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RESUMO 

 

 

Tendo como objetivo investigar a implementação do Currículo Integrado no IFPB – Campus 

de João Pessoa, no período de 2004-2014, esta tese norteia-se pela seguinte questão de 

pesquisa: o que impede a implementação do Currículo Integrado no IFPB? Em busca dessa 

resposta, empreendeu-se o percurso investigativo, partindo-se da pressuposição da existência 

de variados fatores que obstaculizam essa implementação nos cursos técnicos. Com tal 

direcionamento, consolidou-se a pretensão de, precipuamente, compreender a relação entre os 

sentidos atribuídos ao Currículo Integrado pelos professores do IFPB, e a pluralidade de 

fatores implicados no processo de sua implementação, visando identificar quais seriam os 

indicadores de bloqueios e os de mudanças. Para explicitar a natureza dessa relação, utilizou-

se a metodologia da entrevista compreensiva, elegendo-se − como princípios teórico-

metodológicos −, a multirreferencialidade, a configuração/interdependência, o sentido social, 

a relação identidade/alteridade e a implicação. Decidiu-se pela aplicação dessa metodologia 

considerando-se o fato de que a entrevista compreensiva possibilitaria, por intermédio das 

falas dos professores e de suas intersubjetividades, a adequada interpretação dos sentidos 

revelados por suas ações. Os resultados apresentados derivaram, a partir das falas dos 

professores, a seguinte constatação: o IFPB, embora tenha desenvolvido um conjunto de 

atividades pedagógicas que objetivaram a Integração Curricular, teve de lidar com os 

inúmeros impedimentos à implementação dessa modalidade curricular, a exemplo da falta de 

clareza do conceito de integração curricular e de continuidade de sistematização desse 

processo, da estrutura organizacional e pedagógica do Instituto, da cultura docente, da 

formação de professores, entre outros fatores, que também se constituíram empecilhos, o que 

justamente referenda a tese que ora se apresenta. Tudo isso, enfim, fortalece a crença de que 

esta pesquisa poderá contribuir com novas formas de promover a Integração Curricular no 

âmbito dos Institutos Federais.  

 
Palavras-chave: Currículo Integrado do IFPB. Trabalho docente. Integração curricular. Cultura 

docente. 
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ABSTRACT 

 

With the objective of investigating the implementation of the Integrated Curriculum at the 

IFPB - Campus of João Pessoa, in the 2004-2014 period, this thesis is guided by the following 

research question: what hinders the implementation of the Integrated Curriculum at the IFPB?  

In pursuit of this answer, the investigative course was undertaken, starting from the 

assumption of the existence of several factors that hamper this implementation in the technical 

courses. In the light of this perspective, the purpose to understand the relationship between the 

meanings attributed to the Integrated Curriculum by the IFPB teachers and the plurality of 

factors involved in the implementation process was consolidated, aiming to identify both the 

indicators that block this process as well as those which change it.  To explain the nature of 

this relationship, the comprehensive interview method was used, choosing, as theoretical and 

methodological principles, the multireferentiality, configuration / interdependence, social 

sense, identity / alterity relation and implication. It was decided to apply this methodology 

considering the fact that the comprehensive interview would enable, through the teachers´ 

statements and their intersubjectivities, the suitable interpretation of the senses revealed by 

their actions. The presented results from the teachers' statements led to the following finding: 

although the IFPB has developed a set of pedagogical activities that aimed at Curricular 

Integration, it had to deal with several restraints related to this curricular modality 

implementation, such as the lack of clarity  regarding the concept of curricular integration and 

of systematization continuity of this process, of the Institute´s organizational and pedagogical 

structure, of the teaching culture, of teacher training, among other factors, which also 

constituted obstacles; and this rightly refers to the thesis that now is presented.  All this, 

finally, strengthens the belief that this piece of research may contribute to new ways of 

promoting Curricular Integration within the Federal Institutes. 

 

Keywords: IFPB Integrated Curriculum. Teaching work. Curricular integration. Teaching 

culture. 
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RESUMÉ  

 

Ayant comme l’objectif investiguer l’implémentation du Curriculum Integré à l’IFPB - 

Campus de João Pessoa, dans le période 2004-2014, cette thèse se construit par la quête d’une 

réponse à la question suivante: qu’est-ce qui empêche l’implémentation du Curriculum 

Integré à l’IFPB ? Pour chercher cette réponse, on a décidé pour le parcours investigatif, à 

partir de la pressuposition de l’existence  de plusieurs facteurs qui limitent cette 

implementation dans les cours techniques. Avec tel direccionement, on a consolidé la 

prétension de, tout d’abord, comprendre les rapports existant entre le sens atribués au 

Curriculum Integré par les professeurs de l’IFPB et la plurarité de facteurs impliqués dans le 

processus de son implémentation, visant à identifier quels seraient les indicateurs limitants et 

ceux de changements. Pour expliciter la nature de cette rélation, on a utilisé la méthodologie 

de l’enterview comprehensible, tout en privilégiant – comme des principes théorique-

méthodologiques – la multireferencialité, la configuration/interdépendence, le sens social, le 

rapport identité/altérité et l’implication. On a decidé par cette méthodologie, parce que 

l’enterview comprehensible faciliterait, à partir de l’écoute des paroles des professeurs et de 

leurs intersubjectivités, une adéquate interprétation des sens révelés par leurs actions. Les 

résultats presentés mènent, à partir des paroles des professeurs, à la constatation suivante : 

bien que l’IFPB ait réalisé des activités pédagogiques objectivant accomplir l’Intégration 

curriculaire, l’institution a dû faire face à des différents empêchements à l’implémentation de 

cette modalité curriculaire. L’on cite, par exemple, l’absence d’une compréhension claire du 

terme Intégration curriculaire ; le manque de suite dans la systématisation de ce processus ; le 

manque de strtucture organizationelle et pédagogique de l’IFPB, la culture des enseignants, la 

formation des professeurs, parmi d’autres facteurs, qui ont, eux aussi, constitué un 

empêchement. Cela étant dit, ce sont exactement ces facteurs qui sont à la base des réflexions 

de ce texte. Tout ça, enfin, ne fait que rendre plus forte la croyance que cette recherche pourra 

contribuer à la promotion de l’Intégration Curriculaire dans le réseau des Institutos Federais. 

  

 

Mots-clés: Curriculum Integré de l’IFPB. Travail des enseignants. Intégration curriculaire. 

Culture enseignante.  
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CAPÍTULO I – ORIGEM DA PROBLEMÁTICA 

 

A formação profissional, na década de 1970, mais especificamente no período 

denominado “milagre econômico”, passa a assumir um relevante papel no campo das 

mediações da prática educativa, no sentido de responder às exigências da produção capitalista. 

Até essa década, essa formação se traduzia no treinamento para a produção em série e 

padronizada, fato que contribui para a incorporação ao mercado de trabalho de operadores que 

desempenhavam tarefas simples, rotineiras e previamente delimitadas. Assim, havia pouca 

margem de autonomia para o trabalhador, uma vez que o conhecimento técnico e 

organizacional era da competência dos gerentes. Sob essa ótica, a baixa escolaridade dos 

trabalhadores não era vista como impedimento significativo a expansão econômica.   

Nesse contexto, a Lei nº 5.692/71 se constituiu como uma tentativa de organizar a 

educação de nível médio brasileiro como sendo profissionalizante para todos, sendo este um 

dos seus propósitos ao atendimento às demandas por técnicos de nível médio. A ideia era que 

a profissionalização obrigatória consubstanciada por intermédio dessa Lei promoveria a 

superação da dualidade neste nível de ensino. Desse modo, a profissionalização obrigatória 

vai sendo extinta, de forma que ao final dos anos de 1980 emerge no Congresso Nacional o 

processo que culmina com a entrada, em vigor, de uma nova LDB 9394/96. 

Na década de 1980, no Brasil, sob a efervescência de lutas pela democracia e em 

defesa da escola pública, instaura-se um processo de mobilização com representantes dos 

diversos segmentos organizados da sociedade civil para discussão da Nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN. Nesse contexto, tem origem a proposta de unidade 

entre a formação geral e a formação profissional, em que o Fórum Nacional de Defesa da 

Escola Pública apresentou papel relevante, buscando a superação da dicotomia entre cultura 

geral e cultura técnica. Esse movimento a favor da integração emergiu das reivindicações 

progressistas de concepções de grupos que lutavam por uma maior democratização da 

sociedade. Constituíram-se, nesse momento, dois ideários e projetos conflitantes: de um lado, 

uma concepção pedagógica – escola unitária, associada a uma educação politécnica na 

perspectiva gramsciana, que buscava romper a dicotomia entre ensino médio e formação 

profissional, configurada pela divisão social do trabalho.  

De um lado, uma educação de natureza instrumentalizadora, que buscava a eficiência e 

a produtividade, uma adequação ao modelo neoliberal. Nos últimos anos, em um contexto 

dito "globalizado", a preocupação com um ensino integrado deu a tônica desse debate na 

educação profissional. Esse contexto social e econômico, em todos os setores da vida social, 
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acabou induzindo o Brasil a se inserir nessa nova ordem mundial, na qual a educação é vista 

como elemento relevante para solucionar a crise de produtividade e de competitividade dos 

países industrializados, ressignificando o seu papel para atender as necessidades da população 

e do mercado de trabalho.  

Do outro lado, a integração curricular nasce buscando superar a redução de preparação 

para o trabalho do seu aspecto operacional simplificado, contrapondo-se à noção de 

competência, adotada na educação profissional, presente no Decreto 2.208/97, cuja ênfase 

converge para o desempenho, a produtividade e a competitividade em todas as atividades 

humanas. Durante o ano de 2003 e até julho de 2004, ocorreu forte debate no tocante a 

articulação ensino médio e educação profissional. As suas reflexões levaram a compreensão 

de uma solução transitória e “viável” - o ensino integrado ante uma base de formação geral 

como condição para se fazer a travessia para um ensino politécnico, a ser implantado num 

contexto histórico posterior, dependendo das modificações sociais e políticas da sociedade. 

Para Ciavatta, Frigotto e Ramos (2005), as características da sociedade brasileira, naquele 

momento, impossibilitavam a implementação da politecnia, devido a desigualdade sócio – 

econômica e a realidade de jovens trabalhadores que são obrigados a inserir-se precocemente 

no mundo de trabalho para complementar a renda da família, ou, para auto–sustentar-se. A 

partir disso, se estruturaram as bases originárias do Decreto nº 5.154/2004. 

Como consequência dos marcos regulatórios, essa integração deflagrou uma nova 

organização para a educação profissional, trazendo outra configuração para o ensino médio e 

para o ensino técnico. A integração, apesar de não contemplar a educação politécnica, 

recupera elementos desse modelo educacional, sendo entendida pelos educadores do Grupo de 

Trabalho – GT Educação e Trabalho, como uma “travessia” para se chegar à “politecnia” 1. A 

concepção de ensino médio politécnico ou tecnológico, amplamente debatida na década de 

1980, vislumbrava atender a esse horizonte da formação humana.  Saviani (2007) indica que 

que o meio para superar essa concepção de formação, voltada para a preparação de mão-de-

obra para o mercado, encontra-se na educação politécnica que implica a união entre escola e 

trabalho, ou mais especificamente entre instrução intelectual e trabalho produtivo. 

As âncoras conceituais proporcionadas por Ciavatta, Frigotto e Ramos (2005, p. 15) 

ajudam a entender o ensino médio integrado ao ensino técnico, presente no debate. Em suas 

palavras, embora a "integração seja uma condição social e historicamente necessária para a 

                                                           

1 Diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de 

trabalho produtivo. Ver Saviani (2003, p.140). 
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construção do ensino médio unitário e politécnico, não se confunde totalmente com ele, 

porque a conjuntura da realidade não o permite”.  

Embora saibamos de seus limites na sociedade capitalista, a Integração, ao longo de 

sua trajetória histórica, é defendida por autores de distintas correntes teóricas, em oposição à 

tradicional fragmentação e à compartimentalização do conhecimento. Esse debate é 

fortalecido a partir do entendimento de que existe uma correlação entre as disciplinas e os 

conhecimentos, numa perspectiva relacional. Desse modo, retoma-se o discurso da integração 

no Brasil e em vários países do mundo, por intermédio de propostas oficiais e organismos 

internacionais, a exemplo da UNESCO. É a visão de que o mundo produtivo caminha por 

meio de processos cada vez mais integrados, sinalizando o entendimento de que a formação 

das pessoas deve ter como alicerce os princípios da interdisciplinaridade e da 

contextualização na organização do currículo. Em estudos realizados sobre integração, 

Santomé (1998), assinala que  

 

a defesa de um currículo globalizado e interdisciplinar converte-se em um dos 

sinais da identidade mais idiossincrático de uma espécie de ideologia que 

serve para definir os limites de uma corrente pedagógica que mesmo com 

divergências internas mais ou menos importantes, exibe essa defesa como um 

sinal de identidade suficiente para distinguir-se de outro grande grupo, como o 

dos partidários da disciplina (SANTOMÉ, 1998, p. 26). 

 

Nessa direção, o Decreto no 5.154/2004 e as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN 

estabelecem formas de integração da educação básica (mais especificamente do ensino médio) 

com a educação profissional. Merece destacar que, ao longo da história, essas propostas de 

integração partilharam uma crítica à organização do currículo por disciplina e à visão 

hierárquica e dogmática entre os conhecimentos. Conforme Pacheco (2011), o decreto, por si 

só, não basta; é necessário que as práticas dos professores sejam modificadas, bem como o 

aperfeiçoamento das estruturas de gestão do currículo. Para esse autor, as fases do currículo 

permitem compreender que a concretização de uma integração curricular demanda uma 

prática pedagógica que seja uma forte expressão do diálogo entre todas as esferas curriculares, 

precisando-se, para além, cristalizar isso em uma realidade. 

Esta pesquisa é mobilizada pela problemática dos docentes frente a essa nova 

concepção pedagógica – a integração curricular, norteadora da organização do currículo. 

Como sabemos, os docentes enfrentam desafios, constroem mediações, sinalizam a 

incorporação de ideários estabelecidos nos projetos dos cursos, mas ainda não se observam 

níveis de resistência na ultrapassagem de uma visão de currículo pretérita, de uma 
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compreensão do currículo como grade curricular, utilizada para estabelecer os tempos e os 

espaços escolares.  

 O Currículo Integrado apresenta-se como uma nova configuração, geradora de 

dilemas, principalmente para os docentes. E isso ocorre em função de uma mudança 

paradigmática, em que se passa de um currículo no qual os conhecimentos estão 

historicamente compartimentalizados para um modelo de currículo em que a organização dos 

conteúdos contempla uma formação geral e profissional, segundo o princípio da completude. 

Nesse contexto, percebemos marcas de tensão e resistência em torno da reforma da educação 

profissional de nível técnico, com um novo modelo pedagógico, contrapondo-se à pedagogia 

das competências. É justamente nessa conjuntura que se instaura um movimento de 

mobilização nacional de educadores, avesso a essa pedagogia que prega a implantação da 

integração curricular. O cenário impõe aos docentes o enfrentamento do desafio de 

redimensionar suas práticas pedagógicas, reorientando-as na direção de uma ruptura com a 

organização do conhecimento fragmentado e compartimentalizado nas disciplinas, em favor 

de seu reordenamento numa perspectiva integradora. O Currículo Integrado procura reduzir o 

isolamento entre as diferentes disciplinas curriculares, agrupando-as num contexto mais 

amplo. 

 Sob essa ótica, Santomé (1998) enfatiza que nos últimos anos um certo e necessário 

pragmatismo converteu-se num eixo de discussão preferencial no momento de justificar a 

vantagem de um currículo mais globalizado (integrado) e interdisciplinar. Num quadro assim 

delineado, emerge a questão verticalizadora de nosso estudo: o que impede a implementação 

do Currículo Integrado no IFPB? Em princípio, admitimos que há um conjunto de fatores que 

obstaculizam a implementação dessa integração curricular nos cursos técnicos; e isso em 

decorrência de tantas outras implicações. Comecemos pela própria concepção de currículo 

para além de procedimentos, de técnicas e de métodos, ou seja, de questões que envolvem a 

organização do conhecimento e do “como fazer” no espaço da escola. Essa percepção já dá o 

tom da necessidade de colocar como horizonte, para proceder à sua análise, as relações entre 

currículo e estrutura social, currículo e cultura. Afinal, devemos analisar não só as relações de 

poder contidas no currículo, mas também o seu entendimento como política educacional na 

sua gestão.  
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 Visando a esse alcance, traçamos nosso objetivo central: compreender a relação entre 

os sentidos2 atribuídos ao Currículo Integrado, por docentes do IFPB, e a pluralidade de 

fatores implicados em sua implementação. Para isso, buscamos identificar os indicadores de 

bloqueio à implementação do Currículo Integrado no IFPB e os indícios de mudanças, a partir 

da análise das falas de 10 (dez) docentes do Campus de João Pessoa. Refletir acerca dos 

sentidos atribuídos ao Currículo Integrado possibilitar-nos-ia o entendimento das 

subjetividades presentes nas escolhas de suas formas de agir, ou melhor, de suas ações 

educativas. Essa constatação justifica nossa pretensão de tentar compreender, em seu pleno 

sentido, a ação social dos docentes, implicados no projeto formativo do IFPB. Como explicita 

Marc Augé, “[…] compreender os sentidos é discernir as relações e a ocorrência essencial das 

mesmas, simbolizadas e efetivadas entre humanos pertencentes a uma coletividade particular” 

(1999, p. 43). 

O currículo tem-se tornado o centro das discussões no contexto educacional, tendo em 

vista ser o fio condutor das formas de organização do conhecimento na vida escolar. Na 

verdade, bem além disso, ele é um recurso que atravessa todos os segmentos sociais, 

configurando-se em um alicerce de poder e de política. Por isso mesmo, justifica a existência 

do dilema dessa passagem de um modelo para outro, um processo abastecido pelos potenciais 

de bloqueios e de mudanças, os quais têm de ser concebidos numa perspectiva mais ampla, 

conforme a teoria elisiana. Esse fenômeno, vale esclarecer, vem acontecendo dentro de uma 

sequência de longa duração, no âmbito de um processo histórico: marcas históricas mundiais, 

brasileiras, nordestinas, paraibanas. Muitas são, pois, as razões que ditam a necessidade de se 

compreender os sentidos atribuídos por docentes ao Currículo Integrado, a partir de sua ação 

social.  

 

1.1 CENÁRIOS 

 

1.1.1 Como sujeito implicado 

 

Como pedagoga, implicada com a Instituição, investida do papel de coordenadora 

pedagógica (IFPB, Campus João Pessoa), visamos ao desenvolvimento da proposta de 

Currículo Integrado, tendo, por isso, clareza da legislação que rege a educação profissional 

para os docentes, das diretrizes e dos princípios que norteiam a construção dos projetos 

                                                           

2 Sentido em itálico será utilizado com o significado contido na teoria aqui desenvolvida e o sentido dos 

professores (as).  
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pedagógicos dos cursos. Também como membro da equipe pedagógica e gestora educacional, 

participamos da mobilização da comunidade escolar, durante as discussões que antecederam a 

elaboração e a implantação dos projetos pedagógicos, nos vários cursos e nos campi da 

Instituição, a partir de 2004. Conforme Lourau (1975), estar implicada significa realizar ou 

aceitar a análise de nossas próprias implicações e, ao fim de tudo, admitir que somos 

objetivados por aquilo que pretendemos objetivar: fenômenos, acontecimentos, grupos, ideias. 

A implicação deve ser vista como a relação que estabelecemos em diferentes instituições com 

as quais nos encontramos, que nos constituem e nos atravessam. 

Nessa mesma linha de raciocínio, entendemos que nossa participação como pedagoga 

nesse processo (considerando o nosso envolvimento como membro da equipe pedagógica do 

IFPB e, portanto, nossa relação direta com o Currículo Integrado), coloca-nos, fatalmente, 

implicada nesta análise, que nos favorecerá uma visão diferenciada a partir do lugar que 

ocupamos.  

Além de ser pedagoga, assumimos as funções de Coordenadora Pedagógica e Chefe 

do Departamento de Ensino (2010-2014), responsável por mediar a articulação pedagógica 

para uma eficiente intervenção nos processos de integração curricular na Instituição, sem 

perder de vista outras atribuições que extrapolam as questões técnicas de currículo. 

Neste percurso, consideramos, antes de tudo, o fato de que podemos explorar aquilo 

que influencia nosso olhar, nossa intervenção. Assim é que concebemos a nossa implicação 

com o tema e a Instituição, a partir do nosso engajamento, de forma pessoal e coletiva, em 

uma práxis científica (BARBIER, 1985), que traduz nossas posições construídas 

historicamente, no intercurso de um projeto sociopolítico que se coaduna com a construção 

social do conhecimento, numa demonstração de que o pesquisador, ao olhar o objeto de 

investigação, traz consigo a implicação de seu contexto de inserção e de suas idiossincrasias 

(LOURAU, 1975). Essa implicação contempla, por um lado, o lugar que ocupamos nas 

relações sociais, na divisão social do trabalho; por outro lado, nosso lugar de pesquisadora e 

profissional inserida no contexto da pesquisa: como se realizam nossas diferentes 

intervenções ou mesmo a forma de construir  os sentidos não só dos interlocutores da pesquisa 

mas também os nossos – como pedagoga e gestora – no processo de análise.  

É justamente em função desse enredamento que nos sentimos fazendo parte de um 

modo institucional de refletir o Currículo Integrado no dia a dia, junto aos docentes, aos 

estudantes e aos gestores. Mas não despercebemos o fato de que o currículo está inserido em 

uma configuração mais ampla, em que cabe a ação da pedagogia nos Institutos, pois  
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constituídos por escolas de ensino médio integrado à educação profissional, por cursos de 

graduação e de pós-graduação, ao mesmo tempo. 

E uma vez que a temática desta pesquisa entremeia-se com as linhas de nossa vida 

profissional e das histórias que tecemos no trabalho como pedagoga, traçamos um pouco das 

trilhas percorridas nessa caminhada.  

O sertão do Ceará foi meu primeiro berço. O contexto rural e a educação de pais com 

pouca instrução não se faziam muito favoráveis a uma formação mais apurada. Mesmo assim, 

deu-se a ultrapassagem: na cidade de Iguatu – CE, iniciamos a formação fora da esfera 

familiar. A entrada no mundo da escrita deu-se aos 5 (cinco) anos numa escola pouco 

convencional, a casa da própria professora.  

Mais tarde, já em uma escola pública, e, principalmente, no 2o grau (hoje ensino 

médio), fomos nos encantando pelo magistério, a partir da influência de algumas professoras e 

de minhas próprias inclinações e objetivos. 

A vinda para a Paraíba, na década de 1990, além do primeiro emprego remunerado na 

Prefeitura Municipal de João Pessoa abriu a possibilidade de fazer Licenciatura em Pedagogia 

(1994), na UFPB. Na década de 1990, a graduação foi marcada pelo clima de efervescência 

da discussão sobre o papel do supervisor educacional. Naquele período, escolhia-se o 

segmento da administração, orientação ou supervisão escolar em contextos escolares. Depois, 

essa atuação foi sendo ampliada, inclusive, para trabalhar na indústria. Nossa opção foi pela 

supervisão escolar, com o objetivo de trabalhar diretamente com docentes. 

Em 1995, aprovada em concurso para a então UNED de Cajazeiras, fui convocada 

para assumir na Escola Técnica Federal da Paraíba – ETFPB, em João Pessoa. No mesmo 

ano, ingressei numa pós-graduação, especialização em metodologia do ensino superior na 

Universidade de João Pessoa. Em razão dos encargos com a coordenação pedagógica e a 

coordenação do curso de especialização, adiamos por um tempo o sonho do Mestrado em 

Educação (2006). Em 2013, decidi fazer o Doutorado, também em Educação, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

Não obstante os muitos volteios assinalados, o estudo do currículo sempre esteve 

presente nessa trajetória profissional e acadêmica, tanto que, na graduação, o primeiro 

trabalho de iniciação científica versou sobre “o currículo pleno” (1993). Além disso, durante o 

estágio curricular de Pedagogia, realizado numa escola municipal, novamente surgiu a 

oportunidade de discutir o Currículo no Projeto Pedagógico da Escola. E ainda uma vez, essa 

temática coloca-se recorrente em nosso percurso: ao ingressar na então ETFPB, hoje IFPB, a 

escola vivenciava o processo de implementação do novo Projeto Pedagógico e uma “nova” 



23 

 

estrutura curricular. Para além de tudo isso, um registro especial: nossa atuação docente 

ministrando cursos sobre Currículo, tanto no Instituto quanto em outras instituições de ensino. 

Na especialização em metodologia do ensino superior, voltamos a nos envolver com 

essa temática ao participar do processo de mudança da Escola Técnica em Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Paraíba. Naquele momento, a então Escola Técnica passava por 

uma fase de transição, à procura de um “novo” modelo pedagógico, que tinha como referência 

os estudos curriculares do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte 

(CEFET–RN). A mudança para CEFET–PB ocorreu, apenas em 1999, com ampliação da 

oferta de cursos em diversos níveis. Em 2008, vivencia-se mais uma nova mudança, quando 

se define o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, dando-lhe uma outra 

identidade e ampliando seus objetivos. Aliás, a década de 1990 foi repleta de novas diretrizes 

e concepções pedagógicas que nortearam a construção dos projetos pedagógicos de seus 

cursos. 

Também no mestrado, o objeto de estudo foi o currículo baseado nas competências. 

Desde então, já acompanhávamos as reformas na educação profissional e na implementação 

de currículos e projetos pedagógicos de cursos, procurando participar de eventos 

educacionais, com apresentações de trabalhos de pesquisa e algumas publicações relacionadas 

a essa temática. E isso nos é gratificante, na medida em que nos impulsiona nessa busca 

contínua de um projeto de educação cuja centralidade esteja na formação humana integral, 

baseada no trabalho como princípio educativo, que difere da preparação de recursos humanos 

para atender às demandas de mercado. Ou seja, na formação de sujeitos que possam, de forma 

autônoma, analisar criticamente a realidade em que estão inseridos e, em particular, o mundo 

do trabalho, posicionando-se de forma competente, técnica e política, em função dos 

interesses e das necessidades coletivas, assim como dos seus próprios interesses (MOURA, 

2010). 

O profissional de pedagogia, nos Institutos Federais, vive um dilema nos tempos 

atuais: o de acompanhar e orientar os estudantes adolescentes dos cursos técnicos integrados 

e, ao mesmo tempo, desempenhar seu papel de mediação pedagógica junto aos docentes dos 

vários níveis e modalidades de ensino. Como a demanda dos Cursos Técnicos Integrados é 

ampla, a ação pedagógica acaba mais restrita às emergências do cotidiano de estudantes, 

docentes, pais e coordenadores de cursos. O problema é que essa ação termina por não 

construir uma experiência no campo pedagógico, comprometendo o campo específico de 

apoio à formação contínua dos docentes, desencadeando por vezes o estabelecimento de 

confrontos entre as práticas docentes e os fundamentos teóricos evocados pela pedagogia. Isso 
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sem mencionar a resistência dos docentes (sejam estes bacharéis ou licenciados) frente a essas 

intervenções pedagógicas. 

Na linha dessas intercorrências, assumimos que o nosso interesse seminal pela 

discussão sobre Currículo Integrado no IFPB está associado às tentativas de implementar a 

integração curricular nos cursos técnicos, de forma efetiva. É certo que as condições ideais 

para a implementação do ensino técnico integrado precisam ser garantidas, assumindo a 

concepção do “inédito viável” como algo cheio de possibilidades.  

Tomando por alicerce essas experiências, como pedagoga e também como professora, 

lançamos o olhar sempre direcionado para um currículo cuja finalidade fosse a formação de 

cidadãos competentes tecnicamente, mas com formação humana. É nesse horizonte crítico 

que esta tese se inscreve, com a proposta de problematizar a implementação do Currículo 

Integrado no IFPB – Campus de João Pessoa, no período de 2004 a 2014. 

Nossa pretensão, provocada pela realidade geradora de variadas significações e 

movida pela experiência concreta e por “advertências teóricas”, é dar visibilidade maior aos 

determinantes mais gerais e significativos da análise da implantação de um Currículo 

Integrado (IFPB), tentando compreender/desnudar as relações, os potenciais de bloqueio e de 

mudanças, desvelados a partir dos sentidos atribuídos pelos docentes ao processo de 

construção desse Currículo Integrado. 

Nosso comprometimento, contudo, ultrapassa o lugar que ocupamos na Instituição. 

Refletiremos acerca das nossas escolhas, espelhadas no título apresentado no texto: “Sobre o 

processo de construção um “inédito viável”. É um tema introduzido no item que segue como 

indicativo do lugar no qual nos ancoramos – um campo de utopia.  

 

1.2 O CURRÍCULO INTEGRADO  

 

A Integração Curricular reaparece nos discursos no Brasil, e também em outros países, 

na década de 1990, no contexto das propostas oficiais e das políticas educacionais de 

organismos internacionais, bem como na literatura de autores brasileiros e estrangeiros. A 

legislação, aqui no País, indica que o currículo seja organizado de forma integrada, com vistas 

a superação do trabalho disciplinar que durante muito tempo tem determinado nossos sistemas 

de ensino. Conforme Santomé (1998), o que está caracterizando a educação obrigatória em 

todos os países é o seu interesse em obter uma integração de campos do conhecimento e 

experiências que possibilitem uma compreensão reflexiva e crítica da realidade. É uma década 

caracterizada como um período de mudanças processadas no sistema educacional brasileiro, 
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particularmente na educação profissional de nível técnico. Nessa década, as escolas técnicas e 

CEFETs, devido à sua organização, formavam um subsistema do ensino técnico de segundo 

grau, com a função de formar técnicos de nível médio. Com a promulgação da Nova LDB no 

9.394/96, houve a desvinculação da educação profissional do ensino regular, tornando-a 

complementar à educação básica.  

Apesar de estarmos discutindo, nesta pesquisa, o Currículo Integrado, essas propostas 

de mudanças nas políticas educacionais implicam em modificações não somente na 

organização curricular, em seu sentido mais amplo, como também na forma de gestão desse 

Currículo em sala de aula. A integração não trata somente de uma metodologia diferenciada 

de trabalho, diz respeito também às relações dos conteúdos com experiências e vivências, 

possibilitando ao aluno compreender e participar do mundo em que vive.  

A articulação entre a formação geral e a profissional foi assim restabelecida, a partir da 

revogação do Decreto no 2.208/97 e da aprovação do Decreto no 5.154/04, construído no 

campo de disputas políticas e teóricas. O Decreto 2.208/97 estabeleceu a separação entre 

ensino médio e ensino técnico, representando o retorno da dualidade do ensino, ou seja, o 

ensino médio para os setores das classes médias e a educação profissional para as classes 

trabalhadoras.  É justamente nesse horizonte da implementação do Currículo Integrado que 

este trabalho se insere, buscando discutir os fatores impeditivos dessa implementação, 

considerando suas normas reguladoras, conforme o Decreto 5.154/2004 e a Resolução 

CEB/CNE no 06/2012. Tendo em vista essa deriva, justifica-se a necessidade de 

enveredarmos por esse universo para compreender a origem dessa problemática no IFPB. 

No ano de 2004, houve um embate entre os educadores acerca do Decreto 5.154/2004. 

Somente em 2012, foi promulgada a Resolução CEB/CNE no 06, de 20 de setembro de 2012, 

que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 

Técnico, após um processo de revisão e atualização. No artigo 3o desta Resolução, consta que 

a educação profissional técnica de nível médio deve ser desenvolvida nas formas articulada e 

subsequente ao Ensino Médio, podendo a primeira ser integrada ou concomitante a essa etapa 

da educação básica. 

Não obstante, vale ressalvar que existem contradições em termos de aproximação 

entre o ideário estabelecido nos projetos dos cursos e as ações integradoras implementadas no 

contexto escolar da sala de aula. Essa constatação pode ser explicada pelo fato de que a 

mudança de uma cultura organizacional, por meio das normas, não implica a ruptura de 

valores, costumes, crenças, nem a aquisição de novas atitudes por parte dos indivíduos, 

provocando mudanças no seu comportamento anterior. Para que isso ocorra, essas mudanças 
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devem surgir de uma necessidade, a partir de avaliações realizadas pelos agentes envolvidos 

no processo educativo, nas quais se identificam falhas, distorções e necessidades de ajustes 

e/ou modificações. Em se tratando de uma política em nível de governo, faz-se necessário que 

seja discutida e elaborada com a participação desses atores. 

Dessa forma, passa-se também pelo estabelecimento de discussões e, sobretudo, de 

ações dialógicas sobre a necessidade de mudar e de aceitar as mudanças. Todavia, resistir à 

mudança é um processo cultural do ser humano, não devendo, portanto, ser resolvido 

mediante coerção e imposição, uma vez que não se trata de rebeldia ou insubordinação; mais 

que isso, é uma forma de mostrar o nosso desejo no sentido de que o processo educativo se 

reduza a um modelo que, além de proporcionar a fragmentação do currículo, possa levar ao 

condutivismo3 no qual se prescrevem comportamentos a serem produzidos no processo de 

ensino e aprendizagem.  

Ao tratar da implementação do ensino integrado sob os eixos do trabalho, ciência, 

cultura e tecnologia, como operação didática e pedagógica, passa-se, necessariamente, por um 

olhar comprometido com as relações estabelecidas na Instituição. Em síntese, o Currículo 

Integrado aponta para uma mudança na postura metodológica do trabalho docente, no sentido 

da adoção de novos métodos de ensino focados na integração, considerando os contextos 

interdisciplinares de planejamento, avaliação e ensino. Para Machado (2011, p. 694):  

 

[…] pôr em prática currículos integrados demanda formação docente 

continuada, de modo a assegurar o necessário trabalho coletivo e 

colaborativo de professores de conteúdos da formação geral e profissional; a 

compreensão de como desenvolver os princípios educativos do trabalho, da 

ciência, da tecnologia e da cultura; o diálogo entre teoria e prática; o pensar e 

o agir na lógica da interdisciplinaridade; a sintonia com o desenvolvimento 

tecnológico e o contexto socioeconômico e ambiental. 

 

Sob essa ótica, haveria uma maior abertura a novas aprendizagens por meio do diálogo 

e da tomada de decisão de forma coletiva: a participação democrática do grupo orientada para 

a mudança de comportamento; o diálogo compreendido como um procedimento capaz de 

possibilitar consenso, decisão e transformação, bem como ação entre iguais e diferentes, 

admitindo-se as relações dialógicas, mesmo quando as relações de poder são assimétricas. 

                                                           

3 Condutivismo  advém da estrutura comportamentalista de Skinner e é apropriada pedagogicamente por 

Bloom. Essa matriz condutivista, utilizada principalmente nos Estados Unidos, considera as competências 

superiores e, por isso, analisa as atividades desenvolvidas pelos experts, com vistas a levar o conjunto de 

trabalhadores a um estágio equivalente de desempenho.  

O uso de competência deve-se à necessidade de se expressarem claramente os objetivos de ensino em termos de 

condutas e práticas observáveis (RAMOS, 2001).  
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Cabem aqui algumas considerações sobre o currículo que nos remetem à constatação de que, 

na atualidade, especialmente nas definições oficiais de currículo, a defesa de um Currículo 

Integrado emerge atrelada às mudanças no mundo globalizado (LOPES, 2008). A 

contribuição de Santomé (1998) destaca que o mundo no qual estamos vivendo está tudo 

relacionado. As dimensões financeiras, culturais, políticas, ambientais, científicas estão 

interdependentes. Assim, não há aspecto que seja compreendido à margem dos demais.  

Além desse aspecto, não podemos perder de vista as relações de poder contidas no 

currículo. A importância de seu entendimento como política educacional torna-se uma 

necessidade para a análise das relações entre currículo e estrutura social, currículo e cultura e 

outras relações. Nessa perspectiva, percebemos o currículo para além de procedimentos, de 

técnicas e de métodos, ou seja, de questões que envolvem o “como” e a “organização 

curricular” no espaço da escola.  

O currículo está implicado em relações de poder e produz identidades individuais e 

sociais particulares; “[...] não é um elemento transcendente e atemporal – ele tem uma 

história, vinculada as formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da 

educação” (MOREIRA, 2006, p. 8). Como vemos, o entendimento do currículo passa pelos 

diversos sentidos produzidos nesse campo. Para o autor, o currículo constitui-se como uma 

arena política de ideologia, poder e cultura. Consiste em um campo ideológico por transmitir 

e produzir uma visão de um mundo vinculada aos interesses dos grupos sociais, por meio das 

práticas educativas.  

Reforçando essa Teoria do Currículo, que expõe o nexo entre saber e poder, Silva 

(1995b, p. 192) afirma: 

 

 

[…] a teoria do currículo consiste basicamente nisso: em formular formas de 

melhor organizar experiências de conhecimento dirigidas à produção de 

formas particulares de subjetividade: seja o sujeito conformista e 

essencializado das pedagogias tradicionais, seja o sujeito “emancipado” e 

“libertado” das pedagogias progressistas. 

 

 

Percebe-se que, muitas vezes, a ação de planejar o currículo é confundida com a sua  

própria concepção. Nesse mesmo sentido, pensar o currículo é imaginá-lo como produto das 

tensões geradas pelos conflitos sociais, culturais, políticos e econômicos que orientam o 

contexto de sua produção. Como tal, não é meramente composto de técnicas, procedimentos e 

métodos, mas sim um artefato social, que se orienta por questões sociológicas e 

epistemológicas. Reiteradas vezes, o currículo tem sido visto como artefato social e cultural, 
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um elemento situado contextualmente no terreno da produção político-cultural dos processos 

de criação e recriação de significados. Essa compreensão expressa a complexidade da 

dinâmica que o envolve como um conjunto de esforços pedagógicos, desenvolvidos com a 

intenção educativa (MOREIRA; SILVA, 2001). 

Segundo Macedo (2013), o currículo deve ser percebido como uma prática na qual as 

pessoas produzem o seu cotidiano com os atores sociais. Desse modo, o autor introduz a 

noção de “atos de currículo”, operando como um elemento realizador de potência que o 

originou, estando o processo como transformação constitutiva dele mesmo. Essa noção de 

atos de currículo emerge do conceito de Bakhtin. Para esse autor,  

 

O “ato” emerge como fenômeno concreto em realização intencional 

praticada por um sujeito situado. Ato esse eivado de política, de sentido, de 

significado, por intermédio do currículo, bem como das relações sociais 

estabelecidas. O autor nos convida a pensar o currículo como 

processualidade criativa. A prática social apresenta-se com um caráter duplo 

em que o sujeito é produto e produtor da cultura, sendo o currículo também 

produto dessa prática social (MACEDO, 2013, p. 125). 

 

Outro princípio a destacar é o de que são diversas as formas de os sentidos serem 

imputados ao currículo, às teorias de currículo: daí a dificuldade em se capturar a prática 

social. Moreira (1996, p.13), em suas investigações com especialistas em currículo, revela-

nos: 

 

[…] procurei entender por meio de entrevistas como especialistas em 

currículo percebem os rumos do campo que ajudam a construir. Suas falas 

sugerem uma situação de crise. A opinião dominante é que os avanços 

teóricos afetam pouco a prática docente: embora conferindo maior prestígio 

ao campo no meio acadêmico, as discussões travadas dificilmente chegam à 

escola, deixando de contribuir, como se desejaria, para sua maior renovação. 

 

Na linha dessa apreciação, Sacristán (1998) afirma que o currículo é, antes um modo 

de organizar uma série de práticas educativas. Para o autor, o currículo é definido então pela 

concretização das funções da própria escola e pela forma particular de enfocá-las num 

momento histórico e social determinado. Desse modo, falar de currículo implica aceitar um 

posicionamento diante das teorias que se desenvolvem no contexto de sua organização, 

propagando as perspectivas que indicam o nosso entendimento de sociedade e valores com os 

quais apostamos.  

