

• a redução da carga horária da formação geral, básica do Ensino Médio 

para o máximo de 1800 horas e a vinculação desta carga horária à Base 

Nacional Comum Curricular, que podem comprometer as possiblidades de 

integração curricular (grifo nosso).  

• a redução da formação dos estudantes no campo das ciências humanas e 

sociais, pela não obrigatoriedade da oferta de disciplinas como Sociologia 

e Filosofia. 

• a separação da educação profissional do ensino médio, ao indicar a oferta 

de “formação técnico-profissional”, apenas como um dos itinerários 

formativos. 

• desqualificação da oferta da educação profissional e tecnológica, na 

educação básica, ao dispensar formação para o exercício docente e 

propor, para esse caso a contratação de professores por “notório saber”. 
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• abertura à possiblidade de financiamento da cursos técnicos, por meio de 

incentivo à viabilização de parcerias com a inciativa privada, retirando, 

assim, recursos da educação pública. 

No mesmo curso dessa deforma, há o movimento de implantação da BNCC, 

que já escreveu um capítulo no final do ano de 2017, ao serem aprovados pelo CNE, 

os textos para a educação infantil e o ensino fundamental. No caso do Ensino 

Médio, estamos em um momento de reexistência, devido há forte mobilização da 

sociedade pela não aprovação do texto encaminhado pelo MEC ao CNE e pela 

revogação da Lei 13.415/2017. 

A proposta de Base Nacional Comum Curricular (BNCC) trata-se de uma 

estratégia para o cumprimento de metas de melhoria da qualidade da educação 

básica previstas no Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024. Entretanto, o 

debate sobre a necessidade de uma BNCC, iniciou-se com a Constituição de 1988, 

segundo o MEC. Fato é que, com a publicação do PNE em 2014, as discussões 

passaram a se dar de forma sistemática e (in)tensa, cercadas por atitudes de 

imposição pelo poder público e por instituições privadas já referidas aqui, e 

resistências, de maior parte da comunidade educacional comprometida com uma 

formação emancipacionista. 

Com o slogan “Educação é a Base”, estão disponibilizados, no site da BNCC, 

os documentos, já aprovados em 2017, para a educação infantil e ensino 

fundamental e a proposta de base para o ensino médio. Não podemos deixar de 

refletir sobre o slogan que acompanha todas as publicações sobre a BNCC. A 

imagem/mensagem passada pelo “Educação é a Base”, que nos incomoda e 

indigna, é a tentativa de impregnar quase de forma hipnótica que aquilo que está 

posto no documento é, em essência, Educação! Absurdo mesmo, é quando lemos e 

ouvimos representantes do MEC, das secretarias estaduais e municipais que 

defendem essa proposta afirmarem que “a Base é só uma referência, não é o 

currículo! O currículo vai ser construído pelas redes e escolas, com autonomia”, 

então pelo raciocínio lógico simples, direto, linear, se educação é a base e a base 

não é o currículo, logo o currículo e educação são coisas distintas, o currículo não 

precisa refletir uma concepção de educação, apenas a Base.   

No texto introdutório da BNCC, aprovado e publicado em dezembro de 2017, 

são apresentadas as “aprendizagem essenciais” em forma de 10 competências 
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gerais para a educação básica e os “direitos e objetivos de aprendizagem”. No 

referido texto é possível observarmos, para além do foco do processo educacional e 

curricular estar nas competências e  habilidades, há um “cuidado” de trazer 

pontuações sobre educação integral, igualdade, diversidade e equidade; entretanto, 

a forma de abordagem dessas concepções em nada se aproxima das discussões 

socialmente referenciadas que temos desenvolvido nos últimos tempos; mais parece 

um jogo de palavras, na tentativa de obscurecer as reais intenções do governo: 

definir, de maneira incisiva, as formas de controle do processo educacional por meio 

de padrões mínimos e mensuráveis através das avaliações em larga escala. 

Meu argumento é o de que a definição de uma BNCC é parte do 
funcionamento de uma normatividade neoliberal entendida como 
“uma forma peculiar de razão que configura todos os aspectos da 
existência em termos econômicos” (BROWN, 2015, p. 17). Entendo 
que a entrada em cena das demandas conservadoras desloca ainda 
mais o jogo político no sentido do controle que exclui a diferença, ao 
mesmo tempo em que torna explícita essa exclusão. Guia minha 
argumentação o compromisso com a defesa de que educação e 
currículo estão diretamente imbricados com a diferença como tal, 
assim como das conquistas — poucas ainda — dos diferentes 
grupos sociais que lutam por representação na esfera pública. 
(MACEDO E., 2017, p. 518) 

A perspectiva avaliativa se mostra totalmente clara, na segunda parte do 

documento quando analisamos os “objetivos de aprendizagens e desenvolvimento” 

previstos desde a creche, incluindo inclusive bebês de zero a uma ano e meio, e 

verificamos que para cada “objetivo” há um código alfanumérico que representa a 

forma como aquele objetivo pode ser avaliado por um sistema de avaliação externo 

e em larga escala. 

No caso da BNCC do ensino médio, o que vimos, no texto publicado, quando 

do seu encaminhamento para o CNE, é um total descaso com a etapa final da 

educação básica,  

[...]como se pode constatar no documento preparado pelo MEC, com 
exceção de língua portuguesa e matemática (que são importantes, 
mas não as únicas), na sua BNCC desaparece a menção às demais 
disciplinas cujos conteúdos passam a ficar diluídos no que se chama 
de áreas do conhecimento. Sem que fique minimamente claro o que 
deve ser garantido nessas áreas. (CALLEGARI,7 2018) 

                                              
7 César Callegari:  presidente da comissão de elaboração da BNCC e relator da comissão de 
formação de professores do CNE. Pronunciamento feito em webconferência com a APEOESP, 
em 16/05/2018. 
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Todas essas questões estão em pleno debate no contexto dos cursos 

integrados, a exemplo dessa narrativa, que expressa a preocupação de um 

professor com a deforma proposta.   

Mas, se você hoje tem a possibilidade de fazer o contraponto 
imagina se você retira só disciplinas que falam, então o que é que vai 
ser desses meninos? Eles vão sair com uma visão extremamente, 
limitada completamente estreita, eles vão sair com a visão de  
funcionários do capitalismo, eles não vão questionar uma tecnologia, 
eles não tem, a questão mais crítica da sociedade, eles vão ser 
apenas peças de substituição e reposição para reproduzir o que tá 
feito... se você tiver alguma carga horária pequena dentro de um 
curso desse, mesmo com carga horária pequena, o professor, ele 
pode impor uma mudança lá dentro, mas se ele não tiver carga 
horária nenhuma como é que ele vai fazer? (VP Lavanda) 

Essa luta vive hoje um capítulo novo, a partir da renúncia pública do Presidente 

da Comissão da BNCC no CNE, o professor César Callegari, em junho de 2018. Em 

sua despedida, fez um pronunciamento convocando a todos, os que de fato têm 

compromisso com uma educação emancipacionista, a fortalecerem suas 

resistências. 

A lei nº 13.415 do “novo ensino médio”, nascida de medida provisória 
de Michel Temer, é excludente, reducionista e pode acentuar as 
graves desigualdades educacionais brasileiras. Isso fica mais claro 
na proposta de Base Nacional Comum Curricular (BNCC) recém-
apresentada pelo MEC ao Conselho Nacional de Educação. Essa lei 
precisa ser revogada, a atual BNCC do ensino médio rejeitada e o 
tema voltar a ser debatido com a sociedade. Nas audiências públicas 
realizadas pelo CNE em todo o país, as críticas e protestos se 
avolumam. Por tudo isso, é importante que se revogue a lei e se 
rejeite a proposta de BNCC a ela vinculada. E, a partir daí criar 
condições para que os professores e os estudantes discutam e 
elaborem com a sociedade os novos caminhos a seguir. 
(CALLEGARI, 2018)8 

Nesse sentido, precisamos desjogar esse jogo, seja fortalecendo nossas bases 

criando mecanismos de resistência e tensionamentos, ou ainda buscando formas de 

reexistências, por meio de movimentos instituintes que nos permitam fazer 

reverberar acontecimentos curriculares outros, perspectivando formações 

emancipacionistas. 

 

                                              
8 César Callegari: Revogar a Lei do Ensino Médio. Texto publicado no jornal Folha de São 
Paulo, em 03/07/2018. 
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4. CURRÍCULOS INTEGRADOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: PRESCRITOS, 

(PRÉ)ESCRITOS E POSSIBILIDADES INSTITUINTES. 

 

[...] na verdade, a vida não é compartimentada [...] A vida está o 
tempo todo transbordante e fazendo com que a gente interaja o 
tempo todo [...] não existe verdade única, o que existe são as 
necessidades de complementações sempre, e a gente se 
complementa através desses vazios que a gente vai percebendo, 
dessas lacunas, que vão se estabelecendo entre nós, entre eu e o 
mundo, entre eu e a sociedade, enfim [...] (JP Camomila) 

 

4.1. O CURRÍCULO: CONCEPÇÕES, TEORIAS E HISTÓRIAS  

 

Uma reflexão sobre currículo tem início comumente com as discussões sobre a 

polissemia e complexidade do significado do termo, uma vez que, para analisarmos 

uma concepção, ou ainda uma proposta de currículo apresentada, é indispensável 

compreendermos que cada concepção está comprometida, de forma explícita ou 

não, com um tempo, um espaço, uma corrente pedagógica, uma teoria de 

aprendizagem; portanto, é preciso considerar que a organização curricular tem um 

campo historicamente construído. 

Do ponto de vista lexical, a palavra currículo, etimologicamente, tem sua 

origem no latim currere, que significa caminho, jornada, trajetória, percurso a seguir 

e, nessa perspectiva, consolida duas ideias: a primeira de sequência, ordem e o 

conceito de totalidade de estudos, como afirma José Pacheco (1996). 

Com frequência, o termo currículo é usado para designar os conteúdos de uma 

disciplina, ou o programa de um curso inteiro ou, de forma mais ampla, é descrito 

como uma forma de apresentar diferentes atividades educativas por meio das quais 

o conteúdo é desenvolvido, os materiais e metodologias utilizadas. Ao nos 

questionarmos sobre o conceito de currículo, é necessário, primeiramente, 

compreendermos o currículo como o pensar e o agir, tomando como referência 

algumas questões: Para que ensinar? A quem ensinar? Como ensinar? O que 

ensinar? 

Conceber um currículo implica em uma ação coletiva, uma construção social, 

autorias singulares e plurais. Sendo assim, pela própria natureza sócio-histórica 
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constituinte do homem, não é possível construirmos e experienciarmos currículo de 

maneira neutra, afinal, somos impregnados de valores, ideologias, forças, interesses 

e necessidades e, portanto, toda essa concepção exige de nós, para uma 

delimitação do campo conceitual, a explicitação de um quadro de referência 

filosófica, histórica, política. 

Um currículo tem sempre consigo condicionantes sócio‐político‐culturais, 

explícitos ou não, que determinam diferentes visões de homem e de sociedade com 

implicações no tipo de ensino que se desenvolve. 

Assim compreendemos o currículo como uma “tradição 
inventada” (GOODSON,1998), como um artefato 
socioeducacional que se configura nas ações de 
conceber/selecionar/produzir, organizar, institucionalizar, 
implementar/dinamizar saberes, conhecimentos, atividades, 
competências e valores visando uma dada formação, 
configurada por processos e construções constituídos na 
relação com o conhecimento eleito como educativo. (MACEDO, 
2013, p. 24) 

O currículo, como nós conhecemos e vivenciamos predominantemente, 

aparece, pela primeira vez, em torno dos anos de 1920, como um objeto específico 

de estudo e pesquisa, com mais intensidade nos Estados Unidos da América (EUA), 

e esteve vinculado ao processo de massificação da escolarização e cultivava sua 

função de controle sobre o processo formativo. Houve um impulso, por parte de 

pessoas que estavam ligadas, sobretudo à administração da educação, para 

racionalizar o processo de construção, de desenvolvimento e de testagem de 

currículos, portanto, uma concepção de currículo como um conjunto de 

procedimentos comprometidos com princípios científicos e administrativos. 

 

4.1.1. Caracterizando o campo: as teorias do currículo 

Retornando um pouco na discussão para que possamos refletir, questionamos 

a própria noção de “teoria”. Silva (1999) afirma que, geralmente, ao pensarmos 

sobre uma teoria, somos levados a supor que toda teoria é uma descoberta, que 

reflete a realidade de forma sistematizada, de fora para dentro. Portanto, ao 

estudarmos uma teoria do currículo, precisamos supor que “existe “lá fora”, 

esperando para ser descoberta, descrita e explicada uma coisa chamada ‘currículo’” 

(IDEM, p. 11). 
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Entretanto, para analisarmos a noção de teoria do ponto de vista pós-

estruturalista, que predomina hoje no contexto formativo, é necessário entendermos 

que a teoria, ao descrever um objeto, ao mesmo tempo o inventa, ou seja, o objeto 

de uma teoria é sua própria criação; a suposta descoberta é, na verdade, uma 

criação. Sendo assim, o que existe no final não é uma teoria, mas discursos e 

perspectivas. 

Dessa forma, nas teorias do currículo, assim como nas teorias educacionais, 

cada definição estabelecida revela, na verdade, o que pensam os autores sobre o 

tema. Sendo assim, mais importante do que definir “o que é?”, é refletir sobre o que 

esperamos que as pessoas envolvidas nessa perspectiva devem se tornar (SILVA, 

1999).  

Qual o tipo de ser humano desejável para um determinado tipo de 
sociedade? Será a pessoa racional e ilustrada do ideal humanista de 
educação? Será a pessoa otimizadora e competitiva dos atuais 
modelos de neoliberais de educação? Será a pessoa ajustada aos 
ideais de cidadania do moderno estado-nação? Será a pessoa 
desconfiada e crítica dos arranjos sociais existentes preconizada nas 
teorias educacionais críticas? A cada um desses “modelos” de ser 
humano corresponderá um tipo de conhecimento, um tipo de 
currículo. (SILVA, 1999, p.15) 

Nesse sentido, optamos à luz das reflexões propostas por Silva (1999), 

Macedo (2013), Lopes e Macedo (2011), uma macro classificação das teorias de 

currículo em convencionais/tecnicistas, críticas e pós-críticas. De forma geral, 

podemos iniciar a reflexão sobre cada uma delas, tomando como referência que: 

•    As teorias tecnicistas têm seu foco na técnica e na organização. 

•    As teorias críticas e pós-críticas focam nas relações entre o saber, a 

identidade e o poder, uma vez que qualquer escolha curricular, por menor que 

seja, implica em uma operação de poder. 

 

4.1.2. A racionalidade e o resultado imediato: o currículo tecnicista 

Em 1918, Bobbitt apresenta a obra The Curriculum, que fica marcada como a 

primeira sistematização sobre currículo como objeto de estudo, fortemente 

influenciada pelo processo de industrialização e massificação do ensino. Na 

concepção de Bobbitt, os estudantes deveriam ser processados como um produto 

industrializado em que, 
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[...] precisar objetivos e obter, pelas ações minuciosamente 
conhecidas e fragmentadas, a eficiência e a eficácia, transformou-se 
no método eleito e no caminho aceito científica e academicamente 
para se obter a formação relevante para o contexto americano 
emergente. (MACEDO, 2013, p. 35) 

Segundo Silva (1999), Bobbitt propunha que o sistema educacional 

funcionasse exatamente como uma fábrica, como uma empresa. Nesse sentido, o 

currículo se pautava na especificação clara de objetivos, na seleção de conteúdos 

necessários ao alcance de forma eficiente dos objetivos e na definição de 

procedimentos que otimizassem resultados que pudessem ser precisamente 

mensurados. 

Tal concepção é fortemente apoiada nas experiências de Thorndike e Skinner, 

que, com o behaviorismo, defendiam que as aprendizagens aconteciam por meio de 

condicionamentos e os processos e procedimentos adotados precisavam ser 

controlados. Assim, objetivos, conteúdos, estratégias e avaliações deveriam ser 

rigorosamente previstos e gerenciados no âmbito do currículo. 

A tarefa dos especialistas em currículo consistia em fazer um 
levantamento das habilidades, em desenvolver currículos que 
permitissem que essas habilidades fossem desenvolvidas e, 
finalmente, em planejar e elaborar instrumentos de medição para 
dizer com precisão se elas foram aprendidas. Essas ideias 
influenciaram muito a educação, até os anos de 1980, nos EUA e em 
muitos países, inclusive no Brasil. (MALTA, 2013, p. 344) 

A ideia daquela época era a de que o currículo fosse visto como processo de 

racionalização de resultados educacionais, cuidadosa e rigorosamente especificados 

e medidos. O modelo institucional dessa concepção de currículo é a fábrica. Sua 

inspiração “teórica” é a “administração científica” de Taylor. Isto posto, podemos 

afirmar que o currículo se torna um processo industrial e administrativo e essa nova 

ideia passou a ser aceita pela maioria das escolas, professores, estudantes e 

administradores escolares. 

Em 1949, Ralph Tyler, discípulo de Bobbitt, apresenta seu livro sobre teoria de 

currículo e consolida definitivamente o modelo proposto e o impõe, praticamente, de 

forma incontestável, por mais de duas décadas, não só nos Estados Unidos, mas 

também no Brasil. 

A organização e o desenvolvimento do currículo deve buscar 
responder, de acordo com Tyler, quatro questões básicas: 1- que 
objetivos educacionais a escola deve procurar atingir?; 2- que 
experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham 
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probabilidade de alcançar esse propósitos?;  3- como organizar 
eficientemente essas experiências educacionais?; 4- como podemos 
ter certeza de que esses objetivos estão sendo alcançados? As 
quatro perguntas de Tyler à divisão tradicional da atividade 
educacional: 1- currículo, 2 e 3 – ensino e instrução e 4 – avaliação. 
(SILVA, 1999, p. 25)  

 

 

4.1.3. As ideologias, o poder e a crítica conquistam o currículo escolar 

Ressaltamos que tanto os modelos convencionais mais tecnicistas, quanto os 

mais progressistas, só passaram a ser definitivamente questionados nos Estados 

Unidos por volta de 1970, com as proposições apresentadas pelas teorias críticas do 

currículo. 

As teorias curriculares críticas basearam o seu plano teórico nas concepções 

marxistas e também nos ideários da chamada Escola de Frankfurt, notadamente 

Max Horkheimer e Theodor Adorno. Outra influência importante foi composta pelos 

autores da chamada Nova Sociologia da Educação, tais como Pierre Bourdieu, Louis 

Althusser e Michael Young. 

O que costumamos chamar de teoria crítica em currículo carrega um 
movimento que vai desde as reflexões que vinculam as concepções 
e os atos de currículo à dinâmica de produção da lógica capitalista, 
passando por uma identificação dessa lógica capitalista como uma 
cultura que se reproduz na escola (a noção de capital cultural e 
reprodução em Bourdieu e Passeron), até a assimilação de 
estudiosos do currículo como Apple, Giroux e McLaren, das ideias de 
Gramsci e Paulo Freire, nos quais o conceito de hegemonia e 
resistência dinamiza o entendimento de que são as ações coletivas 
que fazem a mediação dos processos de luta no campo contraditório 
das relações de poder no currículo. (MACEDO, 2013, p. 38) 

Nessa reflexão, Macedo nos apresenta um panorama do movimento e 

principais autores que estão envolvidos diretamente com a perspectiva crítica do 

currículo. Esses autores experimentaram um crescimento de suas teorias na década 

de 1960, marcadamente em função das grandes transformações que estavam 

acontecendo no mundo nesse período. Os movimentos estudantis em diversos 

países, a luta pela independência das antigas colônias europeias, os protestos 

contra a guerra do Vietnã, as lutas contra a ditadura militar no Brasil, os movimentos 

feministas, de liberação sexual e de contracultura, como afirma Silva (1999), se 

constituíram no cenário propício para o surgimento de outros movimentos de 
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concepção sobre educação, currículo e formação. Para Silva, as teorias críticas 

invertem de forma radical os fundamentos das teorias tecnicistas. 

Compreendendo que tanto a escola como a educação em si são instrumentos 

de reprodução e legitimação das desigualdades sociais propriamente constituídas no 

seio da sociedade capitalista, o currículo estaria, assim, atrelado aos interesses e 

conceitos das classes dominantes, não estando diretamente fundamentado ao 

contexto dos grupos sociais subordinados. 

Assim sendo, o currículo, mais do que um conjunto coordenado e ordenado de 

matérias, é tratado como uma construção social que contém uma estrutura voltada a 

uma perspectiva libertadora e conceitualmente crítica em favorecimento das massas 

populares. As práticas curriculares, nesse sentido, são vistas como um espaço de 

defesa das lutas no campo cultural e social; portanto, nessa perspectiva, não há 

como se falar em neutralidade curricular, largamente defendida pelas teorias 

curriculares convencionais. 

Ainda no mesmo contexto, a denominação currículo oculto nasce das 

problematizações de autores das teorias curriculares críticas. Comprometidos com o 

processo de desnaturalização das formas de conceber e construir currículo 

encobrindo as relações de hegemonia e poder das classes dominantes, típicas das 

teorias tecnicistas, os autores das teorias críticas colocaram foco sobre as relações 

presentes no cotidiano das escolas, mas não tipificadas no currículo formal dessas 

instituições que, na maioria das vezes, impregnam de sentidos as experiências 

vivenciadas por estudantes e professores.  

Silva (1999) afirma que o currículo oculto pode ser entendido como um 

conjunto de atitudes, valores e comportamentos que, embora não estejam descritos 

no currículo prescrito, instituído, formal da escola, são experienciados de forma 

instituinte por meio das relações sociais, dos rituais, das práticas e da configuração 

espacial e temporal da escola.  

O currículo é uma construção social e, como tal, evidencia ideologias, relações 

de poder e concepções impostas por grupos dominantes que legitimam as 

desigualdades sociais, culturais, dentre outros aspectos. Coerentes com essa 

reflexão, percebemos que o currículo oculto é influenciado pelo momento histórico, 
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político, econômico no qual ele se insere, direcionando o conhecimento a ser 

transmitido e as formas que serão utilizadas no meio escolar.  

 

4.1.4. A diferença e a cultura como fundamentos do pensar sobre o currículo 

A partir das décadas de 1970 e 1980, partindo dos princípios da 

fenomenologia, do pós-estruturalismo e o multiculturalismo, as teorias curriculares 

pós-críticas emergiram apresentando-se como um movimento que coloca a 

diferença como sua característica principal. Assim como as teorias críticas, a 

perspectiva pós-crítica criticou duramente as teorias convencionais.  