Conforme Moreira (2002), o termo “currículo” passou a ser utilizado recentemente em 

países como França, Espanha e Portugal, influenciada pela literatura educacional americana. 
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Segundo o autor, o campo do currículo surgiu na virada do século XIX para o século XX nos 

Estados Unidos da América, a partir da necessidade de ordem administrativa que incluíam a 

organização e o controle dos sistemas escolares e administrativos. Mas, a incidência do 

currículo como campo de estudos está relacionada a processos de formação de um corpo de 

especialistas, formação de disciplinas, burocracia educacional e departamentos. No caso do 

Brasil, merece ressaltar o Grupo de Trabalho – GT Currículo da ANPED, bem como o Núcleo 

de Estudos de Currículo da UFRJ, dessa época, que vêm desenvolvendo estudos e produções 

nesse campo do conhecimento, marcados pelo hibridismo de distintas tendências teóricas. 

O currículo é também um elemento estruturador da realidade do sistema de educação 

em que vivemos, por isso não dá para executar nossas práticas sem que ele esteja pré-

determinado. É a expressão e a materialização do plano cultural, visto que toda Instituição 

trabalha e preserva uma cultura. A ideia de currículo como um conjunto de medidas 

institucionalizadas em nível de instancias mais gerais da educação é a que predomina no 

contexto escolar. Por isso, é importante destacarmos, ainda, que o campo das políticas 

curriculares tem sido marcado pelo hibridismo. No caso do Currículo Integrado, vive-se 

diante de um fenômeno complexo e sem demarcações esperadas, podendo ser interpretado sob 

distintas abordagens. 

No tocante ainda ao currículo, para além dos currículos oficiais, Sacristán (1998) 

chama a nossa atenção para processos e condições no ambiente da escola que denotam o 

currículo oculto, motivo de diversas aprendizagens para o aluno que desenvolvem saberes que 

não constam no planejamento. Alguns, inclusive que não são desejados pelos professores e 

são aprendidos através das rotinas, conteúdos culturais, interações e tarefas. Concordamos 

com Silva (1992) quando diz que a relação estabelecida entre o aluno e o conhecimento 

produz um currículo oculto. Já para Sacristán (1998, p.43):  

 

A acepção de currículo como conjunto de experiências planejadas é 

insuficiente, pois os efeitos produzidos nos alunos por um tratamento 

pedagógico ou currículo planejado e suas consequências são tão reais e 

efetivos quando podem ser os efeitos provenientes das experiências vividas 

na realidade da escola sem tê-las planejado, às vezes nem sequer ser 

conscientes de sua existência. É o que se conhece como currículo oculto. 

 

Neste enfoque, Enguita (1990) acredita que é possível levantar a hipótese de que a 

própria escola pode reforçar a postura heterônoma dos alunos, através de seu currículo oculto. 

Para o autor, estamos sempre nos conduzindo por um currículo, ora oculto, ora em sua 

materialidade, a partir das configurações nas quais estamos inseridos. Podríamos definir el 
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currículum oculto de la siguiente manera: "Lo que se aprende en la escuela de manera no 

explícita y no intencional y de cuya transmisión tampoco es consciente el alumnado" 

(ENGUITA, 1990). 

Dito isso, ressaltamos que não temos o intuito de dissecar e definir um conceito de 

Currículo, até porque como afirma Moreira (2003), não existe um consenso sobre a questão, 

especialmente por ser um conceito relacionado a uma complexidade de problemas e a uma 

construção histórica e socialmente determinada. 

Delineado o quadro e evidenciadas tais complexidades, faz-se necessário entender 

como se deu o processo de atualização das diretrizes curriculares, dentro da perspectiva da 

integração curricular, desencadeado no final do Governo Luís Inácio da Silva (2010) e no 

início do Governo Dilma Rousseff. Esperava-se que, ao assumir o governo, em 2003, o então 

presidente revogaria o Decreto 2.208/97 e, em seguida, lançaria um Projeto de Lei. No curso 

dessa expectativa, houve uma mobilização dos setores educacionais, sobretudo de sindicatos e 

pesquisadores da área de trabalho e de educação, nos anos de 2003 e 2004, a favor da ruptura 

dessa política. Ocorreu um amplo debate acerca da relação do ensino médio com a educação 

profissional. Alguns pesquisadores do GT – Trabalho e Educação, da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED, entre eles Gaudêncio Frigotto, Marise 

Ramos e Maria Ciavatta (2005, p. 26), lançaram uma crítica ao Governo quando da revogação 

do referido decreto por um novo (5.154/2004). Apesar de não concordarem com essa postura, 

esses pensadores entenderam que, 

 

[...] no âmbito da elaboração das políticas para o ensino médio e para a 

educação profissional, a revogação do Decreto 2.208/97 tornou-se 

emblemática da disputa e a expressão pontual de uma luta teórica em termos 

de pertinência político-pedagógica do ensino médio integrado à educação 

profissional. 

 

E justamente por assim entender essa questão é que os autores julgaram prudente a 

assunção de um posicionamento político ou de um afastamento do processo, para desenvolver 

uma crítica com vistas a outro projeto. Houve até o entendimento de que é possível trabalhar 

dentro das contradições do governo, objetivando fomentar um movimento à procura de 

modificações estruturais. 

Nessa direção, destacamos os trabalhos desenvolvidos pelo grupo de educadores da 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação – ANPED, que abordam a 

relação entre trabalho e educação. Frigotto e Araújo (2013), representantes desse grupo, 

afirmam que o ensino integrado não é apenas uma forma de oferta da educação profissional de 
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nível médio; é uma proposição pedagógica comprometida com a utopia de uma formação 

inteira. Felizmente, colocamo-nos ao abrigo de educadores que não se satisfazem com a 

socialização de fragmentos da cultura sistematizada; ao contrário disso, compreendem e lutam 

pelo direito de todos terem acesso a um processo formativo, inclusive escolar, que promova o 

desenvolvimento de suas amplas faculdades físicas e intelectuais.  

Tudo isso nos orienta ao entendimento de que o paralelo traçado entre os avanços e os 

retrocessos do ensino técnico nos governos Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da 

Silva evidencia uma situação que precisa ser superada. É ao menos o que se vem 

perspectivando no debate em curso no processo de atualização das Diretrizes Curriculares da 

Educação Profissional de Nível Técnico – DCNEP. 

Sabemos que, ao longo da história do currículo, situam-se inúmeras propostas de 

Currículo Integrado. A propósito, contamos com as perspectivas mais tradicionais de 

educação, como a do filósofo Herbart (século XIX) e de seus seguidores, preocupados em 

discutir formas de integração dos saberes, e, mais nos últimos anos, com estudos de Antônio 

Flávio Moreira (1996, 2001 e 2006); Alice Casimiro Lopes (2008 e 2011); Tomaz Tadeu da 

Silva (1995b); Elizabeth Macedo (2011), entre outros, com distintas visões críticas. De acordo 

com Silva (2009, p. 150): 

 

[…] o currículo tem significados que vão muito além daquele aos quais as 

teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é espaço, lugar, território. O 

currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O 

currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja 

nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é 

documento de identidade. 
 

Esse olhar sobre os diferentes significados de currículo, tentando extrapolar seu 

entendimento como proposta de organização curricular, fornece-nos o suporte para entender o 

Currículo Integrado. Isso porque as discussões em torno de Currículo Crítico, estruturado de 

forma integrada, menos rígido na sua estrutura, com conteúdos significativos, filiam-se a uma 

vertente, pertencem a uma tendência, que, segundo os estudiosos, não é recente. Essa 

concepção já é adotada no mundo ocidental, em particular nos Estados Unidos e na Espanha, 

que se voltam para o desenvolvimento das potencialidades, das habilidades complexas para a 

sustentação de modelos tecnológicos e das mudanças no processo de trabalho, reavendo a 

estrutura cognitiva do educando. Entretanto, mudar essa estrutura rígida e hierárquica dos 

conhecimentos curriculares é uma tarefa complexa, tendo em vista que implica mudar 

substancialmente as relações de poder e controle que regem a organização curricular. Isso 

sempre nos conduzindo para uma visão da realidade em bases complexas. 



32 

 

O Decreto no 5.154/2004 consubstancia e expõe uma visão ideológica e pedagógica, 

na qual se apresenta a necessidade de se repensarem as ações educativas, objetivando a sua 

implementação. Esse currículo é alicerçado em outras bases teórico-metodológicas para o 

ensino médio articulado com a educação profissional, na busca de romper com a concepção 

de justaposição que compõe a parte propedêutica com a formação profissional.  

Muito embora possamos fazer ancoragem em tantos “portos de passagem”, para tratar 

sobre o Currículo Integrado, faz-se imprescindível o entendimento acerca do que seja integrar. 

Segundo Ciavatta (2005), o termo deve ser interpretado no sentido de completude, de 

compreensão das partes no seu todo ou da unidade do diverso, de tratar a educação como uma 

totalidade social, isto é, nas múltiplas mediações históricas que concretizam os processos 

educativos. A educação geral torna-se parte inseparável da educação profissional em todos os 

campos nos quais se dá a preparação para o trabalho. Trata-se da formação completa para a 

leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país.  

Em nossa percepção, institucionalmente, quer dizer, nos projetos pedagógicos, há uma 

integração em termos de princípios, mas permanece uma distância muito grande entre o 

currículo prescrito e o currículo materializado nas salas de aulas. Neste trabalho, assumimos a 

integração curricular como a articulação de conteúdos, por intermédio de situações que deem 

sentido às aprendizagens e ao currículo, possibilitando compreender a dinâmica de sua 

realidade. Além disso, quando questionados acerca da compreensão do ensino integrado, 

ficou evidente que os professores têm pouco conhecimento afeito aos princípios e 

fundamentos da integração curricular e da proposta pedagógica do curso em que atuam, 

inclusive a pesquisa4, como assevera Pontes (2012), segundo a qual os professores dos cursos 

técnicos integrados do Campus João Pessoa, já indicavam essa constatação. Conforme a 

autora:  

 

[...] identificamos que a maioria dos professores entendia a proposta do 

Ensino Integrado como uma integração restrita a uma abordagem técnica 

(interdisciplinaridade, projetos integradores, situações problemas, temas 

transversais) distanciando-se da perspectiva político-emancipátória da 

educação politécnica (PONTES, 2012, p.236). 

 

Conforme Lopes (2008) os discursos sobre Currículo Integrado das políticas 

curriculares são apropriados e produzidos pelas comunidades disciplinares. Nas condições 

concretas das escolas há uma multiplicidade de estratégias na tentativa de estabelecer essa 

                                                           

4 Ver PONTES, Ana Paula Furtado Soares (2012). Ensino Médio Integrado: Formação politécnica como 

horizonte? 
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inter-relação entre os saberes. Para a autora, mesmo que se consiga estabelecerem-se essas 

interconexões elas não impedem que permaneçam as fronteiras entre as comunidades 

disciplinares, no tocante ao poder, bem como às relações sociais no currículo. 

Cogitamos que o encaminhamento primeiro para se implantar o ensino médio 

integrado é a criação de tempos e espaços para a efetivação de atividades coletivas, que 

contribuam para potencializar a prática pedagógica dos professores do ensino integrado. 

Concebido dessa forma, o ensino integrado pode ser um exercício necessário de buscar nossa 

utopia, em uma construção coletiva por um “inédito viável”. Essa compreensão dialoga com 

as análises teóricas desenvolvidas pelos educadores Bernstein (1996); Ciavatta (2005); 

Frigotto (2005); Machado (2009); Moura (2012); Ramos (2005) e Santomé (1998). 

Vale considerar ainda o fato de que o Currículo Integrado estrutura o conhecimento e 

desenvolve o processo de ensino-aprendizagem, de maneira que os conceitos sejam 

apreendidos como um conjunto de relações de uma totalidade concreta que se pretende 

explicar e entender. Assim, é preciso levar em conta os princípios norteadores do ensino 

médio integrado à educação profissional (quais sejam: as categorias trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura), como sinalizadores de uma nova forma de organização curricular. 

Afinal, trabalhar na perspectiva em pauta é promover uma ruptura com as concepções 

tradicionais do ensino e com as formas academicistas, desvinculadas da prática do cotidiano 

escolar; um rompimento com a divisão entre teoria e prática, uma vez que se encontram 

integradas no exercício profissional.  

Beane (2002) concebe a integração curricular como uma teoria cuja preocupação é 

ampliar as possibilidades de integração pessoal e social, por meio de um currículo voltado 

para problemas e questões significativas, identificadas de maneira colaborativa pelos 

educadores e jovens, independente das linhas de demarcação das disciplinas. Na verdade, o 

que caracteriza o Ensino Integrado é o fundamento de que as disciplinas, sendo 

interdependentes, necessitam desenvolver seus conteúdos de forma integrada. O âmago da 

integração está na concepção de um Currículo coerente, construído a partir de um princípio 

em que conteúdos e processos estão articulados, possibilitando experiências educativas aos 

alunos que dão sentido às aprendizagens. Seus referenciais são efetivamente definidos por 

fundamentos múltiplos ou multirreferenciais. Como é possível perceber, esse caminho em 

busca da integração curricular desvela uma fecunda teia de relações e ações. 

 

1.3 O “INÉDITO VIÁVEL” 
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O “inédito viável” seria aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser. O viável, o 

possível algo novo é o alcançar das mãos. “É uma realidade, uma coisa não conhecida e 

vivida, mas sonhada. Quando essa realidade é percebida e destacada pelos que a pensam 

utopicamente, então, não é mais um sonho” (FREIRE, 1992, p. 206).  

A utopia freireana pode ser descrita como um modo de estar-sendo-no-mundo, que 

demanda um conhecimento da realidade. Conhecer é a oportunidade de “projetar”, de lançar-

se adiante. O humano caminha para um “ser mais”, devido à sua condição de incompletude, 

de inacabamento. Segundo Freire, seria uma contradição um ser consciente de seu 

inacabamento não buscar o futuro com esperança, não sonhar com a transformação, não 

desvelar a construção de um mundo, onde todos possam realizar-se com autonomia. O ser está 

sempre se construindo, e a sua formação é permanente, fundada na dialeticidade teoria e 

prática, em uma práxis de vida.  

 Com base em Freire (1979), o utópico não é o que não pode ser realizado. A utopia 

não é o inalcançável; ao contrário, é a dialetização das ações de denunciar e anunciar. 

Denunciar a estrutura desumanizante e anunciar a estrutura humanizante. Por essa razão, a 

utopia é um compromisso histórico que, para ele, exige o conhecimento crítico. Para que 

possamos denunciar essa estrutura, precisamos, antes de mais nada, conhecê-la. O sonho, a 

utopia servem para nos mover adiante. 

Dessa forma, o “inédito viável” impulsiona o sujeito para a reflexão acerca da vida na 

história. Só que, ao invés de ser concebido como fatalismo e insuperável, ele é visto como 

possibilidade. Segundo Freire (1999), como não estamos determinados, estamos abertos ao 

"inédito viável". O poder de se autodeterminar é preciso para que o sujeito fuja do 

determinismo, esteja aberto ao "inédito viável" e, assim, possa ser autônomo. Em outras 

palavras, a realidade é algo que está podendo ser transformada. Nesse mesmo caminho, o 

Currículo Integrado é um currículo possível de ser implementado, ancorado no “inédito 

viável”, como utopia necessária.  

Ao tratar da implementação do Currículo Integrado no IFPB, a análise dos projetos 

pedagógicos dos cursos integrados e das práticas efetivadas em sala de aula leva-nos à 

constatação de que há um distanciamento entre o executado e o proposto, ou seja, a relação 

entre o currículo prescrito e o currículo materializado em sala de aula. A integração do 

Currículo como “inédito viável” apresenta-se como possibilidade concreta de efetivação, um 

projeto possível de ser implementado, pressupondo, portanto, práticas pedagógicas que 

favoreçam uma unidade, evitando a fragmentação; que se trabalhe a identidade por intermédio 

de um tronco comum, assim como procedimentos didáticos que possibilitem essa integração. 
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Temos a clareza de que o Currículo Integrado, como um projeto político e pedagógico, para 

cumprir  sua finalidade, exige a priorização de conhecimentos constituintes da formação 

integral do sujeito, para que seja este competente tecnicamente, crítico, autônomo e 

emancipado. Por isso mesmo, elegemos princípios metodológicos que possam balizar esta 

pesquisa em função desses alcances.  
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CAPÍTULO II  

 

PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
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CAPÍTULO II – PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa orienta-se por uma concepção multirreferencial, que se revela como 

princípio epistemológico fundamental no processo de implementação do Currículo Integrado 

no IFPB, Campus de João Pessoa. Para essa abordagem, tomamos como referência basilar a 

conceituação de Ardoíno (1998); mas essa preferência não implica uma contraposição a 

outras tantas concepções teóricas; tão-somente se deve ao fato de esta não se circunscrever a 

um sentido unívoco, acolhendo uma pluralidade de olhares sobre o mesmo fenômeno. Aceitar 

essa pluralidade é concordar com a noção de multirreferencialidade desenvolvida por esse 

autor, que assim a justifica: 

 

[...] assumindo plenamente a complexidade da realidade sobre a qual se 

interroga, a multirreferencialidade se propõe uma leitura plural dos objetos 

(práticos ou teóricos), sob diferentes ângulos, implicando diversos olhares e 

linguagens específicos, apropriados às descrições requeridas, em função dos 

diferentes sistemas de referências, supostos, reconhecidos explicitamente 

como não redutíveis uns aos outros, ou seja, heterogêneos (ARDOÍNO, 

1992, p. 103). 
 

E vale ainda ressalvar, no que concerne à assunção dessa perspectiva teórica, que não 

se está admitindo, por essa via preferencial, uma renúncia à identidade nem à superficialidade 

científica, mas (tendo em vista a própria complexidade do fenômeno) se está levando em 

consideração, acima de tudo, o fato de o Currículo Integrado justificar-se pela 

multirreferencialidade. Cabe ainda elencar outros princípios teórico-metodológicos (além da 

multirreferencialidade), como a configuração e a interdependência, a implicação, o sentido 

social, a relação identidade e alteridade e a escuta sensível, que nos deram suporte na 

interpretação dos dados coletados em campo, buscando alcançar o objetivo pretendido. Todos 

esses princípios metodológicos foram essenciais na interpretação das falas, por exemplo, 

oferecendo uma lente ampliada para direcionar a análise sobre o Currículo Integrado.  

A opção pela entrevista compreensiva justifica-se pelo fato de esta se organizar por 

meio da palavra. Na feição de entrevistas assim semidiretivas, víamos a possibilidade de 

interpretar os sentidos e os valores explicitados pelos entrevistados. Essa perspectiva fomenta 

a crença de que os sentidos atribuídos pelos docentes ao Currículo Integrado certamente se 

derivam de uma rede de significações, presentes nas práticas sociais e nos diferentes papéis 

desempenhados na sociedade. E essa é uma ocorrência deveras promissora, na medida em que 

os discursos dos sujeitos são atravessados pela voz do outro, e neles estão implicadas histórias 
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sociais, segundo Silva (2006), o que lhes confere um caráter de ambiguidade e opacidade que 

precisa ser desvelado na análise, à luz de vários princípios teórico-metodológicos.  

Essa modalidade de entrevista configura-se como uma metodologia particular que 

consiste na compreensão dos sistemas de valores dos interlocutores, pelo que expressam em 

suas falas reveladoras. Desenvolve-se de forma circular, a partir dos discursos proferidos, da 

escuta e da análise compreensiva desses discursos. Constitui-se, por fim, em uma abordagem 

metodológica, desenvolvida pelo sociólogo Jean-Claude-Kaufmann (1996, 2013), com 

recorrência a pensadores como Barbier (1985, 1998); Bourdieu (2012); Geertz (2013); Mills 

(1986); Silva (2006, 2011 e 2012) e Elias (1978 e 1998).  

De acordo com Silva (2006a), nessa metodologia, o processo de desvelamento vai 

sendo construído à medida que se avança com a elaboração teórica, a partir das hipóteses 

geradas no campo da pesquisa. A autora encontra, nessa metodologia, um caminho aberto à 

reinvenção no processo de desenvolvimento do trabalho, a partir da relação triádica constante, 

entre o eu (o pesquisador), os sujeitos/autores/atores com suas falas e as teorias necessárias. 

Como está ancorada na palavra, a entrevista compreensiva tem como fio condutor os 

núcleos significativos emergidos das falas dos atores/sujeitos, dando-lhes voz para, a partir de 

suas elocuções, tentar apreender os significados atribuídos às suas ações. São esses 

enunciados que servirão de base para a elaboração das questões e dos objetivos a serem 

perseguidos, embora já se tenha um tema definido. Afinal, vale lembrar, tal como pondera 

Kaufmann (1996), que o campo de pesquisa não é uma instância de verificação de uma 

problemática preestabelecida, mas o ponto de partida dessa problematização. 

            O autor introduziu o conceito de entrevista compreensiva como metodologia 

qualitativa (1996), apoiando-se na convicção de que os homens não são simples portadores de 

estruturas, mas produtores ativos do social; portanto, depositários de um saber importante, que 

é necessário extrair do seu interior, por via do sistema de valores dos indivíduos. Na 

perspectiva de Kaufmann (2013), esse modo de entrevista permite analisar o objeto em suas 

várias dimensões, incluindo as simbólicas, as mais próximas das articulações dos processos.  

Nas palavras de Bourdieu (2012), a entrevista pode ser considerada como uma forma 

de “exercício espiritual” entre as pessoas, visando obter, pelo esquecimento de si, uma 

verdadeira conversão do olhar que lançamos sobre os outros, nas circunstâncias comuns da 

vida. Seguindo a linha desse pensamento, admitimos que é preciso uma disponibilidade total 

do pesquisador em relação à pessoa entrevistada, adotando, muitas vezes, sua linguagem, 

imiscuindo-nos em seus modos de julgamento, em suas singularidades, em seus “pertences”, 

interferindo, enfim, nas condições objetivas que estão em jogo no momento da entrevista. 
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Mesmo assim, corremos o risco de enfrentar a impossibilidade de compreender todo o 

sentido, ou suas várias dimensões, tendo em vista que a experiência é sempre vivenciada pelo 

outro.  

Não obstante os preditos, é possível, a partir da interpretação das falas dos sujeitos, 

identificar, compreender e explicar os sentidos que são atribuídos às suas ações. Isso 

considerando o fato de que os sujeitos vão deixando pistas claras a respeito de seu trabalho, 

do modo como executam suas ações em determinado momento histórico, numa revelação 

quase inconsciente de sua constituição como profissionais docentes. “A partir da palavra do 

sujeito, advinda de interrogações propostas acerca da questão central da pesquisa e dos 

referenciais teóricos tomados para discussão do tema, é que as hipóteses vão aflorando” 

(KAUFMANN, 2000, p. 23).    

Seguindo ainda a ótica de Kaufmann, podemos afirmar que a entrevista compreensiva 

ancora-se, essencialmente, em alguns princípios fundamentais, quais sejam: a) atribui-se mais 

importância ao entrevistado como informante privilegiado; b) escuta-se atentamente a pessoa 

que fala; c) inscreve-se numa dinâmica; d) procura-se envolver ativamente o entrevistado nas 

perguntas com o objetivo de provocar sua implicação no processo responsivo como um todo; 

e) considera-se a interpretação do material, quando da análise do conteúdo, como um fator 

decisivo. E para além disso, assenta-se em três polos: a empatia, a implicação mútua e a vida 

do entrevistado, matéria prima da entrevista.  

Como explicitado, o processo de construção da metodologia emerge a partir de 

elementos do diálogo com os interlocutores; quer dizer, não é decorrente apenas da produção 

intelectual, nem de uma atitude do pesquisador. Essa metodologia, reservando-se o aspecto 

técnico, é um caminho que percorremos na busca do desvelamento do nosso objeto de estudo. 

Por isso mesmo, elegemos alguns conceitos que nos ajudaram na análise e interpretação dos 

dados obtidos no campo de pesquisa, que denominamos princípios teórico-metodológicos. 

Apreender os diferentes sentidos atribuídos pelos professores à implementação do 

Currículo Integrado somente foi possível em função da escuta sensível utilizada nesta 

pesquisa, a qual está fundamentada na dimensão proposta por René Barbier (1994), que 

conduz à compreensão por empatia e estabelece uma relação de confiança com os 

interlocutores. Nessa escuta, o pesquisador sente o universo imaginário e cognitivo do outro, 

para compreender as atitudes, os comportamentos, os sistemas de ideias, valores, símbolos e 

mitos. Na linguagem de Barbier (1994, p. 97), significa “compreender a existencialidade 

interna, procurar compreender por empatia”. Nessa concepção, admite-se a aceitação  

incondicional do outro. Em virtude disso, a escuta possibilitou conhecer o imaginário dos 
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interlocutores da pesquisa no que concerne à profissão, ao Instituto, ao Currículo Integrado e 

à relação destes com a instituição.  

 

2.1 PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 

 

2.1.1 Multirreferencialidade 

 

Apoiando-nos nas ideias de Ardoíno (1993), encontramos, na multirrefencialidade, a 

possibilidade de trabalhar com diferentes ideias, na análise e discussão dos dados produzidos. 

A abordagem multirreferencial emerge associada à aceitação da heterogeneidade como 

fundante de um olhar complexo a ser direcionado à realização da pesquisa e à intervenção no 

campo da educação. Essa abordagem ajuda-nos a compreender os fenômenos sociais que se 

circunscrevem no âmbito da educação, como a implementação do Currículo Integrado no 

IFPB. Constitui-se em um esforço teórico de respostas para a complexidade atribuída ao 

fenômeno, o qual não poderia de outra forma permitir sua melhor apreensão, senão propondo 

a sua leitura plural. Esse olhar baseia-se na teoria da complexidade de Morin (2003), que a 

considera como um desafio, não como uma resposta. Acolhe a complexidade para esclarecer a 

abordagem mutirreferencial, visto que essa é algo que contém, que engloba, que reúne 

diversos elementos distintos, até mesmo heterogêneos.  

A análise multirreferencial das situações das práticas, dos fenômenos e dos fatos 

educativos propõe-se, explicitamente, uma leitura plural de tais objetos, sob diferentes 

ângulos e em função de sistemas de referência distintos, os quais não se podem reduzir uns 

aos outros. Muito mais que uma posição metodológica, trata-se de uma decisão 

epistemológica. 

A ideia dessa abordagem metodológica é tornar mais inteligíveis esses fenômenos 

complexos (processos, situações, práticas sociais), a partir de leituras plurais. As distintas 

percepções – psicológica, etnológica, histórica, sociológica – tentarão olhar esse objeto sob 

ângulos diferentes, papel da multidimensionalidade dos outros, que implicam também assumir 

o sentido do eu e do outro – da alteridade. 

A abordagem multirreferencial sugere uma leitura plural de seus objetos, sejam eles 

práticos, sejam eles teóricos, sob diferentes ângulos, que abrange olhares particulares e 

linguagens adequadas às explicações necessárias. Essa abordagem busca trazer uma resposta 

para a complexidade atribuída a certos objetos, os quais não poderiam de outra forma 

favorecer sua compreensão. Na educação, a visão multirreferencial possibilita o entendimento 
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da complexidade referente às práticas educativas, visto que essas são marcadas por variáveis 

pedagógicas e sociais. Essas articulações estabelecidas entre os docentes e a pedagogia no 

processo de construção de projetos pedagógicos influenciaram na elaboração desses 

instrumentos. A dinâmica do trabalho pedagógico junto aos docentes do IFPB, Campus João 

Pessoa, permitiu essas interlocuções estabelecidas entre si na discussão do Currículo 

Integrado, devendo ser compreendidas na perspectiva de configurações e relações de 

interdependência. 

 

2.1.2 Configuração e interdependência 

 

O conceito de configuração, utilizado por Elias (1993), diz respeito a um padrão de 

comportamento, devendo ser entendido como contexto, visto que não se perde a dinâmica da 

realidade. Quando o autor fala em processo de civilização, que tipo de problema ele está a 

imaginar? Elias leva em conta a implicação que o processo suscita na mudança, na conduta e 

nos sentimentos (lidar com as emoções) humanos. Significa entender, explicar e descrever 

essas mudanças. O autor trata ainda da relação indivíduo e sociedade. Propõe conceitos como 

interdependência, rede, contexto social, entre outros, na tentativa de evidenciar que o 

indivíduo e a sociedade estão estreitamente vinculados, sendo necessário o rompimento dos 

limites teóricos e históricos entre estes. Na sua visão, os indivíduos constroem teias de 

interdependência que dão origem às configurações de distintos tipos.  

Esse conceito de configuração pode ser aplicado sempre que se estabelecem conexões 

e/ou teias de interdependência, seja na formação de pequenos grupos ou de agrupamentos 

maiores. Os indivíduos constroem teias de interdependência que dão origem a configurações 

de vários tipos (família, cidade, igreja, entre outros), como ocorre com os docentes do IFPB – 

Campus João Pessoa. De modo semelhante, Elias (2005) pensa o conflito social (violência, 

tensões, equilíbrio de poder) como elemento estruturante das interações humanas e da 

evolução social. Sob esta ótica, não existe o sujeito isolado, mas sempre em relação ao outro, 

às formas como se conectam com os outros nas cadeias de interdependência. A sociedade 

influencia o indivíduo nessas redes de interdependência, nas quais essas transformações da 

personalidade estão relacionadas às transformações na vida social.  

O Currículo Integrado, nesse contexto, forma-se dentro de um processo inserido num 

jogo de interdependências e conflitos, englobando os docentes da formação geral e da 

formação profissional que se encontram implicados. Também o IFPB é formado por nós e 

pelos outros, sendo constituído por uma coletividade em que estão presentes o eu, o tu e o 
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nós. Essa interdependência, também apresentada por Elias (1994), deve-se fazer presente nos 

eixos integradores do currículo (ciência, cultura, trabalho e tecnologia), visto requerer que a 

relação entre conhecimentos gerais e específicos seja construída continuamente ao longo da 

formação profissional.  

Segundo Elias (1989, p. 111), “[...] um processo pode ser abastecido pelas tensões e 

conflitos, mas sempre terá um potencial de mudança”. Nesse sentido, a implementação do 

Currículo Integrado pode ser vista como um processo dilemático, visto que os professores 

precisam cumprir as políticas curriculares estabelecidas pelo Ministério da Educação, mas 

também surgem propostas de superação do estabelecido. Para o autor, entender o indivíduo 

passa pela vinculação dessas redes das quais ele é parte. A percepção de quem eu sou é 

produto do equilíbrio de intenções, relações de poder e conflitos. Nessa rota, a configuração é 

um pré-requisito para a autopercepção, sendo que o poder inscreve-se como elemento integral 

em todas as relações humanas, contribuindo para o conhecimento do indivíduo e de suas 

implicações em relação às apropriações dos objetos da cultura. 

No campo, na observação, percebem-se as teias de configuração, umas com as outras; 

daí a importância desse conceito para nos ajudar na análise das falas dos interlocutores. No 

arcabouço elisiano, o conceito configuração diz respeito às relações entre os indivíduos na 

formação de grupos, nas relações de poder, na compreensão de atitudes e ações de grupos 

sociais, isto é, no sistema de relações entre grupos.  

Na sociologia de processos, as coisas se apresentam, por exemplo, de uma forma; mas 

não quer dizer que sempre foi assim. O Currículo Integrado não surgiu de pronto no IFPB. Ele 

foi se construindo dentro de um processo, em várias correntes que se entrecruzaram, entre elas 

o conceito de omnilateralidade e a visão do taylorismo5. Nesta visão, existe a separação entre 

o trabalho intelectual e o manual, indo somar-se ao debate sobre a competência e as novas 

formas de organização do trabalho que vão se manifestar na educação também, passando a 

requerer um novo perfil profissional para atender as exigências do mercado de trabalho. Sob 

essa ótica, Santomé (1998) afirma que acentua-se a divisão social do trabalho no processo de 

distribuição de tarefas em que poucos compreendem os passos da produção, processo este que 

acaba sendo reproduzido nos sistemas educacionais. Em sendo assim, perspectivados, os 

conceitos migram, e vão sendo apropriados por concepções de mundo distanciadas da 

concepção que lhes deu origem. O uso do conceito de forma pontual (como se revela no 

                                                           

5 Segundo Melo (2010, p. 36), as origens do taylorismo ocorreram no século XIX, fato atribuído ao 

desenvolvimento das máquinas e à necessidade que tinha o capital de aperfeiçoar o controle sobre o trabalho, 

melhorar o grau de competitividade e continuar acumulando. 
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IFPB) e os dilemas são somente a ponta do "iceberg". Por isso, o interesse pela 

implementação do Currículo Integrado é fundamental para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico na Instituição. Além disso, há um permanente desafio de práticas integradoras nos 

cursos técnicos, nos Institutos Federais. 

 

2.1.3 Implicação 

 

A implicação estrutrural-profissional, conforme Barbier (1985) tem como referência a 

mediação. Das mediações possíveis (a família, a religião, a política, a sexualidade, os jogos, 

dentre outras), a “[...] atividade profissional e o seu princípio de realidade permitem avaliar a 

importância” (BARBIER, 1985, p. 116) das implicações históricas, existenciais e afetivas. 

O conceito de implicação utilizado pelos analistas institucionais não sintetiza uma 

questão de vontade, de decisão consciente do pesquisador; ele abrange uma análise do sistema 

de lugares, o apontamento do lugar que este ocupa daquele que deseja ocupar e do que lhe é 

encarregado – como especialista – com os desafios que isso acarreta. São vários os autores 

que contribuem para uma definição da implicação. Entre eles, Neves que assim se posiciona: 

 
Entendemos por implicação o grau de envolvimento, sempre presente, no 

analista para com o objeto estudado (implicação de ordem afetiva, política, 

ideológica), que vai de encontro à famosa neutralidade do cientificismo 

ultrapassado que coloca o investigador fora do contexto estudado, distante 

do objeto (NEVES, et al., 1987, p. 58). 

 

Pensar em implicações na educação, que é o nosso caso, já significa dizer-se 

implicado, descobrir-se, permitir-se entrar em contato com o processo de transferência e 

contratransferência, que se estabelece como condição para que a própria relação educativa se 

instale (BARBOSA, 1998). Significa, assim, estar atento ao que ocorre no íntimo do educador 

enquanto se processa a relação educativa. Na medida exata, é preciso que o educador fique 

atento ao que acontece consigo para que possa proceder à leitura profunda do que ocorre com 

o educando, e também com os processos que envolvem os sujeitos em ação.  

O pesquisador não se contenta em analisar os dados sociais relativos ao seu objeto. 

Antes, ele integra em seu dispositivo a elucidação de “perturbações” induzidas para tentar 

“compreender-se a si mesmo enquanto observador” (MORIN, 2003). Sabemos que existem 

várias figurações; entre estas, os Institutos Federais – IFs, o Ministério da Educação – MEC, 

os organismos internacionais, questões do Banco Mundial, a Educação Profissional, o Sistema 

S, entre eles o Serviço Nacional de Aprendizagem na Indústria – SENAI, o Serviço Nacional 
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de Aprendizagem Comercial – SENAC e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 

SENAR. Em razão disso, não temos a nítida percepção de que o fazer dos docentes deriva de 

ato decisório seu ou de um conjunto de relações que fogem do seu poder de decisão. Estamos 

inseridos em um processo de implementação do Currículo Integrado; assim sendo, interessa-

nos saber como os docentes estão pensando e agindo em relação a todo esse processo, quais 

os valores que eles estão dando ao seu fazer, visto que é assim que se originam os sentidos de 

indivíduos que passam a contribuir com a construção do sentido social.   

 

2.1.4 Sentido social 

 

O sentido social assume diversos significados. Um deles é a relação com o mundo 

como produção simbólica das práticas sociais, resultante do processo histórico e social, 

variando de acordo com cada corrente teórica. Colaborando com esse pensamento, Silva 

(2006) afirma que refletir sobre o sentido, num determinado contexto, é falar dos sentidos dos 

outros − do indivíduo e da coletividade. 

Para Elias (1994), os sentidos precisam ser compreendidos no processo da relação do 

indivíduo com a sociedade, como resultado do desenvolvimento histórico, tentando superar a 

oposição indivíduo versus sociedade. Isso possibilita um exercício de entendimento, por meio 

dos sentidos dados por aqueles que, efetivamente, convivem com essa questão em suas salas 

de aula. Para superar a dicotomia entre sociedade e indivíduo, começamos a pensar em termos 

de relações; no nosso caso, na rede de relações estabelecidas pelos sujeitos que fazem parte do 

processo de implementação do Currículo Integrado no IFPB. 

O conceito de sentido adotado nesta pesquisa é o do social, na acepção de Augé 

(1997). Esse autor discute o sentido social em antropologia, como aquele que o homem atribui 

às suas relações recíprocas. O sentido social tem a ver com as noções de identidade e de 

relação dos indivíduos com as formas simbólicas que dão sentidos a seus percursos. Portanto, 

devemos estar atentos às falas dos docentes, para que possamos identificar suas pertenças, 

justamente o que delimita as identidades de cada indivíduo. 

Segundo ainda Augé (1997), os sentidos são constituídos por meio de um processo que 

tem relações instituídas e vividas no interior de uma coletividade com seus pertencimentos e 

alteridades. São relações em um contexto estabelecido na configuração do seu ambiente de 

origem; no caso em análise, na configuração do IFPB. Sob esse ângulo, a definição do sujeito 

se estabelece pautada no ser em ação, no ser produto da relação do Eu com o Nós. Portanto, 
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os sentidos da definição da identidade profissional passam a ser resultantes do 

entrecruzamento da linguagem da alteridade e da identidade. 

Seguindo a linha desse pensamento, as linguagens de identidade e alteridade são 

fundamentais à compreensão do sentido como “sentido social, ou seja, o conjunto das relações 

instituídas e simbolizadas (portanto admitidas e reconhecidas) entre uns e outros” (AUGÉ, 

1997, p. 123). Esse diálogo com o autor possibilita-nos apreender o sentido como resultante 

da relação com os outros. Os sentidos são as percepções, as valorações. Assim, são, antes de 

tudo, sociais, constituindo-se a partir da linguagem dos pertencimentos. 

Na interpretação de Coreth (1973, p. 50), “aquilo que significa sentido permanece 

independente do fato de se saber alguma coisa em si ou por si (no que ela própria é), pois será 

compreendida ou somente pode sê-lo por sua relação de sentido com outra coisa”. Nessa 

perspectiva, o sentido é o que apresenta a compreensão como conteúdo. Aliás, essa conotação 

conteudista também está presente na organização do currículo por disciplinas.  

Por sua vez, Bakhtin (2003, p. 381) “chama o sentido as respostas às perguntas”. 

Aquilo que não responde a nenhuma pergunta não tem sentido para nós. O sentido é, então, 

uma resposta a algo dito antes e também é algo que pode ser respondido. Por forjar um novo 

sentido, a partir das vozes alheias, envolvemo-nos no processo de compreensão do que se 

disse antes e tratamos de ouvir a possível resposta dos interlocutores, antecipando-a. Para o 

autor, é no processo de comunicação verbal de interação com o outro que alguém se faz 

sujeito, forjando seu próprio eu, ou seja, o eu só existe na medida em que está relacionado ao 

tu. As vozes das quais Bakhtin fala são construtoras de sentidos de nossas enunciações por 

nos incitarem a dar uma resposta. Ainda seguindo o pensamento bakhtiniano, admitimos que 

o domínio do discurso contém, dessa forma, não apenas o absolutamente verbalizado mas 

também os gestos, as expressões corporais, as pausas, as respostas tácitas, os sentidos mudos, 

o não dito. 

Para Elias (1978), os sentidos se definem dentro de configurações, e isso culmina em 

posições e relações de poder. Os sentidos se unem entre os polos de identidade e alteridade 

nas relações de poder, sendo que o conceito de configuração pode ser aplicado onde quer que 

se constituem conexões e teias de interdependência. Sob tal formato, podemos dizer que o 

grupo de docentes do Currículo Integrado é porta-voz dos conceitos no IFPB, ambiente da 

pesquisa, inserindo-se em configurações variadas, como a família, o Instituto, o sindicato, o 

partido político, sempre estabelecendo os seus sentidos.  

É preciso, pois, que se proceda ao aprofundamento das questões de existência de que 

as pessoas são produtos. Em outras palavras, é preciso observar a configuração em que esse 
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discurso de sentidos é produzido, ou seja, é preciso conhecer as condições sociais, uma vez 

que a compreensão do mundo expressa o processo relacional com o outro (BOURDIEU, 

2012).  

Segundo Elias (1982), o sentido é uma categoria social, e o sujeito que lhe 

corresponde é uma pluralidade de pessoas interconectadas. O sentido é construído social e 

historicamente. Sob esse ponto de vista, a ilusão de que uma pessoa poderia ter um sentido 

exclusivamente seu é resultado de um permanente autocontrole e de um processo de 

individualização social. A busca de sentido para o indivíduo está vinculada ao significado que 

a sua própria vida adquiriu para os de sua relação, seja por intermédio do trabalho, do 

comportamento ou de sua própria pessoa; sentido como mediação para entender a ação social, 

a partir da relação da identidade e alteridade (ELIAS, 1982). 

 

2.1.5 Identidade e alteridade 

 

Augé (1999) concebe os sentidos como sentidos sociais, ordenados por intermédio dos 

polos da alteridade e da ambiguidade, que estabelecem dispositivos de finalidades simbólicas. 

Os sentidos devem ser entendidos como mediação à compreensão do social. Como buscamos 

compreender o sentido do outro, precisamos ouvir “o outro”. Essa dimensão dialogal é 

relevante nesta pesquisa, em razão de os docentes estarem em constante relação com os 

demais.  

Isso justifica o fato de não podermos definir a identidade desconsiderando o 

relacionamento com os que estão à volta. Assim condicionada, a identidade é definida pela 

relação do eu com o outro; o eu colocado sob a dependência de um “olhar extraposto”; o 

ponto de vista do outro, aquilo que o outro pensa sobre esse eu. Sob essa ótica, só podemos 

conhecer o eu se conhecermos o que o(s) outro(s) pensa(m). Nessa mesma linha de raciocínio, 

para conhecer os sentidos atribuídos pelos professores à implementação do Currículo 

Integrado, precisamos saber o sentido construído pelo(s) outro(s). E nem há como ser 

diferente. Afinal, a identidade está vinculada a dois princípios subjetivos: o princípio da 

exclusão, que se refere à singularidade subjetiva do eu; e o princípio da inclusão, que diz 

respeito à subjetividade de outro eu. 

Em sendo assim, a linguagem da identidade é uma linguagem da ambivalência, no 

sentido de ser ambivalente uma realidade que acumula duas qualidades: pode ter uma 

personalidade na vida privada e ser uma pessoa pública. A linguagem das qualificações ou das 
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identidades de classe torna substantivas as categorias e apresenta as questões em termos de 

inclusão, de acumulação e de exclusão (AUGÉ, 1997, p. 95).  

O entendimento é desse outro; não obstante, apenas o pesquisador oferece sentidos e 

recorre a conceitos das ciências sociais para interpretar as linguagens de alteridade e 

identidade do outro. Como sublinha Augé (1999), a identidade é ambivalente; coloca-se em 

referência aos diversos lugares que os agentes ocupam no meio social a partir de suas 

pertenças, seja como pai, como mãe, como atleta, como religioso, como gestor ou gestora.  

Assim, pensar a partir desses dois princípios a forma como os docentes do Currículo 

Integrado, em suas práticas pedagógicas, agregam algumas marcas advindas das suas 

constituições e da sua formação é refletir sobre como essas práticas conjugam entre si a 

identidade e a alteridade, em função da configuração que cada um assume ao ocupar seus 

diferentes lugares sociais, razão precípua que nos impulsiona a investigar o modo de sua 

ocorrência.  Para isso, valemo-nos da escuta sensível na busca de apreender o sentido social, 

mediado pela ação e a interação social em sintonia, podendo servir à pluralidade de vozes e à 

distribuição democrática da informação. 

 

2.1.6 Escuta sensível 

 

A metodologia conduz à apreensão dos sentidos atribuídos ao Currículo Integrado, a 

partir dos enunciados dos sujeitos, emergidos no decurso das entrevistas. E isso se tornou 

viável justamente pela disponibilidade da pesquisadora em escutar seus interlocutores, para 

além de ouvir, configurando, assim, a nominada escuta sensível: 

 

O processo de “escuta sensível”, a necessidade de se estar aberto para captar 

as falas de significados para pesquisa, aproveitar um provérbio, discernir 

uma alusão para se reconstituir todo o sistema simbólico e ver as coisas do 

ponto de vista do outro, pois, na entrevista compreensiva, os valores e 

valorações explicitados, por meio das falas dos sujeitos, serão mediadores da 

compreensão e explicação dos sentidos, por eles dados, à sua ação social 

(SILVA, 2006a, p. 8).  

 

Em sintonia com a concepção de Silva (2006a), e fazendo ancoragem em Barbier 

(1997), entendemos que a “escuta sensível” é um tipo de escuta própria do pesquisador- 

educador, segundo a “abordagem transversal”. Esse tipo de escuta se apoia na empatia 

“multirreferencial”, expressão utilizada por Jacques Ardoíno (1987). Toda escuta acontece 

mais na confiança; o pesquisador deve saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo 
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do outro para poder captar suas atitudes, seus comportamentos e seus sistemas de ideias, de 

valores, de símbolos e de mitos.  

A escuta sensível, como define Barbier (1999), é multirreferencial; daí sua 

importância no processo educacional. Ela “aceita” surpreender-se pelo desconhecido e 

permite a compreensão dos imaginários6. Na visão do autor, o outro que escuta não tem que 

falar a “verdade” nem de proclamar “é preciso”; deve simplesmente escutar e responder 

adequadamente a demanda implícita do professor/do aluno. Semelhante perspectiva adota 

Ardoíno (1987) ao afirmar que a escuta sensível busca oferecer sentido ao sujeito e nunca 

impor sentido. 

Para Bourdieu (2012), esse tipo de entrevista apresenta-se como um exercício de 

“escuta ativa e metódica” num contexto de representações. Assim, seria preciso uma 

disponibilidade total em relação à pessoa interrogada, adotando muitas vezes sua linguagem, 

entrando em seus pontos de vista, em suas particularidades, em suas percepções, em suas 

emoções, em seus pertences, nas condições objetivas que estão em jogo no momento da 

entrevista. É uma escuta que sempre exige o diálogo como canal de sua realização pela 

linguagem. A figura 1 sintetiza os princípios teórico – metodológicos que nos ajudaram na 

análise das falas dos interlocutores desta pesquisa. 

 

 

Figura 1: Princípios Teórico – Metodológicos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Imagens de uma cultura armazenadas na memória. 
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2.2 LOCUS, INTERLOCUTORES E INSTRUMENTOS DE PESQUISA  

 

O locus da pesquisa circunscreveu-se ao IFPB – Campus João Pessoa. Assim, 

passamos a apresentá-lo quanto ao número de alunos, quadro docente, cursos ofertados, 

qualificação e regime de trabalho dos professores, nos Quadros a seguir:  

 

             Fonte: Departamento de Ensino Superior do Campus João Pessoa (2016). 

 Fonte: Sítio da Instituição (2016). 

  

Fonte: Coordenação de Controle Acadêmico – CCA do Campus João Pessoa (2017). 

 

 

Quadro 1: Docentes do IFPB – Campus João Pessoa 

 Total de professores: 499 professores 

 Aproximadamente uns 150 professores atuam no Ensino Integrado 

 Qualificação docente: 

        50 graduados 

        19 especialistas e mestrandos 

259 mestres  

132 doutores e 39 doutorandos. 

 419 professores têm Dedicação Exclusiva – DE. 

Quadro 2: Cursos oferecidos pelo IFPB – Campus João Pessoa 

 08 Cursos Técnicos Integrados ao ensino médio, incluindo o Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. 

 07 cursos técnicos subsequentes 

 14 cursos superiores 

 02 cursos de pós-graduação 

 Cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

– PRONATEC. 

 

Quadro 3: Total de Alunos do IFPB – Campus de João Pessoa 

            Total: 7.310 

1.668 são alunos dos cursos técnicos integrados. 

1.239 do ensino técnico subsequente 

4.358 do ensino superior (tecnólogos, bacharelados e licenciaturas) 

45 da pós-graduação 
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Para entender a configuração do Instituto Federal e todo esse movimento do constantes 

mudanças e inovações nas políticas da educação profissional, o que conduz a construção de 

projetos pedagógicos e novas identidades ao longo de sua existência, discorremos brevemente 

sobre a origem das ETFs, CEFETs e Institutos Federais.  Assim, é importante marcar que o 

surgimento dessas escolas remonta à primeira década do século XX, com a criação das 

escolas de aprendizes artífices nas capitais dos estados da Federação, entre elas a Paraíba, 

pelo então Presidente Nilo Peçanha, por meio do Decreto nº 7.566/1909. 

Nesse contexto, a criação dessas escolas ocorreu para atender às demandas do 

desenvolvimento industrial que estava em fase de implantação no Brasil e tinham como 

objetivo a formação de mestres e contramestres, por meio do ensino prático e conhecimentos 

técnicos necessários aos menores e “desvalidos da sorte” que pretendessem aprender um 

ofício que os afastaria da ociosidade, entretanto isto tinha sido um expediente de contenção do 

que a classe dirigente considerava como “desordem social”. 

Somente em 1937, as Escolas Técnicas foram denominadas Liceus Industriais. Em 

1942 foi publicada a Lei Orgânica do Ensino Industrial, por meio do Decreto-Lei n. 

4.073/1942. Os Liceus Industriais foram transformados em Escolas Industriais e Técnicas, 

passando a oferecer a formação profissional em nível secundário. Tal documento foi 

fundamental para definição e reorganização da educação profissional, responsável pela 

definição dos fundamentos pedagógicas e da normatização do funcionamento dessas Escolas.  

Entretanto, somente após a promulgação da Lei da Educação Nacional nº 4.024/61 

foram criados os primeiros cursos em nível de 2º grau. Em 1965, em decorrência de medida 

ministerial, a Instituição passou a denominar-se de Escola Industrial Federal da Paraíba. Em 

1967, essas instituições foram transformadas em Escolas Técnicas Federais, passando a 

oferecer cursos técnicos industriais de nível médio, num período de acelerado crescimento da 

indústria. Desse modo, é reconhecida, pela primeira vez, a articulação do ensino profissional 

ao sistema regular de ensino, determinando a equivalência entre os cursos profissionalizantes 

e os propedêuticos, para fins de prosseguimento de estudos, representando um avanço em 

termos da dualidade estrutural da educação. Acabava-se formalmente tal dualidade, uma vez 

que o ensino profissionalizante ofertava conteúdos reduzidos em favor das necessidades 

imediatas do mercado de trabalho, já que os currículos se encarregavam de mantê-la, visto 

que a vertente voltada para a continuidade de estudos em nível superior continuavam 

privilegiando os conteúdos requeridos na seleção para o ensino superior.  

No final da década de 1970, época em que o país passava por profundas mudanças 

econômicas e sociais, as escolas técnicas se transformaram nos Centros Federais de Educação 
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Profissional e Tecnológica – nasciam os CEFETs do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 

que procuravam se adequar às exigências da nova realidade social.  

No ano de 1995, ainda como Escola Técnica Federal da Paraíba, com sede em João 

Pessoa, a instituição teve ampliada a sua capacidade de atendimento com a implantação da 

Unidade de Ensino Descentralizada de Cajazeiras – UNEDCZ. Em 1999, foi transformada em 

Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba. Até o ano de 2002, eram 140 

instituições que ofereciam ensino técnico no Brasil. Em 2004, teve reconhecida sua 

equivalência com as Instituições de Ensino Superior – IFEs, por meio do Decreto – Lei nº 

5.225/04.  

A partir do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDEP e com a promulgação do 

Decreto nº 6.095/2007, foram definidas diretrizes para os processos de integração de 

instituições federais com o objetivo de constituir uma rede de institutos. Em 2008, por 

intermédio da Lei nº 11.892/2008, é instituída pelo governo federal a Rede Federal de 

Educação Tecnológica e criados os Institutos Federais, formados pelos Centros Federais de 

Educação Tecnológica, Escolas Agrotécnicas Federais, Escola Técnicas vinculadas às 

Universidades Federais. Vale destacar que Instituições como o CEFET de Minas Gerais e o 

do Rio de Janeiro e outras escolas vinculadas às Universidades Federais optaram em não 

aderir ao processo de transformação em Instituto Federal. Esses CEFETs continuaram com o 

desejo de transformarem-se em Universidade Tecnológica, como ocorreu com o CEFET do 

Paraná, a primeira Universidade especializada nessa modalidade de ensino no Brasil. 

Com base nessa lei, os CEFETs, as Escolas Agrotécnicas e as Escolas Técnicas 

passam a formar os Institutos Federais, instituições de educação especializadas em oferecer 

educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Assim, o CEFET-

PB se transformou em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-IFPB, ampliando 

a sua oferta de cursos. 

Com essa nova configuração de estrutura multicampi, os Institutos estão presentes em 

todos os estados da federação. Nessa direção, o IFPB assume o compromisso de sua 

intervenção nas mesorregiões do Estado, ofertando ensino médio integrado ao ensino técnico, 

cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação, 

em consonância com as potencialidades do desenvolvimento local e regional, reafirmando 

assim o compromisso da educação profissional e tecnológica com esse desenvolvimento. 

Rever a trajetória dessa Instituição centenária nos possibilita não apenas ver, portanto, 

esse cenário da educação, num processo global e complexo – e, principalmente, o potencial 

que hoje o IFPB apresenta para novos processos formativos – como também como 
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possibilidade de romper com modelos e formatos de uma educação fragmentada que não mais 

atende a realidade educacional brasileira e essa nova configuração do Instituto. A figura 2 

sintetiza a trajetória histórica dos Institutos Federais. 

  

Figura 2: Ilustração da Trajetória dos Institutos Federais 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

Para uma melhor compreensão da estrutura organizacional, apresentamos o 

organograma do IFPB – Campus João Pessoa. A figura 3 possibilita um panorama da 

organização administrativa e pedagógica da Instituição. 
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Figura 3: Organograma Institucional e Acadêmico 
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O currículo dos cursos técnicos integrados ao ensino médio está estruturado em regime 

anual, com duração entre 3 (três) ou 4 (quatro) anos, integrando a formação geral, com um 

total de 3.000 horas. As horas da formação técnica são definidas no Catálogo Nacional dos 

Cursos Técnicos (CNCT) para a respectiva habilitação profissional (Parecer nº 11/2008). 

Acrescente-se a isso a carga horária destinada ao estágio curricular ou ao trabalho de 

conclusão de curso (TCC). O currículo está definido por disciplinas orientadas pelos perfis 

profissionais de conclusão (PDI, 2015 p. 32-33). A figura 4 proporciona uma visão da 

organização do Currículo Integrado. 

 

Figura 4: Desenho Curricular do Currículo Integrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio – 2006. 

 

 

No tocante aos interlocutores da pesquisa estes correspondem a um total de 10 (dez) 

docentes, considerando a seguinte distribuição: 05 (cinco) docentes da formação geral e 05 

(cinco) da formação profissional dos cursos técnicos integrados, de nível médio. Segundo 

nossa percepção, seriam o bastante para traduzir os sentidos da implementação do Currículo 

Integrado. A sua escolha foi pautada pelos seguintes critérios, previamente estabelecidos: os 

professores deveriam ter participado, de forma efetiva, do processo de discussão e construção 
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dos projetos pedagógicos dos cursos técnicos integrados; e deveriam ter ministrado aulas nos 

cursos técnicos integrados. A definição desses critérios deve-se ao fato de acreditar-se que, 

tendo esses sujeitos já vivenciado tais experiências, poderiam perceber mais claramente as 

relações estabelecidas, vez que todos eles haviam passado pelo mesmo processo de 

implementação da integração curricular. Isso nos remete ao processo histórico iniciado em 

2004, a partir da discussão dos princípios estruturadores do Currículo Integrado, mediante as 

relações estabelecidas com o MEC, com os gestores, com os alunos, com os colegas e com a 

pedagogia. E vale a ressalva de que utilizamos a terminologia interlocutores, porque a palavra 

cedida se dá no contexto de diálogo, numa relação dialógica; e é nesse diálogo que os dados 

se concretizam para o pesquisador. 

Visando ao alcance de nosso objetivo, lançamos mão de dispositivos fundamentais: o 

quadro de professores entrevistados, que explicita dados importantes e identitários dos nossos 

interlocutores; o guia/roteiro das entrevistas; as fichas de interpretação e os planos evolutivos. 

Também optamos por apresentar os interlocutores no anonimato, quando da utilização 

de suas falas. Isso em observância ao princípio ético de preservação da identidade dos sujeitos 

envolvidos. Em razão disso, adotamos nomes fictícios para cada um deles. Não obstante, 

construímos, a partir de alguns indicadores, um sucinto perfil de cada interlocutor da 

pesquisa, a fim de que o leitor possa localizar-se melhor: formação; disciplinas ministradas; 

tempo como docente no IFPB e tempo no Integrado, que apresentamos a seguir no Quadro IV.  
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Quadro 4: Interlocutores da Pesquisa 
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Ana 

 

Graduação 

Licenciatura em 

Educação Artística 

 

 

Especialização e  

Mestrado em 

Educação 

Doutoranda em 

Ciências Sociais 

 

Instrumento Musical 

 

Preparação para o 

Palco e Perfomance 

Elaboração de 

Projetos Culturais 

 

DE 

8 Municípios  de 

Santa Rita e João 

Pessoa 

19 10  

29/09/2014 Sala de 

aula- PPGED- UFPB 

algumas 

interferências de 

barulho e celular. 
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Outro dispositivo relevante utilizado nesta pesquisa foi o roteiro das entrevistas, 

organizado a partir de cinco blocos temáticos que conduziram e facilitaram o processo de 

conversação entre pesquisador e interlocutores.  

O tempo de duração da entrevista variou de acordo com cada entrevistado: alguns são 

mais minuciosos; outros mais objetivos. No caso dos mais falantes, precisamos reger-nos 

mais atentamente pelo roteiro da entrevista não nos distanciando dos objetivos da pesquisa. 

Essa preocupação não se estendeu aos bacharéis, por exemplo, que são mais objetivos. Vale 

ainda ressaltar o fato de que o roteiro permitiu acrescentar novas questões, de forma a 

construir uma sequência lógica, criando um clima de confiança e empatia entre entrevistador e 

entrevistado.  

Esse roteiro, estruturado a partir de blocos temáticos, foi organizado da seguinte 

forma: 1. processos formativos do docente; 2. experiências formativas para “ser” docente do 

IFPB; 3. concepções/sentidos/práticas e projetos para o futuro/as expectativas, como se 

configura no quadro seguinte.  
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Quadro 5: Roteiro utilizado nas entrevistas individuais 
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Na metodologia da entrevista compreensiva, os dispositivos organizativos foram o 

roteiro, os planos evolutivos, as fichas de interpretação e o gravador − um instrumento 

indispensável. No processo de escuta, tivemos de ouvir várias vezes as gravações, os 

discursos dos interlocutores (as afirmações, as regularidades), pois é a partir destes que, 

supostamente, emergirão os núcleos de sentidos que poderão referendar as hipóteses.  

Além das entrevistas, recorremos à análise de documentos relativos ao IFPB, tais 

como: Projetos Pedagógicos dos Cursos Integrados – PPCs, Plano de Desenvolvimento 

Institucional–PDI, Projeto Pedagógico Institucional – PPI, por entendermos que esses 

documentos refletem as escolhas políticas e as concepções pedagógicas dessa política 

institucionalizada que se organiza nos projetos, com ênfase no Currículo Integrado.  

Também nos valemos dos registros de falas dos docentes, captadas no diário de campo 

durante encontros e reuniões pedagógicas para discussão da integração curricular. Tudo isso 

sem perder de vista as observações do cotidiano do IFPB, com especial destaque para as 

conversas informais a respeito da integração.   

No processo de análise das entrevistas, o percurso metodológico para a interpretação 

transitou pela definição de planos evolutivos. Passou pelas possibilidades teóricas, presentes 

nas palavras fundantes dos dizeres dos entrevistados e por aqueles agrupamentos de palavras 

que foram mais evocadas. Não é demais lembrar o fato de que a escuta esteve totalmente 

voltada à compreensão dos sentidos, não somente do dito mas também da observação das 

lacunas, dos silêncios e dos gestos. Nesse processo, o pesquisador necessita entender o 

universo imaginário do outro para que possa compreendê-lo na sua totalidade. Somente após a 

escuta é que foram elaboradas as fichas de interpretação. 

 

2.2.1 Fichas de interpretação 

 

Nas fichas de interpretação, fomos anotando, de forma fragmentada, o que nos vinha à 

mente, organizando as frases e as anotações por fichas temáticas. Não se fez uma transcrição 

literal, mas foram aproveitados os extratos das falas que eram considerados mais relevantes 

para o desenvolvimento da tese, tais como frases-guia das conexões e de verificação de 

hipóteses centrais da pesquisa. Esse momento foi fundamental, pois poderiam emergir daí 

importantes achados acerca da temática em questão, como alguns sentidos que não foram 

verbalizados, mas que podiam ser apreendidos. 

Para facilitar a leitura compreensiva dessas fichas de interpretação, procedemos à 

seguinte organização: na primeira coluna, registramos os núcleos de sentidos extraídos das 
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falas dos docentes; na segunda, as nossas observações; na terceira, a teoria – partes de leituras 

realizadas sobre a temática. Isso para demonstrar que o processo evolutivo da construção do 

objeto de estudo edificado no decorrer deste trabalho de pesquisa desenvolveu-se a partir da 

vinculação entre a teoria, os dados e a análise desses dados.  

Tal como explicita Silva (2012), na entrevista compreensiva, temos como eixo central 

a interpretação da fala do outro, da palavra percebida como algo concreto do sujeito, como 

guia da realidade social e como meio de expressão da cultura. Derivando dessa prática, a 

lógica mais determinante do processo são os acertos gerados pelo encadeamento de ideias, 

sempre mais claras e articuladas, das fichas de interpretação (Quadro 6). Essas fichas são 

resultantes de um trabalho acurado de percepção e exploração das frases recorrentes ditas 

pelos interlocutores. Em paralelo com as fichas de interpretação, elaboramos os planos 

evolutivos. 
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Quadro 6: Ficha Interpretativa 
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2.2.2 Planos evolutivos 

 

Os planos evolutivos (Quadro 7) funcionam como “guia de trabalho”, “cadeia de 

ideias centrais”, “fio condutor”. Por essa via, o pesquisador lida com uma ordem fixa de 

ideias, estruturando-se a cada instante em uma hierarquia, entre o ir e o vir, com as hipóteses 

sendo forjadas, e a teoria sendo fabricada. Nas palavras de Kaufmann (2013, p. 69), “é 

necessário um fio para juntar as peças, registrar os progressos das hipóteses e nos recordar a 

obrigação e domínio dos acontecimentos”.   

Os planos evolutivos auxiliam o trabalho do pesquisador, evitando certos impasses no 

desenvolvimento da metodologia, e possibilitando o encadeamento das hipóteses, de modo 

que, a partir de ideias centrais e durante as variadas escutas, seja possível fazer os ajustes 

necessários e redefinir novos planos evolutivos. Para Silva (2006a), esses planos são 

considerados instrumentos metodológicos utilizados no processo de análise, em conjunto com 

as fichas de interpretação.  

Nesta investigação, os planos foram construídos a partir das falas dos interlocutores, 

dos sentidos atribuídos pelos docentes à implementação do Currículo Integrado, enunciados 

pelos participantes da pesquisa e percebidos pelo pesquisador. E vale ainda esclarecer o fato 

de que foram sendo modificados, a partir do surgimento de novas hipóteses emergidas dessas 

falas. Além dessas, outras categorias metodológicas poderam surgir contribuindo para a  

análise dos pertencimentos, das histórias de vida, das implicações, das relações e influências, 

que nos levem ao encontro dos sentidos gerados nas palavras dos entrevistados, sujeitos e 

objetos da pesquisa.  

Sob essa lógica, encaramos as probabilidades do por vir, entendendo o pesquisador 

como um sujeito sempre aberto às mudanças que podem ocorrer nas próprias hipóteses 

geradas, se novos direcionamentos forem postos na pauta de todo o processo, já que a ideia 

inicial não passa de uma simples questão para desencadear a investigação. A teoria, por sua 

vez, elabora-se progressivamente no vai e vem das hipóteses.  

Nesse volteio teórico, faremos ancoragem em Geertz (2013, p. 61), utilizando as 

conceituações de “experiência próxima” e “experiência distante”, tal como o autor as 

concebe:  

 

[...] um conceito de “experiência próxima” é, mais ou menos, aquele que 

alguém – um paciente, um sujeito, ou no nosso caso um informante – usaria 

naturalmente e sem esforço para definir aquilo que seus semelhantes veem, 

sentem, pensam, imaginam etc. e que ele próprio entenderia facilmente, se 

outros utilizassem da mesma maneira. Um conceito de “experiência 
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distante” é aquele que especialistas de qualquer tipo – um analista, um 

pesquisador, um etnógrafo, ou até um padre ou um ideologista – utilizam 

para levar a cabo seus objetivos científicos, filosóficos ou práticos. 

 

O autor relaciona a questão do distanciamento da pesquisa com esse cuidado que o 

pesquisador – olhando de perto e de dentro – deve ter com o seu objeto de pesquisa. No nosso 

caso, como gestora desse processo de implementação do Currículo Integrado, não há como 

não estar implicada. Especialmente em se tratando da metodologia da entrevista 

compreensiva, pois, seguindo a orientação de Kaufmann (1996), torna-se quase impossível 

isentar-se desse trabalho de bricolagem final, que se alicerça na organização da estética de 

apresentação desses resultados provisórios, gerados por instrumentos permanentemente 

adaptados. São resultados que se apresentam nunca como terminantemente acabados, porque 

jamais serão finalizados, além de estarem associados à experiência de vida e à imaginação.  

Havemos de convir, enfim, que a pesquisa toma corpo no mundo concreto, o que 

significa inverter o processo de construção do estudo a partir da perspectiva interpretativa, na 

qual o objeto pesquisado vai sendo desvelado pouco a pouco. De acordo com Mills (1986), 

este é o trabalho do “artesão intelectual”, que corresponde ao trabalho do pesquisador, 

construindo ele mesmo a sua teoria e seu método. Nessa mesma linha de compreensão, ele 

reconhece que o pesquisador, na entrevista, não descuida dos minúsculos detalhes e das coisas 

momentaneamente vagas, já que futuras associações criativas podem desvendar nexos que 

pareciam despercebidos num primeiro momento. Para o autor, “a engenhosidade saberá 

promover a associação das coisas que nem sempre podemos intentar num dado cenário social” 

(MILLS, 1982, p. 240). 

Os instrumentos utilizados nesta pesquisa (roteiro de entrevistas, quadro de 

interlocutores, fichas interpretativas e planos evolutivos) assinalam sua relevância, justamente 

por estarem articulados entre si, fornecendo a base em que se construiu o processo de análise 

e interpretação das falas. 
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Quadro 7: Planos Evolutivos 
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2.3 SOBRE O MODO DE FAZER 

 

A abordagem metodológica desta pesquisa pautou-se pela compreensão de sua 

complexidade, atrelada a uma compreensão de investigação pedagógica que se insere no 

marco da pesquisa qualitativa. Elegemos a abordagem multirreferencial e a entrevista 

compreensiva como teia epistêmica teórico-metodológica. Essa escolha reflete a nossa 

implicação e o campo epistemológico dos fenômenos educativos em que se encontra o 

Currículo Integrado. Assim, este percurso investigativo ancorou-se nos princípios da 

configuração e da interdependência como meio de proceder a uma abordagem 

multirreferencial, que tem como perspectiva estudar os fenômenos educativos, tendo em vista 

a heterogeneidade e a complexidade das relações educativas. Esses princípios, aplicados às 

questões educacionais, possibilitaram ampliar o entendimento do IFPB como uma instituição 

social dinâmica, em que há uma inter-relação das pessoas que dela fazem parte, bem como a 

compreensão dos processos de circularidade das relações estabelecidas por docentes do 

Currículo Integrado.  

Para Elias (1994, p. 9), a existência da pessoa como ser individual é indissociável de 

sua existência como ser social. Isso se expressa no conceito fundamental da balança, nós-eu, o 

qual indica que a relação da identidade – eu com a identidade – nós do indivíduo não se 

estabelece de uma vez por todas, mas está sujeita a transformações muito específicas. Ao 

tomarmos o Instituto como objeto de estudo, visto como rede de relações combinando 

vínculos definidos na participação da construção do Currículo Integrado, admitimos, à luz das 

ideias difundidas por Elias (1994), que, por intermédio da sua sociologia de processos, é 

possível uma melhor compreensão da implementação do Currículo Integrado no IFPB, 

considerando que é a partir das relações que o equilíbrio de poder estabelece diferentes 

configurações. Em cada uma delas, o docente é um fio na rede de interdependência. Por isso, 

não basta a compreensão dos comportamentos ou das práticas dos docentes individualmente, 

mas da pluralidade de indivíduos interdependentes que estabelecem configurações entre si, 

acabando por modelar a sociedade e se automodelar. Os docentes sofrem influências dessa 

configuração, visto que há uma interdependência funcional das relações de poder, definido 

por Elias como elemento integral de todas as relações humanas. 

Vale, nessa sequência, situar o fato de que a construção do objeto de estudo consiste 

em um processo no qual o pesquisador situa o problema em seu contexto de especificação, 

definindo intencionalidades investigativas e, com base nesse reconhecimento epistêmico, 

determina o modo de sua abordagem, estabelecendo aspectos e níveis de interpretação, que, 
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por sua vez, esclarecem a natureza de sua postura analítica. Essa ressalva serve para explicar o 

porquê de nossa opção epistemológica pela abordagem multirreferencial na produção de 

conhecimento adotada nesta pesquisa. A partir da conjugação de várias teorias, a 

multirreferencialidade nos ajuda a compreender o processo de implementação do Currículo 

Integrado no Instituto. 

Em se tratando das entrevistas, estas foram realizadas em ambientes do IFPB. 

Procuramos conversar com os interlocutores sobre o interesse e sobre os objetivos da 

pesquisa, frisando que eles não teriam sua identidade revelada na produção final do texto, 

considerando que, na entrevista compreensiva, é fundamental criar esse clima de confiança. 

Por isso, iniciamos a entrevista deixando-os à vontade para falarem sobre si mesmos.  

Conforme Bourdieu (2012) é preciso entender a estrutura social na qual o pesquisado 

está inserido. O fato de ter uma familiaridade com os interlocutores facilitou o processo de 

escuta, uma vez que a relação intersubjetiva entre o pesquisador e os interlocutores é de 

fundamental importância, pois permite o acesso aos significados atribuídos ao objeto de 

estudo (Currículo Integrado), cujo resultado é produto das mútuas influências no processo de 

interação da entrevista. O entrevistador deve ser ativo, sabendo conduzir o jogo. “A atitude de 

empatia com a pessoa, e tentativa de descobrir as categorias que estão no centro de seu 

sistema de pensamento e de ação não constituem dois elementos separados” (KAUFMANN 

2013, p. 85). Para a realização das entrevistas, escolhemos o Instituto como forma de facilitar 

o acesso aos interlocutores; contudo, tivemos problemas de interrupções, telefonemas, ruídos, 

entre outros.  

Na escuta das entrevistas, o conceito de “escuta ativa e metódica” de Bourdieu (2012) 

foi fundamental. A entrevista compreensiva abre essa possibilidade de “olhar por dentro”. O 

autor chama a atenção para o fato de o processo de pesquisa ser uma relação social. Isso, nas 

palavras dele próprio:  

 

Levando em conta estas duas propriedades (dissimetria a quem conduz a 

entrevista e algumas vezes dissimetria social também) inerentes à situação 

da entrevista, esforçamo-nos para fazer tudo para dominar seus efeitos (sem 

pretender anulá-los); quer dizer, mais precisamente, para reduzir ao máximo 

a violência simbólica que pode se exercer através dele. Procurou-se então 

instaurar uma relação de escuta ativa e metódica (BOURDIEU, 1998, p. 

695). 

 

Para Bourdieu (1997), embora seja inerente à situação da entrevista, essa violência 

simbólica não pode ser anulada completamente, mas pode ser dominada parcialmente. 

Também a dissimetria é redobrada por uma dissimetria social todas às vezes em que o 
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pesquisador ocupa uma posição superior à do pesquisado na hierarquia das diferentes espécies 

de capital, especialmente do capital cultural.  

De fato, não podemos negar que as entrevistas possibilitam ao pesquisador estabelecer 

um diálogo entre o saber local, que se referem aos atores/sujeitos/interlocutores, e o saber 

global, que diz respeito às teorias de suporte e análise. A ação dos docentes não depende 

apenas das valorações, mas também das influências da gestão, da sua formação. Contudo, 

essas valorações têm um lugar específico, pois as nossas escolhas são baseadas nelas e nas 

mediações para a explicação e a compreensão da ação social, por intermédio da palavra. 

Quando os docentes falam dos sentidos do Currículo Integrado, abrem caminhos para 

entendermos suas concepções e suas práticas. 

Segundo Kaufman (2013), a entrevista compreensiva usa de empréstimo as diversas 

técnicas de pesquisa qualitativa e empírica, sobretudo as técnicas etnológicas (estudo das 

etnias) de trabalho com informantes. Todavia, o diferencial é que os dados qualitativos 

colhidos estão centrados na palavra registrada pelo gravador, tornando-se este o elemento 

preponderante do dispositivo. 

Seguindo os procedimentos recomendados para a utilização dessa metodologia, após 

as entrevistas, colocamos em prática “a escuta flutuante”, que orienta o seguinte: ligar o 

gravador, escutar repetidas vezes e reescutar, sem preocupação com o registro das falas dos 

interlocutores. Em seguida, a escuta “ativa e metódica”: por meio da análise das falas, busca-

se compreender a prática social, pondo em evidência a postura do pesquisador como um 

artesão intelectual. Assumindo a feição de um artista bricoleur, dá início ao trabalho de 

artesanato intelectual, tal como um artista preparado para combinações não previstas de 

elementos, evitando, assim, normas de procedimentos rígidos que levem a um “fetichismo” do 

método e da técnica (MILLS, 1982). Para combater o empirismo abstrato da produção dos 

dados brutos e do formalismo metodológico, Wright Mills exalta o artesão intelectual, aquele 

que sabe dominar e personalizar os instrumentos que são o método e a teoria, num projeto 

concreto de pesquisa (KAUFMANN, 2013). Cabe assinalar que o artesanato intelectual se 

caracteriza pela abertura e fluidez do pesquisador durante todo o processo de conhecimento. 

Imerso mesmo, “afogado” em seu ofício, sempre aberto ao novo. 

Com o objetivo de analisar a relação entre os sentidos atribuídos por docentes ao 

Currículo Integrado e à sua implementação, iniciamos as análises das falas, registradas nas 

fichas de interpretação, em concomitância com a elaboração dos planos evolutivos. As fichas 

de interpretação foram muito relevantes no processo de escrita final do texto, não somente 

pelo conteúdo de análises prévias construídas, mas sobretudo porque esse material constitui-
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se na base das argumentações que, na escrita do texto, serão mais bem desenvolvidas e 

elaboradas (SILVA, 2006a). Alguns extratos das falas dos interlocutores transversaram esse 

texto, uma vez que a maioria das fichas são constituídas por frases pronunciadas pelos 

interlocutores.  

 

2.4 A ORGANIZAÇÃO DO RELATO DA PESQUISA 

  

Adotamos a pesquisa qualitativa em busca da compreensão do processo de 

implementação do Currículo Integrado, seguindo a metodologia da entrevista compreensiva, 

na perspectiva da abordagem multirreferencial cujo campo de pesquisa foi o IFPB – Campus 

João Pessoa. Isso porque o Currículo Integrado está dentro de um projeto maior de sociedade, 

tem impacto direto no cotidiano da escola no ensino técnico integrado ao ensino médio. Para 

tanto, elaboramos um roteiro de entrevistas, a partir de quatro eixos: 1. processos formativos 

do docente; 2. experiências formativas para ser docente no IFPB; 3. 

concepções/sentidos/práticas; 4. projetos para o futuro/as expectativas, sendo toda a 

conversação norteada por esses eixos. Em acréscimo, ressalve-se o fato de que o interesse 

pela temática foi se consolidando ao longo do processo de implementação do Currículo 

Integrado, desde a construção dos seus princípios.  

Entrevistamos 10 (dez) docentes, sendo cinco da formação geral e 05 (cinco) da 

formação profissional, cuja caracterização encontra-se descrita no quadro 4. Mais do que 

constituir uma amostra, a preocupação, de fato, é sempre necessária, devendo-se escolher bem 

os informantes, ponderar os critérios para que as pessoas possam produzir o máximo em 

relação às questões colocadas – daí a observação aos critérios de participação. Contamos com 

professores dos cursos de Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Controle Ambiental e 

Mecânica e Instrumento Musical, além de professores da área de Linguagens e Códigos, e 

Ciências da Natureza. Como temos um significativo número de professores ingressantes, 

decidimos que os critérios que determinariam nossos sujeitos de pesquisa seriam a 

participação no processo de discussão e na elaboração dos Currículos dos Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio, desde 2004. 

Vale destacar que o roteiro de pesquisa serviu como um guia para a escuta das 

entrevistas e a análise da relação entre os sentidos atribuídos pelos docentes ao Currículo 

Integrado e sua implicação com a implementação deste.  

A ficha interpretativa, em que registramos as falas dos interlocutores, foi organizada 

em duas colunas. Na primeira, registramos os fragmentos das falas. Na segunda, as nossas 
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observações, seguidas dos referenciais teóricos. Concomitantemente às fichas de 

interpretação, elaboramos os planos evolutivos, a partir das hipóteses levantadas e após a 

escuta da fala de cada interlocutor. A partir do último plano evolutivo, foi-se delineando a 

estrutura da tese, que resultou no nosso Sumário. 

Na etapa subsequente às entrevistas, iniciamos o processo de “escuta flutuante”. 

Depois, uma escuta mais metódica, atentando para as frases mais recorrentes, em busca de 

núcleos de sentido, que exigiram mais nossa atenção, tendo em vista o fato de nem sempre se 

fazerem perceptíveis. Afinal, dada a pluralidade do conceito de integração, os docentes 

utilizam vários termos para definir sua compreensão, como articulação, contextualização, 

aplicação dos conteúdos da formação geral na formação profissional, entre outros.  

Os resultados encontrados no decurso do processo de análise das falas levaram aos 

temas que serão discutidos ao longo desta pesquisa, organizados em partes, que contêm 

capítulos. Cada parte abrange aspectos da pesquisa, que se apresentam interconectados, 

proporcionando coesão e organicidade ao texto. Tendo em vista os objetivos traçados e a fim 

de possibilitar ao leitor uma dinâmica de acesso e de compreensão dos fundamentos teórico-

metodológicos, das operações de análise e discussão dos resultados intrínsecos à construção 

desta pesquisa. 