Entra, no campo das questões curriculares, a perspectiva da cultura como um 

movimento de relações e lutas. Sendo assim, a percepção sobre a diferença passa a 

ser um conceito relacional, que se estabelece, portanto, a partir das relações de 

poder. Desse modo, mais do que a realidade social dos indivíduos, precisamos 

compreender também os estigmas étnicos e culturais, tais como a raça, o gênero, a 

orientação sexual e todos os elementos próprios das diferenças entre as pessoas, 

para não permitir que o currículo legitime “através da seleção de conteúdos, 

atividades e valores, determinadas visões de mundo e de cultura, em detrimento de 

outras.” (MACEDO, 2013, p. 62) 

As teorias pós-críticas consideram que o currículo tecnicista atua como o 

legitimador dos modus operandi dos preconceitos que se estabelecem pela 

sociedade. Além do mais, em um viés pós-estruturalista, o currículo passou a 

considerar a ideia de que não existe um conhecimento único e verdadeiro, sendo 

essa uma questão de perspectiva histórica, ou seja, que se transforma em diferentes 

tempos e lugares. 

[...] um currículo inspirado nessa concepção não se limita, pois, a 
ensinar a tolerância e o respeito, por mais desejável que isso possa 
parecer, mas insistiria, em vez disso, numa análise dos processos 
pelos quais as diferenças são produzidas através das relações de 
assimetria e desigualdade. (SILVA, 1999, p. 88) 

O campo do currículo no contexto educacional tem se constituído em constante 

foco de atenção de diferentes grupos sociais: autoridades, professores, gestores, 

pais, estudantes e todos os que estão envolvidos na dinâmica escolar, ainda que 

com diferentes intenções e compreensões. Entretanto, é preciso reconhecer que não 

há para os atores envolvidos, seja com a prescrição (instituído) ou com a ação 
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(instituinte) curricular, com interferência mais ou menos diretiva, neutralidade 

político-pedagógica.  

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de 
um modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens 
necessárias das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na 
parte explícita do projeto de socialização cultural nas escolas. É uma 
prática, expressão, da função socializadora e cultural que 
determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série 
de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se encontra a 
prática pedagógica desenvolvida em instituições escolares que 
comumente chamamos de ensino. O currículo é uma prática na qual 
se estabelece diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, 
elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele, professores que 
o modelam. (SACRISTÁN, 2000, p. 15 e 16) 

Assim, compreendendo o currículo como uma prática, na qual as múltiplas 

interações possibilitam a construção e reconstrução de saberes, em um processo 

dinâmico e dialético, trazemos a reflexão de um dos autores/narradores dessa 

pesquisa: 

Eu acho que repensar currículo e refazer currículo é buscar sentido 
pro currículo, né? Ou seja, não dá mais pra eu ficar no manual, no 
livro, eu preciso encarar a minha realidade, e então, ao encarar essa 
realidade de maneira dialógica e coletiva, eu transformo o currículo. 
O currículo se transforma numa sugestão e essa sugestão me 
aponta pra algo, mas que não é algo fechado, não é algo pronto, 
estático, é algo que se constrói. Então, é nesse sentido que eu acho 
que o currículo se constrói o tempo inteiro, e a grande chave pra 
reconstrução e a atualização desses currículos é a de diálogo e 
coletividade. (JP Capim Limão) 

 

4.2 SOBRE DISCIPLINARIZAÇÃO, GRADES E DEMAIS ARTEFATOS 

CURRICULARES.   

 

Não restam dúvidas de que a forma clássica de organização dos currículos 

escolares ainda se dá por meio de grades e disciplinas, dispostas de forma linear e 

justapostas, como afirma Macedo (2013); a perspectiva disciplinar fragmentou o 

currículo, comprometendo, assim, a nossa capacidade de perceber o mundo de 

forma coesa, íntegra, global. Na mesma direção, Gallo (2000) deixa claro que no 

contexto educacional contemporâneo, a compartimentalização do conhecimento é a 

premissa fundante da organização e gestão dos currículos escolares. 
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Observamos em algumas narrativas nas com-versações realizadas no campo 

de pesquisa, que a percepção dos atores/narradores in situ, nos diferentes lócus, 

corrobora as reflexões propostas por Macedo e Gallo: 

Essa visão de currículo, que a gente percebe, ela perpassa mais a 
questão das disciplinas. O que é mais visível quando se fala em 
currículo, as pessoas pensam logo em uma grade curricular, né? Em 
disciplinas. Quais as disciplinas que compõem, por que compõem, 
por que você coloca aquela disciplina na parte diversificada? Mas a 
gente tem uma visão mais de currículo voltado de uma forma mais 
ampla. (VP Lavanda) 

Então, a gente tem uma formação que é efetivamente, né, as 
licenciaturas, elas não, elas não têm essa perspectiva, né? 
Integradora. São formações voltadas, conteudistas, que, inclusive, 
negligenciam dos aspectos pedagógicos, porque tem muitos 
aspectos que a gente vai descobrindo na prática. (JP Camomila) 

 
Denominada por Lopes e Macedo (2011, p. 107) de “tecnologia de organização 

e controle de saberes, sujeitos, espaços e tempos em uma escola”, a organização 

curricular por disciplinas reflete não apenas a compartimentalização dos saberes 

científicos, mas traz em si uma questão de poder. E, a partir dessa afirmação, 

podemos compreender que pessoas fazendo currículos impregnam, ou pelo menos 

tentam impregnar a esses movimentos, sejam instituídos ou instituintes, suas 

concepções de homem, ensino, aprendizagem e sociedade. 

A esse tipo de currículo, Basil Bernstein (1988, apud SANTOMÉ, 1998, p. 104) 

denomina “currículo quebra-cabeças, ou tipo coleção”, referindo-se a um currículo 

organizado por meio de um forte processo de classificação, no qual os 

conhecimentos estão dispostos de forma separada, sem estabelecer mínimas 

relações entre si, “reflexo de outras separações e hierarquizações no mundo da 

produção, especialmente a que separa o trabalho manual do intelectual”.  

O processo de disciplinarização pelo qual passa a construção da 
ciência moderna traz embutida em si esta afirmação da equivalência 
entre saber e poder. Dividir o mundo em fragmentos cada vez 
menores é facilitar o desenvolvimento de tecnologias que 
possibilitem seu domínio. (GALLO, 2000, p. 03) 

Nessa perspectiva, os atores curriculantes, ou seja, professores, estudantes, 

coordenadores, gestores escolares, pais, outros funcionários das escolas, enfim, 

todos os que se inserem na cena curricular, pensando e fazendo currículo 

cotidianamente, veem reduzidas suas possibilidades de decidir sobre os processos, 

os conteúdos a serem estudados, assim como a forma de organização dos mesmos, 
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tendo como resultados mais comuns a incompreensão do que foi estudado, uma vez 

que o que conta é o conteúdo fragmentado, memorizado e reproduzido, conforme 

podemos ver nas narrativas: 

Até por ter pouco tempo, a gente não aprende a matéria, a gente 
decora pra fazer a prova naquele dia porque já tem outra prova e 
ainda tem trabalho; tem dia que tem três provas e trabalho pra fazer 
num dia só. (JE Rosa) 

Eu me vejo na condição de aluno, porque quando a gente é aluna, a 
gente vê português, matemática, história, geografia, tudo bem 
separadozinho, né? Quando a gente parte pra realidade, sai dos 
muros daqui a gente vê tudo junto. Então, assim, ninguém tem 
aquela matéria sozinha, né? [...] meu mundo é matemática, desenho, 
geografia, história, que é tudo que a gente convive diariamente. (VP 
Jasmim) 

Nós aprendemos a reproduzir enquanto professores, nós 
aprendemos a trabalhar individualmente, e nos falta, na grande 
maioria dos professores da rede federal como um todo, e fora dela, o 
espírito de trabalho coletivo, né? (JP Capim Limão) 

 

4.2.1. As disciplinas escolares e suas relações  

Há que se compreender que, entre os autores do campo do currículo, há uma 

classificação sobre as disciplinas escolares e a relação delas com o campo 

acadêmico, científico e social. Lopes e Macedo (2011) apresentam três 

possibilidades distintas de compreensão, como vemos:  

a) Escolar – centrada na vida social do estudante dentro e fora da escola, em 

uma linha progressivista, organizada tomando como referência as 

experiências dos estudantes, a ampliação da complexidade do 

conhecimento a ser construído ao longo do tempo na escola, a vinculação à 

vida social do estudante de forma mais ampla, “uma disciplina escolar é 

uma forma de oferecer uma experiência particular aos alunos” (LOPES e 

MACEDO, 2011, p. 111). 

b) Acadêmica – que traduz um currículo centrado nas disciplinas acadêmicas 

e em suas estruturas científicas, onde as disciplinas escolares equiparam-

se às respectivas ciências de referência, mas estruturando-se de forma 

mais didática. Nessa posição, a estrutura curricular é dirigida a uma 

perspectiva pragmática, marcadamente influenciada pela psicologia 

cognitiva e os conteúdos escolares são selecionados a partir de uma lógica 
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prática e notadamente cientificista, deixando fora das questões escolares, 

aspectos sociais, culturais e políticos mais amplos. 

c) Histórico-Crítica – que propõe romper com a submissão das disciplinas à 

lógica científica e acadêmica. Nesse posicionamento, Lopes e Macedo 

(2011) apresentam um modelo aplicado por Ivor Goodson para 

compreender a evolução das disciplinas escolares em três estágios: 

• A disciplina é inserida no currículo a partir da pertinência e utilidade 

social e professores e estudantes precisam dar conta de buscar 

significados para os conteúdos no cotidiano. 

• A tradição acadêmica se institui como fundamento para a definição das 

disciplinas e, a partir daí, criam-se os processos de formação 

especialistas em cada campo do conhecimento. O currículo se organiza 

a partir da lógica da utilidade e do status acadêmico. 

• São as regras e valores ditados pelos especialistas em cada campo 

disciplinar que direcionam a seleção e organização dos conteúdos. 

(LOPES e MACEDO, 2011, p. 119) 

Na perspectiva histórico-crítica, o debate curricular é construído a partir da 

premissa que “uma disciplina escolar não é a decorrência de uma simplificação de 

conhecimentos de nível superior para o nível escolar” (IDEM). 

Também em uma perspectiva crítica, Santomé (1998) aponta que o 

posicionamento dos professores e gestores escolares por um currículo estruturado 

na linha do conhecimento acadêmico tenta indicar uma pretensa neutralidade 

ideológica e certa predisposição à economia de trabalho, uma vez que esse modelo 

é “embalsamado pelos livros-texto” (Idem, 1998 p. 104), segue uma estética 

curricular em que a apresentação é tão ou mais importante do que o conteúdo e a 

transmissão verbal passa a ser a forma didática mais usual durante as aulas. Em 

contrapartida, o mesmo autor afirma que: 

Uma forma de organização e desenvolvimento curricular mais 
integrada pode, ao contrário, prestar atenção às preocupações antes 
mencionadas com muito maior facilidade, pois sempre existirá a 
possibilidade de organizar projetos curriculares e unidades didáticas 
em torno de cada um desses núcleos de interesse. (SANTOMÉ, 
1998, p. 108) 
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4.2.2. Currículos Integrados como possibilidades formativas 

A possibilidade de desenvolvimento de ações curriculares de forma integrada é 

percebida de forma muito clara pelos estudantes dos cursos escolhidos para esse 

estudo, reforçando a necessidade de reconhecermos e referenciarmos todos os 

sujeitos dos acontecimentos curriculares diários da escola como autores 

curriculantes: 

[...] muitas vezes as duas disciplinas não se relacionam, sendo que a 
gente poderia fazer um trabalho integrando [...] entre as próprias 
disciplinas técnicas não existe uma interação, não existe uma 
conversa, a gente percebe isso. (CE Alecrim) 

Existe um curso de Informática e um curso de Eletrotécnica que vive 
em rixas, brigando, sendo que são duas, são dois cursos que têm 
conexão, e não existe isso, a gente não consegue ir além, é como se 
a educação fosse sedimentada, como se o ensino fosse 
sedimentado, não é integrado, é separado. (CE Cedro) 

[...] eu consigo perceber a integração em inúmeras matérias, por 
exemplo, em geografia, em matemática, em português, a gente 
consegue perceber assim essa integração (JE Patchouli) 

É preciso reconhecer que para formar integralmente o aluno não podemos 

desconsiderar a transmissão de alguns conteúdos, mas, sobretudo, não se pode 

deixar de lado sua formação social pelas experiências vivenciadas, pelas atitudes e 

relações desenvolvidas como expressão da liberdade, da responsabilidade e da 

cultura. Nesse sentido, Macedo (2013, p. 50) afirma que, 

[...] é preciso destituir esse poder veiculador da disciplina, para que 
possamos multirreferencializar o currículo e torná-lo lugar da 
solidariedade epistêmica, em face da heterogeneidade irredutível das 
experiências curriculares e formativas [...]     

Como visto em Santomé e Macedo, pensar um currículo dinâmico e aberto, 

liberto de “grades”, pode contribuir para a construção de uma realidade que 

estabeleça diálogos mais efetivos com vistas à superação da dualidade da educação 

e, mais precisamente, do ensino médio brasileiro, constatação evidenciada pela 

reflexão a seguir: 

O que acontece é que como são ações isoladas e são muitas ações 
isoladas, acaba sendo sufocante pra o aluno, então o que poderia 
ser prazeroso, o que poderia diminuir, inclusive, uma carga, no 
sentido assim, não de que ele vai estudar menos, mas assim, 
quando ele desenvolve esse olhar integrador, ele já não percebe as 
coisas tão separadas, e aí fica mais fácil compreender. [...] essa 
perspectiva de trabalho isolado, ela não só é desgastante pra eles e 
pra gente, como é desgastante também pra o processo de 
aprendizagem, porque o processo de aprendizagem perde muito, 
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porque tem muita energia dissipada aí, que resulta em cansaço, em 
indisposição, em tantos outros sintomas (JP Camomila) 

 

4.2.3. As contradições nos textos normativos sobre a integração curricular  

Essa perspectiva de superação da dualidade educacional brasileira pode ser 

percebida de forma sutil no documento que contém as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (DCNEB) (BRASIL, 2010). Ali, o artigo 26 

apresenta princípios e finalidades para o ensino médio e sinaliza que esta etapa da 

educação básica pode ser estruturada em uma base unitária.  

Art. 26. O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da 
Educação Básica, é orientado por princípios e finalidades que 
preveem: 
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento 
de estudos; 
II – a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado 
este como princípio educativo, para continuar aprendendo, de 
modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e 
aperfeiçoamento posteriores; 
III – o desenvolvimento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos 
presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a 
prática. 
§ 1º O Ensino Médio deve ter uma base unitária sobre a qual 
podem se assentar possibilidades diversas como preparação 
geral para o trabalho ou, facultativamente, para profissões 
técnicas; na ciência e na tecnologia, como iniciação científica e 
tecnológica; na cultura, como ampliação da formação cultural. (grifos 
nossos) 

As mesmas Diretrizes definem, no artigo 33, que a educação profissional 

técnica de nível médio seja organizada por eixo tecnológico fundamentando-se, 

portanto, “na identificação das tecnologias que se encontram na base de uma dada 

formação profissional e dos arranjos lógicos por elas constituídos” (BRASIL, 2010), 

abrindo espaço para formas de organização curricular mais amplas e diversas das 

estruturadas em grades e matrizes.  

Essa mesma concepção pode ser percebida em outro texto legal, as 

DCNEPTNM (Brasil, 2012) 

Art. 3º A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é 
desenvolvida nas formas articulada e subsequente ao Ensino Médio, 
podendo a primeira ser integrada ou concomitante a essa etapa da 
Educação Básica. 
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§ 2º Os cursos e programas de Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio são organizados por eixos tecnológicos, possibilitando 
itinerários formativos flexíveis, diversificados e atualizados, 
segundo interesses dos sujeitos e possibilidades das 
instituições educacionais, observadas as normas do respectivo 
sistema de ensino para a modalidade de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio. (grifos nossos) 

Mais adiante, as DCNEPTNM reforçam a possibilidade de estruturação do 

currículo de forma integrada e em perspectivas outras, para além do arranjo 

disciplinar convencional. 

Art. 22 A organização curricular dos cursos técnicos de nível médio 
deve considerar os seguintes passos no seu planejamento: 

V – 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-
aprendizagem; (grifos nossos) 

 Entretanto, o que se evidencia, ao observarmos o cotidiano dos cursos e das 

salas de aulas, é uma ênfase, por parte de muitos professores, de valorizar os 

conteúdos de sua área de conhecimento, ou mais especificamente ainda a disciplina 

situada na grade curricular, sem a devida reflexão sobre o significado desse 

conhecimento no processo de escolarização e formação profissional do estudante 

na perspectiva da formação integral de uma pessoa que está inserida em um 

contexto social. A esse respeito, professores comentam: 

[...] a gente vê o quanto de energia é desperdiçada em iniciativas que 
poderiam ser compartilhadas e fazer a integração de fato, né, dos 
sujeitos e das áreas. Porque alguns professores conseguem integrar 
as áreas, mas isoladamente, porque têm essa visão, essa amplitude 
e tudo o mais, mas fazer junto é muito difícil. (JP Camomila) 

[...] muitas vezes a ementa que é elaborada é tão gigantesca que 
não se percebe que a integração facilita o aprendizado e economiza 
tempo de aula, e se faz aí o que eu chamo “menos aula, mais 
conhecimento”. Menos enclausuramento de sala de aula, você sai 
daquele padrão pra ampliar um pouco mais o espaço e torná-lo útil. 
(JP Sálvia) 

Cabe agora refletirmos sobre essas decisões, que ainda respaldam a forma de 

organização curricular disciplinar, comumente adotada nos PPC dos cursos 

técnicos, ou seja, compreendermos os quês, os porquês e os comos, que 

fundamentam as decisões dos atores curriculantes na organização e dinâmica dos 

cursos e, mais ainda, percebermos nos atos de currículo as nuances e perspectivas 

efetivamente integradoras. 
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Isto é, propostas e projetos pedagógicos comprometidos com a 
articulação criativa das dimensões do fazer, do pensar e do sentir 
como base da formação de personalidades críticas e 
transformadoras. (MACHADO, 2010, p. 80)   

  

4.3 INTEGRAÇÃO CURRICULAR NO CAMPO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: 

CONCEPÇÕES E PREMISSAS FUNDANTES  

 

A noção de currículo integrado incorpora concepções epistemológicas, 

pedagógicas e políticas, muitas vezes distintas e, em alguns casos, opostas, 

perpassando ainda por questões, como: a disciplinarização enquanto forma de 

organização curricular; a transposição de mecanismos próprios do conhecimento 

científico ao contexto escolar, a força e a influência dos grupos disciplinares na 

produção de políticas e de práticas curriculares. Portanto, diferentes formas de 

integração curricular são apresentadas como alternativa à fragmentação curricular. 

Lopes e Macedo (2011) sistematizam sobre integração curricular, 

apresentando três diferentes formas:  

a. integração pelas competências e habilidades a serem formadas nos alunos, 

uma perspectiva instrumental em que o importante é formar o aluno para 

“saber fazer” uma ação.  

b. integração de conceitos das disciplinas, mantendo a lógica dos saberes 

disciplinares de referência, ou seja, admite-se uma lógica interdisciplinar; 

entretanto, permanece em uma lógica acadêmica.  

c. integração via interesses dos alunos e buscando referência nas questões 

sociais e políticas mais amplas, mais coerente com uma perspectiva crítica. 

Envolve a perspectiva de currículo por projetos e currículo por temas 

geradores, mas, frequentemente, tem menos possibilidade de ser 

desenvolvida nas escolas pelo excesso e poder da disciplinarização na 

escola. 

De acordo com a análise de Bernstein (apud Silva, 2010), o modo como a 

sociedade seleciona, classifica, distribui, transmite e avalia o conhecimento reflete a 

distribuição de poder e os princípios de controle social. Por isso, mudanças nos 

códigos educacionais traduzem alterações nas estruturas de poder e de controle 
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que, por sua vez, afetarão a forma das relações sociais, bem como a forma como é 

pedagogicamente trabalhada a estrutura mental. 

Em sua “teoria sociológica do currículo” (SILVA, 2010, p. 71), Bernstein 

apresenta dois tipos fundamentais de organização curricular: o currículo tipo coleção 

e o currículo integrado. No primeiro tipo, a organização curricular se dá por 

classificação, na qual as áreas do conhecimento são fortemente marcadas por uma 

disciplinaridade e isolamento umas das outras, não havendo permeabilidade entre 

os campos do conhecimento. 

Por sua vez, na organização curricular integrada, ainda na perspectiva de 

Bernstein (apud Silva, 2010), o currículo integrado não é garantido apenas pelo fato 

de uma disciplina utilizar conhecimentos de outra; ele pressupõe minimamente um 

grau de relação entre as disciplinas a um projeto comum, que articule todas elas.  

Sob o argumento da teoria crítica, a organização integrada do currículo, mais 

que uma estratégia didática, traduz uma filosofia sociopolítica, tem implícita uma 

concepção de socialização das novas gerações, um ideal de sociedade, do sentido e 

do valor do conhecimento e como se pode facilitar os processos de ensino-

aprendizagem (GIROUX, 1997; SANTOMÉ, 1998). A integração de campos do 

conhecimento e experiência teria em vista facilitar uma compreensão mais reflexiva 

e crítica da realidade, ressaltando não só dimensões centradas nos conteúdos 

culturais, mas também o domínio dos processos necessários ao alcance de 

conhecimentos concretos, a compreensão de como o conhecimento é produzido e 

as dimensões éticas inerentes a essa tarefa (Santomé, 1998). 

Nessa perspectiva, funda-se o conceito de “currículo integrado” que, conforme 

Santomé (1998), reúne os argumentos da globalização, da interdisciplinaridade, do 

conhecimento e das interrelações sociais, econômicas e políticas. O autor 

argumenta que a concepção de currículo integrado não se constitui em uma simples 

soma ou agrupamento de partes diferentes, mas na totalidade una que deve existir 

entre disciplinas, áreas e formas de conhecimento.  

A esse respeito, Ciavatta (2005) apresenta a seguinte reflexão:  

O que é integrar? É tornar íntegro, tornar inteiro, o quê. A palavra 
toma o sentido moral em alguns usos correntes. Mas não é disto que 
se trata aqui. Remetemos o termo ao seu sentido de completude, de 
compreensão das partes no seu todo ou da unidade no diverso, de 
tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas múltiplas 



93 
 

mediações históricas que concretizam os processos educativos. 
(CIAVATTA, 2005, p. 84) 

A concepção apresentada e defendida por Santomé (1998) traz no seu âmago 

vantagens como: uma intervenção educativa mais aberta, prazerosa dialógica, que 

propicia o exercício do protagonismo, tanto no ato de aprender como no ato de 

ensinar, uma maior abertura do canal de comunicação entre os atores sociais que 

constroem, no cenário curricular, maior possibilidade de trabalho, análise e 

interpretação dos conteúdos culturais.  

[...] eu acho que vi muito presente em tudo que a gente fez aqui foi a 
associação do... uma coisa assim de integridade, da aprendizagem 
associada ao prazer e aos nossos valores, sabe? Uma coisa assim 
sintonizada, eu estou com isso, porque eu acredito nisso aqui. E eu 
senti isso nas nossas práticas, em tudo que a gente fazia, né? E 
assim, e eu acho que isso teve um impacto muito positivo com os 
alunos, é que as aprendizagens aconteciam num contexto de muito 
prazer, e eu acho que, de alguma forma, eles reconhecem isso na 
sala de aula, que a aprendizagem deixa de ser um fardo, deixa de 
ser, sabe? Passa a ser uma busca individual voluntária e prazerosa. 
(CP Sândalo) 

E eu acho que cada coisa que a gente fez, desde produção de 
material, tudo, cada coisinha que a gente fez agregou em alguma 
coisa pra nossa vida, tanto se for seguir academicamente pra 
pesquisa lá na frente, na universidade, quanto pra própria 
experiência. [...] a gente teve uma realidade muito mais expandida do 
que só a sala de aula, eu acho que o projeto permitiu isso, que foi 
uma vivência não só acadêmica, mas pessoal pra nossa vida. (CE 
Alecrim) 

Portanto, a ideia de formação integrada suscita a superação da percepção do 

ser humano dividido historicamente pela fragmentação social do trabalho entre a 

ação de executar e a ação de pensar, criar. Como formação humana, o que se 

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

formação completa para a compreensão e ação no mundo, dignamente integrado de 

forma política, cultural, laboralmente na sociedade.   

 

4.4 CURRÍCULO INTEGRADO: DIÁLOGOS COM/ENTRE TRABALHO, CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E CULTURA  

 

Como vimos anteriormente, o contexto de tentativas de ruptura com a 

dualidade entre formação geral e profissional, presente nos escritos históricos sobre 

o ensino médio brasileiro, reforçado pela necessidade de “participação das escolas 
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nas mudanças econômicas, tecnológicas, políticas e culturais contemporâneas” 

(FARTES, 2008, p. 660) tem influenciado diretamente tanto o campo oficial, 

instituído, quanto os movimentos instituintes, que acontecem no campo pedagógico, 

no qual professores e estudantes se defrontam com as exigências externas e suas 

concepções e práticas, necessitando, muitas vezes, reconfigurar e/ou reafirmar suas 

identidades pedagógicas como forma de reexistência. 

No contexto dessas mudanças, o campo da educação profissional apresenta, 

como uma das premissas essenciais, a adoção de um currículo integrado, como 

forma de articulação entre formação geral e profissional, assim como possibilidade 

de promoção de uma formação integral dos estudantes. E, nessa perspectiva, 

Santomé afirma: 

A organização integrada do currículo, mais que uma estratégia 
didática, traduz uma filosofia sociopolítica, que tem implícita uma 
concepção de socialização das novas gerações, um ideal de 
sociedade, do sentido e do valor do conhecimento também e como 
se podem facilitar os processos de ensino e aprendizagem. A 
integração de campos do conhecimento e experiências teria em vista 
facilitar uma compreensão mais reflexiva e crítica da realidade, 
ressaltando não só dimensões centradas nos conteúdos culturais, 
mas também o domínio dos processos necessários ao alcance de 
conhecimentos concretos, a compreensão de como o conhecimento 
é produzido e as dimensões éticas inerentes a essa tarefa. 
(SANTOMÉ, 2012, p. 284)  

Em 2004, com a publicação do decreto federal nº 5154, após muitas 

discussões e pressões realizadas por movimentos instituintes como associações do 

campo educacional e do trabalho, movimentos sociais, militantes educacionais e 

professores da área de educação profissional, o currículo integrado passa a ser 

instituído na legislação vigente, como forma de garantir a articulação entre educação 

e trabalho, a partir de suas dimensões estruturantes: o trabalho, a ciência, a 

tecnologia e a cultura. 

No curso dessas reflexões, estão apresentados os desafios na organização 

curricular para o ensino médio integrado ao ensino técnico, a instituição do currículo 

integrado, conceituado no Parecer 11/2012, que respalda a Resolução 06/2012, que 

instituem as DCNEPTNM, ambos CNE/CEB, quando apresentadas as formas de 

organização curricular e do trabalho pedagógico do ensino médio integrado. 

É pressuposto essencial do chamado “currículo integrado” a 
organização do conhecimento e o desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem de tal maneira que os conceitos sejam 
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apreendidos como sistema de relações de uma totalidade concreta 
que se pretende explicar e compreender, de sorte que o estudante 
desenvolva um crescente processo de autonomia em relação aos 
objetos do saber (BRASIL, 2012, p. 29). 

 
As DCNEPTNM, definidas pela resolução do CNE/CEB nº 06/2012, sinalizam 

que, em um currículo concebido integrado, a formação geral do estudante deve ser 

indissociável da formação profissional, assumindo trabalho, ciência, tecnologia e 

cultura como dimensões estruturantes do currículo. A este respeito, Machado (2010, 

p. 80) comenta: 

No caso de currículos integrados, o objetivo é a concepção e a 
experimentação de hipóteses de trabalho e de propostas de ação 
didática que tenham, como eixo, a abordagem relacional de 
conteúdos tipificados estruturalmente como diferentes, considerando 
que essa diferenciação não pode, a rigor, ser tomada como absoluta, 
ainda que haja especificidades que devem ser reconhecidas. 
(MACHADO, 2010, p. 80) 

 
As noções de trabalho, ciência, tecnologia e cultura, que se apresentam nos 

pressupostos do conceito de currículo integrado impresso nas bases legais da 

educação nacional, pretendem se configurar como dimensões indissociáveis da 

formação humana e do trabalho pedagógico, sendo fundamental que sejam 

construídas e mediadas interações orientadas pela dinâmica e dialética.  

Estas dimensões estão apresentadas no Parecer CNE/CEB nº 11/2012, que 

institui as Diretrizes para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e, assim 

definidas, com grifos nossos: 

[...] O trabalho é conceituado, na sua perspectiva ontológica de 
transformação da natureza, como realização inerente ao ser 
humano e como mediação no processo de produção da sua 
existência. Essa dimensão do trabalho é, assim, o ponto de partida 
para a produção de conhecimentos e de cultura pelos grupos 
sociais. [...] 
[...] A ciência, portanto, que pode ser conceituada como conjunto de 
conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao longo da 
história, na busca da compreensão e transformação da natureza e da 
sociedade, se expressa na forma de conceitos representativos das 
relações de forças determinadas e apreendidas da realidade. O 
conhecimento de uma seção da realidade concreta ou a realidade 
concreta tematizada constitui os campos da ciência, que são as 
disciplinas científicas. [...] 
[...] O desenvolvimento da tecnologia visa à satisfação de 
necessidades que a humanidade se coloca, o que nos leva a 
perceber que a tecnologia é uma extensão das capacidades 
humanas. A partir do nascimento da ciência moderna, pode-se 
definir a tecnologia, então, como mediação entre conhecimento 
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científico (apreensão e desvelamento do real) e produção 
(intervenção no real). 
[...] A cultura, como o resultado do esforço coletivo, tendo em vista 
conservar a vida humana e consolidar uma organização 
produtiva da sociedade, da qual resulta a produção de expressões 
materiais, símbolos, representações e significados que 
correspondem a valores éticos e estéticos que orientam as normas 
de conduta de uma sociedade. [...] (Brasil, 2012, p. 14 e 15) 

 

4.4.1. Trabalho, ciência, tecnologia e cultura: diálogos com e no currículo 

integrado 

Para compreendermos o trabalho como dimensão primordial da estruturação e 

experimentação do currículo integrado, implica em perceber o trabalho como parte 

da essência humana e inerente ao processo educativo, no sentido de que apenas o 

homem trabalha e educa (SAVIANI, 2006), portanto, o trabalho em seu sentido 

ontológico se apresenta como práxis humana, ou seja, como a forma pela qual o 

homem produz sua própria existência na relação com a natureza e com os outros 

homens.  

Nessa mesma direção, autores dessa pesquisa acrescentam, nas suas 

narrativas sobre a experiência com o currículo integrado, as suas compreensões 

sobre o sentido do trabalho: 

E o tempo todo a gente faz essa relação com o trabalho porque o 
trabalho é uma categoria central da existência humana. A gente hoje 
pensa no trabalho como emprego, né? Mas sem o trabalho, essa 
sociedade, o mundo, não existiria, né? Então, o trabalho é o que nos 
edifica, é o que faz com que a gente se sinta capaz e se sinta 
verdadeiramente um ser humano [...] (JP Camomila) 

[...] se a gente for pensar que o trabalho é para o emprego, ou a 
educação é para o emprego, então a gente volta para o tecnicismo, a 
gente volta a formar pessoas para aquilo, para bater martelo, pra 
parafuso, enfim, e eu acho que a intenção da educação integrada, 
integradora, ela é muito mais ampla, ela forma para o mundo, pra o 
mundo do trabalho [...] (JP Gerânio) 

A respeito da noção de trabalho, ainda pesam os sentidos histórico e 

econômico. Nessa perspectiva, é preciso perceber que a noção de trabalho se 

apresenta no contexto do Ensino Médio por ser, nessa etapa do processo educativo, 

necessário que os estudantes assimilem o trabalho como uma possibilidade de 

participação direta na sociedade e de como o conhecimento adquirido pode se 

converter em força produtiva, justificando, assim, a formação específica para o 

exercício profissional, sem, contudo, abrir mão da compreensão de que 
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[...] a explicitação do modo como o saber científico se relaciona com 
o processo de trabalho, convertendo-se em força produtiva, é o meio 
pelo qual podem compreender os fundamentos científico-
tecnológicos e sócio-históricos de sua atividade produtiva e de sua 
condição de trabalhador explorado em suas potencialidades. 
(RAMOS, 2010, p. 49)  

E, ao relacionar-se com a natureza e com os outros, o homem produz 

conhecimentos que, legitimados, transmitidos e recriados ao longo da história, 

oportunizam a compreensão e transformação de fenômenos naturais e sociais, 

constituindo, então, a ciência. Portanto, a ciência busca harmonizar conceitos e 

métodos, possibilitando a sua transmissão por várias gerações, mas, também, abre 

espaço para que eles sejam questionados, recriados e superados a partir da 

dinâmica histórica de construção de conhecimentos.  

Conceber a ciência como princípio da educação profissional é fundamental, 

conforme afirma Frigotto (1985, p. 7) 

A formação profissional, por sua vez, é um meio pelo qual o 
conhecimento científico adquire, para o trabalhador, o sentido de 
força produtiva, traduzindo-se em técnicas e procedimentos, a partir 
da compreensão dos conceitos científicos e tecnológicos básicos. 

Outro eixo estruturante presente nas discussões sobre currículo integrado é a 

tecnologia que, segundo Machado (2010, p. 86), constitui-se na “teorização da 

prática”, enfatizando, portanto, o entendimento de tecnologia como o conhecimento 

sistematizado orientado para a prática que “está na base das transformações que se 

verificam nos modos de vida, nos processos de controle social, nas dinâmicas de 

ensino-aprendizagem, dentre outros”. Entretanto, tecnologia não pode ser 

confundida com técnica; a tecnologia é ciência. 

Já a questão cultural é tratada por Ramos (2010, p. 49) como “o processo de 

produção de símbolos, de representações, de significados e, ao mesmo tempo, 

prática constituinte e constituída do/pelo tecido social”. Nesse sentido, conceber a 

cultura como um eixo estruturante do currículo integrado implica em perceber o traço 

cultural como uma possibilidade de síntese, envolvendo a formação geral e a 

formação profissional específica. 

Como nos diz Gramsci (1991), essa identidade orgânica é construída 
a partir de um princípio educativo que unifique, na pedagogia, ethos, 
logos, e tecnos, tanto no plano metodológico quanto no 
epistemológico. (RAMOS, 2010, p. 50) 
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4.4.2. Desafios postos à estruturação de currículos integrados 

O currículo que pretende ser considerado integrado precisa focar na 

organização do conhecimento e no desenvolvimento do processo de aprendizagem 

para que os conhecimentos sejam experimentados em um sistema em que as 

relações entre parte e todo possibilitem compreender e explicar os fenômenos 

aprendidos, não hierarquizando os campos do conhecimento, mas trabalhando 

numa perspectiva de problematização das ciências, observando as relações, 

contradições e o percurso histórico e social de cada fenômeno aprendido. 

Nesse currículo, os componentes curriculares e as práticas pedagógicas 

podem ser organizados a partir da problematização dos fenômenos, da explicitação 

de teorias e conceitos fundamentais para a compreensão do objeto estudado e na 

referência da base científica dos conceitos como conhecimentos de formação geral 

e específica. 

Dessa forma, pressupõe-se que o currículo que integra formação geral e 

técnica não comporta hierarquização de conhecimentos, tampouco disciplinas são 

mais relevantes que outras. O que deve ocorrer, efetivamente, é a problematização 

histórica, as relações e contradições entre esses campos das ciências.   

O conceito de integração, entretanto, vai além da forma. Não se trata 
de somar os currículos e/ou cargas horárias referentes ao ensino 
médio e às habilitações profissionais, mas sim de relacionar, 
internamente à organização curricular e do desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, conhecimentos gerais e 
específicos; cultura e trabalho, humanismo e tecnologia. (RAMOS, 
2010, p. 52)  

Alguns fios condutores são propostos como forma de oportunizar a integração 

curricular, como se pode observar na concepção de Pacheco: 

A integração de conhecimentos no currículo depende de uma postura 
epistemológica, cada qual de seu lugar, mas construindo 
permanentemente relações com o outro. O professor de Química, de 
Matemática, de História, de Língua Portuguesa etc. pode tentar 
pensar em sua atuação não somente como professor da formação 
geral, mas também da formação profissional, desde que se conceba 
o processo de produção das respectivas habilitações profissionais na 
perspectiva da totalidade e na sua historicidade. (PACHECO, 2012, 
p. 102) 

A esse respeito, Ramos (2005) nos apresenta quatro pontos propositivos para 

a estruturação de um currículo integrado: problematizar os fenômenos, buscando 

compreender os objetos do conhecimento nas dimensões tecnológica, 
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socioculturais, científicas e históricas; compreender os conceitos estudados e suas 

relações no mesmo campo do conhecimento e em outros campos, numa perspectiva 

interdisciplinar; perceber os conhecimentos aprendidos tanto do ponto de vista geral 

como específico, buscando identificar relações e impactos dos mesmos nos campos 

tecnológico, cultural e social e organizar esses conhecimentos e suas relações em 

componentes curriculares e práticas pedagógicas. 

É importante considerar que, para se construir um currículo integrado, é 

necessário uma ruptura com os modelos excessivamente disciplinarizados de 

organização do trabalho pedagógico, que hierarquiza os conhecimentos e 

desqualifica aqueles mais específicos, técnicos e práticos, normalmente associados 

preconceituosamente ao trabalho puramente manual, ou ainda que desclassifica 

conhecimentos gerais, especialmente os relacionados às ciências humanas e 

sociais, tomados como desnecessários à formação do técnico. Situações 

polarizadas como essas são muito comuns entre os professores que atuam nos 

cursos integrados e a negação e transformação dessas práticas recorrentes 

perpassam por compreender que 

currículos integrados são oportunidades riquíssimas para explorar as 
potencialidades multidimensionais da educação, para superar a visão 
utilitarista do ensino, para desenvolver as capacidades de pensar, 
sentir e agir dos alunos, para realizar o objetivo da educação integral 
(MACHADO, 2010, p. 92) 

Portanto, ainda que compreendamos essa perspectiva curricular como uma 

possibilidade efetiva de integração entre conhecimentos de formação geral e 

específicos para o exercício profissional, é preciso experimentar a articulação entre 

disciplinas e campos do conhecimento de diversas formas, como, por exemplo: 

estruturação de matrizes curriculares com possibilidades de desenvolvimento de 

aproximações entre disciplinas, fusões de conteúdos integrando áreas afins, adoção 

da pesquisa como princípio basilar do trabalho pedagógico, implementação de 

propostas curriculares por projetos, temas geradores, ciclos de estudos, unidades 

formativas, dentre outros. 

Entretanto, o que se constata em diferentes contextos é a existência de certa 

fragilidade em reconhecer a função integradora nos projetos e planos dos cursos 

técnicos. Essa constatação é ratificada no documento Currículo Integrado ao Ensino 

Médio: das normas à prática transformadora, publicado pela UNESCO, em 2013.  
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Há o risco de se apresentar como integrados o que seriam currículos 
de dois cursos “concomitantes” justapostos, [...] que resulta no 
alongamento da duração, com pletora de disciplinas e excessiva 
carga horária, gerando desmotivação da procura e a não 
permanência no curso. (REGATTIERI e CASTRO, 2013, p. 11) 

 
Em outras pesquisas, realizadas em diferentes Institutos Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica do Brasil, Bezerra (2013) e Nessralla e Silva (2012) 

observaram experiências pontuais e, muitas vezes, não efetivamente integradoras. 

Não foram identificadas nas matrizes curriculares catalogadas, 
portanto, indícios de uma organização curricular que relacione os 
conhecimentos de formação geral e formação profissional, o que nos 
permite afirmar que a histórica dualidade dessas formações está 
presente nesses documentos institucionais. Ao invés de sínteses de 
um currículo integrado, essas matrizes curriculares constituem de 
fato sínteses de um currículo que justapõe conhecimentos, o que 
chamaremos de currículo justaposto. (BEZERRA, 2013, p. 94) 

 
Outra forma que os sujeitos encontram de realizar a integração 
curricular passa pelo esforço de saírem da sua área de formação, de 
procurarem desenvolver projetos junto com colegas de outras 
disciplinas, para iniciar ou ampliar a convivência entre si e, assim, de 
início, têm conseguido realizar visitas técnicas em conjunto. 
(NESSRALLA e SILVA, 2012, p. 10) 

 
 

4.4.3. Experiências instituintes possibilitando a superação das limitações  

Neste cenário, marcado por normatizações e tensões, encontra-se 

institucionalizado o currículo integrado como forma de organização do percurso 

educativo dos cursos de educação profissional integrada ao ensino médio.  

É notório que mesmo institucionalizado pelo viés político governamental 

vigente, como todas as demais políticas públicas no país, o currículo integrado está 

explicitamente instituído, mas a integração curricular não está acontecendo de forma 

plena nas salas de aula. A este respeito, Ramos ressalta que  

[...] talvez nenhuma, e nunca haverá uma escola que consiga 
implantar o currículo integrado em sua totalidade. Porque menos do 
que uma forma, ou um formato, ou um modelo, a integração é um 
processo que se constrói no fazer cotidiano da escola.  (RAMOS, 
2014, p. 25) 

As experiências de integração do ensino médio com o técnico de nível médio 

perpassam por formação continuada e garantia da autonomia pedagógica dos 

docentes, compreendendo ainda que 
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[...] há aspectos sociais, políticos e ideológicos, no interior do 
conceito de currículo, que podem explicar a possibilidade ou não 
dessas mudanças, que não dependem simplesmente de alterações 
de conteúdos. (MACHADO, 2010, p. 94) 

Fatores da institucionalidade da escola precisam ser observados, uma vez que 

a percepção de dificuldades dos profissionais da educação a mudanças instituídas 

em suas práticas educativas, não implicam somente em despreparo ou resistência 

dos docentes.  

Afinal, também pode ser percebido que, no contexto dos seus atos de currículo, 

os professores desenvolvem atividades integradoras, independentemente de 

estarem instituídas por instrumentos normativos.  

Nessa direção, dialogando com algumas narrativas dos atores/narradores 

desta pesquisa, podemos compreender como algumas dessas situações são 

experienciadas e podem ser transformadas. 

[...] têm algumas coisas que precisam ser elaboradas de uma forma 
diferente, mas que, em contrapartida, muitas delas tiveram 
resultados bem exitosos, e por isso que eu continuo ainda 
acreditando que é esse o caminho, que a gente consegue, sim, e que 
é capaz. Porque assim, eu venho de uma formação, que foi essa 
formação realmente particularizada, e hoje eu percebo no meu dia a 
dia a dificuldade que eu tenho, às vezes, em compreender algumas 
coisas, exatamente porque eu não tive essa visão mais global, essa 
visão do todo, mas sim essa visão bem compartimentada. (JP 
Olíbano) 

[...] Então, a ideia era essa, de alguma forma instituir a pesquisa, 
mas pesquisa não se faz por decreto, né? Então, era uma coisa de 
pegar assim, tem que ser pensando, quando... pelo menos, na minha 
percepção, foi essa. Quando eu vi o tipo de polarização que existia 
aqui dentro eu disse: “não, tem que ser pensado alguma coisa que 
integre os interesses de todos”. (CP Cipreste) 

[...] a gente ainda tem umas coisas para desenvolver porque 
carecemos de espaço nesse currículo para, de fato, integrá-lo. O quê 
que falta? É... prática. Talvez seja essa a palavra, talvez praticar 
essa integração [...] Os projetos são um momento de por em prática 
aquele estudo que eu fiz numa propedêutica de que forma ele vai 
embasar o conhecimento tecnológico, pra que eu execute aquela 
profissão. (JP Sálvia) 

 

4.5 O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO: DESAFIO DE UMA 

FORMAÇÃO POLITÉCNICA 
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O conceito de trabalho como princípio educativo, segundo Saviani (1989), 

precisa estar inserido e visível no currículo escolar desde o ensino fundamental, uma 

vez que o trabalho se constitui no processo pelo qual o homem modifica a natureza. 

Por conseguinte, no ensino médio se faz necessário tornar explícitas as formas e 

características do processo de trabalho.  

Considerar o trabalho como princípio educativo implica em conceber o ser 

humano como produtor de sua realidade e, por isto, dela se apropria e a transforma. 

Equivale a dizer, ainda, que é sujeito de sua história e de sua realidade. Portanto, o 

trabalho pode ser compreendido como uma mediação entre o homem e a sua 

relação com o contexto material e social. 

E aí que acho que essa questão do trabalho como princípio 
educativo, o trabalho na verdade, ele vem de novas necessidades; 
cada época tem uma nova necessidade. Se a gente hoje vive em 
uma sociedade, a gente só vive por causa dessa mediação do 
trabalho. (JP Cipreste) 

Nessa perspectiva, Saviani (2007) afirma que o trabalho pode ser tomado 

como princípio educativo a partir da articulação de três sentidos: no primeiro, o 

trabalho é princípio educativo quando possibilita a compreensão do processo 

histórico de produção científica e tecnológica, a partir dos conhecimentos 

desenvolvidos e socialmente apreendidos para a transformação das condições da 

vida e a ampliação das potencialidades e dos sentidos humanos. Nesse sentido 

ontológico, o trabalho é um princípio que pretende organizar o ensino médio e a 

educação profissional. 

Ter o trabalho como princípio educativo na educação básica, 
portanto, impede que crianças, adolescentes e jovens naturalizem a 
condição de exploração em que vivemos e que não se formem, 
assim, “mamíferos de luxo”, isto é, homens e mulheres que, por 
viveram da exploração do trabalho dos outros, deixam de exercer 
aquilo que lhes confere ontologicamente a condição de seres 
humanos, a capacidade de produzir social e coletivamente sua 
existência. (RAMOS, 2008, p. 07) 

No segundo sentido, o trabalho é princípio educativo quando atribui exigências 

específicas para o processo educacional, com vistas à participação direta das 

pessoas no trabalho socialmente produtivo. Nesta dimensão, além de estruturar o 

ensino médio, fundamenta e justifica a formação profissional técnica.  