 A Parte I divide-se em dois capítulos. No capítulo I, tecemos considerações 

introdutórias sobre a origem da problemática do nosso objeto de estudo, o Currículo 

Integrado. Ainda nesse capítulo, apresentamos categorias conceituais que foram utilizadas 

como fundamentos na abordagem da pesquisa. No capítulo II, sistematizamos os princípios 

teórico-metodológicos que ancoram e fundamentam a pesquisa.  

A Parte II divide-se em dois capítulos. No capítulo III, construímos a reflexão sobre 

ser docente no IFPB, discutindo os desafios e as implicações práticas no desenvolvimento do 

trabalho docente da implementação do Currículo Integrado, apresentando-o como um dos 

grandes desafios para os Institutos Federais. No capítulo IV, explicitamos aspectos da 

implementação do Currículo Integrado no IFPB – Campus de João Pessoa, tomando como 

unidade de referência as falas dos docentes interlocutores desta pesquisa. Concluindo a tese, 

apresentamos as considerações finais sobre o esforço educativo de implementação do referido 

currículo.  
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Parte II 

  

A IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO 

INTEGRADO 
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CAPÍTULO III – SER DOCENTE NO IFPB 

   

Neste capítulo, contemplamos elementos da implementação do Currículo Integrado, 

relacionados à organização dos processos de trabalho docente, abordando, em primeiro lugar, 

os desafios enfrentados pelos professores no cumprimento de suas atividades, tendo em curso 

esse projeto de mudança. Sob tais circunstâncias, reordenam-se as condições de trabalho da 

categoria, pois a integração, tal como a concebemos, pressupõe uma outra forma de organizar 

o currículo e, em decorrência, os conhecimentos, o que implica uma mudança na prática 

pedagógica dos professores, uma vez que o currículo não se vai restringir à mera transmissão 

de conhecimentos; visa a uma nova organização de espaços, em que se produzem, criam-se e 

se recriam significados sociais. Em segundo lugar, trataremos a respeito das práticas desses 

profissionais, das implicações do ser docente, de suas trajetórias e de seu “encontro” com a 

docência. 

          Mas antes mesmo de entrarmos nessa seara, precisamos, para o real alcance de nosso 

propósito, situar esses sujeitos no espaço de sua atuação, a fim de melhor entendermos como, 

de fato, se dão seus processos de trabalho. O primeiro passo nos leva ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, cuja missão se ampliou para atender às demandas 

decorrentes do processo de expansão, marcado pela diversidade de oferta, que engloba o 

ensino profissional técnico de nível médio, a educação de jovens e adultos e o ensino superior. 

Este último com capacidade para desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão, além de 

cursos de pós-graduação. Nesse contexto, dois desafios básicos se apresentam para os 

docentes no Instituto Federal: a operacionalização da integração e a construção da hegemonia 

de um poder que não está dado, mas é instituído a partir do trabalho com os alunos e com a 

comunidade acadêmica. 

E é justamente em razão dessas tensões vivenciadas pelos docentes do Instituto em seu 

cotidiano para atender as políticas reguladoras que o seu trabalho atinge um grau significativo 

de complexidade. Essas intercorrências reforçam a certeza de que não há como compreender a 

dinâmica do trabalho pedagógico, tendo em mira a implementação do Currículo Integrado, 

sem antes tomar como referência a cultura escolar já consolidada, as práticas curriculares já 

vivenciadas, os modos de organização já produzidos; tudo isso sem descuidar do fato de que 

esse trabalho articula-se ao contexto sócio-histórico do IFPB, que, por sua vez, está inserido 

em um contexto social mais amplo.  

O conhecimento dessa complexidade de saberes nos conduz a Tardif (1991), que para 

ele, os saberes da experiência constituem um conjunto de representações, a partir das quais os 
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professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática, e formam a 

cultura docente em ação. Constituem-se como sua teoria própria e que envolvem a docência, 

bem como as construções elaboradas sobre o processo de ensino – aprendizagem, advindas 

das experiências e vivências. Essas teorias geradas no senso comum ou espaços acadêmicos e 

científicos são as que orientam suas ações educativas.  

Decerto, essa situação de complexidade, decorrente da diversificação, que aflige os 

docentes em seu trabalho já se anunciava desde a criação e a expansão dos institutos. Essa é, 

pelo menos, a crença comum da maioria dos docentes. Em particular, é o que transparece na 

sublinha do discurso da professora Maria, quando esta faz referência à diversificação da 

oferta, uma deriva da expansão: “Com a criação e expansão do IFPB, houve um aumento 

muito grande na diversificação da oferta da educação profissional e tecnológica”. 

Parece-nos oportuno datar no tempo o tema em questão – a criação dos Institutos 

Federais, a partir da lei 11.892/08. Na visão de Moura (2010, p. 11), 

 

[...] a criação dos IFs é, em certa medida, uma resposta do MEC à pressão 

feita por grande parte das instituições da rede federal de EP no sentido de se 

transformarem em universidades tecnológicas, a exemplo do que ocorreu, 

em 2004, com o CEFET-PR transformado, mediante lei, em Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Nesse sentido, alguns CEFETs 

articularam-se junto a suas bancadas federais, de modo que projetos de leis 

específicas de interesse de vários CEFETs (e/ou de seus dirigentes) 

começaram a tramitar no Congresso Nacional visando transformá-los em 

Universidades Tecnológicas. Contudo, o MEC tinha posicionamento 

contrário a essa transformação, dentre outros motivos porque, no caso da 

UTFPR, essa transformação vinha consolidando o afastamento da Instituição 

do ensino técnico.  

 

Tal como interpreta o autor, concebeu-se uma saída pacificadora: a criação dos IFs, 

que têm algumas características de universidade, como reitorias e pró-reitorias, mesmo que 

não o sejam. Ao mesmo tempo, vinculou-se essa mudança de institucionalidade ao processo 

de ampliação da rede; entretanto, é preciso observar que os movimentos, em sua origem, são 

distintos, embora tenham convergido no transcorrer dos acontecimentos.   

Como nos esclarece Pacheco (2011), os Institutos Federais propõem-se incentivar e 

realizar pesquisa aplicada, fomentar a produção cultural, favorecer o empreendedorismo, e o 

cooperativismo, visando ao desenvolvimento e à transferência de tecnologias sociais. 

Segundo o autor, para justificar a relevância dessa expansão, um dos objetivos apresentados 

pelo MEC foi a contribuição dessas Instituições ao desenvolvimento local e regional, 
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conforme a LEI nº Lei 11.892/2008, de 29 de dezembro de 2008, Seção II, em seu art.6º, que 

assim reza:  

 

Art. 6º: os Institutos Federais têm por finalidades e características: 

I- Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional (PACHECO, 

2011, p. 80). 

 

            Ainda segundo Pacheco (2011), essas instituições têm em suas bases um conceito de 

educação profissional e tecnológica sem similar no Brasil. São 38 (trinta e oito) Institutos, 

com 400 campi espalhados por todo o território brasileiro, além de várias unidades avançadas. 

No cenário local, o IFPB é constituído por 15 (quinze) campi, considerando os 06 (seis) em 

fase de implantação, distribuídos em todas as regiões da Paraíba. Com isso, geograficamente, 

se coloca numa relação de maior proximidade da população, principalmente em regiões que 

se encontravam desassistidas de educação profissional e tecnológica, conforme ilustrado nas 

Figuras 5 e 6 que seguem.  

 

Figura 5: Expansão dos Institutos Federais 
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 Conforme ilustrado na Figura 6 evidenciamos a expansão do Instituto Federal no 

estado da Paraíba. 

 

Figura 6: Expansão do IFPB 

 

 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Edificações (2015, p. 9). 

 

Vale considerar que o IFPB está passando por esse processo de expansão, ao mesmo 

tempo em que convive com a implantação de novas unidades que apresentam, cada uma, suas 

especificidades de acordo com a região e as demandas locais. Convém ainda ressaltar a 

distinção entre a realidade diferenciada desses campi em relação ao estágio de consolidação. 

O campus João Pessoa, por exemplo, o mais antigo, passou por diferentes denominações e 

identidades, sendo, atualmente, considerado uma referência em educação profissional na 

capital. Todavia, enquanto esse campus já desfruta do reconhecimento da sociedade 

paraibana, com experiência consolidada na formação de técnicos e tecnólogos, temos outros 

campi que ainda estão funcionando em espaços provisórios, cedidos pelas prefeituras ou pelo 

Estado.  

Como se faz evidente, as reformas educacionais provocam uma reestruturação nos 

modos de ser e de estar na docência e na sua ação, tal como interpreta o professor Marcos: “A 

realidade muda e as teorias também. Agora, isso mexe muito com a gente, pois 

acreditávamos estar fazendo tudo certo. De repente, muda tudo. E agora”? Diante desse 
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quadro, os limites, os desafios e as possibilidades colocam o professor, no contexto atual, num 

embate cotidiano em sua ação, sem perder de vista a preocupação com a formação de 

profissionais competentes e cidadãos conscientes de sua cidadania. Frente a essas múltiplas 

exigências, vale rediscutir os modos de transmissão dos conhecimentos, começando por 

estabelecer uma consonância com as recomendações do PPC:  

 

[...] trata-se de um curso único, com projeto pedagógico único, com proposta 

curricular. Não cabe a dicotomia entre teoria e prática, entre conhecimentos 

e suas aplicações. Todos os seus componentes curriculares devem receber 

tratamento integrado das finalidades estabelecidas para ambas as 

modalidades – formação geral e formação profissional (PPC, 2004, p. 6). 

 

  Merece, nessa sequência, esclarecer o fato de que esses profissionais, além da 

possibilidade de estabelecer vínculos em diferentes níveis e modalidades de ensino, no mesmo 

espaço institucional, precisam encontrar metodologias de ensino que melhor se apliquem a 

essas diferentes ações pedagógicas. 

 E é justamente nesse contexto que se insere a construção do Projeto Pedagógico, 

cujos princípios e cuja concepção são da integração curricular. Para Ciavatta (2005), 

corresponde à ideia de formação integrada que propõe superar o ser humano dividido 

historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, 

dirigir ou planejar. Ramos (2005) explica que o Currículo Integrado tem como um de seus 

pressupostos a formação humana como síntese da formação básica e da formação para o 

trabalho.  Na mesma direção, Moura (2010) entende que o ensino médio integrado busca a 

formação integral com base em trabalho, ciência e tecnologia, e cultura como eixos 

estruturantes, mas se deve compreender que o trabalho é que produz conhecimento.   

Todos esses aportes teórico-metodológicos, em sintonia com o documento “Políticas 

públicas para a educação profissional e tecnológica” (2004), devem nortear a organização da 

educação profissional e tecnológica, possibilitando aos estudantes o domínio dos fundamentos 

científicos das técnicas diversificadas e utilizadas na produção em vez do pouco proficiente 

treinamento em técnicas produtivas.   

Seguindo essa mesma perspectiva, a integração curricular constitui-se em uma relação 

de completude e não de justaposição. Essa é certamente a ideia que nos mobiliza nesta 

investigação. O trabalho do professor no IFPB, devido à variedade de elementos que o 

constituem, acaba sendo caracterizado como uma atividade com múltiplas facetas. Maués 

(2010), entende o trabalho docente como um conjunto de atividades desenvolvidas pelo 

professor, envolvendo desde as complexas relações do processo de ensino, produção e 
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socialização do conhecimento até as simples atividades de sala de aula; e, para além, a 

orientação de estudantes, o desenvolvimento e a divulgação de pesquisas, a elaboração de 

relatórios e pareceres, e a participação em projetos de pesquisa e extensão, numa tentativa de  

articular o ensino e a pesquisa, para propiciar a socialização do saber acadêmico. 

Os discursos docentes revelam o cenário em que se desenha o novo perfil da 

Instituição; afinal, o Instituto que se lhes apresenta corresponde a um diferente modelo 

institucional. Ele se constitui como a expressão maior da atual política pública de educação 

profissional brasileira, produzindo mudanças significativas na vida e na história dos Institutos 

que decidiram adotar essa proposta governamental. Segundo Otranto (2010), a Instituição 

cresceu de forma desordenada, mas com o mesmo quadro de docentes e com um quadro 

técnico administrativo que, apesar de ter-se expandido, não chegou ao proposto pela política 

de expansão.  

Na visão de Pacheco (2011), os Institutos são a síntese daquilo que de melhor a rede 

construiu ao longo de sua história e de políticas da educação profissional e tecnológica. Eles 

são caracterizados pela ousadia e pela inovação necessárias a uma política e a um conceito 

que se pretende antecipar como sendo a base de uma escola contemporânea do futuro, 

comprometida com a sociedade radicalmente democrática e socialmente justa, mesmo que se 

reconheçam as dificuldades do IFPB nesse processo de diversificação e ampliação da oferta.   

 

3.1 DESAFIOS  

 

A reflexão acerca dos elementos da implementação do Currículo Integrado nos remete, 

de imediato, à relação entre potenciais de bloqueio e indicativos de avanços ou mudanças. Os 

bloqueios referem-se a todos os obstáculos apontados pelos docentes em suas falas, as quais 

também revelam as possibilidades de mudanças e a crença de que é possível rever/mudar  

paradigmas. Não obstante, ocorre-nos questionar: quais são, de fato, as condições concretas 

para a efetivação do novo representado pela proposta do Currículo Integrado? O que se 

constitui como desafios? 

Entendemos que o processo de trabalho docente estrutura-se a partir da organização da 

escola, que diz respeito às relações de poder, e às condições de trabalho, seja no plano 

material, seja no âmbito da carreira docente (a valorização, a formação, a política salarial). A 

organização do trabalho docente confronta-se, cotidianamente, com os desafios do Instituto e 

as complexas pressões para a implementação de políticas, que, quase sempre, levam a 

mudanças de práticas educativas. A política, por exemplo, contempla os sujeitos implicados 
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no processo de ensino-aprendizagem e no contexto social que lhe é peculiar, mediante sua 

função social de transmissão dos conhecimentos produzidos pela humanidade. O professor 

ressignifica a sua prática e os conhecimentos adquiridos por meio das relações sociais 

estabelecidas em seu ambiente escolar. Também canaliza visões da organização escolar, visto 

que precisa trabalhar os programas das disciplinas determinados pela Instituição.   

Um dos desafios do “ser docente” no IFPB revela-se no discurso da professora Maria 

ao admitir que sua atividade “não é simples”. E isso tem a ver com as condições necessárias 

ao desenvolvimento do trabalho docente, que, segundo ela, implicam “mudanças nas políticas 

da educação e na ação educativa". As transformações na educação profissional de nível 

técnico, sublinha ainda a professora, são “levadas a cabo de forma impositiva, através de 

Decretos” e sem a mínima participação dos envolvidos no momento de implementação dessas 

mudanças, desconsiderando-se, assim, o protagonismo docente nesse processo. Contemplam-

se aí revelações importantes para a compreensão do contexto de desafios: o reconhecimento 

de mudanças impositivas que ocorrem em uma conjuntura de ampliação e de expansão 

diversificada.  

Corroborando essa afirmação, o professor Marcos focaliza os diferentes modelos que 

se foram implantando em períodos subsequentes, em limitado intervalo de tempo entre uma 

mudança e outra: “Quando ingressei na Instituição foi no curso técnico regular. Logo depois, 

teve a primeira reforma do ensino técnico em 1997. Já em 1999, houve mais uma mudança, a 

reforma do ensino médio”. A reforma do ensino técnico, a partir do Decreto Lei nº 2.208/97, 

em que a competência emerge como concepção pedagógica orientadora do currículo desse 

nível de ensino, “passou um tempo que era modular por competência. Nos anos 2000, mais 

especificamente em 2004, aparece a integração”. E o mais grave em todo esse processo é 

justamente o fato de “tratar-se, como alega o professor, de projetos pedagógicos com 

concepções pedagógicas distintas". Refletindo sobre essa profusão de reformas, Ball (2002, p. 

45) apresenta uma solução miraculosa para tal enfrentamento: “reformar professores e mudar 

o que significa professor”. Afinal, “as tecnologias políticas na reforma de educação não são 

simplesmente veículos para a mudança técnica e estrutural das organizações; alteram também 

o que o docente faz e quem ele é, ou seja, sua identidade social. As reformas provocam 

reestruturação inclusive na sua identidade” (BALL, 2002, p. 45). 

Bem em sintonia com o pensamento do professor Pedro, para quem o maior desafio é 

exatamente ultrapassar as dificuldades associadas ao trabalho – a formação pedagógica e os 

problemas derivados da expansão e da diversificação. Mas ele também indica caminhos para 

fazer essa ultrapassagem, começando pelas mudanças na política de formação continuada: 
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“Os professores ingressantes no Instituto, que não têm licenciatura, deveriam passar por um 

curso de complementação pedagógica”. É certo que esses professores, em sua maioria, têm 

mestrado e doutorado, mas atuam no ensino técnico integrado; e, quase sempre, são 

profissionais sem experiência no exercício docente.  

Para Costa e Silva (2015, p. 64),  

 

[...] a formação pedagógica não é obrigatória para se ingressar como docente 

na Educação Profissional. A principal condição exigida pelos IFs é a prova 

de conhecimentos específicos sobre o conteúdo na área que se pretende 

lecionar. Posteriormente, a prova didática e de títulos complementam o 

processo seletivo. Prevalece então, como fator decisivo para o ingresso de 

professores, o domínio do conteúdo a ser lecionado sem que se reconheça 

legalmente a premente necessidade de formação pedagógica para a docência. 

É como se, para ensinar, bastasse ter apenas o conhecimento de conteúdos. 

 

Na realidade, o professor adquire, no decurso de sua formação ou em seu trabalho, 

determinados conhecimentos profissionais, que, embora não o ajudem diretamente a ensinar, 

levam-no à compreensão das várias facetas de seu ofício ou da educação de um modo geral. 

Esse tipo de saber certamente lhe serve de arrimo profissional; mas não é um “passaporte” 

para a docência.  

Mesmo assim, os professores que ingressaram no IFPB, principalmente os bacharéis,  

foram convocados a assumir a sala de aula, em suas distintas modalidades, observando 

diversos e diversos projetos pedagógicos, sem qualquer preparação prévia para o exercício de 

sua docência. Não obstante, aquele que abraça esse ofício sabe que, para ensinar, é preciso 

muito mais do que simplesmente conhecer a matéria (embora se reconheça a precedência 

fundamental desse saber), como nos alerta Gauthier (1998, p. 21): “o saber do magister não se 

resume apenas ao conhecimento da matéria”. 

Na concepção do autor, mesmo que os professores dominem o saber experiencial, isso 

não é suficiente, visto que este não pode representar a totalidade do saber docente, que precisa 

ser alimentado, orientado por um conhecimento anterior, mais formal, que pode servir de 

apoio apara interpretar os acontecimentos presentes e inventar soluções novas. Assim posto, 

percebemos que a tarefa de ensinar requer do professor conhecimentos e práticas que vão 

além de sua especialidade numa área qualquer, e que os princípios da docência conduzem às 

relações entre o ensino e a aprendizagem, os quais não se encerram em meras técnicas. No 

caso da integração curricular, decerto requisita-se a formação para a organização do trabalho 

pedagógico, mas também a produção de material didático integrador. 
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Enxergando por esse ângulo, entendemos a necessidade de formação para os 

professores que estão chegando à Instituição. E isso não só para que tenham condições de 

atender essas distintas modalidades mas para que se situem melhor na nova configuração de 

organização do trabalho docente na perspectiva da integração; mesmo porque, imediatamente 

a seu ingresso, já se deparam com o desafio da diversificação da oferta. Aliás, essa é primeira 

dificuldade referida pelo professor Pedro: “A diversificação segmentou demais. Não há outra 

Instituição que trabalhe com essa amplitude de oferta". Ele lamenta não haver mais a 

integração da antiga Escola Técnica, o que remete ao sentido diverso da integração, quando se 

desenvolvia um trabalho pedagógico, baseado na denominada “grade curricular”, em que se 

definia uma base comum desvinculada da formação técnica. Os Institutos Federais ampliaram 

o espaço para novas propostas de desenvolvimento do trabalho pedagógico, derivando, por 

isso, novos encargos aos docentes, como alega a professora Paula em seu pronunciamento: "A 

gente pegou uma tarefa muito difícil, visto que ficamos com vários níveis de ensino, com 

características muito diferentes".  

Mesmo reconhecendo esses potenciais de bloqueio, sabemos que a transformação não 

se faz imediatamente; há uma variação gradual, há um período de transição e há um período 

de superação. Havemos de admitir que uma mudança na educação depende também da 

instrumentalização da sociedade para requerer um ensino de qualidade. 

Além disso, não se pode perder de vista que essa formação para a docência não passa 

apenas por cursos mas também se dá ao ritmo do estabelecimento de relações com outros 

docentes, com os próprios alunos, em discussões com os pares em intervalos de aulas, em 

reuniões pedagógicas, em cursos ofertados pela própria Instituição e, ainda, em cursos 

especialmente voltados ao magistério.  

Tendo em vista o novo perfil traçado para a educação profissional e tecnológica, não 

há como negar o fato de que a verticalização apresenta-se como princípio de organização dos 

componentes curriculares. E isso implica o reconhecimento de fluxos que permitam a 

construção de itinerários de formação entre os diferentes cursos de educação profissional e 

tecnológica: qualificação profissional, técnica, graduação e pós-graduação tecnológica 

(PACHECO, 2011, p. 25). 

Nesse desenho, o restabelecimento do ensino médio integrado implica o desafio de 

ultrapassar limites e a ilusão de que há uma integração. Aliás, uma ilusão que se desfaz no 

discurso do professor Pedro, que assim avalia: “Hoje é cada um no seu lugar, fazendo seu 

trabalho”. A nosso ver, essa fala remete a uma cultura docente à crença de que, antes, havia 

integração. Na verdade, essa desvinculação processava-se no currículo e se desdobrava na 
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organização do espaço de trabalho: os docentes da base comum no andar superior do IFPB, 

espaço de salas de aula, e os docentes da formação técnica, no andar térreo, os laboratórios. 

Com a integração curricular, o trabalho docente adquire uma nova configuração. Esse 

caminho parece indicar que as diversas culturas que atravessam o Instituto emergem no 

conjunto de práticas, atitudes, interações entre professores que condicionam uma nova 

cultura. Entretanto, muitas vezes essas reformas não produzem efeitos na Instituição, pois vão 

de encontro a essa cultura dominante. Reconhecer essa cultura e o trabalho sobre ela abre 

caminhos para modificação e melhoria das práticas pedagógicas. 

Para o professor João, as relações interpessoais, no tempo de Escola Técnica, eram 

naturalmente estabelecidas: “Naquele tempo, eu era professor de um curso e a gente tinha um 

vínculo. A identidade que tínhamos se perdeu; então, hoje, eu dou aula para vários cursos e 

não existe mais esse vínculo”. Na sua apreciação, esse foi o lado negativo da diversificação de 

cursos e da ampliação do Instituto. Em suma, percebemos que os professores expressam uma 

cultura; tanto é que a lembrança dos tempos de escola foi bastante recorrente em seus 

enunciados. [...] o currículo como uma política cultural e a formação direcionada para a 

produção de intelectuais transformadores, essas dimensões interligadas fazem do universo 

educacional um ambiente constantemente contestado, criado e recriado, com graus variados 

de acomodação, e também de resistência. “[...] um lugar onde culturas de sala de aula e de rua 

colidem e onde professores, estudantes e administradores escolares, com frequência, diferem 

em relação a como as experiências e práticas escolares devem ser definidas e compreendidas” 

(MCLAREN 1997, p.220). 

Seguindo ainda o curso dessas memórias, o professor Pedro faz novos registros 

retornando, mais uma vez, ao passado: “[…] ao entrar na Instituição, havia um público e uma 

missão: formar técnicos de nível médio. Com o passar do tempo, mudou-se o foco, 

dificultando ter uma única missão […]”. Realmente, antes, a formação era restrita ao nível 

técnico. Atualmente, caminha-se em outra perspectiva. Na visão de muitos, há uma disputa 

entre os professores da formação geral e os da formação técnica, inclusive quanto à carga 

horária e quanto à organização de horários. Nas palavras da professora Cinthia, reitera-se essa 

percepção: “A gente da formação geral sempre sai perdendo um bocadinho para a formação 

técnica, porque eles acham que têm mais importância e mais prioridade”. 

Para além disso, os desafios se desdobram no que corresponde à consolidação das 

atividades curriculares, direcionadas para desenvolver separadamente as capacidades de 

pensar e as capacidades de fazer, retratando bem essa barreira, que divide os formadores da 

educação profissional em professores da formação geral e professores da formação 
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profissional. Essa espécie de “diáspora” dificulta a aproximação de suas ações assim como 

das visualizações do conjunto de suas práticas com as teorias do processo didático-

pedagógico da educação profissional, isto é, com a integração curricular.  

A integração curricular implica a articulação entre educação e trabalho, sendo este 

último – o trabalho – o principal eixo estruturador na concretização do Currículo Integrado, 

que visa a apropriação prática (pelo estudante) de técnicas e instrumentos utilizados no mundo 

do trabalho contemporâneo. Isso nos coloca diante de um dos grandes desafios do Instituto, 

pois, segundo Cardoso (2010), ainda persiste, no seio institucional, a fragmentação entre 

educação e trabalho, razão pela qual precisamos avançar no diálogo entre o saber geral e o 

profissional para o alcance de uma formação humana. 

Mas não é fácil conduzir esse diálogo ante as dificuldades que se interpõem ao 

trabalho docente, como alega o professor João: “[…] por conta da quantidade de cursos que 

temos, hoje, é ainda mais diferente. No ensino do curso integrado e no curso subsequente, as 

pessoas também são diferentes". Em outras palavras, a professora Paula revela essa mesma 

preocupação: "Eu tenho uma preocupação com a questão do público diferenciado, porque 

falta preparo por parte dos professores para trabalhar com esse perfil". Em seus discursos, 

os professores fazem uma referência ao fato de se trabalhar, no IFPB, ao mesmo tempo, no 

curso técnico integrado, com alunos de 14 anos e no curso técnico subsequente, com alunos 

de 60 anos. E isso sem contar com mais um diferencial, que é o curso superior. No contexto 

atual, é assim que trabalha o professor: ministrando aulas em distintas modalidades de ensino, 

com alunos de perfis diferenciados. Esse sentimento de insatisfação é também manifestado 

pelo professor Marcos, que assim se posiciona: “Eu acredito que os professores estão certos, 

quando eles se queixam, pois o grande problema do IF é que ele cresceu de forma 

desordenada, sem que a gente tivesse estrutura, espaço físico, quantitativo de professores”. 

Não há dúvidas de que a diversificação sem um planejamento se torna um grande desafio à 

atuação do professor, que se ressente da falta de infraestrutura, de pessoal e de gestão; enfim, 

de condições para o alcance dos objetivos e das finalidades do Instituto. 

Nesse cenário multifacetado de amplitude e diversidade, de modalidades de ensino, os 

Institutos tornam-se instituições singulares, exigindo uma plasticidade do professor e sua 

adaptação a cada nova realidade: Escola Técnica, CEFET e, por fim, Instituto. Os discursos 

docentes, em sua essência, contemplam justamente suas condições de trabalho frente a tantas 

mudanças sobrevindas ao longo desses mais de cem anos de existência. O professor João faz 

uma retrospectiva desse processo de transformação, recuperando um tempo mais recente: 

“[...] a instituição, ao longo desses 20 (vinte) anos, mudou muito. Quando eu entrei, só tinha 
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o integrado. Era uma clientela diferente […] Era mais elitizada. […] hoje o público é 

diferente; a escola voltou-se para quem precisa realmente. Houve um avanço na 

democratização do acesso através das cotas".  

A cultura docente se adentra e age na cultura escolar como para legitimar 

comportamentos e regras claras e subentendidas, histórias e representações que lhe 

configuram e lhe dão sentido.  Conforme Pérez Goméz (2001), a cultura relaciona-se 

diretamente com a concepção de educação de cada docente, abrangendo todo o seu 

conhecimento tácitos e explícitos. Para ele, a cultura docente seria “[...] o conjunto de crenças, 

valores, hábitos e normas dominantes que determinam o que este grupo social considera 

valioso em seu contexto profissional, assim como os modos politicamente corretos de pensar, 

sentir, agir, atuar e se relacionar entre si” (PÉREZ GOMÉZ, 2001, p. 164). 

Já o professor Antônio enxerga a falta de compromisso por parte dos docentes e dos 

discentes como um dos entraves à integração no IFPB: “Hoje esse cenário é muito mais 

difícil, tendo em vista a falta de compromisso dos professores e dos alunos com a educação e 

a profissionalização”.  

Todos esses pronunciamentos fundamentam nossa compreensão acerca do trabalho 

docente em uma perspectiva para além do ensinar. Bem similar ao que pensam Tardif e 

Lessard (2011). Para esses autores, o trabalho docente deve ser concebido como uma 

atividade social, que se vem especificando há, aproximadamente, 400 anos, num contexto 

integrante da era moderna, influenciando diretamente na economia e em outros setores da 

vida social. E longe de ser uma ocupação secundária ou periférica em relação à dominação do 

trabalho material, os autores entendem que o trabalho docente constitui uma das soluções para 

se compreender as transformações atuais das sociedades do trabalho. Em suas falas, os 

professores revelam que não foi somente o conceito de ensino que mudou, mas, sobretudo, o 

próprio contexto de sua atuação. E para melhor compreender os desafios por que passam os 

docentes nesse processo da integração curricular, elaboramos um quadro sintético, tal como se 

apresenta a seguir. 
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Figura 7: Desafios do Trabalho Docente elaborado pela autora 
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Como é possível constatar, o quadro apresenta, em síntese, os desafios enfrentados 

pelos professores no desenvolvimento do seu trabalho, revelando os fatores internos e 

externos que se colocam como bloqueios e podem afetar a implementação de mudanças, 

sendo este o caso do Currículo Integrado. Para proceder a uma interpretação desses desafios, 

fizemos ancoragem no conceito de configuração, numa tentativa de, por essa via, entender o 

processo de construção da identidade docente analisando, para tanto, as escolhas e as 

vivências que foram sedimentando essa identidade.  

 Nesse cenário de globalização, as mudanças, quase sempre, atrelam-se às 

determinações de dispositivos legais. Por isso, a necessidade de se compreender o contexto 

em que ocorre a preparação de professores da educação profissional e tecnológica, frente às 

alterações geradas por aspectos estruturantes que, na maioria das vezes, constituem-se em 

bloqueios (principalmente, em estruturas complexas) para a implementação dos projetos na 

área educacional.  

Conforme Elias (1998, p.171),  

 

quando um processo se oferece dilemático, ele será abastecido pelas tensões 

e    conflitos  estruturais reprimidos, isto é, terá potencial de mudança, ainda 

que esta possa ser bloqueada ou adquira a forma de um processo gradual e 

muito lento, o que resultaria uma quebra de dilema. 

 

 

Para a maioria dos docentes do IFPB, conforme insinuam seus discursos, os potenciais 

de bloqueios se sobrepuseram aos próprios indícios de mudanças. Um exemplo desse modo 

de percepção vemos concretizar-se na fala da professora Maria: “As mudanças apresentam as 

deficiências e por isso a rejeição”. Mesmo assim, admitem que a implementação do sistema 

de cotas sociais tem contribuído para o acesso de alunos, oriundos das redes públicas − cujos 

pais pertencem a classes de origem socioeconômica menos favorecida −, um aspecto antes 

não contemplado, mas agora confirmado pela pesquisa nacional dos Programas de Egressos 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (2003-2007), por meio da qual se 

constatou que 68% dos entrevistados eram provenientes da rede pública. 
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3.2 IMPLICAÇÕES E PRÁTICAS 

 

3.2.1 Adesão 

 

O caminho até a docência pavimenta-se a partir das relações entretecidas ao longo do 

processo de construção da própria identidade docente e das influências a que se submetem os 

sujeitos, as quais se vão implicando no percurso do por vir em direção a sua decisão final de 

abraçar o ofício de ser professor. E no curso de suas histórias, entre as acontecências da sala 

de aula e de seu exterior, vão se enredando ainda mais, uma vez que, como seres sociais e 

históricos, não podem fugir às responsabilidades que se lhe impõem, especialmente porque, 

dado o poder que institucionalmente lhe é conferido, a eles se atribui o direito de arbitrar em 

situações de sua particular competência no âmbito da instituição escolar. Sob essa visão, 

concebemos os professores do IFPB como seres institucional e socialmente implicados, dado 

seu envolvimento/engajamento na missão do Instituto. Como sujeitos sociais, referenciados 

por seus saberes plurais, os professores são convocados a responder por uma atuação 

“imaculada”. E isso não só em situação escolar mas também no meio social; enfim, em 

qualquer dos casos em que se encontrarem imersos em situações de interação humana.  

 No curso dessa reflexão, compreendemos que as práticas pedagógicas não são apenas 

institucionalizadas; também assumem a condição de práticas instituídas e instituintes. Assim 

condicionadas, evidenciam o nível de abrangência da atuação docente; uma atividade que vai 

bem além da ação do professor em sala de aula. Ao agir o professor recorre a critérios que 

evidenciam sua racionalidade prática e ao mesmo tempo sua capacidade crítica. Para 

Fernandes (1999), a prática pedagógica não pode ser pensada senão como uma ação 

intencional de ensino e aprendizagem, o que não quer dizer que seja algo meramente didático 

ou metodológico. Ao contrário, deve estar articulada à educação como prática social e ao 

conhecimento como produção histórica, numa relação dialética entre teoria e prática, forma e 

conteúdo e perspectivas interdisciplinares, formando uma teia de relações significativas. 

O entendimento da relação que se estabelece entre implicações e práticas pedagógicas 

firma seu alicerce em Nóvoa (1995b), de quem tomamos de empréstimo as categorias de 

adesão, ação e autoconhecimento. Para o autor, a adesão conduz aos processos de encontro 

com a atividade docente e caracteriza o ser professor que está implicado com os princípios, as 

concepções de educação, os valores e a adoção de projetos pedagógicos ou projetos de 

trabalhos com os alunos, podendo ser percebida, inclusive, na missão do Instituto. A ação 

refere-se às práticas desenvolvidas na docência, às melhores maneiras utilizadas na sua prática 



90 

 

pedagógica em sala de aula; e o autoconhecimento ou autoconsciência diz respeito, em última 

análise, ao resultado do processo como delineamento de projetos e ainda às reflexões sobre a 

prática, além de sustentar a identidade docente. "Esta é a dimensão primordial para o 

professor, pois permite mudanças e inovações associadas ao exercício da docência" 

(NÓVOA, 1995b, p.17), havendo, agora, abertura para a inovação e para a utopia da 

implementação do Currículo Integrado, "o inédito viável".   

 

3.2.1.1 Os modos de ser professor 

 

O professor constrói relações pedagógicas criando e recriando suas práticas. Na trama 

dessas relações, vai assumindo seu modo de ser professor, engajando-se à proposta 

pedagógica da instituição, para cuja construção contribui participando da ação coletiva que 

envolve toda a comunidade escolar, e colocando em prática seu cabedal de conhecimentos 

específicos adquiridos ao longo de sua formação.  

No caso da integração curricular, parece-nos indubitável o fato de que as diferentes 

perspectivas evidenciadas pelos professores inseridos nesse processo podem gerar 

ambivalências e contradições mas também, simultaneamente, podem favorecer o surgimento 

de novas formas de conceber a ação docente, sinalizadoras dos sentidos atribuídos a esse 

modo de integração e das escolhas feitas ao compasso de suas existências, que se vão refletir, 

fatalmente, em sua atuação profissional.  

Para alguns, a influência familiar é determinante na escolha da profissão. É esse, pelo 

menos o ponto de vista defendido pelo professor Matheus, que assim enuncia: “Antigamente 

toda família tinha que ter um padre, um médico e um professor. Essa influência familiar já 

vinha no sangue. Tinha tios professores". Não obstante, havemos de convir que essa escolha, 

na maioria das vezes, liga-se à própria condição de subsistência da família ou ainda a tantos 

outros fatores externos − como o fato de serem esses sujeitos muito jovens e, por isso, estarem 

mais propícios a sofrer influências de vária natureza nesse processo decisório −, nada tendo a 

ver com a sua vontade de ser professor. Mas vale ressalvar, quanto a essa particularidade, que 

essa incerteza no que concerne ao futuro profissional não é algo inerente à esfera da atividade 

docente; reserva-se aos demais campos de atuação profissional. No caso do professor 

Matheus, mesmo reconhecendo a influência familiar na escolha da profissão, verifica-se uma 

tomada de decisão bem consciente e objetiva: “Quando fiz a opção pela docência, já entrei na 

profissão certo do que queria”. O professor João pautou seu modo de ser professor mirando-

se em exemplo familiar: “Na engenharia, a minha referência foi um tio”; e nos saberes de sua 
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própria experiência no exercício da profissão: “A docência foi construída aos poucos, desde a 

graduação, ministrando aulas particulares de Física e Matemática”. Como fica evidenciado 

em seus discursos, ambos os professores – por diferentes caminhos − optaram por sua carreira 

profissional mais ou menos influenciados por exemplos familiares. Bem similar ao que se deu 

com o professor Marcos: “Eu tenho um irmão que é professor do IF também. Então, ele me 

conduziu a fazer o concurso”. 

Em contrapartida, situa-se o caso do professor Pedro, cuja identidade docente não 

parece estar ainda bem consolidada, embora se tenha forjado no decurso de sua formação 

acadêmica: “Entrei num grupo de pesquisa e a docência foi meio natural; eu me descobri 

professor. Sou bacharel; não sou professor". Por seu enunciado, podemos, afirmar que o 

referido professor vivencia uma indefinição identitária no plano profissional. E o mais 

estranho é que esteja no exercício da docência há mais de 20 anos sem haver construído um 

modo de ser professor que possa associá-lo à sua identidade profissional. A identidade do 

docente com a profissão seria, então, constituída num processo dinâmico diretamente 

relacionado ao contexto social no qual está inserida, de modo que foi necessário romper com 

a tradicional fragmentação entre formação inicial e continuada, indicando a sua evolução e 

continuidade ao longo da carreira profissional. Para Saviani (1996), a constituição do 

educador se dá, no “ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos indivíduos”.  

Experiência diferente é relatada pela professora Ana, em justificativa à sua escolha 

profissional: “Numa família de 07 filhos, pessoas pobres e humildes, a vida colocou uma 

saída, que foi a de terminar o ensino médio e fazer licenciatura, porque o retorno era algo 

mais rápido. A minha escolha pela docência surgiu de dois irmãos que me influenciaram − 

um no teatro e outro na escola − na prática em sala de aula, na metodologia, na busca pela 

teoria; uma professora de educação artística e um mestre, que me ensinaram a estudar na 

universidade. Ambos me influenciaram”. Por semelhantes motivações, o professor José fez 

sua opção: “A escolha pela docência, primeiro, foi a necessidade. [...] sou de uma família 

humilde; o meu pai era agricultor e via o estudo como fundamental para meu crescimento”. 

Nessa mesma direção, caminhou a professora Maria: “Como era de família simples, tinha 

essa necessidade de estudar e trabalhar. As pessoas se submetem a ser professor não por 

uma opção, mas por uma necessidade”. Em termos parelhos, o professor Antônio constrói 

sua identidade docente. Isso levando em conta o fato de haver ele começado a ministrar aulas 

no turno noturno – além de seu trabalho numa empresa de engenharia elétrica no período 

diurno −, em decorrência de uma necessidade de sobrevivência. Segundo acredita, foi essa 
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aproximação com o trabalho no setor industrial, obrigando-o a essa imersão singular na esfera 

educacional, que o conduziu à carreira docente. 