O trabalho, como princípio educativo, não é apenas uma técnica 
didática ou metodológica no processo de aprendizagem, mas um 
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princípio ético-político. Dentro desta perspectiva, o trabalho é, ao 
mesmo tempo, um dever e um direito. (FRIGOTTO, 1985, p. 06) 

E, por fim, no terceiro sentido, o trabalho é princípio educativo quando enfatiza 

o trabalho pedagógico, desenvolvido no âmbito educacional, como uma forma 

específica e diferenciada de trabalho.  

Sendo assim, a estruturação de uma proposta curricular, a partir da 

compreensão de que há uma relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia 

e cultura, implica entender o trabalho como princípio educativo, perspectivando a 

ideia de que o homem é produtor de sua realidade, da sua história e, por isso, 

apropria-se dela e pode transformá-la. Entretanto, essa é uma pauta difícil de 

resolver, a partir das propostas curriculares vigentes por conta 

[...] da interminável crise identitária em que vive o Ensino Médio 
brasileiro por não conseguir conjugar seus princípios pedagógicos e 
propostas curriculares à vida dos nossos jovens que muito cedo já 
pensam em constituir sua cidadania via sua inserção na experiência 
do mundo do trabalho, da produção e da cultura. (MACEDO, 2013, p. 
39) 

 

 4.6 A PESQUISA COMO PRINCÍPIO PEDAGÓGICO 

 

Outro aspecto que merece atenção na nossa reflexão sobre as experiências 

curriculares integradoras é a adoção da pesquisa como princípio pedagógico. Isso 

se dá pela compreensão de que os processos pedagógicos que tenham 

responsabilidade com a aprendizagem e a transformação não podem acontecer de 

forma espontânea e desorganizada. Nesse sentido, é preciso que o caminhar dos 

atores curriculantes seja um processo investigativo que envolva planejamento e 

vivências que possibilitem a reestruturação de conteúdos aprendidos, estabelecendo 

novas conexões a partir das práticas experimentadas. Sobre essa relação de 

implicação entre a pesquisa e o ensino, Demo explica: 

O importante é compreender que sem pesquisa não há ensino. A 
ausência de pesquisa degrada o ensino a patamares típicos da 
reprodução imitativa [...]. Se a pesquisa é a razão do ensino, vale o 
reverso: o ensino é a razão da pesquisa [...]. Transmitir 
conhecimento deve fazer parte do mesmo ato de pesquisa, seja sob 
a ótica de dar aulas, seja como socialização do saber, seja como 
divulgação socialmente relevante (DEMO, 2011b, p. 53-54).  

A pesquisa se constitui em um importante aspecto na construção da autonomia 

intelectual do estudante e deve ser intrínseca à atividade pedagógica e dirigida ao 
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estudo e à busca de soluções para as questões práticas do cotidiano da vida e do 

campo profissional em que se desenvolve, além de implicar diretamente 

desenvolvimento de atitudes e valores. E, nessa direção, é importante perceber o 

diálogo entre os estudantes narradores dessa investigação com Pedro Demo: 

Então, a minha ideia de estudante do ensino integrado, do Instituto 
Federal, mudou radicalmente de quando eu entrei pra agora, porque 
eu sei que a dimensão de pesquisa é uma coisa fundamental para 
formação de um técnico, de um técnico, eu não vou falar bom, mas 
um técnico com uma formação substancial. Então, isso eu enxergo 
como crucial hoje; acho que todo mundo deveria se envolver com 
projeto de pesquisa. (CE Canela) 

Eu acho que, pra mim, é a busca pelo novo, a pesquisa tem isso, de 
você buscar o novo e pesquisar, e isso eu, eu almejo pra mim; você 
apenas não repetir respostas e fazer coisas que já existem; eu quero 
criar coisas, eu acho que a pesquisa é o que me possibilita conseguir 
isso. (CE Alecrim) 

Quem não pesquisa, apenas reproduz ou apenas escuta. Quem 
pesquisa, é capaz de produzir instrumentos e procedimentos de 
comunicação. Quem não pesquisa, assiste à comunicação dos 
outros. (DEMO, 2006, p. 43) 

A pesquisa deve estimular o estudante no sentido de provocar a curiosidade e 

a inquietude sobre o mundo que o cerca, para que ele amplie sua visão e reflexão 

sobre as informações e saberes, quer sejam do senso comum, científicas ou do 

campo do trabalho. Portanto, a pesquisa orientada pelos professores implica na 

identificação de um problema, na seleção de informações de fontes confiáveis, na 

interpretação e elaboração dessas informações e na organização e relato sobre o 

conhecimento adquirido. A esse respeito, Machado (2010) afirma: 

Não é sem pesquisa, por exemplo, que se faz o resgate e a 
incorporação ao processo pedagógico do conhecimento empírico e 
experimental trazido pelo aluno. Não é sem pesquisa que o nível 
intelectual do conhecimento técnico pode ser valorizado. Tampouco 
sem pesquisa se poderá desenvolver os conceitos e a compreensão 
dos princípios científicos e evidenciar como eles embasam as 
técnicas. (MACHADO, 2010, p. 92) 

No que concerne aos dispositivos normativos, a pesquisa e o trabalho 

aparecem como princípios de organização do trabalho pedagógico no Parecer 

CNE/CEB nº 11/2012, que fundamenta a EPTNM. 

[...] o currículo de quaisquer dos cursos da modalidade de Educação 
Profissional e Tecnológica deve ser construído a partir de dois eixos 
norteadores essenciais: o trabalho como princípio educativo e a 
pesquisa como princípio pedagógico. Estes dois princípios – o 
princípio educativo do trabalho e o princípio pedagógico da pesquisa 
– devem estar presentes em toda a Educação Básica e, de modo 
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especial na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em todas 
as suas formas de oferta e de organização. (BRASIL, 2012, p. 31) 

Assim, é fundamental concebermos a oferta da educação profissional técnica 

de nível médio a partir da busca pelo trabalho como princípio educativo e pela 

unidade ensino/pesquisa/extensão, bases estruturais da organização dos Institutos 

Federais, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento e autonomia dos 

indivíduos, isto é, para a construção, entre outros aspectos, das capacidades de 

aprender, compreender, interpretar, criticar, buscar e propor soluções, 

potencializadas pela pesquisa e pelo compromisso social assumido. 

As duas questões, trabalho como princípio formativo e pesquisa 
como princípio pedagógico dizem respeito a uma pergunta que 
sempre se repete em todas as reuniões de docentes no campus, no 
sentido: para quê se forma? O quê que a gente quer que esse aluno 
que entra no IFBA seja capaz de fazer quando sair daqui? [...] Agora 
a gente fala de um tripé educacional que é ensino, pesquisa e 
extensão; a gente não tá falando de uma coisa acima da outra, mas 
as três trabalhando juntas, relacionando, ainda, ao ensino 
profissional, ao ensino técnico. (JP Capim Limão) 

 

4.7 RELAÇÕES INTER/TRANSDISCIPLINARES – POSSIBILIDADES DE 

INTEGRAÇÃO DO/NO CURRÍCULO 

 

Para a compreensão sobre as possibilidades das relações entre as disciplinas 

precisamos, inicialmente, retomar algumas reflexões realizadas anteriormente, com 

a questão da disciplinaridade, em que, como afirma Morin (2001), a disciplina 

contribui de forma relevante, na medida em que ela, no âmbito de sua circunscrição, 

tem a possibilidade de revelar, destacar e criar um objeto. Entretanto, o mesmo 

autor sinaliza o perigo da hiperespecialização no momento em que o objeto de 

estudo é abordado como autossuficiente.  

A esse respeito, Burnham e Carapiá (2001) sinalizam que a disciplinaridade 

precisa ser entendida como produto da progressiva especialização de áreas e 

campos de estudo, que, a partir do uso da estratégia tecnicista industrial, fragmenta 

objetos de conhecimento, criando sujeitos científicos hiperespecialistas. Nesse 

cenário, conteúdos, métodos e práticas se movimentam de forma isolada e 

mecânica no processo de ensino. 

Entretanto, o próprio Morin afirma que 
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[...] a história das ciências não se restringe à constituição e 
proliferação das disciplinas, mas abrange, ao mesmo tempo, a das 
rupturas entre as fronteiras disciplinares, da invasão de um problema 
de uma disciplina por outra, de circulação de conceitos, de formação 
de disciplinas híbridas que acabam tornando-se autônomas; [...] ou 
seja, se a história oficial da ciência é a da disciplinaridade, uma outra 
história, ligada e inseparável, é a das inter-poli-transdisciplinaridades. 
(MORIN, 2001, p. 107) 

 

4.7.1 Multi, Pluri, Inter e Trans Disciplinaridade: significados e sentidos 

A pretexto dessa reflexão, precisamos considerar a polissemia e a relatividade 

nas definições dos termos multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, conforme sinalizam Santomé (1998), 

Morin (2001), Kuenzer (2002) e Santos e Sommerman (2014). Nessa direção, 

trazemos algumas possibilidades apresentadas pelos autores: 

a) Multidisciplinaridade: reflete o nível mais baixo de comunicação entre as 

disciplinas (Santomé, 1998). A exemplo, temos as matrizes curriculares dos 

cursos, onde o que se percebe é a mera justaposição de disciplinas, muitas 

vezes estabelecendo uma hierarquia e mantendo a autonomia entre elas. 

Morin (2001) trata esse arranjo como polidisciplinaridade. 

b) Pluridisciplinaridade: é uma tentativa de superar a fragmentação, a partir da 

aproximação de disciplinas afins, mantendo seus limites e estabelecendo 

relações em situações em que um objeto ou um projeto favoreça a 

aproximação entre elas. Morin (2001) caracteriza esse tipo de relação como 

multidisciplinaridade.  

c) Interdisciplinaridade: Essa noção é talvez a mais controversa. Morin (2001) 

e Kuenzer (2002) afirmam que, na interdisciplinaridade, ainda que os limites 

das disciplinas sejam mantidos, a relação que é estabelecida entre elas 

possibilita maior troca, cooperação, podendo tornar-se até uma coisa 

orgânica. Para Santos e Sommerman (2014), inspirados em Fazenda 

(1993), essa perspectiva anuncia a necessidade de uma outra forma de 

pensar o ato curricular e pedagógico, partindo da necessidade de 

ressignificação de conceitos sobre os campos do conhecimento, a fim de 

criar formas diferentes de organização de projetos, metodologias e trabalho 

pedagógico.  
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Nesse sentido, Santomé (1998) explica que o termo interdisciplinaridade surge 

ligado à necessidade de superação da esterilidade acarretada pela ciência 

excessivamente compartimentada e sem comunicação, indicando que um caminho 

propício à construção de um currículo integrado perpassa pelo desenvolvimento de 

maiores parcelas de interdisciplinaridade.  

Conforme o grau de integração das diferentes disciplinas 
reagrupadas em um determinado momento, podemos estabelecer 
diferentes níveis de interdisciplinaridade. [...] diferenciar o que seriam 
meras justaposições de disciplinas (sem estabelecer relações, 
apenas coincidências esporádicas de maneira temporal e 
institucional) até propostas de trabalho nas quais se atingem níveis 
tão importantes de integração entre suas respectivas estruturas 
conceituais metodológicas, terminologias, dados e procedimentos, 
que desaparecem os limites entre elas. (SANTOMÉ, 1998, p. 68) 

d) Transdisciplinaridade: nesse tipo de relação, os autores sinalizam a 

perspectiva do surgimento de algo novo, livre dos limites disciplinares, 

constituindo um sistema, partindo muitas vezes de problemas amplos, 

globais.  

Santos e Sommerman (2014) apresentam o art. 5º da Carta da 

Transdisciplinaridade para caracterizar o que acontece com as disciplinas, em uma 

perspectiva transdisciplinar.    

A visão transdisciplinar é resolutamente aberta na medida em que 
ultrapassa os campos das ciências exatas, devido ao seu diálogo e 
sua reconciliação não somente com as ciências humanas, mas 
também com a arte, a literatura, a poesia e a experiência espiritual. 
(SANTOS E SOMMERMAN, 2014, p. 84 apud NICOLESCU, 1999). 

 Todavia, Morin (2001) sinaliza que, apesar da fecundidade que esses 

conceitos representam na história das ciências,  

não se pode demolir o que as disciplinas criaram; não se pode 
romper todo o fechamento: há o problema da disciplina, o problema 
da ciência, bem como o problema da vida; é preciso que uma 
disciplina seja, ao mesmo tempo, aberta e fechada. (MORIN, 2001, 
p. 115)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A esse respeito, Fazenda (2011, p. 59) explica que o trabalho interdisciplinar 

não pretende “anular a contribuição de cada ciência em particular, mas apenas uma 

atitude que venha a impedir que se estabeleça a supremacia de determinada 

ciência, em detrimento de outros aportes igualmente importantes.” A 

interdisciplinaridade se constitui em um ponto de encontro entre o movimento de 
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integração, contribuindo para a formação de uma atitude que busque articular os 

problemas que envolvam o ensino e a pesquisa. 

A percepção sobre a necessidade e relevância da interdisciplinaridade, como 

fomentadora de uma atitude de maior propensão à pesquisa em sua relação com o 

ensino nas atividades curriculares, é interpretada por esse ator/narrador.  

Eu acho que há falta do fomento à pesquisa na sala de aula e de 
uma perspectiva interdisciplinar, que as disciplinas podem se 
complementar. Acho que se tivesse um pouco mais disso, seria mais 
legal. (CE Bergamota) 

Corroboramos as reflexões apresentadas por Morin (2001) e Fazenda (2011) 

em relação às potencialidades e aos desafios da prática de um trabalho 

interdisciplinar no contexto das atividades pedagógicas e referenciamos Burnham e 

Carapiá (2001) na tentativa de elucidarmos que as ações inter ou mesmo 

transdisciplinares se organizam a partir de currículos multidisciplinares, geralmente 

“mediadas por (re)conhecimentos de limites disciplinares” (BURNHAM e CARAPIÁ, 

2001, p. 46). Sendo assim, essas construções perpassam por uma superação de 

tais limites e, nessa direção, observa-se: 

[...] essa conversa entre os professores da interdisciplinaridade 
também pode ser um desafio por que também pode ser um dos 
fatores, porque certos professores não estarem preparados 
pedagogicamente pra poder fazer essa conversa. Alguns professores 
são bacharéis, aí alguns professores não viram essa área 
pedagógica, não pegou essa área pedagógica. (JP Palmarosa) 

Nessa perspectiva, ao discutirmos sobre currículos integrados, que têm como 

premissa a articulação entre a formação integral em uma perspectiva humanista e a 

formação específica, ambas envolvendo um campo laboral, defendemos que os 

conhecimentos não se reduzam ou se limitem a seus próprios campos de forma 

fragmentada, mas se constituam em conceitos representativos das sínteses 

elaboradas pelo homem no processo de apropriação do seu contexto social e 

histórico e sempre em movimento de transformação.  

A religação das partes com o todo permite a compreensão do mundo 
presente, conferindo significado humano ao conhecimento. Para a 
emergência dessa visão, a integração do conhecimento é um 
imperativo. (SANTOS e SOMMERMAN, 2014, p. 82) 

Reconhecendo que o currículo integrado possibilita a organização do 

conhecimento e o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem em uma 
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relação em que as partes (disciplinas) se constituem elementos de uma totalidade 

que precisa ser apreendida/compreendida de forma concreta, Frigotto defende:  

[...] o trabalho interdisciplinar se apresenta como uma necessidade 
imperativa pela simples razão de que a parte que isolamos ou 
arrancamos do contexto originário do real para poder ser explicada 
efetivamente, isto é, revelar no plano do pensamento e do 
conhecimento as determinações que assim a constituem, enquanto 
parte, tem que ser explicitada na integridade das características e 
qualidades da totalidade. É justamente o exercício de responder a 
esta necessidade que o trabalho interdisciplinar se apresenta como 
um problema crucial, tanto na produção do conhecimento quanto nos 
processos educativos e de ensino. (FRIGOTTO, 1995, p. 33) 

Dialogando com Frigotto sobre a potencialidade e o exercício de construir e 

praticar a interdisciplinaridade, esse ator/narrador reflete: 

[...] de uma forma geral, é muito mais trabalhoso quando a gente se 
propõe a trabalhar de uma forma interdisciplinar porque eu acho que 
exige mais do profissional, no sentido de ter um tempo maior pra 
dialogar com seus colegas [...] quando a gente chega ao resultado de 
uma determinada atividade, a gente percebe que o crescimento 
desse estudante, em termos de conhecimento, em termos de 
socialização, foi muito além do que se ele tivesse trabalhando só 
com um único professor em sala de aula e com aqueles conteúdos, 
que são conteúdos particulares daquela disciplina. (JP Olíbano) 

Ramos (2011) acredita que, no currículo integrado, a interdisciplinaridade se 

insere no trabalho pedagógico, tanto na perspectiva epistemológica quanto 

metodológica, o que possibilita a recomposição da totalidade a partir dos conceitos e 

conhecimentos abordados em diferentes campos da ciência, que, no contexto 

escolar, são representados nas disciplinas, 

[...] o trabalho pedagógico assume a interdisciplinaridade como 
necessidade e como problema porque coloca a questão do 
conhecimento escolar também no plano epistemológico, 
especialmente por serem as disciplinas científicas um dos principais 
campos de referência para a seleção de conteúdos. (RAMOS, 2011, 
p. 780) 

Sobre a recomposição da totalidade do conhecimento abordada anteriormente 

por Frigotto (1995) e Ramos (2008), precisamos perceber que em um trabalho 

interdisciplinar ou transdisciplinar, “conhecer a totalidade não é dominar todos os 

fatos, mas as relações entre eles, sempre reconstruídas no movimento da história” 

(KUENZER, 2002, p. 87), compreendendo que esse “todo” possível sempre será 

mais do que a soma de partes, uma vez que ele necessariamente incluirá as 

contradições, negações, traições próprias das relações que os atores curriculantes 

estabelecem entre si e com os objetos do conhecimento. 
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Por esses caminhos, é possível compreendermos que os conhecimentos gerais 

e os conhecimentos profissionais, organizados em blocos sistematizados como 

disciplinas, poderão se aproximar tanto na perspectiva epistemológica quanto 

metodológica, buscando, por meio do diálogo entre os atores curriculantes, romper 

os limites que sustentam a fragmentação do conhecimento, possibilitando uma 

(re)criação, uma atitude efetivamente integradora, que certamente contribuirá para 

maior motivação para aprender, pela possibilidade de detectar, analisar e solucionar 

problemas novos. 

 

4.8 A POTENCIALIDADE CONTRIBUTIVA DA MULTIRREFERENCIALIDADE NA 

EXPERIÊNCIA COM CURRÍCULOS INTEGRADOS. 

 

Segundo Borba (2012), a abordagem multirreferencial nos oportuniza a 

possibilidade de lançarmos um olhar epistemológico, para o contexto escolar e 

curricular, aberto, plural, que privilegie a heterogeneidade, uma vez que esse lócus, 

social e formativo, tem uma vida própria, na qual as relações que se estabelecem no 

seu interior são constituídas por sujeitos-autores que criam seus etnométodos, 

envolvidos na dinâmica cultural e pedagógica da escola. 

Assim, o que está em questão é a necessidade deste olhar plural no 
qual esteja presente tanto o habitual quanto a necessidade de 
estranhá-lo; o convencional e a possibilidade de recriarmos nossas 
convenções. (Borba, 2012, p. 116) 

Essa compreensão nos leva a abrirmos espaço para uma maior riqueza 

formativa e, nesse cenário, o currículo não pode ser conformado em grades e 

hermeticamente fechado em disciplinas. Um currículo pensado em uma perspectiva 

multirreferencial afirma a heterogeneidade, a autoria e a alteridade dos seus atores-

autores, por ser um espaço em que, simultaneamente, pode se desjogar com as 

expectativas instituídas, pela possibilidade de autorização do instituinte. 

Dessa forma, a multirreferencialidade nos convida a pensarmos um currículo 

que integra conhecimentos, culturas e profissionalidades em um movimento próprio, 

singular. E nessa concepção, grades e disciplinas, estanques, hermeticamente 

fechadas e incomunicáveis não têm espaço porque a “multirreferencialidade 



111 
 

problematiza, de alguma forma, o poder instituinte das disciplinas; ela não os nega, 

simplesmente.” (MACEDO, 2016, p. 81) 

Sendo assim, uma proposição curricular aberta à multirreferencialidade em seu 

âmago precisa se encher de ousadia e autorização para criar e incorporar novas 

linguagens e diferentes procedimentos, de maneira que tenha a amplitude 

necessária para alcançar todos os atores envolvidos nesse contextos, com uma 

formação que acolha e referencie as suas singularidades e subjetividades.  

Essa é uma perspectiva em que uma proposta educacional, com ela 

comprometida, vai muito além da relação entre ensinar e aprender, do ponto de vista 

puramente intelectual, racional, para conceber a aprendizagem de uma forma 

emancipacionista, pois exige a compreensão de que os conhecimentos estão 

sempre em processo de transformação.   

Portanto, esse campo de estudo requer, daqueles comprometidos com ele, um 

luto à totalidade e à unidade porque postula o inacabamento do saber e que 

precisamos estar sempre insatisfeitos e buscando permanentemente estabelecer um 

diálogo com a falta e a perda (MACEDO, 2013). 
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5. ATOS DE CURRÍCULO INTEGRADORES: PERSPECTIVANDO 

TRANSDUÇÕES CURRICULARES 

O devir potencializa existências atuais e atualiza existências 

potenciais. (LOURAU, 2004, p. 213) 

 

5.1 ATOS DE CURRÍCULO COMO MOVIMENTOS INSTITUINTES E 

POTENCIALIZADORES DA PRÁXIS9 CURRICULAR 

 

A experiência curricular acontece nos espaçostempos das interações e 

mediações que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. As pessoas que 

pensamfazem (Macedo, 20013, p. 14) currículos no dia a dia da escola, com suas 

(in)tensões e intuições, contribuem para provocar as reflexões necessárias à 

oxigenação das construções epistêmicas sobre eles. A energia de vida do aprender 

e ensinar tem sua origem no ato pedagógico, esclarecendo que este ato não está 

restrito às salas de aula nem mesmo aos muros da escola. 

Assim como na condução dos processos educacionais gerais, a força vital do 

ato pedagógico na educação profissional técnica de nível médio não pode ser 

diferente, inclusive, por ser estabelecido como pressuposto básico o ensino 

integrado, perspectivando um currículo que se constitua, fundamentalmente, a partir 

das relações dialógicas e dialéticas e tenha como pressupostos formativos a 

articulação entre trabalho, conhecimentos e cultura, com potencialidade para se 

converter em força transformadora e criadora, capaz de mobilizar pessoas e 

sociedade. 

Situado neste contexto, Macedo (2011) apresenta o conceito de atos de 

currículo, que acreditamos ser fundante na busca pelos movimentos instituintes da 

integração curricular, presentes na ação/mediação pedagógica.  

Inspirado na obra “Por uma Filosofia do Ato”, de Mikhail Bakhtin, Macedo 

(2011) apresenta e caracteriza o ato como atividade, evento, fenômeno, não 

implicando exclusivamente em uma ação física, mas “como elemento que realiza a 

                                              
9 Entendemos práxis como a ação transformadores de sujeitos sociais que, ao transformarem 

realidades, transformam-se neste mesmo processo. Acrescenta-se o caráter valorativo político-

emancipacionista que aí deve se implicar (MACEDO, 2013, p. 15). 
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potência que o originou, destacando o processo como transformação constitutiva da 

potência em ato” (MACEDO, 2011, p. 44).  

Trata-se, pois, de uma ação real, experienciada, (in)tensionada, construída por 

pessoas que se envolvem com conteúdos e, especialmente, em uma 

processualidade, organizando e produzindo conhecimentos de forma coletiva e 

dialógica. Em síntese, o ato necessariamente implica na relação entre processo e 

conteúdo, este último, aqui compreendido como sentido. 

Ato, em Bakhtin, não se resume, portanto, nem a akt (ato puro e 
simples), nem a tat (ação), do alemão filosófico. [...] assim, a 
experiencia do mundo humano é sempre mediada pelo agir situado e 
avaliativo do sujeito, ao qual ele confere sentido a partir do mundo 
como materialidade concreta. O ato, portanto, postula, cria. 
(MACEDO, 2011, p. 46) 

Dessa forma, o ato é protagonizado por pessoas que estão em permanente 

relação com outras pessoas e com os objetos do conhecimento, portanto, 

identidades e subjetividades são condições para se pensar sobre o ato.  Assim, ao 

colocar o foco sobre o sujeito, admite-se a sua atuação sobre a realidade, recusando 

a percebê-lo assujeitado ou passivo diante do contexto histórico-social.  

Essa é uma filosofia que pode ser reconfigurada como uma filosofia 
curricular fundamentalmente moral, pois, para Bakhtin, o ato está na 
base da participação singular do SER, tem nome próprio e datas 
particulares da vida. Responsável e assinado, para o filósofo 
marxista da linguagem, o ato é um gesto ético. (MACEDO, 2013, p. 
28) 

Como uma construção, Macedo (2013) nos apresenta o currículo como um 

artefato socioeducacional, situado em uma pauta que inclui disputas, contestações, 

negociações, negações, traições, em permanente relação entre normatizações 

instituídas e as ações instituintes. Porque concebemos currículo como experiência, 

movimento, vida, perspectivamos uma construção aberta, carregada de proposições 

e acontecimentos formativos, em que luzes e sombras convivem em um processo de 

novas perspectivações a todo o tempo.  

A respeito do currículo prescrito, restrito, instituído, que contemporaneamente 

vem sendo questionado, desconstruído pluralizado a partir das com-versações 

engendradas pelos atores curriculantes em seus processos formativos, Macedo 

(2013, p. 23) afirma que “o príncipe, perplexo, provocado, sente que suas vestes 

então sendo customizadas por rasuras, remendos e borrões, instituintes de poderes 

outros.” 
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Nesse campo conceitual, Macedo anuncia que o “Ato de Currículo, como um 

conceito-dispositivo, levando em conta a práxis curricular, é um conceito-chave, um 

gesto ético-político, um potente analisador da práxis curricular. “(MACEDO, 2013, p. 

28). 

Esse anúncio traz consigo toda a potencialidade que os atos de currículo têm 

para a cena pedagógica e curricular contemporânea. Por sua força instituinte, é um 

conceito fundado no acontecimento, nas experiências, na criação.                                                                      

Ato de currículo passa a representar uma possibilidade ímpar de 
experimentar como suas inspirações fundantes podem entrar nas 
questões curriculares para a compreensão das práticas, centrando-
se nos interesses em entender o instituído e o instituinte das ações 
que criam o que aprendemos a denominar de currículo. (MACEDO, 
2013, p. 29) 

Ao concebermos o currículo como uma construção social, 

multirreferencializada, fruto das mediações estabelecidas entre pessoas situadas 

ideologicamente, comprometidas socialmente, em um movimento (in)tenso de 

negociações e contradições, não nos permitimos mais a adoção de uma perspectiva 

fragmentadora, excludente, linear, baseada no “ou isto ou aquilo”.  

Um currículo que coisifica o homem, que naturaliza a diferença, nega o direito 

às pessoas afirmarem suas identidades, sexualidades e religiosidades, a pretexto de 

“uniformizar” o que é rico e belo pela sua natureza política, estética e culturalmente 

diferente, não tem mais sentido para nós, muito embora reconheçamos que esses 

instituídos prescritos e (pré)escritos mantém o pleno exercício de sua imposição 

ainda hoje.  

 

5.2 ATOS DE CURRÍCULO INTEGRADORES E SUAS IMPLICAÇÕES NA PRÁXIS 

DOS CURSOS TÉCNICOS 

 

Por compreendermos os atos de currículo como acontecimentos, 

reconhecemos que a condição sine qua non para a sua existência são os encontros 

entre os atores curriculantes. Nesses movimentos, em que encontros produzem 

acontecimentos, mediados por relações dialógicas, encontramos o solo fértil e 

fecundo para refletirmos sobre as possibilidades formativas dos atos de currículo, 

envolvendo atividades integradoras no campo da EPTNM. 
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As experiências realizadas por atores curriculantes que, partilhando intenções, 

compromissos, relacionam conteúdos e processos classificados como “gerais, ou 

básicos, a outros de natureza mais profissional ou tecnológica” (MACHADO, 2011, 

p. 81), se constituem em espaçostempos com potencialidade para produzir rupturas 

com modelos curriculares, que hierarquizam conhecimentos, que desconhecem o 

valor das experiências e saberes construídos e constituintes nas itinerâncias de 

cada ator implicado na cena pedagógica. A essas potências emergentes, 

reconhecemos e nomeamos como atos de currículo integradores. 

Assim, ao experienciar a construção coletiva e o trabalho participativo, 

professores e estudantes, narradores dessa pesquisa, se percebem em uma 

dinâmica diferente do que acontece cotidianamente no contexto escolar e valoram 

suas aprendizagens como efetivamente mais significativas e integradoras. 

Alunos apresentam resultados muito mais positivos, muito mais 
interessantes e criativos; a gente sai daquela padronização 
costumeira: aula, prova, recuperação, conteúdo, aula quadrada, o 
quadro, a projeção, a apostila; eu acho que sempre que a gente usa 
esses instrumentos, parece que a produtividade... ela é muito menor, 
então à medida que a gente começa a desenvolver atividades em 
que vários professores ou um grupo de professores trabalhem em 
conjunto, desenvolve um problema em conjunto, conjuntamente, 
estabelece a produção de algo, o produto que é entregado, esse algo 
que é entregue, que os alunos nos apresentam, ele tem muito mais 
substancialidade. (JP Capim Limão) 

Confesso que eu aprendo mais fazendo esses projetos do que 
decorando conteúdo pra uma prova porque os projetos incentivam a 
gente a pesquisa por livre e espontânea vontade. Então, a gente, 
com os projetos, a gente tá querendo fazer por vontade própria. (JE 
Pinho) 

 O reconhecimento, pelos atores curriculantes, da potencialidade presente nos 

atos de currículo, que buscam efetivamente promover uma formação integrando os 

campos gerais e específicos, fortalece a nossa compreensão sobre as 

possibilidades instituintes de um curso técnico integrado ao ensino médio. 

Toda uma questão que passa também pelo subjetivo da gente não é 
simplesmente: “eu vou ali na minha casa, eu tenho esse momento, 
vou me preparar, vou fazer um planejamento.”  É diferente de você 
fazer essa coisa junto; você senta ali com o colega, você dialoga com 
ele e você tenta articular uma coisa não só pra integrar, pra poder 
facilitar a aprendizagem mesmo do aluno, pra poder chegar lá e 
realmente ser uma coisa significativa, umas coisa que tenha sentido, 
porque a gente não vai integrar, tentar integrar só por integrar, só pra 
tentar fazer jus ao que tá escrito nas bases epistemológicas que tão 
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lá. Então, assim, é difícil, mas a gente consegue, mas é preciso 
muito querer, é muito de você ter iniciativa e tudo. (JP Cipreste) 

 

5.2.1. Experienciando trabalho, conhecimento e cultura a partir de atos de 

currículo integradores 

Em suas reflexões, Machado (2011) aborda a necessidade de promovermos 

práticas pedagógicas que possam se converter em experiências para os estudantes, 

que perpassem tanto o “currículo explícito quanto o currículo oculto” (IDEM, p. 83). 

No que concerne às experiências construídas pelos atores curriculantes, 

reconhecemos, como afirma Macedo (2013, p. 34), que é com eles, “teóricos 

profanos do seu cotidiano”, que os currículos precisam ser trabalhados, no sentido 

de integrar às suas necessidades concretas relacionadas aos mundos do trabalho e 

às suas demandas socioculturais mais diversas.  

Nessa direção, observamos durante as com-versações realizadas com os 

narradores dessa pesquisa a compreensão construída sobre as dimensões que 

devem estar presentes na práxis de um currículo integrado, trabalho, ciência e 

cultura. 

Assim, no trecho que segue, observamos a percepção do narrador sobre o 

trabalho como princípio educativo, em uma perspectiva contextualizada e implicada. 

A gente confunde o trabalho como princípio educativo e confunde 
com o mercado de trabalho. A gente precisa ter essa visão mais 
ampla. O trabalho, como princípio educativo, no sentido de que eu 
vou preparar o trabalho, é necessário, é importante, não que esse 
aluno vá sair daqui hoje, terminar o Ensino Médio e ele vai ser 
inserido imediatamente no mercado de trabalho, mas, ele tem aquilo 
na cabeça dele de que ele vai, que ele pode se especializar, que ele 
pode buscar, que ele pode crescer e que ele não precisa sair daqui e 
imediatamente ir para lá. Ele pode buscar outro caminho, pode 
buscar outra formação mais complexa, mas que pode ser uma 
formação, pode ser uma verticalização, mas também pode ser outro 
tipo de atividade que ele, a mente dele foi ajudada, que aqui dentro 
ele se apropriou disso, que ele possa abrir a mente para buscar 
outros tipos de formação, outros tipos de inserção nesse mundo do 
trabalho, e não apenas no mercado em si, não sei. (JP Cipreste) 

Sobre a apropriação de conhecimentos científicos e tecnológicos, Machado 

(2011) nos convida a atentar para a necessidade de estarmos focados não somente 

na transmissão dos conhecimentos preexistentes, mas na possibilidade de produção 

de novos conhecimentos. Dessa forma, percebemos que os atores curriculantes 
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percebem e legitimam essa possibilidade transformadora dos saberes a partir dos 

atos de currículo integradores experienciados por eles. 

No projeto, a gente trabalha com processo; a gente trabalha com 
pesquisa, a gente trabalha lendo artigo, produzindo material, 
conversando com pessoas, a gente não sabia como as coisas 
aconteciam. Por exemplo, a gente leu um artigo de geografia, mas 
existe muita coisa que está por trás daquele artigo e a gente viu o 
que estava por trás, a gente fez parte do que estava por trás, a gente 
começou a olhar para as coisas ao nosso redor e ter uma noção 
totalmente diferente, porque a gente não está vendo só aquilo que 
está óbvio, sabe que existem coisas que vieram atrás, as que vão vir 
depois, acho que aumenta nossa visão, a gente olha as coisas 
totalmente diferente. (CE Cedro) 

Um dos movimentos mais conflitantes, especialmente entre os professores que 

atuam nos cursos integrados, é a compreensão da dimensão sociocultural 

fundamental à formação de técnicos. Reconhecemos que, em grande parte, essa 

dificuldade está na gênese do seu processo formativo, visto que boa parte dos 

professores dos cursos técnicos não têm formação pedagógica alguma e, em muitos 

casos, sequer acham necessário porque entendem que a finalidade última é ensinar 

a trabalhar, no sentido puramente instrucionista, tecnicista.  

Entretanto, o que constatamos, a partir da narrativa do ator curriculante a 

seguir, é que, quando há o entendimento e a intenção de alçar a dimensão cultural 

da formação profissional ao estatuto de prioridade, ela é percebida e referenciada 

por aqueles que estão em processo formativo. 

[...] eu entendo assim, achar solução pra algo você precisa se 
preocupar com o problema, então se você se preocupa com o 
problema, como que ele se formou, como tudo aconteceu, e com 
esse processo descobrir, entender o problema, você acaba se 
envolvendo com a cultura porque são pessoas, problema não se cria 
só. [...] Então, quando a gente olha pro problema, a gente tá olhando 
pra uma cultura que gerou um problema. Então, trabalhar com 
pesquisa tá diretamente ligado com a sociedade e com a cultura. (CE 
Cedro) 

 

5.2.2. Acontecimentos, alterações e autorias: os atos de currículo em suas 

potencialidades formativas 

 Pensar sobre atos de currículo é entregar-se à força imanente do 

acontecimento, compreendendo que estes são momentos constituídos a partir dos 
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encontros entre pessoas implicadas no e com o contexto, reconhecendo os padrões 

instituídos, mas abertas a emergências instituintes.  

O acontecimento não é jogo-jogado. Acontecimento é jogo-jogante, 
vida vivente. [...] O acontecimento simplesmente acontece. Mas 
sempre acontece para alguém que deixa acontecer. Alguém que 
responde pelo nome próprio e que é apropriado. (GALLEFI, 2016, p. 
13) 

Atores curriculantes nas suas itinerâncias e errâncias produzem experiências 

singulares, individuais e coletivas, sendo estas últimas as mais extremas, por vezes 

mais cruéis e certamente mais enriquecedoras porque se impõem a partir dos 

encontros com ou outros. Nesse sentido, Gallefi (2016, p. 14) constata “no 

acontecimento, há alteração, ou melhor, “alter-ação”, ação com o outro”.  

Assim, no movimento de construção das nossas com-versações no campo, 

junto aos atores sociais envolvidos na nossa pesquisa, foi possível compreender 

como as experiências vividas em situações de integração curricular, trazidas pelos 

narradores, vibravam, refletiam e traduziam-se em atos de currículos integradores 

acontecimentais.   

Então, eu não tinha essa dimensão do curso integrado, eu achei que 
a gente chegaria aqui e faria um curso profissionalizante, e que 
estaríamos preparados para trabalhar em indústrias e tals, mas eu 
não tinha essa dimensão. [...] essa percepção minha foi muito 
mudando ao longo do tempo e o mais interessante desse projeto é 
que eu não trabalho só, a gente não trabalha só com as coisas 
relacionadas a nossa área, a gente trabalha também com 
professores de diversas áreas aqui do campus. (CE Cedro) 

Eu posso falar, com toda certeza, que se eu não tivesse participado 
desse processo de pesquisa aqui no IFBA, eu não sairia a pessoa 
que eu tô saindo hoje do IFBA; eu sairia uma estudante 
completamente diferente, com a visão completamente diferente, 
porque eu ia só passar pelo meu curso, e a pesquisa, ela me deu 
essa base diferente. (CE Bergamota) 

Eu tinha muito menos ligação com a área técnica do que eu tenho 
hoje. Então, você passa a respeitar, ter um outro olhar, a ver até 
onde você não conhece e passa a conhecer, você vai conversar com 
alunos de eletromecânica, e aí você começa a aprender tanto com 
ele, quanto com o professor... porque você se reúne com aquele 
professor... aí daqui a pouco o professor de Produção de Material, 
que eu nem sabia o que era isso, que tá viajando comigo, que tá me 
mostrando um olhar que eu também não conhecia. (VP Tangerina)  

[...] e em relação a trabalhar em equipe, trabalhar em equipe em um 
grupo de quase 20 pessoas no projeto, como eu disse, cada um com 
uma faixa etária, cursos e com pensamentos completamente 
diferentes em relação à pesquisa, e você chegar na sala de aula pra 
trabalhar em um grupo com 5 pessoas, mudou um pouco a minha 
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forma de enxergar o trabalho em equipe, de como colaborar pra 
poder fazer uma coisa todo mundo junto. (CE Alecrim)  

A respeito das relações entre o acontecimento e a alteração, Macedo nos 

convida a refletir “se a alteração implica em nos mover e nos transformar no tempo, 

necessário se faz reconhecer a força do acontecimento na produção da alteração.” 

(MACEDO, 2016, p. 40) 

[...] eu comecei a perguntar mais, a querer saber mais, a questionar 
mais, a não me contentar mais com aquilo que estavam me dizendo. 
Eu procuro professor fora de sala de aula, nos corredores, eu mando 
e-mail, eu insisto no contato, eu vou me abrindo a outras coisas. (CE 
Canela) 

[...] nos fez despertar pra uma realidade que até então eu não havia 
vivenciado e nem observado dentro do campus, né? Isso aí também 
influenciou muito nós, docentes, né? Pensar outras possibilidades, 
né? Eu acho que foi muito bom pra os alunos e para os docentes 
também, né? (CPJunípero) 

[...] aí entra a responsabilidade do aluno, que, na verdade, é uma 
formação profissional e humana, porque ele já se preocupa com essa 
questão da sustentabilidade, não jogar o lixo no chão, de pegar o 
copo descartável e dar um determinado fim pro projeto, as garrafas, 
tudo que nós buscamos trabalhar. (VP Tangerina) 

Nesses atos de currículo integradores construídos e vivenciados pelos atores 

curriculantes, que, quase sempre rompem com limites impostos nos projetos de 

cursos, outros documentos e arranjos institucionais, para afirmarem a perspectiva 

integradora proposta para o currículo, percebemos, em essência, a capacidade de 

autoria e autonomia dessas pessoas, que, coletivamente, se autorizam a desfazer o 

jogo do outro, perspectivando um currículo, 

[...] como lugar de formação para a autonomia, a ideia de 
negatricidade, apresentada em Ardoino (1998, p. 68), se faz 
relevante quando se refere ao ser humano portador da capacidade 
de “desjogar” com a expectativa que lhe é atribuída pelo outro. Isto 
implica dizer da necessidade de se pensar um currículo que em seu 
âmago assuma a negatricidade como viés que possibilita a 
heterogeneidade entendida como presença do outro e constitutivo da 
autoria. (BARBOSA, 2009, p. 54)  

Nesse sentido, ao conceber o processo ensino-aprendizagem como um 

movimento fundamentalmente relacional, em que autores, mediados por suas 

referências sociais, culturais, por suas posições e ideologias, por suas 

singularidades e subjetividades, não se submetem como “idiotas culturais” 

(MACEDO, 2011, p. 22) a um currículo prescrito e pré-escrito, mas inventam, criam, 

produzem atos de currículo integradores, interpretamos essas interações 
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desenvolvidas nos contextos dos cursos técnicos como possibilidades efetivas e 

socialmente referenciadas de integração curricular. 

Então, a alternativa de conciliar trabalho como princípio e pesquisa 
como princípio é que esse aluno seja capaz de criticar o seu entorno, 
de entender a sua realidade e ter condições críticas, reflexivas, 
criativas de modificá-la. Se ele consegue ter essa percepção de 
mundo, ele é absorvido pelo mercado, ele é absorvido pela 
universidade, ele tem condições de caminhar sozinho. Então, eu 
acho que muito do que a gente propõe no curso é que o aluno dê 
conta de caminhar sozinho, que ele seja capaz de compreender o 
mundo que o cerca e transformá-lo. (JP Capim Limão) 

 

5.2.3. Ensino, pesquisa e extensão em articulação a partir dos atos de currículo 

integradores 

A partir da publicação da Lei nº 11.982/2008, que criou os Institutos Federais, a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão passa a uma necessidade e 

uma das finalidades da Rede Federal. Essa atribuição deve estar inserida em todos 

os níveis e modalidades de oferta de cursos. Entretanto, o que constatamos em 

termos dos arranjos institucionais é uma ênfase maior à indissociabilidade no nível 

superior e na pós-graduação.  

No que concerne aos cursos técnicos de nível médio, observamos a existência 

de algumas experiências pontuais no IFBA, muito embora já se perceba uma 

tendência de maior aproximação entre o ensino, a pesquisa e extensão nos últimos 

anos. Mesmo sendo experiências pontuais, as reverberações delas já produzem 

efeitos no desenvolvimento dos cursos aos quais estão relacionadas. 

A escolha de metodologias baseadas na indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão tem-se mostrado muito eficiente no 
processo de ensino e aprendizagem na educação profissional, 
científica e tecnológica, pois busca contextualizar as vivências que o 
aluno traz consigo; juntando-se aos conhecimentos adquiridos em 
sala de aula, que suscitam perguntas que podem ser desenvolvidas 
através da pesquisa, preenchendo, assim, todas as lacunas que 
possam estar abertas dentro da sua base de conhecimento. 
(PEREIRA, SANTOS e NETO, 2017, p. 161)  

Sabemos que os conhecimentos que estão nas bases do ensino médio e do 

ensino técnico de nível médio se correlacionam por diferentes motivos. Seja porque 

os conhecimentos têm seus fundamentos nos fenômenos sociais e humanos de 

transformação da natureza e da organização social; ou porque eles representam as 

possibilidades de desenvolvimento da natureza pelo homem ao longo da história. 
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Todavia, o fato de serem esses conhecimentos relacionáveis, não implica na 

articulação entre eles, como já vimos anteriormente; assim, a sua 

interdisciplinaridade e a sua contextualização, por meios de atividades e projetos 

que envolvam ensino, pesquisa e extensão, tornam-se fatores relevantes à formação 

integral dos estudantes. 

Quando eu cheguei aqui, aí que eu senti mais livre pra estar 
trabalhando a interdisciplinaridade, contextualização dessa forma. 
Porque o aluno aqui, o aluno é independente, então aqui a gente tem 
condições, liberdade da questão de bolsas, de projetos, de iniciação 
científica, coisa que não existe numa rede particular. (VP Tea Tree) 

O projeto nos orienta, nos norteia, mas o curso acontece na prática, 
e a interdisciplinaridade, trabalhar em equipe, envolver, de fato, o 
ensino médio regular formal com o ensino técnico, com as 
necessidades de trabalho, é um desafio muito grande. Então, a gente 
inicia esse processo com uma série de novidades, no sentido de 
avaliações coletivas, propostas diferentes e formas diferentes de se 
avaliar e se trabalhar, aulas que precisam ser organizadas em 
grupos, em aulas temáticas, possibilidades de processo de ensino-
aprendizagem diferentes. (JP Capim Limão) 

Atos de currículo comprometidos com a formação humana integral e com uma 

aprendizagem que integre uma formação geral e preparação para inserção nos 

mundos do trabalho, têm na articulação ensino, pesquisa e extensão um espaço 

oportuno para o trabalho com as diferentes dimensões da vida dos estudantes e das 

práticas sociais dos contextos nos quais estão inseridos. 