Todos esses discursos revelam, pela força do testemunho que aí se presta, os mais 

singulares modos de constituição do ser docente e do estar na docência. Na linha dessas 

revelações, sobressai, como regularidade (ou seja, como informação mais reiterativa das 

falas), o fato de serem os sujeitos pesquisados, em sua maioria, descendentes de pais com 

baixo nível de escolaridade, o que, quase naturalmente, os induziu a escolher a docência como 

ancoragem profissional. Também decorrente da análise desses discursos, subentendemos que 

a prática docente pode ser vista, em consonância com a concepção de Sacristan (1999), como 

cultura objetivada, compondo a cultura escolar, na forma de um legado compartilhado e 

modificado pelos professores, que, ao ser assumido, faz com que estes participem das ações 

dos demais professores, dividindo condutas, crenças, formas de compreensão, valores e 

emoções. Segundo o autor, isso diz respeito aos esquemas de comportamento profissional que 

edificam a prática docente e que se reproduzem e dão continuidade a modelos pedagógicos 

estabelecidos nessa prática. 

 

3.2.1.2 Encontro com a docência: escolhas, motivações e influências 

 

Na seção precedente, buscamos compreender como cada um dos interlocutores desta 

pesquisa se tornou professor e até que ponto os acontecimentos interpostos nesse percurso até 

a docência revertem-se em significados para o seu trabalho. A professora Maria, por exemplo, 

alimentou, durante um certo tempo, o desejo de ser médica, mas não conseguiu ser aprovada 

para o curso de medicina. Esse interdito condicionou-a ao ingresso na licenciatura.  Sua 

mudança de orientação profissional (em vez de medicina, licenciatura em biologia) contou 

com a influência de um tio, seu professor nas primeiras séries, mas, sobretudo, teve o 

incentivo de seu pai. Em qualquer desses caminhos, Maria, como os demais sujeitos de 

pesquisa que dão voz aos muitos enunciados em registro, deixam entrever o significativo peso 

que tem a escola no seio familiar. É por se dar tanta importância ao saber que aí se veicula 

que não se vê outra saída para progredir na vida senão pela intermediação escolar. De fato, 

não há como negar a sua supremacia. “[...] Ela representa expectativas, valores, possibilidades 

e habita aquele mundo das crenças e dos mitos. [...] Acena com a possibilidade de ser um 

espaço de aquisição e cultura, de ascensão social, de participação efetiva na sociedade” 

(ELZIRIK 2001, p. 89). 
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Mas essa imagem da escola como “o trampolim da vitória” (no sentido de um lugar-

meio) que promove a formação profissional, de que se vale o sujeito cidadão para ter acesso 

ao emprego e, também, às possibilidades de ascensão social), apesar de ainda bastante sólida, 

não se faz estimulante para atrair jovens aos quadros da docência. Isso nos leva a concluir que 

o problema do déficit de professores na educação básica não se situa exatamente numa 

ineficiência do sistema de ensino; a baixa procura por essa profissão parece associar-se, mais 

particularmente, à mínima valorização dada à carreira docente. Freitas (2014, p. 428), reflete, 

sob um novo ângulo, essa questão: 

   
Tratar, portanto, dos desafios para as políticas de valorização e formação 

docente em nosso país significa tomar como ponto de partida a concepção 

progressista de projeto educativo, a partir da qual a formação com qualidade 

elevada de pedagogos, educadores e professores está estreitamente vinculada 

à educação básica e à escola pública, às suas condições concretas e materiais 

atuais e ao seu pleno desenvolvimento, e às possibilidades de uma educação 

emancipadora para as nossas crianças, jovens e adultos na construção de 

uma sociedade justa, igualitária e socialista como futuro (FREITAS, 2014, p. 

428). 

 

Lins e Santiago (2001) entendem que os jovens se inserem nos múltiplos espaços de 

trabalho pela necessidade de buscar condições de sobrevivência. Não obstante, as famílias, 

sobretudo as pertencentes às classes sociais desfavorecidas, levam seus filhos à escola porque 

acreditam na educação, chegando, por vezes, ao sacrifício de um investimento financeiro, 

porque pensam ser a instituição escolar a única chance de uma mudança de vida..  

O testemunho da professora Ana só vem confirmar essa crença: "A licenciatura era 

algo visto como mais rápido para assegurar um retorno financeiro imediato". Percebe-se, no 

que concerne à escolha da profissão, que é recorrente, nas falas dos interlocutores, o sentido 

da “condição financeira”, indo de encontro à tese de que a ação humana está dirigida pela 

motivação interna, com a contribuição de motivos externos. A motivação, na educação, pode 

ser entendida como um processo complexo de interinfluências, que conectam diretamente o 

ensinar do docente ao aprender do aluno, revelando-se em distintas situações cotidianas no 

contexto denominado educativo.  

Neste último caso (o da professora Ana), como em alguns outros já referidos, percebe-

se que a motivação está muito mais relacionada com algo proveniente das necessidades 

materiais que emergiram em determinados momentos da vida. E isso nos soa bastante lógico; 

afinal, o trabalho emerge a partir do momento em que o ser humano deixa de ser coletor e 

passa a transformar a natureza em função de suas necessidades. O trabalho e a educação são 

atividades especificamente humanas, mas não são inatas ao ser humano; são atributos 
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construídos por ele mesmo, sendo que o trabalho desencadeia o processo de construção da 

humanidade, “[...] o ato de agir sobre a natureza, em função das necessidades humanas [...]”. 

(SAVIANI, 2007, p.154).  

Nessa perspectiva, vale, então, admitir que sendo o trabalho configurado como um 

processo essencialmente educativo, humanizador, com a educação complementa-se. Manfredi 

(2002, p. 34) ressalta que as noções de trabalho “[...] vão se construindo e reconstruindo ao 

longo da história das sociedades humanas, variando de acordo com os modos de organização 

da população e distribuição de riqueza e de poder, [...]”.   

Na situação específica do Currículo Integrado, o trabalho constitui-se em um princípio 

educativo; configura-se como elemento necessário ao viver da humanidade, como meio de 

suprir as necessidades do ser humano. No mundo contemporâneo, o estudo e o trabalho 

ganharam significações como elementos para a conquista da estabilidade financeira e um 

futuro melhor. O professor Marcos, por exemplo, já vislumbrava essa possibilidade: “A minha 

motivação para ser professor foi a minha mãe e, principalmente, o meu pai, que sempre via 

na educação uma oportunidade de crescimento”. Na percepção de Oliveira (2004), para 

aqueles que não têm estudos, as chances de conseguir entrar no mercado de trabalho são 

muito restritas; as de permanecer nesse meio são mais raras ainda, uma vez que as exigências 

de qualificação exacerbam-se a cada dia. Essa visão fortalece ainda mais a crença de que 

somente “a educação salva”. É, por assim dizer, a esperança de um futuro melhor.  Entretanto, 

a depender da forma como as pessoas se relacionam com o trabalho, ele pode adquirir 

significados diferentes.  

 Como podemos observar, o trabalho esteve quase sempre interferindo no processo de 

escolha da profissão, uma vez que se associa à necessidade de sobrevivência dos sujeitos, 

antecipando-se, portanto, ao próprio desejo de seguir esta ou aquela carreira profissional. Um 

outro ponto a ser considerado, e que define uma regularidade nos discursos dos entrevistados, 

é a consciência de que a escolarização faz-se imprescindível a quem busca uma melhoria de 

vida. Para além dessa percepção, entendem (a exemplo dos professores Maria, Ana e José) 

que o estudo não pode ser relegado em favor do trabalho. Nesse imperativo de sobrevivência, 

reconhecem que ambos, o estudo e o trabalho, devem estar sempre associados, embora 

admitam a difícil tarefa de conciliar esses dois encargos.  

Brando e Caldeira (2009), ao refletirem sobre as condições em que se dá a escolha por 

uma profissão, constatam que essa se dá, na maioria das vezes, em um momento bem crítico: 

a idade em que se escolhe “o que se quer fazer” ocorre por volta dos 17 aos 20 anos.  Com 

poucas “experiências de vida”, algumas profissões são ainda pouco conhecidas no momento 
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dessa escolha, o que pode induzir muitos jovens a uma decisão precipitada, no sentido de que 

esta pode vir a ser orientada por um querer algo que proporcione apenas satisfação pessoal e 

reconhecimento sociocultural, assegurando, antes de tudo, visibilidade e projeção de status 

social. 

Não obstante, atestamos casos em que essa escolha dá-se de modo bem mais maduro, 

porque associado à própria experiência no magistério, no qual se ingressa, muitas vezes, em 

regime experimental. O professor João é um desses exemplos: “A minha tendência para a 

docência foi firmada na minha graduação, quando fui dar aulas de matemática e física". 

Contabilizando o exemplo do professor João, e resguardando as diferenças assinaladas no 

decorrer de todo o processo de escolha vivenciado por cada um dos sujeitos pesquisados, 

constatamos que todos eles foram, em alguma medida, influenciados por experiências de 

percurso. O professor Matheus, por influência materna (sua mãe era professora), fez curso de 

licenciatura, para o ingresso definitivo no magistério, no que foi seguido por dois irmãos, 

conforme revela: “Fui o primeiro a seguir essa carreira, depois os meus irmãos me 

acompanharam. Ser professor é muito importante, principalmente em poder transmitir aquilo 

que se sabe para os outros. Gosto muito de ser professor e procuro fazer da melhor forma 

possível”. Essa paixão pela docência rendeu-lhe, por certo, uma algumas experiências no 

magistério: “Comecei num colégio estadual, onde permaneci por quase dois anos. Depois, fui 

para o Liceu paraibano, em que permaneci por 20 anos”. Percurso semelhante fez também o 

professor Marcos, conforme depreendemos de seu relato de experiência: "Trabalhei no 

colégio Objetivo e no colégio Batista, no Amazonas e também fui professor da rede municipal 

em Manaus".  

Caso bem singular é o da professora Cinthia, cujo interesse pela docência foi 

despertado, na própria sala de aula, em decorrência da admiração que nutria por uma 

professora de exemplar desempenho: “O desejo pela docência surgiu no 2º grau e foi 

motivado por uma professora de biologia”. Mas, a contragosto desse despertar pela vocação, 

a professora revela o constrangimento vivenciado numa primeira experiência: “A minha 

experiência com a docência praticamente não tive, pois passei apenas 30 (trinta) dias, numa 

escola de bairro. Esse foi o dia mais marcante, pois estava muito nervosa e suando frio” Em 

termos aproximados, no que diz respeito ao experimento no magistério, esse é também o caso 

da professora Paula, cujo ingresso na docência ocorreu em concomitância ao início das aulas 

no ensino integrado e no curso superior, do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio 

Grande do Norte (CEFET−RN): “A minha experiência foi simultânea com o ensino técnico e 

ensino superior”. Um tanto diferente é a trajetória da professora Maria, que viveu uma 
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relevante experiência, como ela mesma avalia: “Uma das experiências marcantes foi como 

professora da Unidade de Ensino Descentralizada de Ensino de Cajazeiras (UNED – CZ). 

Essa unidade estava iniciando suas atividades [contando] com um número reduzido de 

servidores, mas havia um sentimento [tão grande] de grupo que conseguimos desenvolver um 

projeto interdisciplinar”. Vale observar, na linha desse discurso, o registro de um dos desafios 

com que se tem de lidar no processo de implementação do Currículo Integrado no IFPB: a 

rara disponibilidade de recursos humanos. Aliás, a conscientização desse problema já se faz 

tão preocupante ao ponto de levar essa mesma professora a questionar sobre quem vai estar à 

frente do processo, respondendo pela tarefa de articular essa integração curricular. 

Seguindo por um caminho ou por outro (à exceção da professora Paula e, em termos 

relativizados, é também o caso da professora Cinthia), observamos que a maioria dos sujeitos 

entrevistados vivenciou o exercício da docência, passando por experiências no magistério, 

ainda como estudante de ensino médio ou de graduação (quer ministrando aulas particulares 

ou em instituições escolares, quer como bolsistas em projetos de pesquisa). E mesmo aqueles 

que não passaram por quaisquer dessas experiências revelam haver-se inspirado na imagem 

de bons profissionais, em cujos modos de atuar foram orientando sua própria atuação no 

mundo da docência.  

Todas essas revelações que perpassam os discursos dos entrevistados servem para a 

comprovação do fato de que as nossas escolhas profissionais são sempre incentivadas por 

razões múltiplas, e que também, nesse mesmo compasso, as redes de relações nas quais 

estamos inseridos colaboram naturalmente nesse processo. 

Para Elias (1994), o indivíduo é uma construção histórica – constituído pelas relações 

históricas internalizadas. Nesse mesmo espelho, miram-se os professores: ao longo de suas 

existências, vão desempenhando funções que contribuem para a construção de seus modos de 

ser e de agir. Ou seja, as opções que cada um faz em seu percurso até a docência refletem-se 

na sua imagem como profissional e na sua maneira de ensinar. Ao se entrecruzarem essas 

duas “faces”, uma revela a outra numa mesma feição: a do professor. Em reforço a essa visão, 

Nóvoa (1992) diz que a profissão docente consolida-se em bases calcadas na convivência com 

professores ao longo da vida escolar. É algo que vai sendo tecido no espaço e no tempo de 

acordo com o interesse de cada profissional. 

Mas, quando é que um professor se verá como professor mesmo? Ao que parece, esse 

é um processo de transformação ad infinitum, porque atravessado por muitos recomeços. 

Machado (2007) compara o trabalho docente às demais profissões, definindo-o como uma 

atividade em que um determinado sujeito age sobre o meio, envolvendo-se em interações com 
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diferentes “outros”, servindo-se de artefatos materiais ou simbólicos, construídos sócio-

historicamente, dos quais ele se apropria transformando-os em instrumentos para seu agir e 

sendo por eles transformado. Todavia, como o elemento central da atividade docente é o 

ensino, o professor precisa estar imbuído do conhecimento que lhe advém da formação, por 

meio do qual se vai profissionalizando à medida que desenvolve sua prática cotidiana. É na 

prática, na troca de saberes que se dá o aprendizado, como sublinha Nóvoa (1992), uma 

formação indispensável, que deve ter como eixo de referência o desenvolvimento profissional. 

Na concepção de Vasconcellos (2005), ninguém nasce educador, uma vez que este vai 

sendo formado permanentemente na sua prática e na sua reflexão. Sob esse prisma, o papel do 

educador não seria tão-somente o de transmitir saberes mas o de provocar os sujeitos para 

desabrochá-los (os saberes), colocando à disposição materiais ou indicações que possam levar 

os aprendizes ao conhecimento. Assim procedendo, estará atuando como “facilitador das 

relações” e “problematizador de situações”, cumprindo, enfim, sua verdadeira função. 

Contudo, para isso, precisa dominar o conteúdo muito bem a fim de saber, com clareza, o que 

deve enfatizar, relacionar, criar, selecionar e organizar. E não pode esquecer que a escola é o 

lugar onde se tece uma rede de relações, em que nossas ações são determinadas na interação 

com os outros, que acabam também nos influenciando.  

 

3.2.1.3 Sobre os saberes docentes  

 

3.2.2 Ação 

 

Um dos entraves que se interpõem à integração curricular é a formação docente. Por 

isso mesmo, novas exigências estão sendo postas àqueles que ingressam na docência. No rol 

dessas expectativas, colocam-se como pré-requisitos ao um bom desempenho, por exemplo, 

que esses sujeitos saibam identificar nexos, realizar a unidade entre os conteúdos, articular o 

ensino-aprendizagem com as mais diversas práticas sociais, e executar o seu trabalho de 

forma interdisciplinar e contextualizada. Para além disso, exige-se, ainda, a disposição para 

superar falsas polarizações que se foram cristalizando ao longo do tempo no âmbito da 

educação: o geral e o específico, a cultura geral e a cultura técnica, a teoria e a prática. Mas 

será que os professores dão conta dessas novas exigências? O professor Pedro, responde 

sentenciando: “Não é mestrado e nem doutorado que vai dar preparação para a docência. Os 

professores sem licenciatura precisariam fazer curso de complementação pedagógica”. 

Decerto, para os professores bacharéis do Instituto, o fato de terem, em sua maioria, mais de 
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20 anos no exercício da docência não determina a superação do que eles consideram como 

uma lacuna: não ter formação pedagógica. E isso pode ser, realmente, um sério problema, no 

entendimento do professor Pedro: “O bacharel torna-se um especialista naquela área 

específica, mas não tem formação acadêmica para ser professor. [...] necessita de 

conhecimento pedagógico. No contexto atual, é preciso além de dominar o conteúdo, também 

saber passar e saber avaliar". O professor (licenciado) Matheus, entende a preocupação de 

seu colega Pedro e amplia ainda mais esse descompasso: “O professor precisa ter 

conhecimento de legislação, dos métodos de ensino, da avaliação de aprendizagem para não 

correr risco de cometer exageros na hora de repassar os conhecimentos”.  

Tal como nos esclarece Oliveira (2011), o bacharel torna-se professor sem nenhum 

tipo de formação pedagógica e os licenciados assumem a profissão com lacunas na sua 

formação. Mas é preciso considerar que esse fenômeno não é recorrente apenas nos Institutos 

Federais e nem nas Universidades Federais; o problema tem sua origem na própria legislação, 

que deve ser mais enfática na exigência de conhecimentos didático-pedagógicos dos 

professores. Esse descaso termina por colocar a responsabilidade para as Instituições, que 

vivem o impasse de proporcionar ou não cursos para os professores ingressantes.  

Na percepção de Pachane (2003), apesar de o título acadêmico predispor à crença de 

uma “fatal” correlação com a qualidade do ensino, ele não é suficiente para essa acontecência. 

Some-se a essa reversão o fato de os programas de pós-graduação (porque voltados quase 

exclusivamente para a realização de pesquisas) não atenderem às necessidades específicas dos 

professores, que precisam ser instruídos quanto às suas atividades de docência. Para a autora, 

na estrutura atual, a qualificação oferecida pelos cursos de pós-graduação concede aos 

professores, é verdade, o título almejado; todavia, a mais graduada titulação não significa 

(nem assegura), por ela mesma, bom desempenho docente. 

 Os discursos dos professores entrevistados (como os de Pedro e Matheus), embora 

revelem impressões do contexto em que a cultura docente de cada um vai se estruturando, 

pontuam um conjunto de competências e habilidades pedagógicas que seriam próprias para o 

exercício da atividade docente. Reconhecemos que a influência do lugar de onde cada um 

fala, suas histórias e suas trajetórias profissionais refletem-se na constituição do ser professor, 

e que, nesse processo de formação, forja-se, inevitavelmente, a diferença entre os que são 

licenciados e os que são bacharéis, mesmo porque, na licenciatura, o estudante é inserido na 

atividade docente, de modo que experimenta o magistério já no próprio processo de formação. 

Bem diferente do que ocorre nos demais cursos, em que os discentes carecem dessa 

experiência no magistério. Hargreaves (1998) diferencia duas dimensões essenciais da cultura 
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docente: conteúdo e forma. O conteúdo abarca os valores, crenças, atitudes a partir de seus 

modos  de pensar, dizer e fazer. Ao passo que a forma, diz respeito ao tipo de relações que se 

estabelecem entre professores, em suas condições concretas. 

Havemos de convir que o fato de serem seus itinerários formativos distintos 

certamente repercute em suas práticas profissionais, tanto nas escolas como no Instituto. Não 

obstante nos perguntamos: os saberes advindos da experiência, que os abastecem no ambiente 

de trabalho, seriam suficientes, independente da formação de licenciado ou de bacharel? 

Tardif (2007, p. 110) responde:  

 

[...] essa experiência não deve ser confundida com a ideia de 

experimentação, considerada numa perspectiva positivista e cumulativa do 

conhecimento, nem com a ideia de experiencial, referente, numa visão 

humanista, ao foro interior psicológico e aos valores pessoais. O saber é 

experienciado por ser experimentado no trabalho, ao mesmo tempo em que 

modela a identidade daquele que trabalha.  

 

 

Oliveira (2011), posicionando-se a respeito dessa questão, diz que a docência torna-se 

legítima a partir do momento em que a experiência profissional ajuda a desenvolver saberes 

que melhoram o agir do professor. A seu ver, a experiência é um momento de formação e de 

produção de conhecimento para a docência. E apesar de ser singular e única, ela é atravessada 

pela alteridade, ou seja, não há experiência sem a existência de outrem. Ela tem múltiplos 

significados e se revela no processo do contínuo de aprendizagem e no domínio das atividades 

de trabalho que se realizam cotidianamente. De uma maneira geral, a experiência corresponde 

às situações de vivências do dia a dia; no caso dos professores, a experiência é uma deriva do 

ato de aprender a ensinar; aliás, um tema pouco mencionado pelos professores entrevistados. 

Na visão de Perrenoud e Thurler (2002), os saberes da experiência são construídos ao longo 

da prática, através da acumulação de novos esquemas de ação, não sendo oriundos 

necessariamente da formação inicial nem da contínua.  

Refletir sobre essas questões, no contexto desta pesquisa, remete à formação de 

professores da educação profissional, área que ainda carece de estudos e pesquisas a serem 

realizados no cenário educacional brasileiro. Essa situação deixa em evidência o pouco zelo 

que se tem com a formação docente; sequer sabemos a quem cabe a responsabilidade de 

promover uma especialização, quer dizer, de formar, no sentido estritamente institucional, os 

professores que ingressam nos Institutos; embora tenhamos ciência da tradição do Curso de 

Formação oferecido pelo CEFET-MG, como prova o depoimento do professor Pedro: “Meu 

início na Instituição foi difícil, mas pude fazer um curso de especialização em didática. Esse 
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curso foi um divisor de água; então, divido a minha docência antes e depois desse curso”. 

Essa é também a percepção do professor José, que emite o seguinte parecer: “O curso de 

Especialização em Didática no CEFET-MG foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Além 

disso, [depois dele] melhorou a minha relação com professores e, principalmente, a minha 

prática educativa”.  

O IFPB não apresenta ainda, institucionalizado, um programa de formação pedagógica 

para os professores bacharéis, não obstante tenhamos ciência de que o aprender a ensinar é 

um dos quatro pilares da educação, conforme registra Jacques Delors (2003) em seu relatório 

(encomendado pela UNESCO), sobre a educação para o século XXI. Também não ignoramos 

o fato de que para alcançar o feito do aprender a ensinar, vale rever, com Delors, os demais 

pilares envolvidos nesse longo processo de aprendizagem: aprender a conhecer − tornar 

prazeroso o ato de compreender, descobrir ou construir o conhecimento; aprender a fazer − 

significa ir além do conhecimento teórico e entrar no setor prático; aprender a viver − 

essencial à vida humana, significa compreender o próximo; aprender a ser − desenvolver o 

pensamento crítico, autonomia e elevar o crescimento do conhecimento. Como visto, se 

queremos, de verdade, seguir os passos dessa proposição, precisamos rever a prática 

pedagógica, começando pelo investimento numa formação contínua que faça ancoragem 

nesses pilares. Afinal, não podemos esquecer que o professor é um ser em construção; e mais 

do que qualquer outro profissional, vive em eterno processo de ensino e aprendizagem. 

No nosso entendimento, a profissão docente requer uma formação adequada que exige 

um tempo necessário para que ocorra, de modo que não pode ser precocemente concluída nem 

fazer uso de quaisquer tipos de aligeiramentos, a exemplo dos tradicionais esquemas I e II, 

que tentavam "queimar etapas" nas relações entre ensino e aprendizagem. Os nominados 

esquemas I e II são dois tipos de cursos especiais, de nível superior, identificados como 

emergenciais, que conferiam diploma de licenciatura. Seus resquícios podem ser encontrados 

ainda hoje como uma forma de perenizar a solução emergencial encontrada para formar 

professores que iriam atuar na educação profissional.  

Segundo Kuenzer (2011, p. 697), 

 

[...] o esquema I de complementação pedagógica, carga de 600 horas, 

destinava-se aos diplomados em curso superior relacionado à habilitação 

pretendida e se compunha das disciplinas: Estrutura e Funcionamento de 2º 

grau, Psicologia da Educação, Didática e Prática de Ensino, esta com 290 

horas. O esquema II, para técnicos de nível médio, formados na habilitação 

requerida, com duração entre 1.080 e horas e 1.480, abrangendo conteúdos 

propedêuticos, pedagógicos e da área técnica. 
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Mas também não se pode conceber que a formação do professor seja gestada fora de 

um ambiente de pesquisa. No âmbito local, isso implicará − além das reformulações nas 

definições de políticas públicas de formação − o desenvolvimento e a demarcação da política 

de formação localizada nos Institutos, a discussão e a organização da comunicação 

democrática dos espaços internos. 

Matheus, licenciado no Curso de Física, percebe esse descompasso: “O bacharel 

torna-se um especialista naquela área específica, mas não tem formação acadêmica para ser 

professor. Ele precisa de conhecimento pedagógico”. Essa dificuldade também é apontada 

nos discursos dos professores bacharéis, a exemplo do que pondera o professor João: “Nós, 

bacharéis, temos dificuldade em entender a linguagem da pedagogia; o professor Antônio: 

“Os professores precisam participar das atividades pedagógicas na Instituição”; a professora 

Paula: “Os professores não estão preparados para trabalhar com o integrado. Existe um 

conjunto de saberes pedagógicos de que o professor precisa para ensinar”. Não há, pois, 

como dispensar a discussão do processo ensino-aprendizagem mais verticalmente. Mesmo 

porque, no curso de engenharia, como testemunha a professora Paula, não se tem esse 

conhecimento aprofundado. A feliz constatação derivada desses discursos está no fato de 

esses professores demonstrarem uma grande preocupação com sua prática, que, na visão 

deles, precisa ser revista, uma vez que veem nela reflexos da fragilidade de uma formação 

acadêmica pouco voltada para o ensino-aprendizagem.   

Em contrapartida, vale refletir sobre uma nova problemática subjacente a essas falas: 

os professores parecem desperceber a “natural” formação decorrente da própria vivência na 

instituição. A prática cotidiana contribui significativamente para sua profissionalização; ela é, 

por assim dizer – para além dos saberes da academia −, formativa (NÓVOA, 1992). 

Mesmo assim, admitimos que o exercício profissional pautado nas experiências 

vividas apresenta grandes desafios para os professores bacharéis, visto que ensinar é um ato 

complexo, um misto de relações construídas por intermédio de vivências marcadas por 

interesses e por valores que o professor vai incorporando no processo de ensino-aprendizagem 

e, por sua interveniência, se vai tornando professor.  

Mas essa não parece ser bem a visão dos professores entrevistados. Nenhum deles 

mencionou o cotidiano da sala de aula como um local de formação contínua; nenhum deles 

enxergou a sala de aula como locus de aplicação da formação. Nesse passo, ocorre-nos 

questionar: afinal, quais os saberes necessários ao exercício profissional docente e seus 

reflexos nas práticas pedagógicas? Segundo Pimenta (2002), os saberes pedagógicos são 

indispensáveis ao exercício da docência, considerando-se que o futuro profissional não pode 
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construir seu saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer. Masetto (2012), por sua vez, 

entende que a docência exige capacitação própria e específica, ou seja, o professor precisa se 

preparar pedagogicamente, preocupando-se em refletir sobre suas práticas educativas, 

atualizando-se permanentemente. E ainda ressalva o fato de que, mesmo quando busca 

aperfeiçoar sua formação na pós-graduação, tão-somente constrói uma competência técnico-

científica em algum aspecto de seu campo de conhecimento, mas caminha com prejuízo rumo 

a uma visão mais ampla, abrangente e integrada de sociedade. 

Na interpretação de Oliveira (2011, p. 18), "os professores bacharéis criam e recriam 

saberes que partem da experiência e do conhecimento de sua área de formação, considerando-

os como base de sua docência e suficientes para sua formação no ensino superior" 

(OLIVEIRA, 2011, p. 18). O mesmo ocorre com os professores da educação profissional no 

contexto do IFPB: a criação dos Institutos Federais, bem como sua expansão, com a 

ampliação de cursos, derivou uma perceptível mudança no perfil dos estudantes, provocando, 

em consequência, notáveis alterações nas várias modalidades do ensino, o que acabou 

trazendo percalços às práticas dos professores.   

 Mesmo com essa proposição para a formação, os resultados de aplicações práticas 

ainda não são perceptíveis e isso resvala sobre as instituições educativas, particularmente 

sobre as universidades, que continuam sendo um locus privilegiado da formação dos 

professores. Essas têm possibilitado avanços significativos no que diz respeito à produção 

científica no campo da educação, porém com resultados mudancistas pouco expressivos 

quanto à aplicação dessa produção. Além disso, a formação de professores da educação 

profissional continua sendo um dos desafios de grande importância para a atividade das 

universidades, também em busca de respostas para as demandas da sociedade.  

Como sublinha Melo Neto (2015), na tradição filosófica, o termo ‘experiência’ tem-se 

apresentado com um sentido geral e outro técnico. No sentido geral, corresponde a um 

conhecimento espontâneo, que se vai acumulando no indivíduo ao longo de sua vida. Já no 

seu sentido técnico, adquire o significado de ação que observa e experimenta, podendo 

controlar uma determinada afirmação ou a elaboração de uma hipótese sobre algo a ser 

conhecido. A nosso ver, no sentido geral, a definição essa ‘experiência’ muito se aproxima do 

sentido de prática. Parece-nos ser justamente nesse sentido que a entendem os sujeitos 

professores entrevistados. 

Em suma, faz-se evidente a necessidade de mergulhar nas trajetórias (entre o presente 

e o passado vivido) desses professores, pois esse exercício possibilita o entendimento de que 

essas experiências produziram transformações, tanto na sua forma de ser quanto em seu fazer 
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pedagógico. Afinal, segundo Moura, mais do que saber e/ou dominar o conhecimento 

específico da profissão, o professor precisa dominar um conhecimento mais amplo, uma 

leitura de mundo, da sociedade, do papel da educação e do cidadão que está formando. 

Ao narrar as trajetórias dos professores, como eles foram se constituindo professores 

no IFPB, tal mecanismo nos ajuda a entender a sua ação e os motivos pelos quais eles a 

executam num determinado contexto. Também, suas implicações, relações e influências 

recebidas, o seu encontro com a docência à essa integração e os saberes que eles foram 

construindo ao longo de sua carreira docente. Compreender os professores do Ensino 

Integrado como seres implicados torna-se possível conhecer a realidade mas também 

configurá-la.  

Em sintonia com o pensamento de Tardif e Lessard (2005), entendemos que a 

docência se constrói a partir de interações e configurações num processo amplo, intermediado 

pelo ensino e pelas socializações. Na interpretação desses autores, os professores constituem-

se no fundamento das relações sociais da Instituição escolar, no que concerne ao trabalho por 

eles executado nas demais “frentes” abertas pelos processos de reformas educacionais. Essa 

particularidade do trabalho docente, aliada à investigação das mudanças que os elementos da 

implementação da integração curricular podem causar no processo de ensino, cria, justamente, 

a possibilidade de renovação.  

Acreditamos que a vivência do processo de implementação do Currículo Integrado é 

potencialmente transformadora. Essa é, pelo menos, a visão do professor Pedro, em referência 

a momentos marcantes de sua vida profissional, sendo (pelo que deixa transparecer em seu 

discurso) o experimento da integração curricular um deles: "O conjunto da obra é que marca 

as pessoas. Hoje entendo muito mais o processo de ensino". Nesse cenário, o significado da 

vida profissional desses professores dar-se-á no retorno do outro, e, geralmente, diz respeito 

aos resultados cognitivos, valorativos, comportamentais decorrentes do processo educativo, 

aspectos fundamentais vinculados à condição do trabalho docente, que são de nosso interesse 

saber, especialmente porque nos dão o retorno em relação ao modo como esses sujeitos estão 

experimentando a integração.   

 

3.2.2.1 Condições de trabalho docente 

 

As políticas educacionais, concebidas e implementadas na última década, trouxeram 

mudanças nas condições do trabalho docente, reestruturando-o por intermédio do currículo, da 
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gestão e da avaliação. No contexto de mundo dito globalizado, há indícios de que a mudança 

obedece a dispositivos legais; por isso, a necessidade de se compreender as condições do 

trabalho docente frente às alterações geradas por fatores internos e externos que, na maioria 

das vezes, constituem-se em bloqueios para a implementação dos projetos na área 

educacional. No caso da integração, o compromisso profissional e institucional são elementos 

decisivos para a sua efetivação.  

Para Lopes (2008), na atualidade, a implementação do Currículo Integrado como 

justificativa para atender o mundo do trabalho vem sendo associada ao “projeto de mudanças 

do mundo globalizado”. E nesse projeto, as ciências e o mundo produtivo estão 

intrinsecamente articulados, na medida em que o conhecimento científico e a tecnologia, cada 

vez mais, são revelados como base da produção capitalista. Na visão de Bernstein (1996), a 

ideia de integração refere-se aos processos de compartimentalização de saberes, e o conceito 

de integração não se confunde com interdisciplinaridade porque se “atualiza” em vários 

conteúdos que estão subordinados a uma ideia centralizadora. 

Nos IFs, as condições de trabalho dos professores são frequentemente afetadas pelas 

intempestivas mudanças de suas propostas educacionais, como afirma a professora Maria: 

“Ser professor no IFPB não é simples, por conta das mudanças nas políticas da educação e 

na ação educativa”. Essa mesma dificuldade é alegada pela professora Cinthia: “Você está 

trabalhando de um jeito, de repente muda tudo. Isso acaba causando tensões que se refletem 

na prática pedagógica”. De fato, a descontinuidade é uma característica predominante nas 

políticas e nos modelos educacionais, mesmo se vislumbrando a necessidade de garantir sua 

estabilidade e sua continuidade. Entretanto, não é essa a prática que predomina no cenário da 

educação brasileira. Só para constar como exemplo concreto, nos anos 2000, os cursos 

técnicos tinham como eixo integrador do currículo as disciplinas, e o ensino e a avaliação se 

desenvolviam tendo como foco não mais a competência, mas a transmissão de conteúdos. As 

tentativas de mudanças e de reordenação desse processo renderam vários projetos 

pedagógicos entre 1997 e 2004. Isso levou não só a uma mudança na proposta educacional; 

derivou novas exigências a fim de promover a devida adequação às diferenciadas concepções 

pedagógicas em curso.  

A partir dos anos 2001, o modelo de disciplinas deu lugar ao modelo das 

competências, com ênfase no desempenho. Nessa nova concepção de ensino, o currículo 

passou a ser organizado em módulos, com possibilidades de certificações profissionais 

intermediárias. Além disso, essa nova organização curricular dos cursos técnicos implicou 

alterações na ação educativa, embora sem uma qualificação prévia dos profissionais 
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envolvidos e sem o consentimento destes, pois sua implantação deu-se via decreto. A noção 

de competência que orientou a organização do currículo ancorou-se no Parecer do CNE/CEB 

nº 16/99, de 05 de outubro de 1999, que a concebe como: 

 
a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação os valores, 

conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e 

eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”, sempre de modo 

vinculado à autonomia e à flexibilidade do trabalhador, frente às mudanças 

no mundo do trabalho (QUEIROGA, 2009, p.) 

 

Para Masseto (2009), o tipo de conhecimento exigido e esperado hoje do professor é 

aquele que extrapola o limite da especialidade, abrindo-se para outras áreas e formas de 

conhecimentos, numa busca pela integração, pelo diálogo, pela complementação para, assim, 

poder compreender melhor o que acontece no mundo, e com a humanidade, e os diversos 

fenômenos da natureza. O trabalho integrado pressupõe a execução de atividades em equipe, 

cujos membros discutem e planejam coletivamente, e em parceria, um apoiando o outro, 

trocando ideias e avaliando o desenvolvimento de suas ações. É agindo dessa forma que 

poderão, em conjunto, buscar/encontrar novas saídas. 

Além de todas essas demandas, os professores enfrentam ainda outro tipo de desafio: 

como lidar com o corpo discente nessa nova configuração? Afinal, como pondera a professora 

Maria, “há uma configuração discente diferente”. Na verdade, os alunos, em sua maioria, 

provêm de escolas públicas e já ingressam no Instituto com uma visível deficiência de 

saberes. Para o professor Marcos, “o IF nada tem a ver com isso; é um problema social da 

cultura, que o aluno traz para a escola”. Voltando a se pronunciar, a professora Maria 

registra ainda mais uma situação conflitante: a relação professor-aluno no contexto atual do 

Instituto: “Não é fácil conseguir fazer um trabalho na escola, sem que haja conflitos entre 

professores e estudantes. No modelo que se vive, é muito desgastante ser professor, por conta 

da crise de valores na família e da falta de limites dos estudantes”.  

Todas essas problemáticas, segundo os professores, precisam ser contempladas pelo 

currículo. Para esses professores, "a escola reflete o que está lá fora; termina sendo uma 

reprodução fiel". Na verdade, os jovens, ao chegarem à escola, muitas vezes, entram em 

choque não só com a estrutura do Instituto mas também com certos valores (com os quais 

terminam convivendo) que entram em conflito com os deles. Além do mais, vale considerar o 

fato de que esses jovens têm várias pertenças e posicionamentos sociais; portanto, não 

estamos tratando do estabelecimento de relações simples, tão-somente mediadas pelo 

processo ensino-aprendizagem. Há, sob essa visão, muito a ser considerado na formação 
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desses jovens, levando-se em conta, principalmente, o fato de que o Instituto tem suas 

particularidades organizacionais e sociais que, certamente, influenciam o trabalho de seus 

agentes escolares e as formas de acolhimento dessa clientela.  

É nesse espaço de múltiplas modalidades de ensino e de heterogeneidades de vária 

natureza que os professores entrevistados evidenciam as dificuldades e os limites que vêm 

permeando sua ação educativa integrada. Comecemos com o professor João, que aponta, sob 

sua ótica, um dos mais graves problemas que vêm afetando a integração: “Além dos cursos 

técnicos, têm os cursos de graduação. Então, tudo isso [é] compartilhando com o mesmo 

laboratório e pessoal da gestão […] ficou muito complexo. E os horários, hoje, são bem mais 

complicados do que há 20 anos”. O professor Pedro, por sua vez, preocupa-se com o fato de 

não se atentar para a complexidade desse processo, que se estende à sala de aula, uma vez que 

se lida com três modalidades de ensino (técnico, subsequente e superior) sem a preocupação 

com o modo de abordagem dos conteúdos: “Não vejo essa preocupação por parte dos 

professores com a metodologia”. Em seu entendimento, a Instituição precisa informar ao 

professor o perfil que deseja: “Você precisa mudar sua forma de trabalho, sua aula, sua 

metodologia. Não pode deixar que ele utilize apenas a aula tradicional”. A professora 

Cinthia reitera o parecer de seu colega, fazendo antes uma ressalva: “Os discursos de muitos 

colegas professores são horríveis, pois sempre colocam os alunos como os despreparados. O 

problema é que os professores continuam realizando as mesmas práticas de muito tempo 

para trás". A professora Paula reforça essa visão, assim ponderando: “Há professores que 

não têm perfil para trabalhar com o Integrado, e isso é preocupante. Os estudantes são 

adolescentes e estão em processo de formação. Até a postura do professor dentro da sala de 

aula deve ser outra. É uma debilidade da instituição não discutir questões que fazem parte da 

vida dos jovens, nosso público alvo do Ensino Integrado”. 

Apontando para outra direção, o professor Marcos registra mais uma dificuldade para 

a ação integradora: “As turmas do Integrado, além de serem numerosas, têm muitos alunos 

repetentes. Tem um monte de alunos conflituosos, cheios de problemas, com a nota muito 

baixa; um desnível infeliz na sala de aula. Você só consegue dar aula para aqueles que estão 

mais preparados”. Em contraposição ao pensamento do professor Marcos, a professora 

Cinthia sentencia: “O stress pedagógico não são os alunos, mas a falta de organização, de 

sistematização da Instituição, porque ninguém se reúne. Aqui, no IFPB, não tem essa 

cultura”.  