Eu não preciso discutir com meu aluno problema de um outro lugar, 
eu tenho um problema real na minha porta, então eu preciso abrir a 
porta da escola e levar esses alunos pra conhecer esses problemas 
e pensá-los na sala de aula é pensar em todas as disciplinas. (JP 
Capim Limão) 

Nesse sentido, na nossa itinerância nesta pesquisa, encontramos atores 

curriculantes que desenvolvem um projeto que articula as três dimensões de que 

estamos tratando, desde 2009 e, em suas narrativas, essa integração materializada 

ainda de forma instituinte, configura-se como realidade já plenamente assegurada 

no contexto do curso. Ressaltamos que essa atividade que mobiliza grupos de 

professores, estudantes, dentro de um curso durante tanto tempo, passa 

praticamente despercebida no contexto geral do campus no qual o curso está 

inserido.  

Todo mundo elaborou e tal e todo mundo colocou, "qual curso 
interessante aqui para a região?" Então, seria o de Meio Ambiente 
porque aqui a gente tem uma série de problemas urbanos, tem 
mineradoras, tem problema de conservação do solo, da água, tem 



122 
 

barragens, agricultura, grandes produções de café, tem a pecuária e 
tal. Então, aí seria interessante que a gente fizesse um curso voltado 
para a profissionalização de pessoas que tivessem condições de 
melhorar a qualidade do trabalho e da vida das pessoas nessa área. 
[...] E aí, quando você percebe o objetivo inicial do curso, que foi 
formar profissionais para atender essa demanda que existe na 
região, e aí não tá instituído no currículo, mas a gente pensa, "pô, 
como é que a gente pode agora fazer uma ação de extensão para 
que esse conhecimento que tá ali retido, represado na sala de aula, 
ele possa chegar no campo?”. (VP Lavanda) 

Inspirados em Demo (2006), retomamos à noção da pesquisa como um 

princípio educativo para afirmar que a articulação do ensino com a pesquisa e a 

extensão se converte em um potente indutor de um processo formativo 

emancipacionista, uma vez que, tendo o diálogo como um processo cotidiano 

integrante do ritmo de vida, os atores curriculantes se percebem como autores, 

produtores de conhecimentos e saberes.  

[...] a pesquisa, como princípio educativo, já é algo que, assim, eu 
venho buscando fazer sempre atrelar a minha disciplina a um 
processo de iniciação científica. Então, fazer com que o aluno, ele 
não só receba o conteúdo que eu levo, mas que ele perceba que ele 
pode também construir. (JP Camomila) 

Quem trabalha com pesquisa, quando você vê algo ou lê algo, você 
não se contenta com aquilo, quer saber o porquê, como assim, quer 
ir além, aquela curiosidade, você quer buscar, você quer, você 
precisa buscar, quer saber o porquê, e você também quer passar o 
conhecimento, não é só pra você, você quer saber o porquê das 
coisas, você quer explicar o porquê das coisas pras pessoas. (CE 
Cedro) 

Nesse sentido, o encontro dos atores curriculantes com essa articulação 

ensino, pesquisa e extensão, existente no IFBA, revela-se uma potencialidade para 

a efetivação dos atos de currículo integradores, ainda que, na maioria dos projetos 

pedagógicos de curso, essa possibilidade, sequer seja vinculada, percebemos que 

já há um reconhecimento do potencial instituinte dessa indissociabilidade. 

[...] a gente aprende que está numa instituição de ensino como o 
IFBA, que tem muitos problemas, também que tem muito mais 
possibilidades do que as demais escolas públicas, né? Demanda da 
gente um interesse e um compromisso com essa vivência plena do 
acadêmico, né? O acadêmico sendo o ensino, sendo a pesquisa, 
sendo a extensão. (VP Petitgrain) 

 



123 
 

5.2.4. Pedagogias ativas como dispositivos fomentadores de atos de currículo 

integradores  

Ainda com dificuldades, observamos que, nos atos de currículo de muitos dos 

atores sociais envolvidos nas cenas pedagógicas dos campi e cursos do IFBA, já se 

fazem presentes movimentos efetivos de busca por uma integração curricular, em 

uma tentativa real e implicada de ruptura com as práticas curriculares lineares, 

padronizadas e autoritárias características da formação tecnicista praticada nos 

últimos tempos. 

Chama nossa atenção, nas com-versações com os atores curriculantes, o 

trabalho com as chamadas “pedagogias ativas” que, centradas em uma perspectiva 

dialógica, dialética e multirreferencial, buscam problematizar a realidade, articulando 

conhecimentos e saberes dos campos gerais e específicos da formação profissional, 

em um processo de formação comprometido com a criticidade, criatividade, com as 

aprendizagens que formem as pessoas compreendendo e valorizando o plural e as 

heterogeneidades. 

As pedagogias ativas, autonomistas, portanto, atravessadas pela 
criticidade histórica, estão justamente no âmago deste movimento, 
no qual a aprendizagem formativa é pleiteada a partir do 
entendimento de que, ao estarmos programados e condenados a 
aprender, esse fenômeno se realiza num sujeito de relações, 
intencionado, desejante, inteligente, que vive ambivalências e 
incertezas, e, nestes termos, faz opções, produz sentidos e 
significados capazes de (re)orientar  sempre sua experiência 
aprendente. (MACEDO, 2013, p. 100) 

Uma das abordagens, das que vêm sendo utilizadas com frequência nos atos 

de currículo desenvolvidos nos cursos integrados, objetivando a formação dos 

estudantes em sintonia com os fundamentos de uma prática integradora, é a 

Aprendizagem Baseada em Problemas10. Essa é uma metodologia relacionada ao 

processo ensino-aprendizagem que busca desenvolver atividades em que o 

estudante esteja ativamente envolvido em um processo de análise de um problema 

que envolva as dimensões relativas a conhecimentos científicos, tecnológicos e 

culturais e, nesse contexto, o trabalho com atividades dessa natureza oportunizam 

                                              
10 Aprendizagem Baseada em Problemas – tem sua base conceitual em Dewey, partindo da 

curiosidade do aprendiz para desenvolver experiências que, fundamentadas a partir da 

discussão sobre problemas, busquem a construção da aprendizagem dos estudantes tanto do 

ponto de vista cognitivo como humano e social. (BOOTH, SAUER, VILLAS-BOAS, 2016, p. 39) 
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processos dinâmicos, vinculando a aprendizagem ao desejo da descoberta, da 

criação e de uma formação emancipacionista. 

Eu tenho usado a aprendizagem baseada em problemas, [...] eles 
falam assim como tá sendo gratificante desenvolver uma pesquisa. 
Desconstruir as compreensões, muitas vezes, equivocadas ou que 
são impostas, né, pela sociedade e pelas, enfim... pelas elites e tal. E 
perceber que existem interpretações diferentes. (JP Camomila) 

Eu me lembro de um grupo, por exemplo, que propôs uma ação de 
uma biblioteca comunitária ou que essas pessoas tivessem acesso a 
uma biblioteca no IFBA. As crianças, os adolescentes, né? Que foi a 
questão de que o adolescente não está estudando, ele está muito 
mais vulnerável a um processo de drogas e álcool, à violência, então 
que ele pudesse estar na escola, na biblioteca ou fazendo uma 
atividade esportiva. Isso parte dos próprios alunos, ou seja, isso é 
resultado de um trabalho coletivo, não é a postura de filosofia, de 
história, de geografia ou de um professor de matemática, é um grupo 
de professores trabalhando juntos apresentando um problema, 
levando os alunos a conhecerem um problema e que eles 
proponham soluções. Acho que é essa a grande sacada, né? 
Trabalhar com problemas, a partir de problemas, tentando achar 
soluções para esses problemas. (JP Capim Limão) 

Outra atividade muito comum presente nos atos de currículo dos cursos do 

IFBA, foco dessa pesquisa, trata-se do desenvolvimento de projetos, que cada vez 

mais se convertem em possibilidades efetivas de integração curricular e envolvem o 

ensino, a pesquisa e a extensão, na maioria dos casos, diretamente, as três 

dimensões; em outros, somente duas delas.  

É interessante notar que no projeto, tomando o contexto dos atos de 
currículo e da formação, podemos experimentar tanto a criação 
quanto a aventura, tanto a construção da autonomização quanto a 
responsabilização. (MACEDO, 2013, p. 104) 

O fato é que o trabalho com projetos tem sido um forte suporte ao trabalho 

interdisciplinar, ao desenvolvimento de práticas profissionais integradoras e à 

formação integral e politécnica dos estudantes. 

[...] esses projetos, vamos dizer que fazem muitas coisas que 
motivam a gente a continuar no Instituto, porque é aí que a gente 
percebe a integração e a gente acha que eles nos ajudam a aprender 
não só aqui dentro, mas também no mercado de trabalho. Porque se 
a gente mistura tudo que a gente tá aprendendo com um projeto, fica 
mais fácil de por em prática. (JE Pinho) 

[...] teve até um exemplo agora recente que foi o vídeo de... a gente 
fez uma mostra de curta-metragem, [...] e a gente aprendeu muita 
coisa fazendo desse jeito. Essa vantagem aqui do IFBA, com esses 
projetos, a gente consegue aprender mais, praticando e se 
divertindo, a gente pode balancear isso, diversão e a prática. (JE 
Rosa) 



125 
 

[...] é mais fácil a gente perceber a integração do currículo quando a 
gente parte pra um projeto, isso aí é fato. (VP Lavanda) 

Esses projetos que a gente tem aqui no IFBA, eles são justamente 
pra colocar o aluno em contato com a sociedade. Porque assim, o 
aluno, ele vem pra cá, não sabe quando é que ele vai usar isso, e 
como é que a sociedade pode aproveitar ele. Aí esse é o feedback 
que a gente está passando pra eles, pra eles como seres humanos, 
né? (VP Petitgrain) 

As autorizações, alterações produzidas a partir da interpretação dos 

movimentos, em que acontecem os atos de currículo e que resultam em 

transformações e atualizações, nos possibilitam compreender as compreensões dos 

atores curriculantes sobre a integração curricular e a potencialidade que trazem 

essas emergências instituintes para a cena pedagógica; “há luz no fim do túnel!”. 

 

5.3 TRANSDUÇÕES – ACONTECIMENTOS, SINGULARIDADES 

PERSPECTIVANDO DEVIRES 

 

A noção de transdução, apresentada por René Lourau11 no final do século XX, 

é um conceito atípico no qual não podemos entrar de modo totalmente racional 

(Guillier12, 2003). Partindo dessa afirmativa, a autora nos convida a mergulharmos 

em uma outra perspectiva de percepção sobre o trabalho de pesquisa no campo das 

ciências sociais, ao enfatizar que, para Lourau, em trabalho de pesquisa existem 

movimentos de transdução e que, muitas vezes, nas ciências instituídas, essa 

possibilidade é quase sempre escondida em função da forte convicção na 

necessidade de racionalidade de um pesquisador. 

Sobre a relação de implicação e transdução que o pesquisador precisa manter 

com seu objeto de pesquisa, inspirado em Lourau, Remi Hess13 comenta: 

Nos últimos anos de vida, Lourau tenta reavaliar a trajetória 
transdutiva, que busca superar essa contradição ao levar em conta 
todos os elementos e acontecimentos que se propagam, passo a 
passo, na singularidade de uma situação (de pesquisa, de 

                                              
11 René Lourau, sociólogo e analista institucional francês, nasceu na França, em 1933. Como 
teórico e pesquisador, sua carreira está ligada ao mesmo tempo ao movimento da pedagogia 
institucional e ao movimento da análise institucional, do qual foi grande teorizador. Atuava na 
Universidade de Paris VIII. (Altoé, 2004) 
12 Danielle Guillier, pesquisadora do Laboratório de Ciências da Educação da Universidade de 
Paris VIII. 
13 Remi Hess: “Le mouvement de I'oeuvre de René Lourau (1933-2000)". Tradução: Paulo 
Schneider (2004). 
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intervenção, mas igualmente existencial, cotidiana). (HESS, 2004, p. 
26) 

Para Lourau (Guillier, 2003), no centro de uma pesquisa precisam estar as 

intenções conscientes e inconscientes do pesquisador e o trabalho a ser realizado 

precisa se desenvolver como uma partícula que se propaga. Portanto, em uma 

pesquisa, a dedução é fundamental, mas não suficiente; é necessário estar atento 

aos acontecimentos que podem modificar a lógica de coerência instituída. 

Em Lourau, a vida cotidiana não se dissocia do trabalho de campo 
nem do trabalho de elaboração teórica. A transdução é exatamente 
este trabalho, esta passagem, essa transposição, difícil de explicar, 
de um registro a outro... e que, apesar de tudo, faz sentido. (HESS, 
2004, p. 28) 

Sendo assim, em uma perspectiva transdutiva, para interpretar as percepções 

e compreensões dos atores sociais em um processo de pesquisa, a condição 

primeira é a de estarmos abertos aos acontecimentos que atravessam, provocam 

desvios e ao acaso dos encontros. 

[...] nem as técnicas mais etno-metodológicas de observação nem a 
atitude de escuta mais empática nem as representações que pouco a 
pouco fazemos da situação, levando-a a entrar no "molde" de nossos 
conceitos, são tão operatórias quanto o humilde material colhido na 
negociação permanente e, com frequência, muito terra-a-terra, entre 
interventores e clientes. [...] O que se diz, o que se faz na "cozinha" 
da intervenção não é redutível a um diálogo entre parceiros nem à 
aplicação de uma teoria social a uma realidade microssocial. 
(LOURAU14, 2004, p. 218) 

Então, quando uma pessoa fala, o que se potencializa são as questões, as 

demandas colocadas por aqueles que a escutam, seus contextos e suas culturas. As 

reações e implicações dos que ouvem existem e vão aparecer de uma outra forma, 

em algum lugar; portanto, para concebermos a potência transdutiva desses 

encontros, precisamos abstrair de nossa racionalidade, das primeiras questões que 

foram colocadas e mergulharmos em busca do que está escondido (Guillier, 2003). 

O conceito de transdução aparece, então, como uma forma lógica de 
mediação que faculta juntar os galhos que se consomem no fogo de 
nossa vida. Não queimamos qualquer coisa no fogo de nosso tomo 
interior. O trabalho de Lourau me parece, portanto, uma ferramenta 
metodológica para aceitar a interculturalidade que nos constitui, que 
seja ao menos pela tensão entre nosso eu desperto e o mundo dos 
sonhos. (HESS, 2004, p. 32) 

                                              
14 René Lourau: 'lmplication-transduction". Prétentatinne, numéro double Deux/Trois. Institut de 

Recherches Sociologiques et Anthropologiques (Irsa), Paris, 1994. Tradução: Paulo Schneider 

(2004) 
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Dessa forma, perceber, experienciar, compreender transduções curriculares, 

presentes em atos de currículo integradores, implica uma abertura dos sentidos para 

permitir que as emergências das relações instituído, instituinte e transdução possam 

se potencializar e nos oportunizem viver a experiência singular da criação, do novo.  

[...] a singularidade pode ser entendida em função da sua existência 
(enquanto energia potencial), mas também nas suas repartições, que 
se prolongam e se estendem nas atualizações dos acontecimentos. 
(MACEDO, 2016, p. 31) 

As transduções curriculares referem-se à busca por momentos construídos, por 

experiências singulares, que partem de situações localizadas em espaçostempos 

próprios, não necessariamente cronologicamente instituídos, vivenciados nas 

decisões, problematizações e mobilizações produzidas nas relações instituídas e 

instituintes, em que seja possível “perceber alterações, deslocamentos, 

aprendizagens profundas ou resistências cristalizadas ao processo de aprendizagem 

com a diferença”. (MACEDO, 2014, p. 90) 

A transdução se dá em colisões, momentos e movimentos instituintes, 

produzindo acontecimentos novos, com potencialidade estruturante de atos de 

currículo, transformadores, paradoxais, imprevisíveis ou, até mesmo, reprodutores 

de instituídos outros, é possível afirmar que a noção de acontecimento é fundante 

para a noção de transdução, como observa Macedo (2016, p. 44), “permitamos ou 

não, queiramos ou não, percebamos ou não, as transduções acontecem e guardam 

em si, como potência, a autopoiesis. São, portanto acontecimentais”.  

Nessa direção, a procura por transduções não implica necessariamente em 

busca por um novo paradigma; implica em abrir os sentidos para perceber o que 

acontece quando paradigmas existentes, instituídos, pretendem impor sua ordem 

(Lourau, 2004), uma vez que o acontecimento assusta e cria ameaças aos 

instituídos. Negar o poder transformador dos encontros produzidos nos atos de 

currículo é negar a possibilidade do acontecimento como fundante de devires. 

Em termos curriculares, esse fenômeno sugere, por exemplo, que os 
professores poderiam avaliar não só desempenhos e operações que 
foram aprendidas num certo nível, mas que compreensões estão 
sempre num estágio potencial de desenvolvimento, preparando-se 
para surgir num momento posterior. Acolher a emergência no 
currículo é acolher as perturbações, os ruídos dos saberes. Faz-se 
necessário, portanto, saber lidar com o tatear hesitante, com a 
intuição, com a errância aprendente, não dedutíveis logicamente. 
(MACEDO, 2016, p. 79)  
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5.3.1. Potencialidades transdutivas nos atos de currículo integradores – 

experiências desenvolvidas. 

A postura aberta e comprometida com o acolhimento aos acontecimentos, 

imprevistos, contradições, nos possibilita estarmos atentos às singularidades, às 

novas experiências e essa faculdade nos oportuniza compreendermos as narrativas 

dos atores curriculantes como possibilidades instituintes de novos saberes e fazeres. 

Nesse sentido, algumas experiências desenvolvidas, entendidas aqui como 

extrapolação do instituído, sendo, portanto, (in)tensamente instituintes, como afirma 

Macedo (2016), podem ser alçadas a possibilidades transdutivas, que trazem 

consigo um potencial autopoiético.   

Como vemos a seguir, nos relatos dos narradores/autores, os atos de currículo 

experienciados no campo da integração curricular traduzem a dimensão transdutiva 

de práticas que rompem com as prescrições instituídas para abrirem-se à criação 

instituinte. 

 

5.3.1.1. O Circuito Formativo e o projeto sobre sustentabilidade energética 

Em um primeiro movimento, percebemos, na narração do professor envolvido 

com o Projeto sobre Sustentabilidade Energética, o cuidado da equipe envolvida 

com a perspectiva multirreferencial de perceber a relação entre tecnologia, 

sustentabilidade energética, formação para o trabalho e compreensão intercultural 

dos contextos, estabelecendo efetivamente atitudes e processos formativos 

integradores.  

Essa cooperativa, que nós fizemos essa visita, mostrou não precisa 
de tanta tecnologia pra desenvolver, né? Principalmente o fato da 
organização, da ideologia, da ideia da cooperativa, das pessoas 
envolvidas fazia com que mesmo sem muita tecnologia, mesmo [...] 
E as atividades ali desenvolvidas faziam com que aquele meio, 
aquelas pessoas, aquela comunidade, tivessem, conseguissem tirar 
o sustento e até fazer a ampliação da cooperativa. Foi muito 
interessante porque eles enxergaram, até o professor também, né? 
Enxergou uma sociedade bem diferente. [...] Depois que a gente saiu 
de Uauá, a gente foi pra Recife, a gente já mostra uma outra visão 
totalmente diferente, conhecer a impressora 3D, tecnologia pra 
celular, tecnologia de ponta. [...] O eixo era sustentabilidade, o eixo 
da visita técnica era a questão da sustentabilidade; depois, 
desenvolvimento sustentável. Aí a gente pegou duas experiências 
assim, extremas, justamente pra mostrar que tanto nas experiências 
de desenvolvimento local, como a questão da sustentabilidade, ela 
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pode ser alcançada com caminhos totalmente diferentes. Uma 
através do cooperativismo, uma situação geográfica absolutamente 
hostil, mas com arranjos sociais totalmente diferentes, que era o, o 
tipo de parcerias que eles constroem, né? Articulação com o 
mercado totalmente diferente. Aí depois a gente sai, e vai na mesma 
viagem pra esse Centro de Integração e Inovação de tecnologia de 
ponta, em Recife, pra trabalhar na mesma temática, pra eles verem, 
“olhe, o propósito é comum, alcançado por caminhos totalmente 
distintos, não existe um caminho só pra você alcançar nada na vida”, 
e isso serve pra vida, não serve só pra, pra vida profissional, como o 
destino que ele vai dar, né? (CP Junípero) 

Ressalta-se, ainda, que esse projeto buscou integrar dois cursos técnicos, 

Informática e Eletrotécnica e, verticalmente, contou com o trabalho dos estudantes 

do curso de Licenciatura em Matemática do campus, em um movimento instituinte 

de integração entre cursos em diferentes eixos tecnológicos e áreas comuns, 

verticalização envolvendo educação básica e superior e indissociabilidade de 

ensino, pesquisa e extensão. 

Ainda no contexto desse projeto, foi desenvolvida uma experiência inovadora 

enquanto metodologia sistematizada de interação e construção de conhecimentos, 

Circuito Formativo.  

O Circuito Formativo caracteriza-se como uma inovação pedagógica, 
que prevê o envolvimento gradativo da comunidade acadêmica e da 
sociedade local de maneira geral em uma temática específica de 
interesse coletivo a partir da oferta de atividades formativas tais 
como: palestras, seminários, vivências, exibição e discussão de 
filmes, oficinas, minicursos, visitas técnicas etc. O objetivo do Circuito 
é estimular o interesse acadêmico e a reflexão sistemática da 
comunidade sobre a temática definida, de maneira a apoiar e 
fomentar as atividades de pesquisa e extensão no campus, 
contribuindo para a definição de sua vocação e para a transformação 
do conhecimento técnico em oportunidades de atuação prática que 
beneficie toda a sociedade. (SANTOS e MELO, 2018, p. 03) 

Essa experiência, eleita por nós como uma possibilidade curricular transdutiva, 

parte da compreensão do processo ensino-aprendizagem como prática social de 

caráter emancipacionista e dos atos de currículo como potencializadores de 

etnométodos, na medida em que coloca todos os atores do processo educativo 

como protagonistas de cena pedagógica, conforme observamos agora na narrativa 

de um estudante. 

Eu acho que o circuito formativo, além de várias outras visitas que a 
gente fez ao longo do circuito formativo, eu acho que isso foi muito 
importante pra que a gente pudesse imergir no assunto e eu acho 
que isso despertou na gente uma coisa muito importante pra gente 
fazer pesquisa, que é a sensibilidade ao tema, pra o qual a gente tá 
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pesquisando. É aquela ideia da situação-problema, e a gente 
encontrar soluções “praquilo”, então foi exatamente isso, a gente 
viajou, a gente conheceu o que seria uma experiência sustentável, e 
a gente voltou pro campo e formou as nossas ações. Então, eu acho 
que a pesquisa, o que a pesquisa mudou em mim, o que a pesquisa 
mudou na minha visão de mundo foi eu, pra que eu conseguisse 
desenvolver a sensibilidade com os problemas que estão ao meu 
redor. Então, as nossas ações, a gente no início, a gente tinha ações 
muito utópicas, a gente pensava em coisas muito grandes, e aí o que 
foi importante nesse processo foi a gente ver que os problemas 
internos do campus já eram suficientemente grandes, 
suficientemente complexos pra gente resolver. (CE Canela) 

 

5.3.1.2. Tecnologias para conservação do solo e da água junto a agricultores 

familiares 

 As experiências desenvolvidas pelos atores curriculantes no projeto de 

disseminação de tecnologias para a conservação da água e do solo, em uma bacia 

hidrográfica localizada na mesma região em que está localizado um campus, se 

constitui em uma ação praticamente permanente, já que acontece há mais de cinco 

anos, reunindo professores e estudantes do Curso Técnico em Meio Ambiente. 

Mesmo já compondo as atividades do curso, o projeto ainda se caracteriza 

como um movimento instituinte, no sentido de que toda a mobilização para sua 

realização se dá no âmbito das relações mais próximas entre professores e 

estudantes, não há ainda uma institucionalização dessa proposta e, talvez, seja esse 

o motivo principal da sua sobrevivência. 

Trata-se de uma ação de intervenção, em que estudantes, professores, 

agricultores familiares, estudantes municipais do distrito onde fica a bacia 

hidrográfica e até representantes da prefeitura desse município, interagem no 

desenvolvimento das ações. O projeto tem como finalidade realizar um trabalho de 

educação socioambiental para mostrar formas de desenvolvimento sustentável e 

equilíbrio social, econômico e ambiental aos agricultores que sobrevivem da 

exploração do solo e da água da localidade, estimulando a interdisciplinaridade, a 

interinstitucionalidade ao articular diferentes setores da sociedade.  

E aí, pesquisando dentro da escola, os filhos de agricultores 
familiares, a gente seleciona algumas fazendas, que serão amostras 
do total de atividades que acontecem normalmente naquela bacia 
hidrográfica. Vamos nesses locais com esses alunos e eles vão 
observar, então, é uma forma de testar os conhecimentos que eles 
têm teóricos e, bom, na prática, “vocês viram o quê lá de teoria? "A 
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gente viu isso e isso". “E o que você tá vendo na prática aqui? Qual 
problema que tá tendo aqui, o que está contaminando o solo? O que 
que poderia ser feito aqui para melhorar a qualidade da água? Então, 
eles vão a todo momento tendo que buscar a teoria e questões 
práticas, ao mesmo tempo eles têm que voltar com toda essa 
problemática e sentar para projetar alternativas. (VP Lavanda) 

Então, eu acho isso uma prática curricular extremamente 
interessante, eu considero extremamente interessante porque você 
consegue articular toda aquela teoria que foi fruto de várias 
disciplinas, não só da minha, mas principalmente de colegas durante 
o curso, que o aluno vai ter como aplicar na prática e solidarizando 
com aquele meio que é o meio que ele recebe o benefício, que é a 
água. (VP Petitgrain) 

Ao experimentarem nas atividades do projeto encontros com diferentes 

pessoas e contextos, demarcando diferentes origens, culturas, processos 

formativos, todos podem experimentar a compreensão do papel social da formação 

que está sendo construída e, nesse sentido, os acontecimentos que permeiam 

esses encontros têm a potencialidade de “irromper do acaso no território das 

regularidades, de inventar mundos.” (MACEDO, 2016, p. 39) 

E ele vai levar... O que eu acho muito interessante essa tecnologia 
que tá aqui na instituição de ensino, para aquele local e essas 
pessoas terem conhecimento disso e é uma ação de solidariedade 
como resposta àquele bônus que você tem quando retira a água 
daquela bacia. Então, é como se você tivesse devolvendo para 
aquela bacia que você utiliza, que você é usuário, uma forma de 
contribuição, você devolve para ela numa forma de contribuição 
tecnológica, para melhorar as condições, que também melhora a sua 
qualidade de água e a vida daquelas pessoas. (VP Lavanda) 

Ainda que o projeto em questão não tenha amplitude que possibilite a um 

grande número de estudantes estarem envolvidos, as possibilidades transdutivas 

percebidas nesses atos de currículo acentuam a perspectiva do trabalho como 

princípio educativo e da formação humana integral, muito discutidas no campo da 

educação profissional e já tratadas neste trabalho. 

 

5.3.1.3. Transduções curriculares entretecendo contextos a partir da compreensão 

das diferenças 

Considerando que a transdução se dá no território do acontecimental e esses 

encontros, muitas vezes, imprevisíveis, contraditórios, se convertem em 

oportunidades generativas de outras perspectivas formativas, algumas experiências 

desenvolvidas e situadas em contextos mais diversos e apresentados pelos 
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narradores dessa pesquisa, se apresentam como possibilidades heurísticas de 

novas formas de compreender, intervir e estar no mundo e em sociedade. 

Destacamos aqui três dessas experiências instituintes que estão em 

desenvolvimento no contexto dos cursos e que sinalizam para o fortalecimento das 

bases mais emancipacionistas do processo formativo. 

A primeira, Alerta Ambiental, desenvolvida pelos atores curriculantes dos 

cursos, traz para o processo formativo a necessidade de apreender o sentido da 

transformação dos conhecimentos e saberes. Como podemos observar no trecho 

que segue, a ação caracterizada como “pequena, extremamente pontual”, em 

função da natureza ainda instituinte e localizada, apresenta uma força iminente de 

novos conhecimentos e aprendizagens.   

E eu achei interessante, que teve um pessoal dizendo: "Ô, 
professora, a gente sabia alguma coisa, mas o bom foi quando eu 
cheguei em casa e meu pai, minha mãe começaram a falar do 
racionamento de água; eu peguei o panfleto e comecei a ler com 
eles". Ou seja, se tornando multiplicadores de uma ação pequena, 
extremamente pontual, porque a gente sabe que a questão do meio 
ambiente não é só isso, mas pelo menos ir sensibilizando eles a ter 
uma visão mais ampliada. [...] o aluno não multiplica só no sentido de 
reproduzir ou de repassar, você vê que isso tá provocando mudança 
de postura; quando o pai pega para ler, ele tá reconhecendo que 
aquilo que o filho levou é conhecimento, que é importante, e que 
pode trazer alguma coisa de positivo em termos de mudança; você tá 
atingindo um público que muitas vezes não chega no Instituto. (VP 
Tangerina). 

O trabalho desenvolvido por grupos de estudantes dos cursos de Meio 

Ambiente e Eletromecânica, por professores das áreas específicas dos dois cursos e 

também das áreas comuns, traz consigo o estímulo e a valoração presentes nos 

atos de currículo realizados coletivamente, intercriticamente, como substâncias para 

pensar e agir no mundo de forma comunitária. O projeto de Permacultura, baseado 

na construção e manutenção de hortas, tem conquistado espaços cada vez mais 

amplos, tanto no âmbito interno ao campus em que acontece quanto na comunidade 

do entorno. 

Agora mesmo que o nosso projeto está tomando uma maior 
amplitude e estou percebendo que mudou para melhor, uma 
professora está na equipe para realizar aulas práticas. Hoje o nosso 
projeto também é uma microempresa no IFBA para realização de 
estágio curricular. Então, assim, a gente pode mesmo com o pouco 
que a gente tem em mãos, né? Que a gente não tem muitos 
recursos. Mas a gente está tentando engatinhar, continuar 
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caminhando isso aí e convidando as escolas do entorno. [...] O 
projeto também é de extensão, que a gente vai... e esses mesmos 
alunos que trabalham na horta são os mesmos alunos que ministram 
pequenas palestras. A gente vai nas escolas, traz as escolas para cá 
e mostra que em pequenos espaços tem como produzir, né? 
Produzir e economizar. (VP Tea Tree) 

Ser e estar no mundo atualmente de forma solidária e socialmente 

comprometida perpassa pela emergência de um processo formativo 

emancipacionista que busque a compreensão sobre a complexidade das relações e 

potencialize a multiplicidade de diferenças, que nos singulariza e, ao mesmo tempo, 

nos une como seres universais. Nesse contexto, ir ao encontro de atos de currículo 

que perspectivam transduções, nos convida a interpretar as singularidades em “uma 

perspectiva apaixonante que vem iluminar nossa vida cotidiana, suas alegrias e, por 

vezes, seus enfados. Não importa qual seja o nosso cotidiano.” (HESS, 2004, p. 31) 

Nas nossas itinerâncias e com-versações em campo, tivemos a oportunidade 

de conhecer e interpretar a partir de documentos, ações e narrativas a construção 

de um trabalho que, envolvendo atores curriculantes de um curso técnico em 

Eletromecânica, constroem cadeirinhas de roda de baixo custo para animais em 

situação de abandono.  

Nos atos de currículo descritos anteriormente, poderíamos por em destaque a 

criatividade para o uso de tecnologias e materiais de baixo custo para produção de 

um artefato eletromecânico. Entretanto, o que mobiliza o pensar, o fazer e o sentir 

dos autores do trabalho é um profundo engajamento social e humano. 

Então, vem assim um projeto diferente, uma solidariedade com os 
animais, então eu acho que isso pra eles, uma grande novidade, eu 
acho que eles não viram em lugar nenhum. E isso acaba que 
enriquece a formação deles mesmo, né? [...] é porque é uma 
situação que mexe até com a aura do ser humano, né? Eles 
começam a moldar essa alma deles, já começa a ver a situação de 
uma maneira diferente. Com qualquer ser na rua, já vão imaginar o 
quê que ele está precisando, qual é a necessidade. A mesma coisa 
se for uma pessoa, o que essa pessoa está precisando? (VP 
Jasmim) 

O projeto me sensibilizou de certa forma e me ajudou a ter interações 
com outras pessoas, me fez superar minha timidez, sou até um 
pouco antissocial, isso é uma coisa que agregou para minha vida 
pessoal e profissional. (VE Palmarosa) 

Nesses contextos, em que formas cristalizadas tecnicistas de pensarfazer o dia 

a dia dos atos de currículo vão se rompendo a partir de novas relações 

estabelecidas nas com-versações entre os atores curriculantes, percebemos os 
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coloridos, as nuances e as sombras que fortalecem outras perspectivas formativas, 

fundadas nas atualizações e potencializações, ou seja, nas transduções.  

As experiências com a criação de jogos, físicos e virtuais, têm trazido para o 

cenário formativo de um dos lócus dessa pesquisa, oportunidades de aprendizagens 

que se expandem para além dos limites das questões disciplinares e profissionais 

com a amplitude necessária para que os atores envolvidos compreendam e se 

apropriem dos conhecimentos e das suas possibilidades transformadoras. 

[...] tem um projeto de jogos muito bacana, os alunos conseguiram 
até organizar um evento, alunos que conseguem num trabalho 
coletivo reunir aquelas informações que aparecem espaçadas e 
individualizadas, né? Quando eu vou desenvolver um jogo, um 
produto, eu vou usar, querendo ou não, ainda que não tenha um 
técnico, tudo as áreas da administração, né? Eu vou usar teoria geral 
da administração, eu vou usar marketing, eu vou usar as finanças, eu 
vou usar planejamento, eu vou usar administração de pessoal porque 
eu vou lidar com uma equipe que está desenvolvendo um jogo, 
desenvolvendo um produto, eu preciso vender esse produto, eu 
preciso convencer as pessoas a patrocinarem a minha ideia. Então, 
eu estou treinando todas as esferas, todos os aspectos de teorias 
administrativas de maneira lúdica, usando a minha imaginação, 
usando a minha criatividade, ou seja, e apresentando algo divertido. 
(JP Capim Limão) 

Eu percebo que hoje eu pratico no dia a dia, eu ajudo minha mãe 
porque ela tem, vende coisas, aí eu ajudo ela na administração; aí 
vem minha família passando por problemas; na psicologia, eu ajudo, 
várias coisas que tá ligada à vida pessoal. (JE Rosa) 

[...] esses projetos, eles ajudam a gente porque é uma forma 
divertida da gente continuar dentro do campus e você se interessa, 
você quer praticar, não é aquela coisa chata que fica 
sobrecarregando você, sobrecarrega porque é uma 
responsabilidade, igual às demais, mas ele é a vantagem de ficar 
aqui porque a gente percebe que a gente pode criar, que a gente vai 
despertar nossa imaginação pra por ali naquele projeto. (JE Pinho) 

 

5.3.2. Emergências transdutivas – autorizações e alterações 

Pretender uma dinâmica curricular que esteja aberta às transduções implica na 

criação de espaçostempos para que seja acolhido tudo o que os atores curriculantes 

realizam a partir dos seus encontros. É preciso abrir mais espaço para que a vida 

aconteça através dos atos de currículo. (MACEDO, 2016) 

A busca por transduções nos coloca como pesquisadores em uma situação de 

permanente estado de curiosidade, desafiando a questão e o construto original que 

deu início à pesquisa. Esse movimento nos investe de uma energia e de uma 
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abertura imensas ao que não está posto, além de obviamente sedimentar a nossa 

implicação com a nossa problemática.  

Entretanto, ao abrirmo-nos ao novo, à aventura da descoberta, precisamos 

reconhecer em nós e nos outros a potência da autoria singular e a possibilidade de 

transformação a partir das com-versações, pautadas por instituintes culturais, 

multirreferenciais e heterogêneos. 

Por esses caminhos, nos autorizamos e nos alteramos a partir de autorias 

produzidas pelos outros em nossos encontros. E a compreensão desses 

movimentos em que nos constituímos, constituindo o outro e nos encontrando nos 

atos de currículo em que nos envolvemos, é que faz nos sentirmos fortalecidos pelas 

possibilidades instituintes e transdutivas desses diálogos.  

Então, eu tenho que dar condições desse aluno se enxergar como 
protagonista e ele resolver sua história, só que pra que isso 
aconteça, eu preciso realmente mudar a minha mentalidade, a 
mentalidade de todo um corpo docente que se acha bom o suficiente, 
que se acha essencial, ou seja, que pensa: “sem a minha presença, 
o aluno não seria assim.” (JP Capim Limão) 

A apresentação na SBPC foi uma experiência realmente 
transformadora. Foi uma experiência transformadora pra mim e foi 
muito interessante porque a gente estava no lugar com vários 
doutores e mestres, e pós-doc., e a gente conversava com aquelas 
pessoas como se... Porque naquele ambiente nós somos iguais, 
todos nós somos pesquisadores, então é uma experiência muito 
transformadora. Então, a nossa postura diante dos nossos 
professores também muda porque quando a gente está naquele 
lugar, e está conversando com doutores e pós-doutores e mestres, 
de igual pra igual, no mesmo patamar, eu acho que quando a gente 
volta pra sala de aula, também consegue ter um diálogo melhor com 
os professores. (CE Canela) 

Teve assim uma coisa bacana que eu acho que convergiu, né? 
Primeiro essa percepção deles, tem vida entre esses dois grupos, 
tem vida inteligente do outro lado também, tem coisas bacanas que o 
outro lado faz também, porque era muito dividido. (CP Sândalo) 

 

5.4 – CURRÍCULOS ETNOINTEGRADOS, INSPIRAÇÕES HEURÍSTICAS.  

 

A nossa militância em educação, assumindo-a como um “implicar-se 

processualmente e realizar algo defendido numa perspectiva valorada, social e 

imaginariamente referenciada” (MACEDO, 2012, p. 33), associada às com-

versações constituídas nos encontros com os autores/narradores dessa pesquisa, 
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nos apresentam inspirações fecundas sobre expectativas outras de pensarfazer 

currículos integrados no campo da educação profissional técnica de nível médio. 

Os diálogos formativos experienciados no contexto da construção dessa 

pesquisa nos impulsionam cada vez mais (in)tensamente a compreender os 

movimentos instituintes que, visibilizados pelos atos de currículo, parecem indicar as 

brechas e fissuras presentes nos currículos instituídos e espelhar as potencialidades 

transdutivas de realizações curriculares, que ousada e, muitas vezes, infielmente 

transgridem e traem os caminhos já demarcados e supostamente legitimados.  

Assim, do lócus de nossa inspiração e militância, acreditamos na possibilidade 

de expandir as discussões sobre o currículo integrado à educação profissional, 

provocando reflexões sobre a noção de currículos etnointegrados, concebendo-os 

como modos singulares de experienciar os cursos técnicos integrados porque 

reconhecemos que,  

[...] o mundo do trabalho, da cultura, da política, por exemplo, não 
funciona disciplinarmente, por mais que possam ser atravessados 
por esta lógica, mas são referências que, através de seus 
etnométodos15 podem emanar fontes de saberes outros com 
possibilidades formativas. (MACEDO, 2016, p. 80) 

Afirmamos não ser nossa pretensão institucionalizar essas possibilidades 

compulsoriamente porque compreendemos que o cerne de todo movimento etno se 

indexaliza a práxis desenvolvida em uma perspectiva multirreferencial, fundada na 

heterogeneidade e heterarquia; portanto, os currículos mudam pelas realizações dos 

seus atores.  

A perspectiva etno, proposta nessa reflexão, apoia-se na busca pela afirmação 

e constituição dos saberes produzidos nas e pelas experiências dos atores 

curriculantes que, em movimentos coletivos, buscam a articulação entre trabalho, 

conhecimentos e cultura, sem a pretensão de transformá-la em uma normatização, 

uma prescrição burocrática ou, ainda, uma sequência linear e pasteurizada de uma 

perspectiva curricular tecnicista (Macedo, 2016, p. 39). Sendo assim, esse é um 

                                              
15 Conceito forjado na etnometodologia, etnométodos são compreendidos como métodos que 
os atores sociais produzem ao compreender e interferir com suas ações nas realidades que 
habitam, para todos os fins práticos. Neles estão presentes capacidades de descritibilidade, 
inteligibilidade e analisibilidade com as quais esses atores instituem as ordens sociais nas 
quais estão envolvidos. No nosso caso, os currículos. (MACEDO, 2013, p. 14) 
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construto que se propõe aberto e alimentado pelas experiências e saberes 

singularizantes dos autores/atores que, de forma dialética, o constroem a partir dos 

seus etnométodos. 

Partindo dos seus etnométodos, pessoas pensamfazem currículos, inseridas 

em suas linguagens, histórias, culturas e ideologias e, mais que tudo, em relação, ou 

seja, com-o-outro. Não há como concebê-las em uma perspectiva outra, não há 

como tratá-las como meros reprodutores de instituídos, tentando conformá-las em 

espaços limitados de grades curriculares.  

É preciso compreender as suas compreensões e práticas, desenvolvidas a 

partir dos seus etnométodos e, despidos de “certezas” e burocracias, encarar o 

desafio de interpretar, de forma profunda, densa e rigorosa, as suas construções 

como possibilidades curriculares e formativas. 

[...] constituímos, interativamente, intersubjetivamente, em meio às 
nossas bacias semântico-culturais, modos de pensar e fazer, com os 
quais compreendemos e intervimos nos nossos mundos possíveis. 
Dessa forma, prioritariamente pensamospraticamos currículos com-
versando intercriticamente com etnométodos dos atores sociais 
implicados nas “coisas” do currículo. (MACEDO, 2016, p. 43) 

Nessa direção, assumimos a potencialidade instituinte e transdutiva dos atos 

de currículo que, por meio das mediações intercríticas, multirreferenciais e dialógicas 

aspiram compreensões e intervenções outras, no campo da educação profissional, 

para propor a abertura de espaçostempos que acolham currículos etnointegrados 

como dispositivos curriculares e formativos, situados, (in)tensionados pelos atores 

curriculantes, a partir das relações e realizações estabelecidas entre si e com os 

mundos dos trabalhos, das ciências e das culturas.  
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6. (IN)CONCLUSÕES EM UM CENÁRIO (IN)TENSO DE INCERTEZAS E 

INCOERÊNCIAS 

 

Ao nos posicionarmos frente aos desafios de estar em pesquisa, somos 

provocados também a nos sentirmos em pesquisa e, em consequência disso, somos 

instigados a trazer para o campo nossas singularidades, nossos afetos, nossas 

histórias, nossas implicações, ou seja, não há como estar em pesquisa, puramente 

de forma procedimental, como defende a perspectiva tecnicista, positivista, que 

compreende que o movimento de uma pesquisa, para ter o rigor nos processos e a 

confiabilidade nos resultados, deve partir de uma neutralidade na atuação e na 

relação do pesquisador com o campo. 

Definitivamente esse modelo não nos representa porque entendemos, e 

deixamos explícito ao longo de todo esse trabalho, que pesquisar envolve atos 

políticos, científicos, afetivos que, de forma rigorosa, acolhe as subjetividades, 

heterogeneidades, buscando compreender e revelar as múltiplas leituras sobre o 

contexto e o construto da pesquisa, em suas singularidades e contradições. 

Assim, ao decidirmos sobre refletir e compreender as mediações que se dão 

entre currículos integrados instituídos, atos de currículo instituintes e buscarmos 

transduções curriculares nesse campo, nos colocamos frente ao desafio de 

estabelecer diálogos com atores sociais que, por estarem envolvidos diretamente na 

cena pedagógica, constroem e compartilham seus etnométodos e, com eles, 

desenvolvem atos de currículo integradores, isto é, que acolham as relações entre 

trabalho, ciência e cultura como fundantes do processo formativo dos estudantes 

dos cursos de formação profissional no nível médio. 

Durante nossa itinerância, experimentamos as construções e desconstruções 

necessárias a uma pesquisa que pretende compreender compreensões porque, ao 

estarmos com o outro, em uma dinâmica que tem o diálogo e a dialética como 

princípios, nos reconhecemos autores, nos alteramos nas relações com o outro e 

nos autorizamos a caminhar em direção a uma heurística que tenha como matriz a 

pluralidade. 

Nesse ponto, o fundamental foi nos colocarmos diante do fundamento central 

do nosso construto de pesquisa, o currículo integrado, buscando compreendê-lo a 
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partir de suas matrizes epistemológicas e colocarmos essa compreensão em uma 

perspectiva relacional ao nos encontrarmos com os atores sociais que, nos seus 

cotidianos e experiências, vivem, criam, afirmam e negam essas matrizes.  

Ao refletirmos sobre as perspectivas instituídas sobre o Ensino Médio Integrado 

(EMI), antes de tudo, precisamos reconhecer que estamos  falando de uma 

concepção de ensino médio que, histórica e politicamente, busca superar a visão 

dual do ensino médio na sociedade e nas políticas públicas brasileiras, que tratam o 

ensino médio como algo para poucos, como um privilégio, como simplesmente uma 

etapa de preparação para o ensino superior ou para o mercado de trabalho, a 

depender da  classe social do estudante. 

No campo da educação profissional técnica de nível médio, ainda em uma 

perspectiva histórica, constatamos que os cursos eram organizados de forma 

justaposta, concomitante ou subsequente, em uma dinâmica que tinha uma 

dissociação entre a formação científica básica e a formação técnica profissional, 

tornando, pois, a formação dos estudantes trabalhadores extremamente reducionista 

e tecnicista.    

No contexto dos últimos 20 anos das políticas públicas para a educação 

profissional, buscou-se recompor a relação entre ciência, trabalho e cultura, por 

meio da possibilidade do currículo integrado, que pensa o conhecimento escolar 

para além das formas disciplinares, hierarquizadas.  