Reconhecemos, como o faz a referida professora, que as reuniões pedagógicas são de 

fundamental importância, em sendo estas consideradas um imprescindível suporte ao trabalho 
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do professor, que necessita de um apoio técnico a fim de melhor planejar e avaliar suas ações 

pedagógicas. Por isso mesmo, não se pode prescindir desses encontros; mas vale atentar para 

o fato de que as reuniões com os professores precisam constituir-se em espaços coletivos de 

formação e sistematizações dessas ações. 

Um outro ponto que merece ser retomado diz respeito ao fato de os professores da 

Instituição, envolvidos com a proposta do Ensino Integrado, não serem, no seu todo, 

licenciados: a maioria é bacharel de formação; apenas alguns poucos possuem formação 

pedagógica. Diante dessa configuração do quadro docente, a professora Maria faz um alerta: 

“Mesmo utilizando metodologias diversas no ensino Integrado, a complexidade maior é a 

avaliação da aprendizagem, um dos momentos mais tensos e complexos da prática, por conta 

da subjetividade”. Havemos de convir, no entanto, que se a perspectiva de um Currículo 

Integrado facilita o processo de avaliação do professor, e se a prática avaliativa pressupõe o 

envolvimento dos professores − e não se tem como eliminar a subjetividade presente no 

ambiente escolar −, então deve haver uma distribuição e um compartilhamento da dificuldade 

sentida; afinal, uma discussão é, sem dúvida, a base para transformar a avaliação em um 

momento rico de construção coletiva.  

Com base nos discursos dos interlocutores, podemos afirmar que há, por parte dos 

professores, uma visível preocupação com a maneira mais adequada de lidar com o público 

adolescente que povoa as salas de aula. Essa é uma das dificuldades mais apontadas quando 

se trata do trabalho docente integrado, uma vez que, no Instituto, o adolescente vivencia o 

momento de colocar em cheque as várias concepções, o que, por vezes, cria empecilhos ao 

bom relacionamento entre os protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. Ainda nessa 

perspectiva da integração, precisamos entender que as mudanças para a implantação desse 

currículo não se dão apenas no campo administrativo ou burocrático; ocorrem, sobretudo, nas 

concepções pedagógicas, de vida, de valores, de princípios e de comportamentos; em síntese, 

trata-se de uma nova cultura. Também ficou evidente, em reuniões e discussões pedagógicas, 

o fato de que os profesores não dominam os saberes relativos aos princípios e aos 

fundamentos estruturadores do Currículo Integrado. O mais grave a ser registrado é que essa 

não apropriação de saberes reflete-se nas práticas pedagógicas e nos sentidos que os 

professores estão atribuindo a esse Currículo. 

Essas são percepções que estamos assumindo nesta pesquisa, abrindo para a discussão 

da implementação do Currículo Integrado no IFPB. Qualquer mudança implica uma nova 

organização do trabalho pedagógico, na distribuição dos tempos e espaços na Instituição, 

como também de metodologias. Afinal, a construção do Currículo Integrado passa, 
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necessariamente, pela mudança de postura pedagógica: da forma de agir dos professores, dos 

estudantes e dos gestores, sugerindo o princípio ético do respeito ao outro. 

 

3.2.2.2 Rede de relações 

 

Ao tratar da implementação da integração curricular, considerando a rede de relações 

estabelecidas pelos professores no IFPB, a professora Maria admite: “A relação com os 

colegas e com os estudantes no Campus-João Pessoa é muito boa. E apesar de alguns 

professores terem posicionamento político diferente do meu, a convivência é harmoniosa”. 

Em contrapartida, adverte: “Falta uma aproximação maior entre professores e gestores nos 

eventos, nos encontros pedagógicos”. Mesmo assim, reconhece que “esses encontros se 

constituem como estratégias de integração com o objetivo de pensar sobre as concepções, as 

ações pedagógicas e, dentro disso, as estratégias para a integração curricular”. A professora 

Paula também se ressente de outra forma de distanciamento: “Minha relação com os colegas, 

eu considero boa; acontece é que nós não nos encontramos”. Na realidade, não se pode 

deixar de reconhecer que, na perspectiva da integração, parte-se do princípio de que, nessa 

nova organização, é preciso um tempo maior para o diálogo entre as disciplinas e para o 

desenvolvimento de atividades integradoras.  

Mas em que perspectiva se pode analisar a rede de relações estabelecidas no IFPB e a 

implementação do Projeto do Currículo Integrado? É certo que a gestão é responsável por 

transformar metas e objetivos em ações, dando concretude às direções traçadas pelas políticas 

educacionais. Então, para implementar o Currículo Integrado, seria necessário, antes, criar um 

ambiente propício que estimulasse a realização de trabalhos coletivos. De pronto, ocorre-nos 

pensar na controversa intenção de integrar e o perceptível afastamento entre professores e 

gestores, sublinhado pela professora Maria em seu pronunciamento. Como sabemos, a 

integração passa pelo planejamento e organização das práticas docentes e pelo alinhamento de 

conteúdo. Por isso mesmo, faz-se necessário promover o diálogo entre os professores, por 

meio de reuniões para planejamento e estudos; repensar os tempos e espaços escolares dessas 

discussões; fomentar práticas pedagógicas que articulem a educação técnica à formação geral; 

e implementar a formação continuada dos professores para dar respostas pedagógicas 

diversificadas e flexíveis. Tais proposições, se viabilizadas, tornariam mais irrelevante a 

preocupação do professor Pedro (e de outros mais) em relação ao despreparo do bacharel para 

o exercício da docência. 
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Tardif e Lessard (2005, p. 38) apontam como núcleo da interação no trabalho dos 

professores a autonomia e o envolvimento dos sujeitos, “[...] que não podem trabalhar sem dar 

um sentido ao que fazem; [o trabalho docente] é uma interação com outras pessoas: os alunos, 

os colegas, os pais, os dirigentes da escola, etc.” Se tomarmos a expressão “dar um sentido ao 

que fazem”, relacionando-a com a dupla contradição acima apontada: afastamento entre 

gestores e professores; afastamento entre professores e equipe pedagógica, aliando esses dois 

aspectos à necessidade de integração, constataremos quão grandioso é o desafio de executar 

um projeto pautado na concepção de grupo, unificado pelo bem comum, pelo desejo de 

mudança, e de fazer diferença. Na realidade, à exceção das dificuldades enfrentadas pelos 

professores quanto às questões relativas aos conflitos vivenciados na sala de aula, ficou 

evidente que não existe um projeto comum de integração curricular.  

Um outro desafio a ser vencido coloca-se no plano das relações sociais de poder e de 

controle; concerne ao estabelecimento de fronteiras e limites bem definidos. A professora 

Maria acredita que, nesse processo de integração, “fica mais fácil para o gestor que é um 

professor, pois terá uma visão mais ampla, podendo interagir mais porque está vivenciando a 

experiência do ensino”. Sob a sua ótica, a experiência na gestão da sala de aula faz a diferença 

no desenvolvimento das atividades do gestor. Para essa professora, a experiência é um fator 

determinante nessa atuação. Certamente a gestão da sala de aula pode ajudar; mas há outras 

habilidades requeridas. A mobilização dos professores para possibilitar que a integração se 

materialize na prática pedagógica é, por exemplo, fundamental para um bom desempenho 

nessa função. 

E finalmente cabe-nos questionar quanto ao entendimento dos docentes acerca da 

integração no desenvolvimento do Currículo Integrado7. Na visão do professor Pedro, “a 

integração é a aplicação do conteúdo técnico”, ou seja, aquele conteúdo específico da sua 

disciplina. Mas não se trata da integração? Como ficam as questões relacionadas aos saberes 

da formação geral e aos demais saberes8 que são necessários ao exercício docente? De um 

modo geral, percebemos que os discursos dos professores revelam um real desconhecimento 

das finalidades e dos objetivos do Currículo Integrado, mesmo que estes estejam definidos 

nos Projetos dos Cursos. 

Quanto ao estabelecimento de relações no âmbito da instituição, percebemos a 

manifestação de visões bem convergentes, apesar do acento valorativo que se coloca em 

                                                           

7 Sobre esta questão, trazemos outros aspectos no capítulo que segue na p. 121. 
8 Ver os saberes docentes, p. 97. 



110 

 

determinadas particularidades. A professora Paula, por exemplo, assume a seguinte posição: 

“Eu estou me integrando com um vínculo maior porque eu estabeleci boas relações”. O que 

não difere muito do pensamento do professor José: “Valorizo as boas relações e me dou bem 

com todo mundo. As relações humanas são fundamentais a qualquer profissional. Se ele não 

tiver a capacidade de relacionar-se não demora em emprego, visto que a empresa precisa de 

profissionais competentes, mas que tenham um bom relacionamento humano”. Já a 

professora Ana apresenta uma visão um tanto mais diferenciada, como atesta seu próprio 

discurso: “Mantenho relações mais próximas com algumas pessoas; outras são apenas 

colegas de trabalho”.  

Na concepção de integração curricular, essas relações são fundamentais porque o 

trabalho exige que os professores se encontrem para pensar as atividades e estratégias que 

possibilitem sua materialização. Além disso, as relações precisam estar equilibradas no 

ambiente da Instituição, uma vez que os professores atuam em modalidades e projetos 

pedagógicos diferentes. Para o professor João, “a relação com os colegas e alunos é boa; e 

com a gestão também, que, ultimamente, está muito próxima da gente”. A professora Ana 

também trata sobre a questão do relacionamento com os alunos (que nesta pesquisa não é 

exatamente um vetor): “Com alguns alunos temos relações de amizade, que até extrapolam a 

sala de aula; com outros, você é simplesmente professora”. O professor Matheus também 

contempla esse ponto em seu discurso: “A relação com o aluno, hoje, deixa muito a desejar; 

não há diálogo. Tenho um bom relacionamento com colegas, gestores e servidores”. O 

professor Antônio, por sua vez, julga ser “satisfatória a sua relação com colegas, alunos e 

servidores da Instituição”. Algumas dessas afirmações até podem soar extremamente 

preocupantes, em particular aquelas que denunciam a ausência de diálogo entre as partes, 

porque não entendemos como pode haver integração sem diálogo. 

Não podemos esquecer, como já foi bem enfatizado, que se visa a um projeto comum, 

que mobilize gestores, professores, alunos, servidores, enfim, a comunidade em geral. Não 

obstante, os percalços na caminhada retardam esse alcance. O professor João coloca o 

primeiro deles: “Antigamente era tão fácil fazer uma reunião com os professores. Hoje se 

marca uma reunião e a participação é pequena; ninguém tem tempo”. Esse pequeno exemplo 

leva-nos a refletir sobre o fato de que as relações que estabelecemos com os outros têm a ver 

com a nossa forma de enxergar o mundo, a partir das nossas valorações, das nossas crenças e 

dos significados que conferimos ao contexto no qual estamos inseridos; nesse caso, o IF. 

Observamos ainda que, ao tratarem sobre a relação com os gestores, com os alunos e 

com os seus pares, os professores entrevistados são unânimes em afirmar que têm boa relação 
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com todos esses agentes. Entretanto, o mais importante para articular a integração parece 

ultrapassar o fato de se “dar bem com todo mundo”, visto que as novas relações, tanto de 

tempo quanto de espaços de aprendizagens, configuram-se em novas relações com o saber, 

instituindo um processo híbrido permeado de tensões e conflitos.  

Nessa perspectiva, o desafio está em entrecruzar as determinações estruturais das 

configurações mais amplas com as ações coerentes dos sujeitos do Instituto. Temos a clareza 

de que as ações docentes (muitas delas) são predefinidas por dispositivos legais e projetos 

pedagógicos, cabendo aos professores executá-los operando, caso necessário, os devidos 

ajustes. Ainda assim, entendemos que os professores vivem o dilema de implementar essa 

organização de Currículo Integrado diferente do modelo com o qual já estão familiarizados há 

algum tempo. E vale ressaltar o fato de que essa tensão pode ser abastecida por um potencial 

de bloqueio, que pode levá-los a abandonar esse objetivo; ou, em contrapartida, por um 

potencial de mudança, que pode torná-los capazes de superar a tensão e continuar buscando 

promover a integração. 

Neste capítulo, analisamos a relação entre os processos de trabalho docente e os 

elementos de implementação do Currículo Integrado, tomando como referência a cultura 

presente na Instituição. No início desta abordagem, discutimos os desafios associados à 

organização do trabalho docente na perspectiva da transposição didática das políticas 

curriculares para suas práticas. Dentre os aspectos evidenciados nas falas dos professores 

entrevistados, despontam a complexidade do Instituto, no momento atual, em razão da 

ampliação de diferentes modalidades de ensino e de projetos pedagógicos, sendo tudo isso 

compartilhado no mesmo espaço. Outro aspecto recorrente nos discursos dos professores diz 

respeito à cultura de Escola Técnica, ainda muito presente na memória desses professores, 

conforme atestam seus discursos anteriormente transcritos: “[...] aquele tempo era integrado”; 

“[...] a formação técnica está se perdendo”. Em seguida, tratamos acerca das implicações e 

das práticas relacionadas à implementação da integração curricular, a partir das motivações 

que levaram esses sujeitos à escolha pela docência, assinalando como fator prevalente, nesse 

processo, a influência de familiares. E também, nessa mesma linha de abordagem, 

contemplamos as condições de trabalho (a alegação da sobrecarga por atuar em várias 

instituições de ensino) como mais um dos impedimentos à integração. Outro ponto de 

insistente recorrência na fala dos sujeitos entrevistados foram as relações estabelecidas no 

interior da Instituição, aspecto esse assinalado como um fator favorável à integração, muito 

embora nem sempre se perceba com total clareza essa influência. Visão pouco diferente da 
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que se tem em relação aos saberes da experiência que prevalecem como balizadores no 

exercício da profissão docente. 

Resta, por fim, entender que o Currículo Integrado precisa ser assumido pela gestão e 

por todos os profissionais da Instituição como um projeto pedagógico do IFPB; que os 

professores precisam extrapolar o discurso da integração para práticas integradoras; que os 

saberes adquiridos pela sua experiência precisam ser agregados a outros saberes necessários à 

sua prática docente; e que o desenvolvimento de programa de formação permanente dos 

professores, em especial dos professores bacharéis, é preciso para que possam vencer os 

muitos desafios e as muitas implicações evidenciadas pelos professores no processo de 

implementação do Currículo Integrado, de que trataremos em seguida. 

 

3.2.3 Autoconhecimento/autoconsciência 

 

Projetos: novos saberes e novas práticas 

 

Para Nóvoa (1992), as categorias adesão, ação e autoconhecimento alicerçam o 

processo de construção da identidade do professor, a partir de seus valores, de sua visão de 

mundo, e de sua história de vida. Segundo o autor, essas representações pessoais, que se 

alinham no curso da existência do ser, dando sentido à sua vida, também passam a fazer parte 

da essência do “ser professor”. Por essa mesma lógica, fica fácil entender, ancorando-nos, 

mais uma vez, na explicação do referido autor, que a maneira como cada professor ensina 

reflete (sintomaticamente) sua individualidade como pessoa. E também, em semelhante 

medida, passam a ter significado, nessa construção identitária, os princípios que vão sendo 

apropriados ao longo da profissão. Esse “voltar-se para si mesmo”, num processo de 

autoconhecimento, é por demais benéfico no exercício da docência, uma vez que leva o 

professor a tecer reflexões críticas sobre suas práticas e, por esse meio, tentar aperfeiçoá-las.  

 Na linha das considerações precedentes, instaura-se a crença de que a escola 

constitui-se em um campo especial, extremamente propício para que os professores possam 

vivenciar situações favoráveis, no sentido de possibilitar-lhes não apenas o experimento do 

“autoconhecer-se” mas também a conscientização da necessidade de aperfeiçoamento de suas 

relações e de ações educativas. É justamente como sujeito participante desse processo ativo e 

responsivo, em que o coloca sua prática docente, que o professor, despercebidamente, vai 

assumindo sua nova identidade, resultado da fusão inextricável entre o “eu professor” e o “eu 

pessoa”.  
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Essa comprovada impossibilidade de separar o eu profissional do eu pessoal sinaliza a 

urgente necessidade de os professores refletirem sobre os princípios que fundamentam sua 

ação educativa. E em se tratando, particularmente, da integração curricular, torna-se 

imperativo esse processo de reflexão coletiva dos educadores sobre suas ações educativas; 

isso decerto os orientará na condução das mudanças em devir; principalmente no desempenho 

de seu papel de agentes, promovendo a integração e, em decurso, contribuindo com a 

formação de cidadãos tecnicamente competentes, o que se dará em proveito/em benefício de 

toda a sociedade.  

Em termos explícitos, não é exatamente nessa direção que os professores olham. Ao 

tratarem da implementação curricular nos cursos técnicos, costumam elencar uma série de 

fatores que se constituem obstáculos à concretização desse propósito, mas sempre atribuindo 

os nomeados empecilhos à organização (quer interna, quer externa) do Instituto, sem quase 

nunca abrirem espaço para inserir suas próprias limitações. Na realidade, generaliza-se a 

percepção de que os professores, em larga maioria, falam bem pouco sobre si mesmos. 

Provavelmente, não queiram expor-se, mostrando-se falíveis no exercício de sua prática 

docente, ou mesmo demonstrando suas dificuldades para lidar com situações complexas, 

como a que vivenciam no contexto atual do seu trabalho no Instituto.  

Essa dificuldade de refletir sobre sua prática, evidenciada em suas falas, na verdade, 

tem uma justificativa bem significante. Afinal, não havemos de desconsiderar o fato de que, 

historicamente, os professores, em geral, foram submetidos a um processo de deformação, na 

medida em que se instruíram na crença de que a educação, nos termos da tradição, 

corresponde a uma mera transmissão de conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo 

da sua existência. Nessa concepção, o ensino torna-se um processo mecânico e repetitivo, 

passando o conhecimento a ser visto como algo (im) posto e acabado. Bem contraditório ao 

pensamento de Saviani (2001), para quem o ato de ensinar significa não só produzir o saber 

mas também fazer com que aqueles que estão inseridos no processo consigam absorver os 

conteúdos de modo a se mostrarem capazes de, por seu aprendizado, transformar o meio 

social onde vivem em local de igualdade de oportunidades. Segundo o autor, a educação é 

concebida como “produção do saber”, uma vez que o homem é capaz de elaborar ideias, 

possíveis atitudes e uma diversidade de conceitos. Na sua concepção, o ensino é parte do 

processo educativo, no qual professor e aluno são vistos como agentes sociais, e na medida 

que ao professor é atribuída a socialização desse saber. No tocante ao aluno, a aprendizagem 

dos conteúdos para transceder o saber do senso comum e adquirir conhecimento de forma a se 

colocar dentro da possibilidade de atuar em uma práxis política. Saviani (2001), no seu livro – 
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Escola e Democracia –  evidencia as instituições escolares como um espaço privilegiado que 

precisa atender aos interesses das camadas populares, possibilitando a todos os indivíduos um 

ensino de qualidade e saberes básicos que repercutam na vida dos estudantes, conduzindo-os 

para a vida adulta. 

Também se faz necessário registrar o fato de que, na área da educação, os cursos de 

formação de professores, muito embora cumpram seu primordial dever de promover a 

cidadania de educadores e educandos, deixam de contemplar, mais enfaticamente, o valor 

devido ao autoconhecimento, uma fundamentação indispensável à ação educativa. A reflexão 

destaca o professor como profissional, em que sua ação ocorre em um contexto de trabalho 

que reivindica decisões imediatas complexas e diversificadas. 

Voltando-nos à particularidade do Currículo Integrado, podemos entender quão 

importante se faz o espaço de reflexão crítica e coletiva para se instaurar um vantajoso 

processo de autoconhecimento, melhor dizendo, de “descobrimentos” de nós mesmos, e/ou de 

nós em direção/em relação aos outros. É por seu autoconhecimento que o professor 

descobre/aprende como fazer o trânsito, em sua prática, de novas estratégias de ação, 

adequando-se, a cada vez, às novas situações que se vão impondo no curso de sua profissão.  

Sem essa visão mais substancial, de mundo e de si mesmo, enredada em sua prática 

docente, os professores estarão fadados a passar por enfrentamentos para os quais não se 

prepararam. Parece ser essa a impressão do professor Pedro diante da realidade que se lhe 

apresenta: “A educação, como um todo, está cada vez mais difícil, em relação às aspirações 

dos alunos, que dispõem de muitas informações e tecnologia”. Não parece haver dúvidas, 

quanto ao fato de que, por seu discurso, o professor denuncia suas limitações, sua 

vulnerabilidade perante uma juventude, cujos valores são bem diferentes dos seus. Decerto, os 

jovens sentem-se bem mais à vontade, nesse “mundo digital”, por se perceberem amplamente 

competentes para lidar com todas as ferramentas que lhes possibilitam, além da simples 

comunicação, um conectar-se com a informação em tempo real, relativamente às ocorrências 

dos fatos em todo o mundo.  

E não é só isso que preocupa o professor Pedro. Ele se dá conta, de repente, que todas 

essas mudanças, decorrentes do processo de globalização, desse modo de vida pós-moderno, 

impuseram-lhe outras tantas “obrigações” no desempenho de sua função como docente. 

Agora, ao professor, cabe não apenas a responsabilidade pelo ensino: “além de transmitir o 

conhecimento, [ele tem de] trabalhar os valores, os limites”, algumas das incumbências que 

antes cabiam aos pais, à família. De fato, hoje, não são outros os apelos advindos não somente 

da família mas também da própria sociedade: que a Escola e os professores assumam a 
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responsabilidade e o compromisso no que concerne à formação moral e à transmissão dos 

valores. 

Essa é, com certeza, uma situação bem complexa a ser enfrentada pelos docentes em 

sua ação educativa. Afinal, não se pode ignorar o fato de que o conceito de valor enseja 

múltiplas interpretações, podendo, por exemplo, assumir o sentido moral de um determinado 

padrão de comportamento desejado pelos sujeitos. Sob essa ótica, entendemos que a escola, 

em seu papel formativo, não pode trabalhar com qualquer valor ou padrão de comportamento 

moral. Além do mais, tanto a ética quanto a moral estão diretamente relacionadas à cultura e 

acabam modificando e sendo modificadas por esta. 

Na percepção de Guimarães (1985), o que os professores temem não é o que os jovens 

fazem de inadequado, mas o que eles representam ou possam vir a representar sob a 

influência de valores diferentes dos tradicionalmente estabelecidos. Afinal de contas, em 

todos os lugares, eles podem ser alvos potenciais de redes e estruturas sociais de transferência 

de saberes de uma geração para outra.  

De modo geral, os professores não se mostram satisfeitos com essa nova configuração 

da educação no Instituto. É essa, pelo menos, a opinião do professor Marcos: “A educação 

está deixando a desejar no Instituto. A educação tem a ver com a escola”. Nas entrelinhas 

desse parecer, vale destacar a sutil confusão entre educação e escolarização, que são 

semanticamente distintas; uma não se confunde com a outra. E isso pelo simples fato de que a 

escola constitui-se tão-somente no lugar onde formalmente se concretiza a educação, que, 

nessa perspectiva, resulta de um processo de escolarização, relacionada ao conjunto de 

saberes adquiridos em situação escolar. A educação, por sua vez, pode, por variados meios, 

processar-se fora do âmbito escolar. Vista sob esse ângulo, reflete o pensamento do professor 

Antônio: “A educação também tem a ver com a família, com a questão dos valores, dos 

limites aos estudantes”. Na verdade, a responsabilidade pela educação também cabe à família. 

E, para além, ao poder público. Não podemos sequer cogitar algo diferente. A escola, sozinha, 

não pode responder pela educação, que requer, para o alcance de sua plenitude, o 

estabelecimento de parcerias vitais − com a escola, com a família, com os poderes 

constituídos e legítimos.   

Como podemos observar, a temática “juventude” foi recorrente nas falas dos 

professores, que destacaram suas dificuldades em lidar com os alunos dessa pós-modernidade, 

mergulhados em experiências múltiplas. Nesse processo de exposição do “eu professor”, eles 

foram deixando aflorar não só suas subjetividades mas também seus constrangimentos por 

não saberem como encaminhar suas intervenções para solucionar conflitos decorrentes dos 
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modos como agem os alunos em sala de aula. Essas alegadas − e vexatórias − circunstâncias 

em que se veem envolvidos, por força de seu trabalho, constitui-se em um grande desafio, 

para os professores, especialmente nesse processo de implementação do Currículo Integrado.  

          Tudo isso nos leva a reconhecer a necessidade de se intensificarem as discussões, nessa 

perspectiva do ensino integrado, no âmbito do Instituto, considerando as singularidades dessas 

relações que se estabelecem entre os professores e seus alunos, bem como as possibilidades de 

construção de novos sentidos a serem partilhados por ambos para o apuramento do processo 

de ensino-aprendizagem, sob a mediação das equipes pedagógicas.  

Para além de todas essas ponderações, o mais importante a ser considerado, nesse 

percurso discursivo, é, na verdade, a perceptível construção do autoconhecimento docente, 

que se foi processando ao longo de todo esse processo de implementação do ensino integrado. 

O professor João, por exemplo, analisando suas dificuldades iniciais, revela-nos, por sua 

“reflexão em ação”, o autoconhecimento de suas potencialidades e de suas limitações: 

“Quando entrei aqui, não sabia fazer um plano de aula”. Similar reflexão constrói o 

professor Pedro, em autocrítica à sua formação docente: “Antes de um curso de didática, eu 

era um mero reprodutor do conhecimento do livro” E ainda acrescentamos a descoberta do 

professor Marcos, que, por certo, também condicionado por seu autoconhecimento, passa a 

refletir sobre a finalidade da educação, para concluir, na sua percepção de “ser ora 

conscientizado”, que esta visa “instrumentalizar a pessoa para ela ser livre, pois [não se pode 

querer] acorrentar uma pessoa, sua consciência”. A nós, resta-nos apenas reiterar a já 

propalada certeza de que tais reflexões ajudam na tomada de decisão e no redimensionamento 

das ações educativas. 

Em remissão especial ao termo instrumentalizar, vale referenciar a observação de 

Ramos (2011a), que, no prefácio do livro Pedagogia das Competências, critica essa visão9 

instrumentalizadora, em que a educação é concebida como se existisse apenas para adequar os 

alunos ao fazer socialmente proposto pelo sistema capitalista10, cuja base encontra-se na 

racionalidade técnica. Essa prescrição curricular é uma forma de controlar um sistema 

complexo, um processo que se dá pela tecnicalidade do currículo. Sob essa ótica, a educação é 

orientada pela utilidade e pela prática dos interesses econômicos e individuais. Isso pressupõe 

uma racionalidade que prescreve e assegura os conteúdos e as metodologias de ensino. Nas 

                                                           

9 A autora classifica essa visão como estreita, limitada, não contemplando e nem criando possibilidades para a 

criatividade fluir, para o pensamento autônomo se manifestar, para a beleza de outras atividades (também 

produtivas, mas não necessariamente mercadológicas) se revelarem. 
10 Sobre isso ver: QUEIROGA, Ana Lúcia Ferreira de. Princípios Filosóficos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o “Novo Ensino Médio” (Revista Principia, João Pessoa, n.12, Abr. 2005). 
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palavras de Habermas (1994), uma configuração muito comum no campo educacional. O 

contraponto, em alternativa de substituição a esse modelo, é justamente a nossa proposta de 

educação integrada nos termos em que ela se apresenta.   

Como é possível perceber, em vários segmentos de muitos discursos docentes, os 

professores terminam por revelar concepções de educação, que, por sua vez, refletem suas 

opções políticas e pedagógicas. O Professor Marcos, numa de suas falas, faz referência ao 

conceito de emancipação, uma categoria também freireana recorrente no campo da filosofia 

da educação. Para o seu entendimento, precisa-se esclarecer que não se trata apenas de uma 

concepção filosófica, social e crítica; alcança sua concretude na práxis-pedagógica, num 

processo em que se orienta a ação e a reflexão do ser humano sobre o mundo para transformá-

lo. A sua finalidade básica é desenvolver a consciência crítica, capaz de perceber os fios que 

tecem a realidade social com vistas à superação da ideologia opressora. 

Ainda no curso dessas revelações, a professora Cinthia fala de uma experiência bem-

sucedida em outro Instituto, reportando esse sucesso ao relevante trabalho da equipe 

pedagógica: “As reuniões pedagógicas eram produtivas, porque os professores tinham um 

espaço para falar sobre os problemas enfrentados na sala de aula”. Mas, já na linha de um 

discurso de autoconhecimento, constrói uma outra versão para avaliar prováveis 

complicadores nesse novo processo de implementação do Currículo Integrado ora vivenciado 

no IFPB: “Não se faz a leitura dos fundamentos das propostas pedagógicas; aí ficamos sem 

saber o que é, nem como fazer. As nossas práticas continuam as mesmas”. É nessa mesma 

perspectiva de autoconhecimento que o professor Marcos contempla sua atuação docente num 

cenário de diversificadas modalidades de ensino, obrigando-o, quase sempre, dadas as 

circunstâncias, a “violar” a lógica do seu trabalho: “Não dá para dar a mesma aula, mesmo 

no curso integrado. Mas como estou só no integrado, isso já facilita”. Ainda assim, vê-se 

desafiado ante a necessidade de manter-se em consonância com o perfil do curso técnico: “O 

professor precisa ter jogo de cintura”. E para referendar essa menção, exemplifica: “O 

pessoal de Edificações é muito do concreto: vamos fazer isso aqui e pá! O de Controle 

Ambiente é mais afetivo, é mais “desligadão”, sabe? O da música não se interessa muito, 

quer mais música e instrumento, eles têm mais conflitos interiores”.  

Todas essas reflexões, oriundas dos discursos docentes, alertam-nos no sentido de 

percebermos, mais apropriadamente, o que, de fato, está acontecendo ao longo desse processo 

de integração: quais as verdadeiras derivas, quais os pontos mais vulneráveis, quais as 

falibilidades de nossas ações. Precisamos, por exemplo, fazer intervenções mais pertinentes, 

em resposta às demandas docentes, que, por sua vez, também precisam ser mais bem 
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evidenciadas. Aliás, essa explicitação está presente no discurso do professor Marcos, quando 

nos adverte sobre o inadequado uso de uma mesma metodologia em confronto com os 

diferentes perfis dos cursos. Também, em tom de apelação explícita, a professora Paula nos 

indica, em seu discurso, a necessidade de uma assessoria pedagógica em todo o processo de 

fundamentação dos projetos dos cursos integrados: “Eu acho que poderia contar com a 

pedagogia como uma assessoria”. Um tanto diferente da visão do professor Marcos, que vê, 

nos professores, uma falta de motivação para aderir às propostas de mudança: “A 

implementação dos projetos pedagógicos precisa da motivação dos professores”.  

Decerto, não se pode esperar que a formação dê conta da realidade complexa da sala de 

aula, nem tampouco tenha o poder de despertar a motivação de professores e alunos. Todavia, 

cabe-nos admitir – sem nos impingirmos o exagerado mea-culpa – que, nesse contexto de 

reformas, e de enfrentamentos da complexidade do trabalho docente, a implementação do 

Currículo Integrado implica também, como alegaram os professores, esse apoio pedagógico 

de que ainda se ressentem alguns.  

 Não obstante todos os ditos, em suas muitas tonalidades discursivas, assinala-se, na 

maioria desses dizeres, uma esperança de futuro no tocante às perspectivas da implementação 

do Currículo Integrado. É esse, por exemplo, o desejo expresso no discurso da professora 

Paula: “Eu quero ver esse Integrado funcionando; ver essa Integração ocorrendo de forma 

efetiva”; do professor José: “Vou passar mais um tempo; mas quando eu sair do Instituto, vou 

querer ver o Currículo Integrado em funcionamento”; e do professor João: “Quero ver a 

integração acontecendo”. 

          Como nos é dado atestar, todos os prognósticos, dizem respeito à expectativa de 

efetivação do Currículo Integrado. Todavia, não se pode deixar de considerar outros aspectos 

da realidade social nem deixar de estabelecer sua articulação com a prática pedagógica em 

todos os seus matizes. Além de tudo, não podemos desconsiderar o fato de que esse processo 

de mudança requer a clareza de que a cultura do Instituto é configurada por valores e 

comportamentos que já estão instituídos.  

Ainda assim, não nos sentimos combalidos. Ao contrário disso, insistiremos na luta em 

busca de alcançar a idealidade desse projeto de implementação curricular. Para isso, contamos 

com outros tipos de arrimo, que não se encontram na força do trabalho, mas estão na sua base 

de sustentação. São os vínculos invisíveis (?) que criamos nas relações que estabelecemos no 

âmbito das instituições, e, por que não dizer, com a própria instituição. E isso se faz matéria 

de alguns discursos docentes, a exemplo do que declara a professora Maria: “Meu Deus! 

Como eu gosto de trabalhar aqui, e passar nos corredores das salas de aula”; a professora 
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Cinthia: “Gosto muito de ser professora do IF"; e o professor José: “Ser docente no IF é um 

orgulho, é um privilégio”. Ele Justifica sua satisfação pelo fato de a Instituição ter o respeito 

da sociedade em função da qualidade de seu ensino, se comparada às outras escolas públicas.   

 Essa é a prova de que a instituição escolar não existe apenas como espaço de 

apreensão/difusão de saberes mas também propicia elos, vínculos afetivos construídos no 

cotidiano da ação educativa, uma vez que esses docentes demonstram sua satisfação  com o 

trabalho de educar, o que torna o seu fazer repleto de sentidos. Como nos lembra Sacristán 

(2003), a ação educativa materializa-se no que denominamos de ensino: prática social que se 

concretiza na interação de professores, alunos e conhecimentos, num contexto permeado de 

múltiplos fatores e contradições. 

Justamente em razão disso é que, no desenvolvimento da pesquisa, buscamos entender 

o modo como os entrevistados foram-se constituindo professores, levando sempre em 

consideração seu imaginário simbólico e suas representações, visando a uma real 

compreensão de sua ação educativa. Também nos orientamos pelo consenso instituído no 

âmbito da educação, no sentido de que cabe ao professor responder a diferentes demandas 

oriundas das políticas educacionais, o que nos revelou a necessidade do planejamento e da 

reestruturação das formas de pensar e de agir dos professores para melhor desempenharem-se 

quando envolvidos em processos de implementação dessas políticas, a exemplo do que sucede 

com a implementação do Currículo Integrado. Além de tudo, esse autoconhecimento garante 

mais segurança para explicar/justificar suas escolhas diante de seus pares e da comunidade 

educativa. 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 



121 

 

CAPÍTULO IV - MUDANÇAS E BLOQUEIOS  NO PROCESSO DE 

IMPLEMENTAÇÃO  

 

A formação integrada no ensino técnico nos Institutos Federais foi retomada após a 

promulgação do Decreto 5.154/04, por meio do qual se recuperou a possibilidade de 

articulação do ensino médio com a educação profissional, na forma integrada. Tem-se, assim, 

legitimada a quebra de hierarquização de saberes, derivando, em consequência, o 

estabelecimento do diálogo entre os conhecimentos técnicos e os conhecimentos gerais. A 

oferta dessa modalidade de ensino integrado, decerto, proporciona uma ambiência em que as 

multifaces do processo educativo se evidenciam, tornando possível estabelecer nexos e inter-

relações entre saberes. 

Em termos mais precisos, a implementação desse Currículo pressupõe não só o 

estabelecimento de relações diferenciadas; também introduz metodologias que têm como 

finalidades garantir uma educação básica, e, ao mesmo tempo, uma formação para o exercício 

profissional que integre conhecimentos gerais e específicos. No decreto supramencionado − 

instrumento regulamentador da LDB −, já estão previstas alternativas de articulação entre o 

ensino médio e o ensino técnico, assegurando-se, dessa forma, a educação profissional técnica de 

nível médio − nos termos dispostos no § 2º do art. 36, art.40 e parágrafo único do art. 41 da Lei nº 

9.394/96 −, que será desenvolvida de forma articulada com o ensino médio, observando-se: 

 

I- Os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho 

Nacional de Educação; 

II- As normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; 

III- As exigências de cada Instituição de ensino, nos termos de seu projeto 

pedagógico. 

§ 1º A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino 

médio dar-se-á de forma: 

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 [...] (BRASIL, DECRETO 5.154/2004, p. 2). 

 

Outra forma de articulação da educação profissional com o ensino médio, referida 

nesse mesmo Decreto, é a concomitância. Conforme dispõe em seu Artigo 4º, Inciso II, essa 

articulação dar-se-á de modo concomitante – no mesmo estabelecimento de ensino ou, em 

instituições de ensino distintas, aproveitando as oportunidades educacionais, mediante 

convênio de intercomplementaridade. A diferença entre essas formas – a integrada e a 
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concomitante – é que, na primeira, o projeto político pedagógico é único enquanto, na 

segunda, são dois projetos pedagógicos (o do ensino médio e o da formação técnica). 

Mas vale lembrar que as mudanças na educação profissional tiveram início com a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96, 

orientada pelos princípios, diretrizes e normas estabelecidos na Constituição de 1988, que 

define e regulamenta o sistema brasileiro de educação. Essa lei inaugurou uma nova fase na 

educação brasileira e deu nova configuração à educação profissional, passando a 

compreendê-la como uma modalidade de ensino. Em 2008, a Lei nº 11.741 alterou 

dispositivos na LDB para restabelecer essa possibilidade de integração.  

E, além disso, conforme disposto no artigo 35 da LDB, quando se definem as 

finalidades do ensino médio, destaca-se a preparação para o trabalho e a formação humana, 

configurando-as como parte de uma única formação – o Currículo Integrado: 

 
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 

três anos, terá como finalidades: 

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 (BRASIL, 

LDB Nº 9.394, 1996, p.11).  

 

Desse modo, tanto a formação geral quanto a formação profissional passam a compor 

o currículo, exigindo um novo modo de organização do ensino técnico, o que, em deriva, 

implica mudanças nas formas de relacionar os conhecimentos e até mesmo no modo como se 

estabelecem as relações no interior da instituição.  

Focalizando essa perspectiva, o objetivo deste capítulo é, justamente, identificar os 

potenciais de bloqueio e os indícios de mudanças no processo de implementação do Currículo 

Integrado no IFPB, Campus João Pessoa, em resposta à pergunta instigadora desta pesquisa: o 

que impede a implementação do Currículo Integrado no IFPB?  

Parece-nos incontestável o fato de que o Decreto nº 5.154/2004, apesar de permitir, 

por meio de sua aprovação, a forma integrada − e mesmo promover o estímulo à formação 

integrada −, não trouxe a garantia da implementação. Mas isso não causa estranheza; afinal, 

para tanto, precisa-se não apenas da adesão dos envolvidos no projeto e nas estratégias 

metodológicas que articulam o geral e o específico, a teoria e a prática dos conteúdos; precisa-

se, mais além, de uma articulação da Instituição com os alunos e com as suas famílias. Não 

nos esqueçamos de que a integração curricular dá-se também pela construção da prática do 
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diálogo no interior dos Institutos, como instrumento planejado para sua implementação. E não 

é fácil construir uma forma de relação dialógica entre as diversas áreas que constituem o 

currículo do Instituto; especialmente porque isso requer entendê-lo, conforme a percepção de 

Silva (2005), como um artefato social, uma produção histórica, observando o tempo e o 

espaço no qual ele está inserido. 

Sob essa ótica, o ensino integrado apresenta-se como condição social e histórica 

necessária para a construção de um ensino médio unitário e politécnico, como afirma Ramos 

(2005). Segundo a autora, na formação integrada, o ser humano não pode ser visto de forma 

fragmentada em suas dimensões humanas e de trabalho, mas em sentido pleno, caso em que o 

cidadão exerce seus direitos e se sente socialmente acolhido.  