Entretanto, o que encontramos de forma recorrente, nos cursos que se 

propõem ser integrados na EPTNM, são projetos e práticas curriculares que 

reforçam a perspectiva dicotomizada e hierárquica das relações entre trabalho, 

ciência e cultura. E, por nossa itinerância no campo, dialogando, conhecendo e 

compreendendo os atos de currículo produzidos pelos atores curriculantes, nos 

propomos a investigar, nos movimentos instituintes, a potencialidade do currículo 

integrado, atos de currículo que perspectivem relações plurais entre trabalho, ciência 

e cultura, em suas diferentes formas e possibilidades. 

Nessa caminhada, a dimensão transdutiva, apresentada por Lourau (1994) 

como uma possibilidade que emerge dos acontecimentos e experiências 

constituídas nas relações entre os atores sociais, tornou-se fundamental para a 

compreensão dos atos de currículo integradores e da potência propositiva que esses 
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movimentos instituintes trazem para a cena pedagógica dos cursos técnicos 

integrados. 

Quanto às questões de pesquisa, delineadas como suporte à itinerância no 

processo de investigação, foi possível observar que, nos documentos instituídos no 

IFBA, como o PPI do instituto, a integração curricular se apresenta como a 

possibilidade mais efetiva de organização curricular e pedagógica, inclusive com o 

delineamento de uma arquitetura curricular focada na perspectiva integradora, inter 

e transdisciplinar. Entretanto, nos PPC dos cursos, especialmente dos mais antigos 

(a maioria), essa possibilidade não se reverbera. Nos PPC dos cursos com os quais 

dialogamos mais diretamente nessa pesquisa, somente observamos proposições em 

direção à integração curricular nos cursos do campus mais novo.  

No sentido das compreensões dos atores curriculantes sobre as relações 

instituído/instituinte no campo da integração curricular, percebemos que há um 

evidente reconhecimento que, em termos gerais, nos cursos mais antigos, 

principalmente, se observa uma justaposição de disciplinas ao invés de uma 

perspectiva de integração.  

Chamou-nos a atenção a percepção dos estudantes sobre como poderia ser 

um currículo integrado e como acontece, de fato, em seus cursos, sinalizando, 

inclusive, a repetição de conteúdos e processos por diferentes disciplinas de forma 

descontextualizada. Tal fato deu-nos o indicativo de que, quando os professores 

investem em um trabalho coletivo e instituinte, por meio de atividades e projetos 

integradores, ou seja, por meio dos atos de currículo integradores, a formação 

acontece em uma dimensão mais efetiva e integradora, contemplando a relação 

entre trabalho, ciência e cultura.  

Percebemos, ainda, que os movimentos instituintes, experienciados nos atos 

de currículo integradores, potencializam transduções curriculares ao oportunizarem, 

em seus movimentos e colisões, as relações entre as perspectivas essenciais de um 

currículo integrado (trabalho, ciência e cultura), as possiblidades heurísticas de uma 

formação que articule ensino/pesquisa/extensão e os etnométodos constituídos 

pelos atores curriculantes.    

Pensar, pois, sobre uma práxis curricular que, mobilizada pelas (in)tensões, 

autorias e alterações produzidas pelos atores curriculantes em movimento, pode 
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provocar, em um processo formativo que busc  a integrar ciência, trabalho e cultura, 

sem desconsiderar as singularidades de cada sujeito envolvido nesse contexto 

formativo e privilegiando a heterogeneidade como uma premissa basilar, nos leva a 

perspectivar um currículo etnointegrado como uma proposição que busque a ruptura 

com a dualidade existente entre formação cientifica e para o trabalho, por meio da 

construção de movimentos formativos que privilegiem a abertura e a diferença em 

seus processos.  

A nossa proposição sobre currículos etnointegrados ancora-se nos 

etnométodos integradores construídos e experienciados pelos atores curriculantes 

no contexto dos seus cursos, compreendendo as singulares heterogeneidades e as 

relações com-o-outro como matrizes fundantes de novas possibilidades formativas 

emancipacionistas.  

Uma vez que o cenário atual, proposto tanto para o ensino médio regular 

(propedêutico) quanto para o integrado à educação profissional, encontra-se sob o 

ataque desconstrutivo de uma contrarreforma, com a publicação da Lei 13.315/2017 

e da BNCC, sentimo-nos mais ainda implicados com a problematização sobre o EMI 

e a necessidade de compreender a possibilidade formativa que reside na práxis dos 

atos de currículo integradores.   

Nessa direção, a proposição abrir novos espaços para dialogar com as 

diferentes potencialidades instituintes e transdutivas, por meio da proposição de 

currículos etnointegrados, concebidos e experienciados a partir de perspectivas que 

reconheçam, compreendam e validem a diferença e a pluralidade no contexto 

educacional, constitui-se em uma premissa basilar para demarcar e fortalecer 

espaços de reexistências social, política, ética e pedagógica.  

Assim, do nosso ponto de vista, essa pesquisa propõe a abertura de 

possiblidades outras de pensarfazer currículos integrados no âmbito do ensino 

médio integrado à educação profissional.  
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APÊNDICE A – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa Currículos Instituídos, 

Atos de Currículo Instituintes e Transduções Curriculares no Contexto dos 

Cursos Técnicos Integrados de Nível Médio, sob a responsabilidade do 

pesquisador Diana Sampaio Melo Pipolo, a qual pretende compreender as 

mediações do currículo instituído, dos atos de currículo instituintes e das 

transduções curriculares no âmbito da proposta de currículos integrados do ensino 

médio profissional do IFBA. 

 
A pesquisa se debruça sobre as relações estabelecidas entre os currículos 

instituídos nos cursos técnicos integrados do IFBA e os atos de currículo instituintes 

e transduções curriculares no contexto dos cursos técnicos integrados de nível 

médio. O estudo pretende fazer uso de alguns dispositivos para a produção de 

informações: o grupo focal, a entrevista e análise documental. 

 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de: (  ) grupo focal, (  ) 

entrevistas,   (  ) participação em atividade em que ocorrerá observação.  

 

A entrevista/grupo focal será gravada em áudio e em vídeo (eventualmente), 

para posterior transcrição e análise das informações, mas a sua identidade será 

preservada.  

 
Os possíveis riscos decorrentes de sua participação na pesquisa podem ser 

sociais culturais e psicológicos, tais como: sentir-se induzido a falar sobre algum 

tema que desconhece, responder a perguntas tendenciosas, manifestar-se sobre 

situações que lhe podem causar algum desconforto. Caso ocorram situações em 

que sejam expostos a contradições ou contraposições nas iterações com outros 

participantes do grupo focal e caso essas situações ocorram há o compromisso de 

suspensão da atividade coletiva e realização de entrevistas individuais. Entretanto, 

se você aceitar participar, estará contribuindo para uma reflexão pedagógica sobre o 
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currículo integrado que pretende contribuir com a ampliação das possibilidades de 

organização e trabalho com esta forma curricular. 

 
Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo 

e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e 

também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada 

em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com 

o pesquisador no endereço Pró-Reitoria de Ensino do IFBA, pelo telefone (71) 2102-

0447ou (71) 98845-9207, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP/IFBA, Av. Araújo Pinho, Nº 39 - Canela - Salvador - BA 40.110-150. 

 

Consentimento Pós–Informação 

 

Eu,___________________________________________________________, fui 

informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 

sabendo que não receber nenhum provento, minha identidade será preservada e 

que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão 

ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de 

nós. 

 
Data: ___/ ___________/ ____ 
 
 
 
______________________________                   
Assinatura do participante                         
 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE B – Roteiro para Condução do Grupo Focal com Professores e 

Pedagogos 

 
 
 

ORIENTAÇÃO PARA GRUPO FOCAL 
 
 
Este grupo focal se apresenta como a possibilidade de, coletivamente, um grupo de 

narradores compartilharem suas percepções, conceituações e vivências sobre o 

Currículo Integrado na Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Por meio do 

grupo focal buscam-se perceber as ideias partilhadas e as divergências, as práticas 

e os sentidos atribuídos pelos participantes às suas experiências com o Currículo 

Integrado. 

 
 
Objetivos 
 
Geral 
 
Compreender as mediações do currículo instituído, dos atos de currículo instituintes 

e das transduções curriculares no âmbito da proposta de currículos integrados do 

ensino médio profissional do IFBA. 

 
 
Específicos 
 
❖ Identificar em documentos institucionais e atividades desenvolvidas por 

professores e estudantes elementos que evidenciem a integração curricular 

proposta para os Cursos Técnicos Integrados. 

❖ Reconhecer, nos atos de currículo, tecidos pelas práticas docentes, evidências 

de integração curricular. 

❖ Perceber nas relações instituído/instituinte, aspectos que orientem a busca por 

possíveis transduções no campo da integração curricular. 

❖ Refletir sobre a possibilidade contributiva da proposição de um currículo 

etnointegrado na EPTNM. 

 

Questões de Pesquisa 
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❖ De que forma se apresenta a integração curricular nos documentos institucionais 

e pedagógicos dos cursos técnicos? 

❖ Como os atores curriculantes compreendem as relações instituído/instituinte no 

âmbito dos currículos integrados dos cursos em que estão envolvidos? 

❖ Como, em seus atos de currículo os atores curriculantes percebem a experiência 

com um currículo integrado? 

❖ Quais as possibilidades transdutivas, instituintes de novos fazeres e saberes, 

podem ser percebidas e compreendidas a partir dos atos de currículo 

integradores, construídos pelos atores curriculantes? 

 

 
Grupo de análise 
 
Docentes dos Cursos Técnicos Integrados, indicados a partir dos seguintes critérios: 

❖ Pertencer ao quadro efetivo do IFBA. 

❖ Atuar, prioritariamente nos cursos técnicos integrados. 

❖ Lecionar disciplinas dos núcleos tecnológico e/ou básico. 

❖ Participar de Projetos Integradores desenvolvidos no curso/campus. 

 

 
Dados gerais do Grupo Focal 
 
Local: _______________________________________________________ 
 
Data:______________             
 
Início: _____:_____:_____                     
 
Término: ____:____:_____ 
 
Registro áudio gravado (duração): _____:_____:_____  
 
 
 
PRIMEIRO MOVIMENTO:  

1. Termo de Livre Consentimento 

2. Reforçar sobre os Riscos: Os possíveis riscos decorrentes de sua participação na 

pesquisa podem ser sociais culturais e psicológicos, tais como: sentir-se induzido 

a falar sobre algum tema que desconhece, responder a perguntas tendenciosas, 
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manifestar-se sobre situações que lhe podem causar algum desconforto. 

3. Responder à Caracterização 

4. Apresentar o tema e o objetivo da entrevista: refletir sobre as atividades 

desenvolvidas em sala de aula e em projetos que potencializem a formação 

integral e integrada dos estudantes. 

 
 
Roteiro Grupo Focal 
 

 

Temas centrais Diretivas 

Educação Profissional 
Técnica (EPTNM) 
 

Organização da EPTNM no país, história e contexto atual; 
Organização da EPTNM no IFBA, função institucional e social; 
Formação técnica no contexto contemporâneo e o mundo do 
trabalho (universidade); 
Compreensão sobre as formas curriculares ofertadas na 
EPTNM no IFBA e sua correlação com o trabalho pedagógico 
realizado em sala de aula; 
Organização do itinerário formativo dos estudantes neste nível 
de ensino; 

Ensino Médio Integrado Relação entre a formação intelectual e manual; 
Percepção conceitual e metodológica; 
Operacionalização da proposta no cotidiano das atividades 
desenvolvidas na escola; 

Currículo Integrado Compreensão da função político-pedagógica do currículo em 
uma proposta educacional;  
Percepção do currículo integrado como forma de trabalho na 
EPTNM; 
Caracterização de uma proposta curricular integrada; 

Atos de Currículo 
integradores no 
cotidiano escolar 

Compreensão dos atos de currículo realizados como 
potencializadores das relações de aprendizagem; 
Identificação de marcas de um currículo integrado nos atos de 
currículo realizados no cotidiano escolar; 
❖ Percepção de mudanças nas relações de ensino e 
aprendizagem a partir da adoção de práticas integradoras; 
❖ Compreensão sobre possíveis formas de organização do 
trabalho pedagógico para a efetivação de um currículo 
integrado na EPTNM; 
❖ Percepções e aprendizagens no exercício docente neste 
formato curricular. 
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Esquemas representativos para as interações 
Etapa: Introdução   
Início: _____:_____:_____                    Fim: ____:____:_____ 

 
 

Observações 

❖  

❖  

❖  

❖  

❖  

❖  
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APÊNDICE C – Roteiro para Entrevistas com Professores 

 
 

ENTREVISTA COM PROFESSORES 

 

PRIMEIRO MOVIMENTO:  

1. Termo de Livre Consentimento 

2. Responder à Caracterização 

3. Apresentar o tema e o objetivo da entrevista: refletir sobre as atividades 
desenvolvidas em sala de aula e em projetos que potencializem a formação 
integral e integrada dos estudantes. 

 

TEMA 1: Educação Profissional Técnica (EPTNM) 

Lei de criação da Rede Federal – 11.892/2008 - Os Institutos Federais são 
instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares 
e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas 
diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 
técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei. 

 

TEMA 2: Ensino Médio Integrado 

Objetivo fundamental, o desenvolvimento integral do ser humano formado por 
valores éticos, sociais e políticos, de maneira a preservar a sua dignidade e a 
desenvolver ações junto à sociedade com base nos mesmos valores. 
Compreendemos a educação como o referencial permanente de formação geral, 
que encerra como objetivo fundamental o desenvolvimento integral do ser humano, 
construído por valores éticos, sociais e políticos, de maneira a preservar a sua 
dignidade e a desenvolver ações junto à sociedade com base nos mesmos valores. 
(PPI, 2014 p. 34).  

 

 

 

Temas centrais Diretivas 

Educação Profissional 
Técnica (EPTNM) 

 

Organização da EPTNM no país, história e contexto 
atual; 
Organização da EPTNM no IFBA, função institucional e 
social; 
Formação técnica no contexto contemporâneo e o 
mundo do trabalho (universidade); 
Organização do itinerário formativo dos estudantes 
neste nível de ensino; 
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TEMA 3: Currículo Integrado 

- Trabalho: O trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com 
a ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta política-pedagógica e do 

desenvolvimento curricular.  (PPI, 2013, p. 30) 

- Transcende aos conteúdos fragmentários e pontuais de ensino, aprendizagem e 
treinamento, pela integração renovada do saber pelo fazer, do repensar o saber e o 
fazer, enquanto objetos permanentes da ação e da reflexão crítica sobre a ação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 4: Atos de Currículo integradores no cotidiano escolar 

- Integração: A busca da integração interdisciplinar permitirá a geração, construção e 
utilização do conhecimento produzido pelo ensino e pela pesquisa aplicada para 
solução de problemas econômico-sociais da região. A vinculação estreita à 
tecnologia, destinada à construção da cidadania, da democracia e da vida ativa de 
criação e produção solidárias em uma perspectiva histórico-crítica; (PPI, 2013, p. 29) 

- Disponibilização de espaços para "experimentos pedagógicos e epistemológicos", 
levando-se em conta os processos de aquisição, de produção e de socialização do 
conhecimento por metodologias que suscitem o aluno à prática desses processos, a 
partir de suas potencialidades e dos conhecimentos prévios adquiridos ao longo de 
suas vivências pessoais.  

 

 

 

 

 

 

 

Temas centrais Diretivas 

Ensino Médio Integrado Relação entre a formação intelectual e manual; 
Percepção conceitual e metodológica; 
Operacionalização da proposta no cotidiano das 
atividades desenvolvidas na escola; 

Temas centrais Diretivas 

Currículo Integrado Compreensão da função político-pedagógica do 
currículo em uma proposta educacional;  
Percepção do currículo integrado como forma de 
trabalho na EPTNM; 
Caracterização de uma proposta curricular 
integrada; 



160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas centrais Diretivas 

Atos de Currículo 
integradores no 
cotidiano escolar 

Compreensão das atividades realizadas como 
potencializadores das relações de aprendizagem 
integradoras; 
Identificação de marcas de um currículo integrado 
nos atos de currículo realizados no cotidiano escolar; 
Percepção de mudanças nas relações de ensino e 
aprendizagem a partir da adoção de práticas 
integradoras; 
Compreensão sobre possíveis formas de 
organização do trabalho pedagógico para a 
efetivação de um currículo integrado na EPTNM; 
Percepções e aprendizagens no exercício docente 
neste formato curricular. 
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APÊNDICE D – Dispositivo para Caracterização dos Docentes e Pedagogos 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS DOCENTES E PEDAGOGOS 

 

C1 – Idade: 
De 20 a 30 anos  (   )                                      De 40 a 50 anos (   ) 
De 30 a 40 anos  (   )                                      Acima de 50 anos (   ) 
 
C2 – Gênero: 
Masculino (   )                                          Feminino (   ) 
Não binário (   )                                       _______________ (   ) 
 
C3 – Nível de Escolaridade: 
Superior (   ) 
Especialização (   )  
Mestrado (   )                                              
Doutorado (   ) 
 
C4 – Qual a sua formação profissional? 
(   ) Bacharel curso_____________________________ 
(   ) Licenciado curso ___________________________ 
(   ) Outro ____________________________________ 
 
C5 – Há quanto tempo atua na docência? 
De 1 a 5 anos  (   )                    De 11 a 15 anos (   )            Mais de 20 anos (   ) 
De 6 a 10 anos (   )                   De 16 a 20 anos (   ) 
 
C6 – Há quanto tempo está no IFBA? 
De 1 a 3 anos (   )                   De 7 a 9 anos (   )                Mais de 12 anos (  ) 
De 4 a 6 anos (   )                   De 10 a 12 anos (   ) 
 
C7 -  Atua em que nível /forma curricular? 
(   ) Integrado(   ) Subsequente(   ) Superior  
 
C8 – As disciplinas que leciona nos cursos técnicos são do: 
(   ) Núcleo Básico (propedêutica) 
(   ) Núcleo Politécnico (diversificada) 
(   ) Núcleo Tecnológico (específica) 
 
C09–Quais atividades/projetos integradores que desenvolve/participa? 
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APÊNDICE E – Roteiro para Condução do Grupo Focal com Estudantes 

 
 

ORIENTAÇÃO PARA GRUPO FOCAL COM ESTUDANTES 
 
 
Este grupo focal se apresenta como a possibilidade de, coletivamente, um grupo de 

narradores compartilharem suas percepções, conceituações e vivências sobre o 

Currículo Integrado na Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Por meio do 

grupo focal buscam-se perceber as ideias partilhadas e as divergências, as práticas 

e os sentidos atribuídos pelos participantes às suas experiências com o Currículo 

Integrado. 

 
 
Objetivos 
 
Geral 
 
Compreender as mediações do currículo instituído, dos atos de currículo instituintes 

e das transduções curriculares no âmbito da proposta de currículos integrados do 

ensino médio profissional do IFBA. 

 
 
Específicos 
 
❖ Identificar em documentos institucionais e atividades desenvolvidas por 

professores e estudantes elementos que evidenciem a integração curricular 

proposta para os Cursos Técnicos Integrados. 

❖ Reconhecer, nos atos de currículo, tecidos pelas práticas docentes, evidências 

de integração curricular. 

❖ Perceber nas relações instituído/instituinte, aspectos que orientem a busca por 

possíveis transduções no campo da integração curricular. 

❖ Refletir sobre a possibilidade contributiva da proposição de um currículo 

etnointegrado na EPTNM. 

 

Questões de Pesquisa 

❖ De que forma se apresenta a integração curricular nos documentos institucionais 

e pedagógicos dos cursos técnicos? 
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❖ Como os atores curriculantes compreendem as relações instituído/instituinte no 

âmbito dos currículos integrados dos cursos em que estão envolvidos? 

❖ Como, em seus atos de currículo os atores curriculantes percebem a experiência 

com um currículo integrado? 

❖ Quais as possibilidades transdutivas, instituintes de novos fazeres e saberes, 

podem ser percebidas e compreendidas a partir dos atos de currículo 

integradores, construídos pelos atores curriculantes? 

 
 
Dados gerais do Grupo Focal 
 
Local: _______________________________________________________ 
 
Data:______________             
 
Início: _____:_____:_____                     
 
Término: ____:____:_____ 
 
Registro áudio gravado (duração): _____:_____:_____  
 
 
 
PRIMEIRO MOVIMENTO:  

5. Termo de Livre Consentimento 

6. Reforçar sobre os Riscos: Os possíveis riscos decorrentes de sua participação na 

pesquisa podem ser sociais culturais e psicológicos, tais como: sentir-se induzido 

a falar sobre algum tema que desconhece, responder a perguntas tendenciosas, 

manifestar-se sobre situações que lhe podem causar algum desconforto. 

7. Responder à Caracterização 

8. Apresentar o tema e o objetivo da entrevista: refletir sobre as atividades 

desenvolvidas em sala de aula e em projetos que potencializem a formação 

integral e integrada dos estudantes. 

 
 
Roteiro Grupo Focal: 
 

 

Tema 1: O IFBA e o Curso 
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- Como foi a escolha para estudar no IFBA e no Curso? (quem decidiu?) 

- Como você compreende a organização do curso que faz? (subsequente, integrado) 

- E hoje qual a percepção que você tem do curso? 

 

Tema 2: Currículo Integrado 

 

- Você percebe o seu curso como integrado? Integra o que? 

- Você consegue identificar a preparação para o trabalho, a ciência, a tecnologia e a 

cultura no dia-a-dia do seu curso?  

 

Tema 3: Atos de currículo integradores 

 

- Onde você vê acontecer no seu curso a integração da sua formação profissional 

para a vida futura, outros cursos, universidade e trabalho? 

- Você sente que sua formação tem uma relação com o contexto social, cultural em 

que você está inserido? 

- É possível perceber nas atividades/projetos desenvolvidos pelos professores, links 

com outras disciplinas do curso?  

- Algum professor estabelece a conexão entre as diferentes disciplinas e o curso 

durante as aulas, atividades e projetos? 

- Durante as atividades que são desenvolvidas pelos professores como você 

percebe a relação do que está fazendo nos projetos, o que viu em sala de aula nas 

disciplinas e as possibilidades de sua vida futura seja na atuação profissionalmente 

ou em outros cursos superiores, ou outras perspectivas de vida pessoal? 

 

Esquemas representativos para as interações 
Etapa: Introdução   
Início: _____:_____:_____                    Fim: ____:____:_____ 
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Observações 

❖  

❖  

❖  

❖  

❖  

❖  
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APÊNDICE F – Dispositivo para Caracterização dos Estudantes 

  
 

CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDANTES 

 

C1 – Idade: 

De 15a 17 anos  () 

De 18 a 20 anos  (   )                                      Acima de 20 anos (   ) 

 

C2 – Gênero: 

Masculino (   )                                          Feminino (   ) 

Não binário (   )                                       _______________ (   ) 

 

C3 – Curso: 

___________________________________________________ 

 

C4 – Série/Ano do Curso: 

(   ) 1o Série/Ano 

(   ) 2o Série/Ano 

(   ) 3o Série/Ano 

(   ) 4o Série/Ano 

 

C5 – De forma sucinta comente sobre a sua participação no Projeto e as 

contribuições dele para a sua formação profissional/pessoal. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 