Voltando-nos à satisfação de nosso propósito investigativo, tomamos como ponto de 

partida, no processo inquisitório, as falas dos interlocutores desta pesquisa, visando captar, 

tanto quanto possível, os sentidos e as interpretações múltiplas que se foram construindo no 

decurso da implementação da integração curricular no IFPB, desde sua concepção no ano de 

2004. Conforme já observado, podemos adiantar que existem aspectos de natureza 

organizativa e pedagógica (sublinhados nos discursos proferidos pelos docentes) 

influenciando e/ou impedindo essa implementação.  

Decerto trata-se de uma situação complexa, tal como prevíamos. Por isso mesmo, para 

melhor desvelarmos/compreendermos o objeto de nossa investigação – mas, certamente, sem 

a pretensão de tomá-lo em sua plenitude −, faremos ancoragem nos estudos de Bernstein 

(1996), Ciavatta (2005), Frigotto (2005), Machado (2009), Moura (2012), Ramos (2005), 

Santomé (1998) e Sacristán (2000), que nos apresentam uma configuração de currículo 

concebido como “[...] um processo de organização sistemática de conhecimentos teóricos e 

práticos, articulados entre si, objetivando a qualificação do profissional cidadão crítico e ativo 

para o mundo da vida e do trabalho” (PPC, 2006, p. 9). Assim configurado, o currículo 

integrado corresponde a uma prática desenvolvida por intermédio de múltiplos processos em 

que se entrecruzam diferentes olhares, concepções e práticas.  

No IFPB, em particular, essa proposta de integração curricular consubstanciou-se 

teoricamente nos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. Sua 

construção teve início em 2004, a partir de uma oficina pedagógica com docentes da 

formação geral e da formação profissional, além da equipe pedagógica. Nesse momento, logo 

após a promulgação do referido decreto, foram definidos os eixos e princípios estruturadores 

do currículo integrado. A partir dessa iniciativa, realizaram-se oficinas e encontros que 
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culminaram com a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos integrados. Todavia, 

somente a partir de 2006 é que o Instituto da Paraíba começou a ofertar essa modalidade de 

ensino11.  O Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio expressa 

propósitos e expectativas da Instituição naquela modalidade de ensino, criando, então, a 

oportunidade de construir sua identidade. Portanto, muito mais do que um documento formal 

para assegurar o cumprimento da determinação legal, o projeto deve ser considerado como 

um instrumento de ação política e pedagógica, que orienta o caminho para a formação integral 

e cidadã dos profissionais envolvidos, consoante sua missão. Relativamente ao ensino 

integrado, norteia as práticas pedagógicas visando ao alcance do perfil da formação integrada. 

Para atender a esse preceito, o projeto pedagógico deve constituir-se em um momento 

privilegiado de construção coletiva e de organização da Instituição, sendo mediado pela 

equipe pedagógica, que sempre teve um papel importante nesse processo, por sua atitude 

consequente e responsável na mobilização dos professores, desde o início dos trabalhos de 

(des)construção do Currículo Integrado. 

Na interpretação de Moraes e Kuller (2006, p. 28), “a questão da integração é posta 

porque historicamente se construíram um conhecimento especializado e um currículo 

fragmentado”. Partindo dessa visão, lançamos nosso olhar sobre as várias teorizações 

contemporâneas acerca do currículo12, numa busca de embasamento para bem lidar com a 

integração curricular. Também não podemos ignorar o fato de que o currículo deve ser 

entendido como uma construção histórica, circundado por determinações sociais, culturais e 

políticas. A sua compreensão como política educacional torna-se importante para uma análise 

das relações entre currículo e estrutura social, currículo e cultura etc. Desse ponto de vista, 

percebemos o currículo para além de procedimentos, técnicas e métodos, de questões que 

envolvem o “como fazer” e a “organização curricular” no espaço da escola.   

Como evidencia Moreira (2006, p. 8), o currículo está implicado em relações de poder 

e produz identidades individuais e sociais particulares; “[…] não é um elemento transcendente 

e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas específicas e contingentes de 

organização da sociedade e da educação”. Desse modo, para implementar um Currículo 

Integrado, pressupõem-se mudanças nas formas do fazer docente. Não basta estar no Projeto 

                                                           

11  Na década de 1990, os cursos técnicos ainda não eram integrados; essa nova configuração ocorreu somente 

em 2006.  
12 Ver cap. 1, item currículo integrado, p. 24 
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Pedagógico; os princípios da integração precisam estar em consonância com a prática 

pedagógica.  

Não obstante, o campo das políticas curriculares tem sido marcado pelo hibridismo de 

tendências teóricas distintas. No Brasil, mesmo se reconhecendo que esse campo tem crescido 

e alcançado visibilidade, percebe-se uma oscilação entre o aproveitamento crítico das teorias 

estrangeiras e o esforço por uma produção mais própria. Parece importante esclarecer que a 

ideia de currículo como um conjunto de medidas institucionalizadas em nível de instâncias 

mais gerais da educação é a mais predominante no contexto escolar. No caso do Currículo 

Integrado, vive-se diante de um fenômeno complexo e sem demarcações esperadas, podendo 

ser interpretado sob a perspectiva de distintas abordagens teóricas. 

O Currículo Integrado mantém-se para além de sua assimilação como forma de oferta 

da educação profissional, ou de mera articulação simultânea entre os conhecimentos da 

formação geral e os da formação específica. E para melhor esclarecer o quanto se pode alargar 

essa nova concepção de currículo, basta alegar o fato de que à sua implementação subjaz, 

necessariamente, em síntese, uma nova forma de organização da escola. Tratando sobre essa 

questão, Machado (2009, p. 3-4) esclarece que,  

necessariamente, a construção do currículo integrado exige uma mudança de postura 

pedagógica; do modo de agir não só dos professores como também dos alunos. 

Significa uma ruptura com um modelo cultural que hierarquiza os conhecimentos e 

confere menor valor e até conotação negativa àqueles de ordem técnica. 

 

É preciso ponderar, no entanto, sobre o fato de que, com a regulamentação do 

Currículo Integrado, diferentes perspectivas de integração curricular vêm sendo definidas 

pelas instituições de educação, em contraposição à compartimentalização dos saberes. Isso 

significa que a implementação desse modelo curricular provoca mudanças no interior da 

Instituição, particularmente na forma de organização e desenvolvimento do trabalho docente, 

conforme referenciado no capítulo anterior. É exatamente a consequência dessa nova 

realidade a ser vivenciada que preocupa o professor Antônio: “Muitos professores não 

querem trabalhar de forma integrada porque pressupõem uma abertura ao trabalho em 

conjunto, e eles não querem abrir mão da sua prática isolada, nem expor suas fragilidades”. 

A título de exemplo, observemos o discurso da professora Ana que, de modo bastante 

categórico, expressa sua pretensão de continuar no controle da situação: “O meu fazer é meu; 

e não fazer relações com as outras áreas é uma forma de manter esse poder”. Em termos 

menos contundentes, mas assumindo um posicionamento bem semelhante, a professora Maria 
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assim se pronuncia: “A gente não consegue relacionar o conteúdo da disciplina dentro dela, 

imagine estabelecer relações com conteúdo específico da área técnica”.  

Estão postas, pois, as evidências de que somente tendo a clareza de que o currículo se 

realiza fundamentalmente pelas disciplinas e pelas atividades previstas − sendo a síntese dos 

interesses, das necessidades e dos objetivos concretizados por intermédio de materiais 

didáticos−, poderemos alcançar o entendimento de que a sua construção efetiva sofre 

influências não apenas da legislação vigente mas também da formação, da maturidade 

democrática dos gestores, da estrutura física da escola, e ainda da formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação.  

Nesse processo complexo de mudanças, abre-se uma frente de conflitos e resistências. 

O professor Antônio, por exemplo, alegando experiências anteriores bem-sucedidas, emite 

parecer favorável ao já instituído: “No modelo da competência, trabalhamos com projeto 

integrador e deu certo, porque foi uma imposição de cima para baixo. Essa experiência podia 

ser aproveitada no ensino integrado”. De maneira diferente opina a professora Maria: “Não 

concordo com a implementação dessas mudanças de forma impositiva, através de decretos, 

sem a participação dos responsáveis pela sua efetivação”. Por estes e por muitos outros 

pronunciamentos, podemos constatar que o tema da integração é, sem dúvida, recorrente nas 

discussões entre docentes no IFPB; não obstante, vale ressalvar o fato de que a organização 

do conhecimento em disciplinas ainda continua como a grande referência nos cursos técnicos.  

Na verdade, a integração haveria de se contrapor a um projeto baseado no modelo das 

competências, pelo qual se norteou a organização do currículo do ensino técnico, na reforma 

implementada nos Institutos, no final da década de 1990. Nessa mesma perspectiva, o 

confronto com essa cultura, que, em termos didático-pedagógicos, sinaliza a permanência do 

modelo disciplinar, instigou os professores a reverem suas práticas, num processo que se 

poderia definir como catártico, vez que “essa experiência possibilita o desenvolvimento tanto 

de uma consciência crítica quanto de uma capacidade criadora e propositiva que, por vezes, a 

estabilidade política, institucional e mesmo conceitual torna latente” (RAMOS, 2011, p. 10).  

O presumível descompasso a ser instaurado, em se concretizando a possibilidade de se 

trabalhar com a formação integral na perspectiva das competências, fez com que alguns 

pesquisadores da área da educação recuassem em sua intenção de levar adiante tal 

propositura. E essa recusa sustenta-se numa sólida justificativa: as competências tendem a ser 

limitadoras; o conhecimento abre-se em muitas sendas, dando oportunidades várias para que 

se possam efetuar ultrapassagens; sem limites.  
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É certamente amparando-se nesse entendimento que Ball (2009) critica as políticas 

curriculares implementadas por meio de decretos, retomando princípios já ultrapassados, a 

exemplo da perspectiva da taxionomia de Bloom, que, como sabemos, já determina quais os 

comportamentos e objetivos (expectativas de aprendizagem, de matrizes de habilidades) a 

serem atingidos ao longo de um ano ou de um ciclo de estudos. Decerto sua censura recai 

sobre “a pedagogia das competências” ainda adotada por algumas instituições. Essa insistente 

ênfase no âmbito das capacidades/ das habilidades, na visão do autor, reduz, sobremaneira, a 

compreensão de currículo, secundarizando não só a sua função mas também a função 

educativa da docência.  

Parece-nos bem provável que aí se encontre a justificativa para o fato de o currículo 

terminar sendo julgado pelos professores entrevistados como instrumento de poder e de saber 

técnico, ainda em estado latente. Em termos gerais, é essa a leitura processada pela professora 

Cinthia, quando reconhece que a integração curricular, embora esteja contemplada no projeto 

pedagógico, ainda se encontra apenas no plano discursivo: “Entra gestão e sai gestão e vão 

protelando, e nada; chegam a imaginar que o Currículo Integrado é um projeto da 

pedagogia, como se a parte pedagógica fosse responsabilidade somente do professor e do 

pedagogo”.   

Não obstante essa percepção, cabe-nos compreender que o ensino integrado é um 

projeto pedagógico do Instituto, contraposto ao modelo das competências, com uma vertente 

instrumentalizadora de preparação para o mercado de trabalho, e precisa ser assumido como 

tal, considerando-se o fato de que a construção desse projeto possibilita o desenvolvimento do 

pensamento crítico e, sobretudo, de uma capacidade criadora e propositiva. Por esse prisma, a 

implementação das mudanças, tão necessárias na educação e na escola, exige a assunção de 

uma atitude crítico-reflexiva ante suas próprias práticas; somente assim, os docentes poderão 

compreender os limites e as possibilidades fecundas subjacentes nessas mudanças. Como bem 

explica Carbonell (2002), a principal força impulsionadora da mudança são os professores, 

que trabalham coletivamente nas escolas e se comprometem a fortalecer a democracia escolar. 

Na opinião da autora, “[...] é importante que as administrações sejam mais sensíveis ao 

reconhecimento e apoio das experiências de base e criem um clima mais favorável para a 

liberdade de ação docente e a renovação pedagógica” (CARBONELL, 2002, p. 30). 

A noção de competência, que não é recente, vem-se revalorizando no contexto atual, 

em decorrência de fatores como os processos de reestruturação produtiva. O debate francês a 

respeito da competência teve início nos anos de 1970, e constituiu-se em uma tentativa de ir 

além do conceito de qualificação e do processo de formação profissional, especialmente a 
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formação técnica. Por inexistência de um consenso em torno do conceito de competência, que 

enseja múltiplas interpretações, recorremos a Barato (1998), particularmente no que se refere 

à prevalência de duas vertentes que visam explicar e definir competência: a vertente inglesa, 

que define as competências tomando como referência o mundo do trabalho, pondo em 

destaque aspectos vinculados ao desempenho requerido pelas organizações, e a vertente 

francesa, que evidencia a vinculação do trabalho com a educação, apresentando as 

competências como sendo decorrentes dos processos sistemáticos de aprendizagem. É 

justamente essa visão que evidenciamos em nossa investigação. 

Rios (2002) esclarece que, no campo da educação, o termo competências torna-se 

substituto de outros, podendo, por exemplo, corresponder semanticamente a “saberes”, 

“habilidades” e “capacidades”. No espaço do trabalho em outras áreas, pode ser usado, em 

regime de equivalência semântica, para substituir a noção de qualificação. Para a autora,  

 
a substituição da noção de qualificação, como formação para o trabalho, pela de 

competência, como atendimento ao mercado de trabalho parece guardar , então, o 

viés ideológico, presente na proposta neoliberal que se estende ao espaço da 

educação, no qual passam a demandar também “competências” na formação dos 

indivíduos (RIOS, 2002, p. 83). 

 

              Na compreensão de Frigotto (2004), subordinar as leis do mercado significa adotar 

um sistema utilitarista e imediatista, visando suprir as necessidades desse mercado. Para 

Moraes (2001), o neoliberalismo constitui em primeiro lugar uma ideologia, uma forma de ver 

o mundo social, uma corrente de pensamento. Essa forma de conceber o mundo considera um 

consenso fragmentário do conhecimento, considerando a educação como um dado, uma 

mercadoria, e não como um processo de construção (ANDERSON, 1995; GENTILLI, 1996; 

FRIGOTO, 2005). 

.Verificamos que, no cenário educacional brasileiro, a discussão acadêmica sobre as 

competências fundamenta-se, inicialmente, na literatura americana; entretanto, pensadores 

como Zarifian e Le Boterf ajudaram na ampliação da produção de novas perspectivas e 

abordagens. Assim é que encontramos, na literatura, diferentes classificações de categorias 

para competência. No contexto organizacional, Fleury e Fleury (2004) diferenciam as 

seguintes competências que compreendem o indivíduo e sua relação com a organização: 

competências de negócios, competências técnico-profissionais e competências sociais, 

relacionadas diretamente à formação de competências mais ligadas ao processo operacional 

de trabalho industrial. Como podemos observar, o sentido que se vem dando ao termo 
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“competências” no espaço da administração está relacionado com o que se denomina 

desenvolvimento de recursos humanos. 

 Leme, por sua vez, aborda a competência comportamental, definindo-a como “tudo 

aquilo que o profissional precisa demonstrar com seu diferencial competitivo e tem impacto 

em seus resultados” (LEME, 2005, p. 15). Essa competência faz parte das habilidades sociais 

que exigem atitudes adequadas para lidar com as situações do dia a dia.  

Já Bernard Rey (2002) afirma que a competência associa-se à capacidade de resolução 

de tarefas e de comunicação. O autor conceitua a competência como geradora da excelência 

que reconhecemos no outro. Como estamos discutindo a competência na educação, 

recorremos a Perrenoud (1997), para quem a competência traduz-se na capacidade de agir 

eficazmente ante um determinado tipo de situação, apoiando-se em conhecimentos, mas sem 

se limitar a eles. 

Nessa descrição, o conceito de competência pressupõe a individualização das relações; 

configura-se como restrito ao tecnicismo e ao comportamentalismo, pois a ênfase não recai 

mais no conhecimento, mas sim na sua utilização pelo sujeito em determinadas situações. O 

conhecimento é, sob essa ótica, atrelado ao seu uso prático, à sua aplicabilidade. Essa é a 

concepção pedagógica das competências na educação profissional. 

Conforme Ramos (2011), o estudo sobre a pedagogia das competências no ensino 

técnico, realizado no IFPB, auxilia-nos a comprovar empiricamente a incoerência que se 

manifesta nessa pedagogia, posto que esse modelo, quando convertido em política e prática 

pedagógica (especialmente na educação profissional), manifesta-se como um novo tecnicismo 

educacional. Explica-se tanto pelo fato de se permitir recortes e apropriações diversas quanto 

pelo fato de manter a finalidade de seus propósitos – a individualização da formação e dos 

projetos profissionais – por meio de padrões de avaliação que expressam condutas e 

desempenhos esperados. 

No que concerne à integração, com base na compreensão de alguns aspectos que 

caracterizam o currículo, são vários os condicionantes que determinam o Currículo Integrado, 

pois, como afirma Moura (2010), quando falamos no ensino médio integrado, devemos 

ampliar seu significado para uma perspectiva de formação integral e não somente de 

profissionalização. Isso demonstra que o Instituto está, no momento, com a competência de 

articular pedagogicamente a formação geral com a qualificação profissional. 

Na seção seguinte, veremos como se deram as aproximações dos interlocutores com o 

Currículo Integrado, sem perder de vista o objetivo deste capítulo, que é o de evidenciar o 

caminho percorrido pelo IFPB na implementação do Currículo Integrado. 
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4.1 INTEGRAR OU ARTICULAR? APROXIMAÇÕES AO CURRÍCULO INTEGRADO 

 

“O meu contato com o currículo integrado ocorreu através da equipe 

pedagógica que ofereceu oportunidade de cursos com o tema” (professora 

Maria, sujeito de pesquisa). 

 

A integração conciliará conteúdos do ensino médio e da formação profissional, que 

deverão ser ensinados de forma “integral”, durante todo o curso, visando a uma formação que 

promova um novo equilíbrio entre o desenvolvimento da capacidade de atuar e trabalhar 

intelectualmente. A pretensão é superar a desigualdade educacional impregnada na educação 

brasileira, que sempre privilegiou a classe dominante, buscando desenvolver-lhe a capacidade 

de pensar, enquanto, em contraposição, reservou às classes trabalhadoras o trabalho manual, o 

fazer da profissionalização. Como bem explicita Nosella, o conceito de integração gera 

múltiplas interpretações: 

 

[…] essa integração, em princípio é irrepreensível, mas na prática levanta 

sérias preocupações de caráter conceitual, de currículo e de gestão. 

Integração de cultura geral e profissional não é justaposição de conteúdos, 

nem subsequência, nem concomitância, é articulação. Mas qual o elemento 

articulador? o autor afirma que o termo/conceito “integrado” é sedutor e 

instigante, mas é muito polissêmico, podendo chegar a ser ambíguo e 

“enganoso” (NOSELLA, 2011, p.157, grifos do autor). 

 

 

A nosso ver, é naturalmente possível assimilar o sentido do termo “integrar” tal como 

proposto no currículo integrado. Em contrapartida, a compreensão dos sentidos atribuídos 

pelos professores às palavras integrar e articular deixa perceber o seu desconhecimento no 

que concerne ao real sentido desses termos. Registramos esse “descompasso semântico” 

porque, já nas primeiras referências dos professores ao Currículo Integrado, constatamos que 

eles usavam o termo articular, muitas vezes, no sentido de integrar.  

Essa compreensão um tanto “nebulosa”, no que concerne à especificidade semântica 

dos referidos termos, faz-se perceptível nos discursos dos professores, especialmente quando 

eles tentam construir definições apropriadas sobre o que, no seu entendimento, representa o 

“Currículo Integrado”. Fazendo diferentes apreciações – na explicitação da relação 

contrapositiva estabelecida entre articular e integrar −, cada um, à sua maneira, deixa 

transparecer, em sua fala, uma visível dificuldade na formulação conceptual ao tratar acerca 

de uma temática (para a maioria, parece-nos) pouco familiar. A integração pode, assim, ser 

entendida de duas formas: como integralização de disciplinas de um currículo e como 
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integração de conteúdos/saberes/conhecimentos de disciplinas. Nessa pesquisa, consideramos 

a segunda forma, ou seja, a relação integrada entre as disciplinas de formação geral e as de 

formação profissional. 

É o que podemos perceber, por exemplo, no pronunciamento da professora Ana: “A 

integração não é simples; não se faz de hoje para amanhã. Eu tenho apenas uma ideia vaga 

como o trabalho, a cidadania e a tecnologia se relacionam”; da professora Paula: “Currículo 

integrado é a formação técnica abordada em todas as disciplinas, do início até o fim”; da 

professora Maria: “Currículo Integrado é articulação, contextualização do conhecimento e 

as interações que não são lineares”; do professor Pedro: “A integração, para mim, significa 

a combinação do teórico com o prático. O conhecimento precisa ter aplicabilidade. Isso seria 

a efetiva integração”; da professora Cinthia: “Acho que até o conceito de integração é difícil 

de entender. A gente não sabe falar, não sai a palavra, ou seja, saber definir o Currículo 

Integrado é bem difícil; a gente sabe o que não é integrado e que para integrar não se tem 

receita pronta”; do professor João: “Nós, bacharéis, temos muita dificuldade de compreender 

essa questão da integração e isso complicou muito para a gente. Como não está claro, muitos 

levam essa integração como se fossem aulas multidisciplinares”; e do professor Marcos: 

“Como pensar em um Currículo Integrado se a gente não se encontra?”  

E não nos parece haver significativa mudança no tom dos discursos, em que se 

revelam os modos como cada um dos professores tomou ciência do Currículo Integrado, isto 

é, teve um conhecimento mais particular/ mais aproximado sobre essa temática. Dando curso 

a essa abordagem, e observando uma ordem em que não se impõe o privilégio da precessão, 

iniciamos com o enunciado do professor Marcos, que se concretiza na seguinte revelação: “O 

meu contato com o Currículo Integrado se deu com o Decreto Lei n. 5.154/2004. Aí o pessoal 

mais ligado com as políticas, digamos ‘socialistas’, defendia trazer de volta a classe 

trabalhadora para dentro do Instituto”.  

Como é possível constatar, subjacente à fala do professor, desvela-se uma alusão à 

proposta de escola unitária gramsciana e à defesa da formação politécnica (tema a ser 

contemplado em outra seção deste trabalho). Visando a uma melhor contextualização dessa 

referência e no intuito de dar-lhe ensejo no discurso do professor Marcos, buscamos o apoio 

de Ciavatta (2005) para esclarecer que a integração curricular teve sua origem com a 

educação socialista, pois ela “pretendia ser omnilateral no sentido de formar o ser humano na 

sua integridade física, mental, cultural, política e científico-tecnológica” (CIAVATTA, 2005, 

p. 86). 
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Vale, nesse ponto, rememorar as reflexões de um grupo de pesquisadores do campo do 

trabalho e da educação, que procurou redefinir as bases da relação trabalho-educação, a partir 

de diversos estudos surgidos no contexto educacional, destacando a necessidade de se 

conceber o trabalho como princípio educativo, implicando, assim, o seu entendimento para 

além da compreensão que o associa a uma formação estreita que atende às necessidades 

impostas pelo mundo produtivo.  

Em se tratando da expressão princípio educativo, Nosella (2009) esclarece que não se 

pode usá-la senão como referência à causa final do processo educativo. “[...] Em outros 

termos, o ‘princípio educativo’ é a razão última que informa todo o processo escolar, é a 

perspectiva real e de longo alcance assumida pelos educandos e pelos educadores. Nessa 

linha, selecionam-se e tomam sentido os conteúdos” (NOSELLA, 2009, p.10, grifo do autor).  

Parece-nos bem esclarecido o fato de se haver conduzido a discussão para essa seara; 

afinal, não se pode falar de Currículo Integrado sem que o trabalho ocupe sua centralidade, 

tanto em sua dimensão manual quanto em sua dimensão intelectual; aliás, é uma categoria 

ontológica justamente porque forma e faz o sujeito. Ciavatta (2010) compreende que o ensino 

integrado, como conteúdo, apresenta uma proposta de educação que remete ao sentido 

filosófico e político de unir o Ensino Médio com a Educação Profissional, tendo o trabalho 

como princípio educativo da formação integrada. E não podemos nos esquecer de que a 

temática “trabalho e educação” emerge no Brasil em pleno processo de redemocratização do 

país, relacionada à luta dos trabalhadores por maior participação política e econômica.  

 Favoráveis a essa lógica, organismos internacionais subsidiaram propostas 

educacionais em vários países. No Brasil, os governos Fernando Henrique Cardoso e Luís 

Inácio Lula da Silva foram os que seguiram essas prescrições de forma mais explícita. E isso 

ganha justa causa no fato evidente de que a relação direta entre escolarização da população e 

desenvolvimento econômico tem sido a base da receita dos países que querem crescer.  

Vê-se, assim, a importância do Grupo de Trabalho da ANPED − Trabalho e Educação 

−, que foi reconhecido como campo atuante, com a afirmação política dos setores 

"progressistas" da sociedade civil, durante o processo de democratização dos anos de 1980 e 

de disseminação de críticas às políticas neoliberais da década de 199013. Desde a sua criação, 

esse grupo vem-se pautando por duas preocupações centrais: entender o mundo do trabalho 

como um processo educativo (a pedagogia que se desenvolve nas relações sociais) e 

                                                           

13 Ressaltado na introdução deste texto, p.16. 
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reconhecer os espaços de contradição que projetam a construção de uma nova pedagogia 

comprometida com as classes trabalhadoras.  

Todas essas apreciações, surgidas em deriva à fala do professor Marcos (em registro 

precedente) configuram o modelo estruturante de outros tantos pareceres apreciativos (como 

os que se foram tecendo anteriormente), a serem derivados dos discursos docentes que, 

recuperando a sequência da abordagem em pauta, serão retomados neste enfoque. 

 Recomecemos com a professora Maria (sujeito de pesquisa, participante de uma dupla 

experiência com o currículo integrado), que relata, em seu pronunciamento, sua primeira 

aproximação: “Minha primeira aproximação com a integração foi na Unidade 

Descentralizada de Ensino de Cajazeiras, quando vivenciei uma experiência de participar de 

um projeto interdisciplinar. E embora ainda não se tratasse do ensino integrado, tinha muita 

integração”. Na realidade, não se trata de uma proposta de integração, como vislumbra a 

professora, tão-somente pelo fato de estar participando de uma atividade que envolve vários 

profissionais da educação, e inclusive da área da saúde. O projeto interdisciplinar pode até ser 

uma das estratégias metodológicas utilizadas em favor da integração curricular, mas não se 

confunde com os termos em que esta se concretiza; nem se encerra nela mesma. A 

interdisciplinaridade é concebida como um mecanismo de superação da fragmentação 

disciplinar, em função da qual as disciplinas isoladas são modificadas, criando-se, a partir 

desse procedimento, uma relação de interdependência entre todas.  

Relativamente à sua segunda experiência, vivenciada já no Campus de João Pessoa, a 

professora Maria dá o seguinte testemunho: “O meu contato com o currículo integrado 

ocorreu através da equipe pedagógica, que ofereceu oportunidade de cursos com o tema. 

Tivemos vários eventos, fora e no interior do Instituto, com palestrantes, em que foram 

apresentadas as diretrizes do Currículo Integrado e se foram formando alguns grupos de 

professores para a discussão de sua implementação na prática”.  

De fato, no processo de construção do Projeto Pedagógico do Curso realizou-se uma 

oficina curricular permanente, objetivando a formulação dos projetos de cursos técnicos 

integrados do CEFET−PB (à época, assim nominado o atual IFPB) e a instituição de grupos 

de trabalho das áreas de conhecimento e das habilitações Edificações, Eletrotécnica e 

Mecânica. Antes, porém, instaurou-se o fórum de debates sobre a Educação Profissional e o 

Ensino Médio (em 2004) e mais três colóquios nos anos de 2004 e 2005. Tudo isso em prol de 

uma aproximação mais efetiva com a temática do “Currículo Integrado”. Foi a partir dessas 

discussões que se definiram as diretrizes para a implantação dos currículos técnicos 

integrados. E com base no Projeto Pedagógico,  



134 

 

os trabalhos da oficina curricular foram intensificados, em dezembro de 2005, sendo 

concluídos em março de 2006. Desses trabalhos [...] brotaram conceitos, perfis, 

princípios e valores com vistas ao Currículo Integrado, bem como se identificaram 

elementos essenciais para o pleno engajamento da programação e execução, da 

construção e da operacionalização (PPC, 2006, p. 9). 

  

            Esses registros também são contemplados em outros discursos. É o que se coloca, de 

maneira mais explícita, na fala da professora Ana: “A minha aproximação com o currículo 

integrado aconteceu desde o início da discussão realizada pela equipe pedagógica”; e ainda 

na da professora Cinthia: “A minha aproximação com o currículo integrado aconteceu desde 

o início, na discussão dos princípios da integração”. E de forma menos aparente, também se 

fazem assinalar na fala do professor Pedro: “A minha aproximação com o Currículo 

Integrado começou desde o primeiro integrado; aliás, sempre participei das atividades sobre 

integração na Instituição, inclusive com apresentação de propostas. Acredito que para 

trabalhar a integração tem que ter algo concreto”. Segundo nos parece, o sentido atribuído 

por este professor alude a uma integração subsidiada por um projeto – o referido “algo 

concreto”, que deve ser definido pela formação técnica. Nessa perspectiva, o integrado 

estaria, em essência, na Escola Técnica14.  

Numa similar remissão ao passado, mas não em termos parelhos, o professor Matheus 

relata sua experiência com o currículo integrado: “O meu contato com o currículo integrado 

começou com a participação nas reuniões no tempo do antigo CEFET. A integração foi uma 

forma de combater aquela falta de preparo dos alunos e uma maneira de mudar o processo 

de ensino-aprendizagem, pelo menos na área da tecnologia”. O professor João também 

reconstitui a memória de fatos mais diretamente relacionados às suas primeiras aproximações 

com a integração curricular, e até traça uma linha evolutiva desse processo: “Inicialmente 

falava-se de integração na própria disciplina, depois passou a ser uma integração do curso, 

agora é a instituição integrada. Existiu até uma experiência de trazer dois ou três professores 

em sala de aula, mas ninguém entendia nada do que era aquilo ali, faltando uma explicação 

melhor do que viria a ser uma integração. Havia uma dificuldade de entendimento dos 

professores das disciplinas técnicas referente à linguagem da pedagogia. Eu sou muito 

cético; não por mim, mas eu digo pelos outros professores com quem converso sobre a 

questão da integração que ainda não está clara”.  

                                                           

14 No Brasil, até a década de 1990, a proposta pedagógica implementada nas Escolas Técnicas era unilateral, uma 

vez que a ênfase era a formação técnica – tendência educacional tecnicista. Essa proposta diverge da proposta de 

integração curricular, concepção norteadora do currículo do ensino técnico, uma vez que esta implica a 

integração entre as finalidades e os objetivos do Instituto, e está voltada para o favorecimento de uma formação 

científica, tecnológica e cultural, permeando os espaços do mundo do trabalho.  
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A professora Paula, por sua vez, relata uma situação bem particular, pois sua 

aproximação com o currículo integrado deu-se, a princípio, por imposição do próprio cargo 

que ocupava: “O fato de eu estar coordenando o curso me levou a conviver com essa 

integração. [...] Estou tentando promover essa integração como coordenadora, mas não sei a 

solução”.   

Indubitavelmente, temos, em todos esses discursos, matéria suficiente para 

atestar/entender a complexidade do processo de implementação do Currículo Integrado, que, 

segundo Lopes (2002), é matizada por vários aspectos, sendo os de maior enfrentamento, 

entre outros tantos aqui referenciados pelos professores, em suas falas, o próprio 

desconhecimento desses sujeitos sobre o que seja essa integração curricular, como lidar com 

tal proposta, ou como contribuir para a sua concretização. Mas vale lembrar que o alcance 

desse entendimento passa pela clareza dos princípios que norteiam a proposta de integração, 

pelas finalidades educacionais a que essa integração está submetida e ainda pelo entendimento 

de que o Currículo Integrado não é chamariz de inovação, nem mesmo de uma educação 

emancipadora, mas o caminho para a construção de um currículo crítico. Sob essa 

configuração, tal como concebida pela autora, o currículo vai além das disciplinas e dos 

métodos. Isso nos instiga a pensar as relações de poder que se entrecruzam na construção 

desses projetos. Como sublinha Pistrak (2000, p. 8), 

 
[...] para transformar a escola, e para colocá-la a serviço da transformação 

social, não basta alterar os conteúdos nela ensinados. É preciso mudar o jeito 

da escola, suas práticas e sua estrutura de organização e funcionamento, 

tornando-a coerente com os novos objetivos de formação dos cidadãos, 

capazes de participar ativamente do processo de construção da nova 

sociedade (PISTRAK, 2000, p.8). 
 

Em arremate, podemos ainda alertar para o fato de que, em seus discursos, mesmo que 

os professores falem de propostas integradoras já elaboradas, estas ainda não se 

materializaram nas práticas, conforme sentencia o professor José: “A integração ainda não 

está existindo”. Por último, vale registrar que se trata de equívoco cometido por alguns 

interlocutores, mencionar o modelo pedagógico dos tempos de Escola Técnica para afirmar 

que já havia a integração no currículo do ensino técnico, como acredita o professor Pedro: 

“Naquele tempo já era integrado”.  
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4.2 ENTENDER – POR UM CURRÍCULO INTEGRADO  

 
 

 “A minha concepção de Currículo Integrado, no meu ponto de vista, é a formação 

técnica abordada em todas as disciplinas” (professora Paula, sujeito de 

pesquisa). 

 

 

Para Nosella (2009), o termo/conceito “integrar” é sedutor e instigante; também enseja 

múltiplas interpretações. Por seu caráter polissêmico, pode tornar-se ambíguo e enganoso. 

Afinal, “integrar” pode significar justapor, acrescentar e, como bem sabemos, “não será o 

currículo, nem a Instituição ou gestão pedagógica que vai conseguir unificar o que a 

sociedade separou” (NOSELLA, 2009, p. 9). Como bem sublinha o autor, essa integração é 

irrepreensível, mas, na prática, levanta sérias preocupações de natureza conceitual, tendo-se 

em conta o fato de que a integração de cultura geral e profissional não é justaposição de 

conteúdos, nem concomitância.  

Essa ressalva vem bem a propósito, considerando-se o fato de que, nas discussões 

sobre o Currículo Integrado, reiteradamente estamos a nos deparar com o chamado discurso 

da lógica técnica, que defende fervorosamente a supremacia da formação técnica, para a qual 

se devem voltar todos os méritos, numa tentativa de reparar o devido valor dessa área de 

conhecimento, a que se atribui um maior prestígio, como reflexo das relações de poder em 

uma Instituição historicamente voltada para a profissionalização. É pelo menos essa pretensão 

que se anuncia/interpreta na fala da professora Cinthia: “Como a nossa Instituição é 

tecnológica, a educação é voltada para a cultura técnica mesmo. Apesar de integrado ao 

ensino médio, o curso é técnico e estamos formando técnicos”; do professor Marcos: “Em 

eletrotécnica, as disciplinas Filosofia e Sociologia tomaram aulas técnicas. Tem que ter aula 

dessas disciplinas, mas não se pode retirar aulas das disciplinas técnicas”; da professora 

Paula: “A minha concepção de Currículo Integrado, no meu ponto de vista, é a formação 

técnica abordada em todas as disciplinas: português, matemática, inglês, materiais de 

construção, desenho auxiliado por computador, desenho por estrutura, historiografia, todas 

juntas; isso é currículo integrado”.  

Num aparte, faz-se interessante lembrar que o termo técnica é usado para indicar “o 

conjunto de processos de uma arte; a maneira ou habilidade especial de executar ou fazer 

algo” (CUNHA, 1982, p.759). A contrapartida seria, pois, a integração, admitindo-se, como 

Moura (2010), que, no ensino integrado, não se pode esperar que o cidadão formado seja 
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apenas um bom técnico. Ainda assim, insiste-se na crença de que o ensino técnico garante 

lugar no mercado de trabalho – a velha e conhecida linearidade, sempre presente na legislação 

e nas propostas que discutem a relação entre educação e trabalho (principalmente na 

perspectiva do trabalho reduzido ao mercado).  

 Corroborando o dito, a professora Ana faz o seguinte registro: “[…] No curso de 

instrumento musical há professores que têm uma preocupação com essa integração; todavia, 

há outros que acham que vão ter que preparar os alunos para o mercado de trabalho”. 

Sobressaem-se nesse registro duas visões distintas de formação: a formação profissional (uma 

formação voltada para satisfazer as demandas imediatas do mercado de trabalho) e a formação 

politécnica, omnilateral (uma formação voltada para a realização profissional e cidadã).  

Na concepção do professor Marcos, a preparação para o trabalho constitui a natureza 

primordial do curso. Esse entendimento ampara-se (e reforça o) no ideário da pedagogia das 

competências, que atribui um “valor de uso” ao conhecimento, dando ênfase à dimensão 

instrumental em detrimento da dimensão social. Compreendemos, a partir dos 

esclarecimentos de Moura (2010), que esse seria um pressuposto, que não satisfaz, uma vez 

ser evidente que o profissional precisa dispor de mais saberes, até mesmo para avaliar a 

profissão, para a qual está se formando, e qual a função a ser desempenhada na sociedade. 

Nessa perspectiva, de avaliar a profissão, o trabalho educacional desloca-se do ensinar para o 

aprender, daquilo que vai ser ensinado para o que é preciso aprender no mundo 

contemporâneo.   

Na lógica da integração, essas concepções precisariam estar articuladas, como afirma 

Santomé (1998). O chamado à construção de currículos integrados é um convite à 

interdisciplinaridade, à busca de mediações que possibilitem planejar e desenvolver planos 

comuns de trabalho, e que articulem distintas experiências e pontos de vistas. Exatamente 

como na visão de Machado (2009), em que os conteúdos considerados gerais são, 

necessariamente, conteúdos profissionalizantes. 

É nesse contexto que se dá a emergência da proposta de educação “politécnica”, 

“omnilateral”, na qual o trabalho é categoria fundamental e central, ponto de partida para o 

estabelecimento da relação trabalho-educação. Gramsci retoma a ideia de Marx no que diz 

respeito à omnilateralidade, concepção que objetiva o homem completo, pronto para o 

trabalho produtivo e para a vida em sociedade, mas também tem a ver com a 

realização/emancipação do homem por intermédio do trabalho. A pretensão é a de que a 

educação contribua com a transformação dos indivíduos em sujeitos. Para Marx (2010), a 

única e possível forma de o homem tornar-se total, completo é passando por uma formação 
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omnilateral, que integre o saber e o fazer, em que sua individualidade se efetive na 

comunidade. 

Aproximamo-nos, então, do modelo de escola unitária, que se fundamenta na busca 

pela emancipação humana e pela aquisição da maturidade intelectual. Na perspectiva 

gramsciana, essa escola deveria assumir a tarefa de inserir os jovens na atividade social, 

depois de tê-los elevado a certo grau de maturidade e capacidade para a atividade intelectual. 

De fato, tomando como princípio o trabalho, formulado em estreita relação com a escola 

humanista – e sem perder de vista a perspectiva gramsciana −, a escola unitária procurou 

definir uma formação que propiciasse às classes trabalhadoras sua inserção no mundo 

produtivo e ainda a aquisição de uma sólida formação geral. E tudo isso, conforme nos é dado 

compreender, observando as necessidades individuais e respeitando as respectivas realidades 

históricas de cada um, fazendo valer o propósito pedagógico da escola unitária, que é a 

construção ativa do conhecimento, partindo da premissa de que os indivíduos são criativos.  

Mas não se entenda, na sublinha dessas considerações, algo diferente do simples fato 

de que a escola unitária, conforme nos adverte Nosella (1992), não ensina a trabalhar; busca 

estudar o fenômeno trabalho, entender o mundo do trabalho e refletir sobre ele. Para esse 

autor, o conceito de escola unitária constitui a característica formativo-humanista com a sua 

dimensão prático-produtiva. Gramsci (1979, p. 118), por sua vez, concebe a escola unitária 

como 

 

[...] escola única, inicial de cultura geral, humanística, formativa que 

equilibre equanimemente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar 

manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das 

capacidades de desenvolvimento intelectual. Deste tipo de escola única, 

através de repetidas experiências de orientação profissional, passar-se-á a 

uma das escolas especializadas ou ao trabalho produtivo. 
 

Ainda na visão de Gramsci (2001), o advento da escola unitária significa o início de 

novas relações entre o trabalho intelectual e o trabalho industrial, não somente na escola mas 

em toda a vida em sociedade. Nessa percepção, o princípio unitário refletir-se-á, portanto, em 

todos os organismos da cultura, transformando-os e dando-lhes um novo conteúdo. Segundo 

Ciavatta (2011), Marx trata das “escolas politécnicas” e do “ensino tecnológico” e lhes dá o 

sentido da união estudo e trabalho, do conhecimento e da prática para outra sociedade, para a 

superação da divisão social do trabalho, na perspectiva de 

 

[...] substituir o indivíduo parcial, mero fragmento humano, que repete 

sempre uma operação parcial, pelo indivíduo integralmente desenvolvido, 

para qual as diferentes funções sociais não passariam de formas diferentes e 
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sucessivas de sua atividade. As escolas politécnicas e agronômicas são 

fatores desse processo de transformação. [...] Mas não há dúvida de que a 

conquista inevitável do poder político para a classe trabalhadora trará a 

adoção do ensino tecnológico, teórico e prático nas escolas dos trabalhadores 

(MARX, 1980, p.559).  

 

A autora ainda acrescenta que o conceito de educação politécnica associado à 

formação integrada foi esboçado inicialmente por Karl Marx, em meados do século XIX, com 

o sentido voltado para a formação humana em todos os aspectos − a educação omnilateral, 

humanística e científica. A omnilateralidade também estabelece relação com um outro 

conceito importante para a reflexão a respeito da formação humana: a politecnia. É certo que 

nas obras de Marx não se encontra claramente registrada a diferenciação entre os conceitos 

supramencionados. Mesmo assim, consideramos ser possível presumir o entendimento de que 

a politecnia surge como uma alternativa para a formação humana dos trabalhadores, ainda na 

esfera da sociedade capitalista. No caso da integração, esta seria a “travessia” para se chegar à 

politecnia. 

Em contraposição à abordagem politécnica, encontramos ainda a permanência do 

modelo unilateral na educação profissional, isto é, de qualificação, exclusivamente técnica, 

visando, por inteiro, ao alinhamento com o mercado, o que corresponde ao mero aprendizado 

de técnicas específicas para ações laborais − uma educação que tem como objetivo a 

preparação para um ofício ou um fazer, assentada em um pragmatismo e em uma 

racionalidade técnica como pensamento unilateral. Para Marx (2004), essa unilateralidade da 

formação no modo de produção capitalista pode ser superada por intermédio da ruptura com 

uma produção de existência capitalista e com o resultante alcance histórico do homem 

omnilateral, que não se caracteriza pela posse, mas pela realização plena do ser humano. 

Nessa perspectiva, a educação objetivaria oferecer a instrumentalização para o inter-

relacionamento entre o pensar e o agir, possibilitando conhecimentos para além da estrutura 

dominante do capital. 

Essa realidade multifacetada de concepções de educação acrescenta mais variáveis à 

construção do Currículo Integrado, como interpreta o professor Pedro: “A integração, para 

mim, significa a combinação do teórico com o prático, em que o conhecimento precisa ter 

aplicabilidade, ou ainda ir colocando as coisas dentro do contexto. Isso seria a efetiva 

integração. Essa integração se dá no sentido de ter o compartilhamento das informações”. 

Perspectivada nesses termos, alude à articulação teoria e prática, um dos princípios da 

integração; mesmo assim, esta vai ainda além: condiz com a concepção de formação humana 

voltada às dimensões da vida, ao trabalho, à ciência e à cultura e à tecnologia, no processo 
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formativo, eixos estruturadores do Currículo Integrado. Em primeiro lugar, tratamos do 

trabalho, definido na linha do pensamento marxista como  

 

[...] atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação 

do natural para satisfazer as necessidades humanas, condição universal do 

metabolismo entre o homem e a natureza, condição natural eterna da vida 

humana e, portanto, independente de qualquer forma dessa vida, sendo antes 

igualmente comum a todas as suas formas sociais (MARX, 1999, p. 288). 

 

   Nos postulados de Marx (2004), o trabalho adquire centralidade, ou seja, apresenta-

se como categoria ontológica fundamental da vida humana. Essa atividade humana altera a 

relação do homem com a natureza e, consequentemente, através dela, o homem modifica a si 

mesmo. Nessa percepção, integra um sentido ontológico e mediador entre homem e natureza, 

sendo, assim, elemento central na produção da existência humana. Por isso, tomar o trabalho 

como princípio educativo, articulando ciência, cultura e tecnologia, significa passar, 

necessariamente, por uma sólida formação geral alicerçada nos conhecimentos acumulados 

pela humanidade.                              

 Em segundo lugar, apresentamos a ciência, concebida como um tipo de conhecimento 

rigorosamente sistematizado e intencionalmente expresso como conceito que representa as 

relações determinadas e apreendidas da realidade considerada. A ciência converte-se, pois, em 

força produtiva e permeada de sentidos. Nessa percepção, podemos considerá-la como uma 

maneira de interpretar o mundo. 

Em terceiro lugar, tratamos da cultura entendida como um sistema de símbolos e de 

sentidos (significações), partilhados pelos membros de um grupo humano. “Esses não estão 

internalizados reflexamente nas pessoas; acham-se incorporados na sua ação e na interação 

entre elas, como atores sociais” (GEERTZ, 1989, p. 15). Gramsci (1991) afirma que podemos 

entender a cultura como norma de comportamento dos indivíduos numa sociedade e como 

expressão da organização político-econômica dessa sociedade. Ou ainda, como a articulação 

entre o conjunto de representações e comportamentos e o processo dinâmico de socialização, 

constituindo o modo de vida de uma população determinada. Desse modo, no espaço 

acadêmico, não existiria uma cultura preponderante, mas culturas que se entrecruzam, 

articulam-se, desarticulam-se, no jogo de interesses entre dominadores e dominados. 

Em quarto lugar, apresentamos a tecnologia, que precisa ser entendida como 

construção social complexa, integrada às relações sociais de produção. Portanto, mais que 

força material da produção, a tecnologia, cada vez mais indissociável das práticas cotidianas, 

em seus vários campos, diversidades, tempos e espaços, assume uma dimensão sociocultural, 
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uma centralidade geral (e não específica) na sociabilidade humana (LIMA, 2005) − a 

tecnologia como uma extensão das capacidades humanas. Poder-se-ia ainda definir a 

tecnologia como mediação entre a ciência (apreensão e desvelamento do real) e a produção 

(intervenção no real).  

            Justapõem-se, na exposição precedente, razões suficientes para tornar definitiva a 

certeza de que a integração deve adotar o processo produtivo e as relações sociais como 

definidores do seu eixo de conteúdos, além dos demais conhecimentos que constituem as 

distintas áreas do saber. Dispormo-nos ao estudo e à compreensão de fatos reais significa 

imbuirmo-nos de uma lógica que permite enxergarmo-nos como sujeitos e não como objetos 

de uma trama social que desconhecemos. 

Em sendo assim configurada, a organização do currículo deve proporcionar a 

universalização dos bens científicos, culturais e artísticos, tendo, certamente, o trabalho como 

eixo articulador dos conteúdos, com vistas a uma formação que busque um novo equilíbrio 

entre o desenvolvimento da capacidade de atuar e trabalhar intelectualmente. A ciência e a 

tecnologia, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, e o 

fenômeno mais amplo, que é a cultura, podem ser entendidas como a condição humana de 

produzir os entes da natureza − produção universal. De modo semelhante, também não se 

pode compreender a educação e a cultura de forma separada, como propõem os racionalistas.  

          Decerto, a ideia de enfrentamento da dualidade educacional não pode ser superada 

somente por ações pedagógicas integradoras, pois estas dependem de uma infraestrutura 

adequada e de estratégias pedagógicas coerentes com essa proposta curricular. E no caso de 

ser, supostamente, assumida por uma escola que acolha a formação técnica em articulação 

com o ensino médio, impõe, ainda assim, repensar a infraestrutura, o currículo, a formação e a 

valorização dos profissionais da educação, e até mesmo rever o financiamento desse nível de 

ensino. 

           Mais difícil ainda, como ficou evidente, na maioria das falas dos professores, é 

enfrentar o peso da tradição de uma instituição técnica com uma proposta de mudança – a 

integração – factível de sucumbir à supremacia desse fazer técnico. É, por certo, necessário 

operar uma ruptura (para a instituição da integração curricular) no interior do próprio 

Instituto; e essa façanha não depende apenas da boa vontade de alguns.  
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4.2.1 Em uma “travessia imposta”: pela interdisciplinaridade e pela contextualização 

 

 “A gente vai jogando ponto de luz, mesmo sem estar trabalhando com a 

interdisciplinaridade” (Professor Marcos, sujeito de pesquisa). 

  

Ciavatta, Frigotto e Ramos (2005) qualificam ensino médio integrado como uma 

transição para as mudanças na organização da educação de nível médio e profissional, 

imposta pela realidade de um grande número de jovens que têm direito ao ensino médio pleno 

e, concomitantemente, precisam inserir-se no sistema produtivo. Entendem ainda que o ensino 

médio integrado ao ensino técnico, embora seja uma condição social e historicamente 

necessária para a construção de ensino médio unitário e politécnico, não se confunde com este 

porque a conjuntura da realidade atual assim não o permite. Na visão particular de Ciavatta 

(2005, p. 85),  

 

[…] essa dissociação ou a separação entre formação geral e formação técnica 

reflete o ser humano que foi dividido historicamente pela divisão social do 

trabalho, entre a ação de execução e a ação de pensar, de dirigir ou de 

planejar. A formação humana é uma aprendizagem para a leitura do mundo e 

para a atuação como cidadão pertencente a um lugar, integrado à sua 

sociedade política. 
 

Sem dúvida, o currículo precisa proporcionar aos alunos o diálogo com diversos 

campos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, considerados referências 

fundamentais na sua formação. Nesse contexto, destacamos dois princípios pedagógicos da 

integração, definidos na proposta do currículo integrado: a interdisciplinaridade e a 

contextualização. 

Mas não é assim que a maioria dos professores interpreta esses princípios. Isso se 

percebe, em seus discursos, quando tratam sobre a integração curricular. Parece faltar-lhes a 

necessária clareza conceitual no tratamento dessa questão. Há uma profusão de “palpites” e 

quase nenhuma certeza. Em geral, costumam concebê-la como uma formação técnica, como 

um processo de interdisciplinaridade, de contextualização, como multidisciplinaridade, mero 

ajuntamento de currículos, aplicabilidade ou ainda como uma combinação da relação teoria e 

prática.  

Vejamos, a propósito, o que diz o professor Matheus: “O currículo integrado trabalha 

determinados conteúdos, de uma maneira própria: a física, a matemática, o português, a 

história, a geografia... Por exemplo, eu nomeio um conteúdo ou um tema, e vou trabalhar 
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com essas áreas de uma forma mais integrada. Na formação do técnico integrado, este tema 

tem de ser [trabalhado] na área em que realmente foi selecionado; então, esse é o ensino 

integrado”. Como fica evidente, o professor não apresenta uma concepção condizente com o 

que, de fato, vem a ser um ensino integrado. O domínio desse saber certamente o ajudaria a 

compreender os princípios norteadores, como a interdisciplinaridade e a contextualização, que 

precisam ser utilizados como estratégias de integração para superar a fragmentação do 

conhecimento. Apesar disso, cabe-lhe o crédito de um aprendizado promissor, considerando-

se o fato de já haver reconhecido que “o resultado do trabalho integrado é bem mais 

proveitoso do que trabalhar de forma isolada”.  

Redimensionando um pouco mais o conceito, a professora Maria expressa sua opinião: 

“Currículo integrado é a contextualização do conhecimento e das interações que não são 

lineares; é uma oportunidade de tornar o ensino mais próximo, compreendendo a realidade 

do aluno e vendo que nela estão todos os conhecimentos”. Parece-nos uma percepção um 

tanto mais aproximada, na medida em que nela se imbricam as várias dimensões da vida dos 

alunos e das práticas sociais em que eles estão inseridos, procurando entendê-los como 

sujeitos implicados em seu próprio processo de formação. Essa referida contextualização é 

justamente um dos princípios pedagógicos do currículo integrado, que pressupõe relacionar 

conceitos trabalhados em situação escolar com o aprendizado cotidiano dos sujeitos alunos, a 

fim de que estes possam construir pontes entre os saberes adquiridos e seus conhecimentos 

prévios para melhor compreender os significados do que lhes ensinam. É justamente essa a 

linha de abordagem a ser adotada pela escola, que não se deve restringir à mera transmissão 

de conhecimentos, mas, numa ultrapassagem, buscar o suporte de experiências concretas da 

vida cotidiana, que, em processos de transposição didática, possam converter-se em 

ensinamentos bem mais proveitosos para os alunos. Em aproximação ao pensamento de 

Saviani (2001), significa produzir o saber fazendo com que os envolvidos no processo 

consigam absorver os conteúdos e transformar o meio social onde vivem em local de 

igualdade de oportunidades.  

Ao contrário do que pensa a professora Maria, para quem a integração se define em 

termos de contextualização, como constatamos, o professor José entende que a ideia de 

formação integrada pode ser associada ao que já vem sendo feito no sentido de “aproximar o 

professor de geografia com o de hidrologia e não ficar repetindo o mesmo conteúdo”. Sem 

maiores reparos, em nível semântico, é mais ou menos esse o entendimento que se implica no 

discurso do professor Marcos sobre integração: “Eu acho que a gente tem que integrar as 

disciplinas técnicas e de formação geral, e perceber que o conhecimento é uma coisa única”. 
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Configura-se, a nosso ver, na linha dos pareceres referidos, um contraponto entre 

contextualização e interdisciplinaridade, princípios que se colocam em processo de 

“intercâmbio semântico” com o conceito de integração.  

Na tentativa de deslindar o imbróglio criado em torno do sentido de integração, ora 

substituído, nos discursos docentes, pelo termo contextualização, ora pelo termo 

interdisciplinaridade, traçaremos um confronto entre esses três conceitos, apresentando-os, 

cada um por sua vez, em sua particular concepção. 

A contextualização, em seus princípios, possibilita a construção de saberes, instituídos 

por um plano de curso elaborado em consonância com o contexto no qual a instituição está 

inserida e, consequentemente, com a realidade do estudante, facilitando a concretização de 

aprendizagens que façam sentido na vida dos alunos, “[...] integrando efetivamente a teoria à 

vivência da prática profissional” (BRASIL, 2012, p. 47). A resolução CEB/CNE nº 06/2012, 

que estabelece as DCNEP, Artigo 6º, Inciso VIII, concebe a contextualização como um dos 

princípios norteadores da educação técnica de nível médio, centrada "[...] na utilização de 

estratégias educacionais favoráveis à compreensão dos significados e à integração entre a 

teoria e a vivência da prática profissional, envolvendo as múltiplas dimensões do eixo 

tecnológico do curso e das ciências e tecnologias a ele vinculadas”.  

A interdisciplinaridade, nas palavras de Santomé (1998, p. 63), 

 

[...] implica uma vontade e compromisso de elaborar um contexto mais 

geral, no qual cada uma das disciplinas em contato são por sua vez 

modificadas e passam a depender claramente uma das outras. [...] se 

estabelece uma interação entre duas ou mais disciplinas o que resultará em 

intercomunicação e enriquecimento recíproco e consequentemente, numa 

transformação de suas  metodologias de pesquisa, em uma modificação de 

conceitos, terminologias fundamentais. 

 

Conforme determina a LDN nº 9.394/96, a organização do currículo deve objetivar a 

superação das disciplinas isoladas, a fim de preservar a integração e a articulação dos 

conhecimentos, num processo permanente de interdisciplinaridade e contextualização. A 

contextualização do conteúdo confere importância à vida do aluno uma vez que lhe rende 

aplicação prática. Em seu artigo 26, a Lei supramencionada dispõe justamente sobre a 

autonomia para contextualizar os conteúdos curriculares de acordo com as características 

regionais, locais correlatas às vivências dos aprendizes. Nos termos da Lei, “[...] a 

organização curricular deve tratar os conteúdos de ensino de modo contextualizado, 
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aproveitando sempre as relações entre conteúdo e contexto para dar significado ao aprendido” 

(BRASIL/PCN, 1999: 87). 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Médio 

(parecer CEB/CNE nº 11/2012), regulamenta-se que “a adequação do currículo à lógica dos 

eixos tecnológicos estruturantes do itinerário formativo, proposto pela Instituição educacional, 

deve se orientar pelos princípios da flexibilidade, da interdisciplinaridade e da 

contextualização”.  

O termo integração, na ótica de Ciavatta (2005, p. 84), deve ser correlacionado ao 

significado de completude, de apreensão das várias partes no seu todo ou, numa compreensão 

mais alargada, deve ser entendido como uma unidade resultante do diverso, um modo de 

“tratar a educação como uma totalidade social, ou seja, nas múltiplas mediações históricas que 

concretizam os processos educativos”. Sob essa perspectiva, a educação geral torna-se parte 

inseparável da educação profissional. Trata-se da formação completa; significa muito mais do 

que uma forma de articulação entre ensino médio e educação profissional. Para além disso, 

busca recuperar, no atual contexto histórico e sob uma específica correlação de forças entre as 

classes, a concepção de educação politécnica, de educação omnilateral e de escola unitária. 

Seguindo semelhante linha de raciocínio, Santomé (1998) concebe a integração como 

um esforço para se promover uma compreensão global do conhecimento, incentivando a 

interdisciplinaridade em construção. Nesse sentido, a integração ressaltaria na unidade que 

deve existir entre as diferentes disciplinas e formas de conhecimento nas instituições 

escolares. Trata-se, nessa particular visão, de unir o pedagógico, o técnico e o político como 

ação educativa.  

Também vale mencionar, que, nos termos da legislação, a Resolução nº 06/2012, da 

Câmara da Educação Básica e Conselho Nacional de Educação−CEB/CNE, de 20 de 

setembro de 2012, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

de Nível Técnico, de cujo texto retiramos apenas aquelas menções que mais diretamente 

remetem aos interesses desta abordagem, conforme registramos abaixo.   

 

  Art. 6º São princípios da educação profissional de nível técnico: 

I- relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e 

a preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à 

formação integração do estudante; 

II- respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, 

na perspectiva de desenvolvimento para vida social e profissional; 
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III- o trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração 

com a ciência, a tecnologia e a cultura como base na proposta político- 

pedagógica e do desenvolvimento curricular; 

IV- articulação da Educação Básica com a Educação Profissional e 

Tecnológica, na perspectiva da integração entre saberes científicos para 

a produção do conhecimento e a intervenção social, assumindo a 

pesquisa como princípio pedagógico; 

V- indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 

historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem; 

VI- indissociabilidade entre teoria e prática no processo ensino-

aprendizagem 

VII- interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, 

visando à superação da fragmentação dos conhecimentos e de 

segmentação da organização curricular; 

VIII- contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na 

utilização de estratégias educacionais favoráveis à compreensão de 

significados e à integração entre a teoria e a vivência da prática 

profissional, envolvendo as múltiplas dimensões do eixo tecnológico do 

curso e das ciências e tecnologias a ele vinculadas (BRASIL, 2012, 

p.2). 

 

 

À luz desses esclarecimentos e de um trabalho ainda mais elucidativo sobre o que, de 

fato, significa integração, esperamos superar os muitos desvios de compreensão demonstrados 

pelos docentes, em seus discursos, quando remetem à semântica do referido termo. Para 

Pontes (2012, p. 187), “[...] os professores do ensino integrado demonstraram não possuir uma 

visão abrangente dos projetos dos cursos em que atuavam” (PONTES, 2012, p.187). É, 

decerto, uma constatação preocupante. Todavia, uma situação possivelmente reversível, vez 

que nos cabe a ciência de que é por esse entendimento que o professor buscará interpretar 

essas mudanças e adaptá-las de acordo com o contexto educativo. Resta-nos, pois, não 

abandonar a luta. 

 

4.3 LIMITES DA INTEGRAÇÃO 

 

 “Existe uma resistência enorme dos professores, que se agrava com o 

passar do tempo” (Professora Paula, sujeito de pesquisa).  
 

No processo de implementação do Currículo Integrado, como já dito, muitos foram os 

entraves de percurso que tiveram de ser revertidos em favor da consecução desse almejado 

projeto. As justificativas para a ocorrência de tais impedimentos são as mais diversas. Na 

visão do professor Matheus, um dos agravantes circunstanciais pode estar relacionado à 

chegada de novos professores à Instituição. Em seu julgamento, “isso implicaria a oferta de 
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minicursos para adequação dos conceitos ao trabalho pedagógico, pois os professores que 

estão chegando precisam conhecer o regimento da escola e os princípios pedagógicos dos 

cursos da Instituição”. E vai ainda além, para o acréscimo de um importante esclarecimento: 

“Muitas vezes o professor faz o curso de licenciatura, mas não dá a devida importância às 

disciplinas pedagógicas. A pedagogia do IFPB tem de arregaçar as mangas e enfrentar esse 

problema”.  

E não há como contradizer todo esse arrazoado. O professor fundamenta seu discurso 

em fatos concretos. Os docentes, de fato, precisam refletir sobre o trabalho que estão 

desenvolvendo em sala de aula. E isso requer uma orientação proficiente por parte da equipe 

pedagógica, que, por sua vez, reconhece esse “débito”, inclusive referente à própria acolhida 

desses docentes, de uma forma mais sistematizada, e ainda em seu modo de atuar na 

articulação de um projeto de formação pedagógica, voltado para as especificidades/lacunas da 

formação acadêmica, contemplando, em especial a situação dos bacharéis. 

          Corroborando esse parecer, Pontes (2012, p. 187), revela, subsidiada por pesquisa  

realizada no IFPB, Campus João Pessoa, que “[...] os novos docentes foram assumindo turmas 

do integrado, não tendo participado do processo, desde o seu início. Ademais, os docentes 

demonstraram não possuir uma visão abrangente dos projetos dos cursos em que atuavam”. 

Em sua percepção, 

 

[…] um dos elementos que mais comprometeram o desenvolvimento do 

Ensino Integrado no Instituto foi o desconhecimento da proposta em seus 

aspectos político-ideológicos, filosóficos e pedagógico-curricular, aliados à 

falta de investimento na formação e no apoio técnico-pedagógico aos 

professores. Tais situações contribuíram para o desenvolvimento de uma 

prática docente em desacordo com os princípios defendidos no projeto 

(PONTES, 2012, p. 190). 
 

 

E cabe ainda considerar a constatação de que esse desconhecimento da proposta não se 

restringe apenas aos “novatos”; também os professores veteranos veem-se sob tais condições. 

Parece bem evidenciado, na confluência dessas revelações, o fato de que a formação 

continuada de professores destaca-se como um grande desafio para o IFPB (e, pode-se dizer, 

para os demais Institutos Federais), tendo em vista que não existe uma política de formação 

docente para os professores da educação profissional. Por isso mesmo, a Instituição precisa 

assumir a responsabilidade por essa formação pedagógica, especialmente para os docentes 

ingressantes, como parte complementar do período de estágio probatório; e, de modo mais 

contundente, para os docentes bacharéis, investindo, assim, no terreno das demandas de 
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formação continuada em serviço, muito embora não se possa deixar de registrar que esse 

curso já existe para os técnicos administrativos. Moura (2010, p. 126) assinala que essa 

dificuldade não se restringe ao ensino médio integrado; “[...] a formação dos professores que 

estão em exercício e daqueles que estão sendo formados, [...] é insuficiente para que atuem no 

ensino médio integrado com as características que estamos discutindo, com essa projeção de 

futuro”. 

Para a professora Paula, “existe uma resistência enorme que se agrava com o passar 

do tempo. Os professores com mais experiência são os mais difíceis do campus”. O professor 

João reitera o discurso antecedente com o seguinte parecer: “Essa turma que está chegando 

agora, eles são mais flexíveis; a gente encontra mais essa resistência à mudança nos mais 

antigos”. Não obstante, acrescenta-lhe uma ressalva: “A questão não é de velho e de novo, 

pois tem gente que tem 60 anos e é flexível”.   

         Como podemos constatar, apesar de os discursos desses docentes revelarem as 

dificuldades de alguns de seus pares em romper com a fragmentação do conhecimento, 

subentendemos o desejo de tantos outros que tentam estabelecer inter-relações entre os 

conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos de um currículo integrado, mesmo que 

estes não estejam sistematizados nem tenham esses docentes muita clareza de como fazê-lo. 

 

4.3.1 Sobre a estrutura e cultura organizacionais no IFPB – o trabalho coletivo 

 

“A organização do Instituto, a distribuição dos espaços físicos e a estrutura 

curricular não favorecem à integração” (Professora Cinthia, sujeito de 

pesquisa). 

 

Embora não possamos deixar de acentuar a importância dos pareceres docentes, o 

problema da integração não pode ser restrito às questões singularmente relacionadas aos 

professores ingressantes em confronto com os veteranos, já profissionalmente estabelecidos 

no Instituto, pois, como percebemos nos discursos supracitados, a condição de ser professor 

na formação inicial não esgota a possibilidade de qualificação dos docentes da educação 

profissional. Também não podemos deixar despercebido o fato de que compete aos sistemas 

de ensino a definição de ações destinadas à formação continuada dos professores em seus 

projetos institucionais. Conforme determinado no PDI (2015, p. 162),  
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o Instituto passa a orientar-se por uma política de qualificação e capacitação 

que contempla o estímulo à participação em seminários e congressos, além 

da oferta de cursos de pós-graduação para docentes e técnicos 

administrativos, por intermédio da participação em diversos programas das 

Universidades, mas também de programas interministeriais, a exemplo do 

Mestrado Interinstitucional–MINTER e do Doutorado Interinstitucional–

DINTER. 
 

 

Consideramos relevante sublinhar o fato de que essa temática da formação continuada 

marcou sua centralidade nos discursos dos entrevistados, porque nem todos os professores 

envolvidos com a proposta do Ensino Integrado são licenciados; ao contrário, em sua maioria, 

são bacharéis; e, dentre estes, poucos possuem alguma formação pedagógica. Na interpretação 

do professor Matheus, em se tratando dos limites que se impõem à integração curricular, “é 

essa a dificuldade de unir um grupo de professores em torno de um tema e fazer esse 

processo de integração” (grifo nosso). O contraponto está na proposição do trabalho 

integrado, que tem como um de seus pressupostos a atuação coletiva, o que também condiz 

com a necessidade de ampliação do número de professores, considerando a justeza da 

explicação do professor Matheus para tal reivindicação: “A escola cresceu, aumentou o 

número de cursos, mas o número de professores não acompanhou o crescimento educacional 

da instituição. Por isso, temos, no Instituto, professores com excesso de carga horária e 

outros que não se dedicam para fazer o currículo integrado propriamente dito”. 

Fazendo remissão a essa dificuldade de construção de um trabalho coletivo, o 

professor Marcos expressa, em tom inquisitorial e de lamentação, o quão insatisfatória é a 

situação em que muitos docentes se encontram no Instituto: “Como é que se pensa num 

currículo integrado se a gente não se encontra? Nem os professores da mesma disciplina se 

encontram, imagina da área! Se eu pudesse ficar no curso de Edificações, em todos os anos, 

ia até conseguir adquirir uma identidade com o curso. O fato de nós, professores da 

formação geral, estarmos em vários cursos ao mesmo tempo [leva-nos a nos sentirmos] não 

estando em nenhum deles”. Em suas ponderações, o professor Marcos revela os dilemas dos 

docentes que atuam na formação geral e têm de assumir outros diferentes projetos 

pedagógicos de cursos técnicos. Assim, por mais que desejem participar de suas reuniões, não 

conseguem porque têm aulas a serem ministradas em outro curso.  

Em termos bem semelhantes, o professor João enuncia seu parecer: “Para essa 

integração dar certo, tem de ter professores das disciplinas da formação geral em todas as 

séries. Do contrário, fica difícil construir estratégias integradoras. Do jeito que está, não há 

condições de integrar com os professores da formação geral, ministrando aulas em séries e 
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cursos diferentes. O problema é o horário que é mais complexo do que se pensa. Nas 

reuniões de planejamento, não dá para juntar o pessoal da formação geral e da formação 

profissional; a dificuldade é a ocupação dos docentes em vários cursos”.  

Indubitavelmente, o fato de os professores da formação geral estarem atuando, em 

regime de concomitância, em turmas de cursos diferentes, termina por dificultar seu processo 

de conhecimento sobre esses cursos, frustrando, em consequência, sua tentativa de relacionar 

os conteúdos das diversas áreas de saberes.  

A professora Maria, reforçando essa visão, pontua: “A relação com os colegas, na 

área de trabalho, é em tudo isolada. Eu trabalho com células, outra professora com genética, 

evolução e ecologia e outra fica com a parte clássica da biologia. Vamos dizer assim que 

cada uma está no seu quadrado; ninguém se encontra e ninguém planeja. Até para ver o 

planejamento do curso, as ementas... Não me lembro quando houve reunião para isso. Não 

temos um plano de ensino unificado; cada um traça o seu plano de acordo com o rascunho 

geral, e pronto”. 

Sobre a participação dos docentes da formação geral nas reuniões dos cursos técnicos, 

ou mesmo na elaboração de projetos, a professora Ana faz a seguinte revelação: “O pessoal 

da formação geral não participa da reunião do curso; só o pessoal da formação técnica é que 

participa. Aconteceram encontros, mas geralmente essa articulação se faz mais com os 

professores da área das ciências humanas, que demonstram mais preocupação com essa 

integração. Também aconteceram algumas práticas, alguns desejos; algumas tentativas de 

integração a gente percebe; agora, a efetivação é outra coisa bem distante”. Enxergando por 

semelhante ângulo, o professor Matheus pondera: “O professor de física deve ficar durante os 

três anos acompanhando o mesmo curso. Somente assim, o resultado vai ser mais proveitoso 

do que trabalhar isoladamente”.  

No que concerne, mais propriamente, à implementação do Currículo Integrado, a 

professora Ana tece significativas considerações: “Politicamente falando, em termos de 

função social, acho muito interessante a proposta de integração curricular, mas ela não está 

sendo seguida. A integração se realiza pontualmente e não em cursos inteiros e nem na 

Instituição, de maneira igual. Há uma resistência dos professores. E se não houver alguém 

que coordene ou impulsione, esse currículo não avança (grifo nosso). O professor Pedro, por 

sua vez, faz o seguinte registro: “Trabalho alguns conceitos; todavia, no meu curso, a 

integração está parada”.  

         Vê-se, na linha desses discursos, que os professores ressentem-se da presença de uma 

liderança na condução do processo de integração curricular. Afinal, como alega a professora 
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Ana, “não se pode somente pensar a integração; é preciso executá-la”. Por extensão, também 

imprimem censura à falta de continuidade das ações e de infraestrutura da instituição. Para a 

maioria dos docentes, são esses os pontos que mais constringem a integração em devir – de 

fato, uma proposição deveras complexa, em se levando conta o fato de que, historicamente, a 

formação geral e a profissional quase sempre estiveram justapostas e muito raramente 

integradas. 

Machado (2009) entende que os desafios/as alegadas dificuldades da integração 

passam também pela revisão dessas polarizações que se estabelecem no cotidiano das práticas 

educacionais, e que os distanciamentos não se resumem tão-somente às oposições entre 

conteúdos gerais e técnicos. Isso leva à percepção de que a prática pedagógica e as 

alternativas de ação didática precisam ser sistematizadas. Para a autora, 

 

[...] a interligação das disciplinas pode ser explorada por diversos recursos, 

tais como: desenho da grade curricular contemplando aproximações 

temporais, fusões de conteúdos, realizações de estudos e pesquisas 

compartilhadas, promoção conjunta de seminários e eventos, implementação 

de métodos de ensino por projetos e dos temas geradores, dentre outros 

(MACHADO, 2009, p.14). 
 

Também Ciavatta (2014) apresenta alguns pressupostos para a formação integrada; 

dentre outros, a adesão de gestores e professores responsáveis pela formação geral e pela 

formação específica, de forma que se tornem objeto de reflexão coletiva, tanto o processo de 

ensino aprendizagem, a elaboração curricular, a sistematização do conhecimento, os projetos 

articuladores da teoria e prática quanto o aproveitamento dos conhecimentos oriundos dos 

ambientes de trabalho. Em deriva, formaliza-se o seguinte questionamento: é possível 

organizar a integração curricular dentro de uma organização de trabalho fragmentado? Para 

Ramos (2011), as possibilidades concretas só se configurarão se nos dispusermos a construí-

las. 

É bem nessa perspectiva que mira a professora Ana, quando assim se posiciona: “O 

currículo não está sendo integrado; apesar de haver discussões individuais, elas não têm 

continuidade (grifo nosso), ou seja, quando estas começam, logo voltam praticamente ao 

zero. O problema é que não se trata de um desejo institucional, nem político em meio à 

administração, mas de grupos de pessoas dentro da instituição. Observam-se mudanças 

constantes de gestores deste processo, o que acaba gerando também interrupções do trabalho 

de integração”. A professora Maria também admite o fato de que um dos impedimentos ao 

avanço do processo de integração é a própria gestão, “pois se ela incorpora a ideia, então 
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tudo avança; do contrário, o processo não anda. Essa descontinuidade das pessoas que 

gerenciam o processo é por demais negativa: quando adquirem experiência, mudam ou saem 

do cargo. E para complicar ainda mais, no Instituto, as questões burocráticas e 

administrativas se sobrepõem às pedagógicas, e isso vai deixando mais distante a integração. 

Há, inclusive, limites impostos pelos próprios recursos humanos que estão sobrecarregados e 

sem disponibilidade para esse trabalho. Agora, tem de ver: quem vai articular, quem vai dar 

continuidade a isso, quem vai coordenar, quem vai ficar responsável pela equipe do eixo 

integrador?”  

Em suas pertinentes observações, a professora Maria pontua duas preocupações que se 

colocam, de forma reiterativa, na maioria dos discursos docentes: a indefinição de uma 

liderança que possa responder pelos destinos do processo de integração curricular, e, como 

consequência, desse “desmando”, a reincidente descontinuidade dos trabalhos em prol da 

pretendida implementação do Currículo Integrado. Quanto a essa última menção, a professora 

faz uma ressalva, de caráter explicativo, para registrar o fato de que os professores também 

são responsáveis, em significativo percentual, por esse retardo no avanço do processo de 

integração. E essa justificativa é por demais simples: “O professor que veio para o primeiro 

encontro não vem para o segundo. Aí tem de repetir tudo; o sentimento é o de que sempre se 

está reiniciando. A gente tinha os encaminhamentos; mas, por uma necessidade do grupo, 

sempre se volta à questão inicial15. Até foram dados passos importantes, principalmente nos 

cursos de Edificações e de Mecânica, cursos estes que estão mais abertos e dispostos para 

trabalhar o Currículo Integrado, inclusive já tendo definido temas por série; contudo, não se 

consegue avançar. No curso de Mecânica, tivemos propostas interessantes para se trabalhar 

o Currículo Integrado, inclusive com a temática da transposição do rio São Francisco como 

eixo integrador para os cursos técnicos”. 

O professor Matheus também vivenciou experiência similar: “Foram marcadas 

reuniões, mas alguns professores faltaram, e poucos se integravam; então, não deram 

continuidade ao processo”. Em razão disso, acredita o professor, “o processo de ensino foi 

ficando isolado; cada um dava o conteúdo que, a princípio, foi determinado nessas 

reuniões”. Em termos parecidos, reedita-se essa percepção no discurso da professora Cinthia: 

“A integração está no papel, formalizada, mas, para a sua efetivação, teria de haver mais 

encontros. Até hoje, o currículo integrado não se efetivou. Faz-se necessário todo mundo se 

organizar melhor: nós professores, equipe pedagógica e gestão. Foram promovidos vários 

                                                           

15 Ver nos anexos folders e indicativos diversos de material produzido visando à integração, p. 194. 



153 

 

encontros, reuniões pedagógicas, nessas tentativas de integração, mas não houve 

continuidade da organização para o trabalho de sistematização da integração”. A título de 

exemplo, a professora rememora a primeira tentativa de integração, que foi a definição do 

tema geral para todos os cursos técnicos integrados – Aquecimento global. E arremata: 

“Tivemos até o projeto da casa ecológica sustentável e, de novo, voltamos aos projetos sem 

avanços. Temos tentado, sempre esquentando e esfriando, ou seja: começa-se, mas não há 

continuidade”.  

Como podemos constatar, esses registros revelam lacunas decorrentes dessa falta de 

continuidade das ações de integração, e preconizam esse “descompromisso” como elemento 

gerador do não desenvolvimento de práticas integradoras no Instituto16.  

Aumentando ainda mais o rol dessas dificuldades de percurso, a professora Maria trata 

agora da organização institucional: “Trata-se de uma instituição pública e muito burocrática 

que não favorece a integração, ou seja, há muitas chefias. Isso acaba refletido no 

organograma institucional, na distribuição dos espaços que não favorecem a integração. A 

instituição precisa assegurar condições para as pessoas se integrarem”. A professora Cinthia 

corrobora o parecer anterior e ainda o revigora em seu dizer: “A organização do Instituto, a 

distribuição dos espaços físicos e a estrutura curricular não favorecem a integração. Todos 

se isolam em salas e ambientes. É difícil integrar, visto que a separação no Instituto está em 

todo o canto e lugar. Eu acho que vai demorar trabalhar de maneira integrada aqui, no 

IFPB, devido à nossa cultura organizacional. Além disso, todos sabem que fazer assim dá 

mais trabalho; então, é mais fácil apenas entrar na sala de aula e falar o mesmo blá, blá, blá 

de sempre”. É também essa a opinião do professor Antônio: “A dificuldade de integração 

deve-se à cultura da instituição que não favorece um trabalho integrado e precisa de um 

tempo para planejamento e avaliação. E o professor não quer assumir isso”.  

Não é de estranhar o fato de o problema da cultura organizacional ter sido tão 

insistetemente sublinhado nesses discursos docentes. Afinal, havemos de convir que os 

Institutos, como instituições centenárias, possuem traços culturais resultantes de suas 

identidades construídas, uma diversidade de posicionamentos com relação à condução de 

ações e dos significados atribuídos ao ambiente pelos grupos que os constituem.  A 

implementação de mudanças passa pela interpretação dessa cultura, ou seja, pela identificação 

de valores e de comportamentos compartilhados no cotidiano da instituição, o que implica a 

construção de uma compreensão mais verticalizada da realidade e do alinhamento de ações e 

                                                           

16 Sobre isso, ver práticas integradoras, p. 142. 
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intervenções no Instituto, incluindo os padrões culturais que compõem essa organização, por 

intermédio da participação dos servidores, do envolvimento dos sujeitos atores nos processos 

decisórios e da socialização das decisões tomadas. No que diz respeito ao eixo da cultura, no 

Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos Integrados, está posto que 

 

[…] mesmo reconhecendo que no interior do espaço acadêmico não existe 

uma cultura preponderante, se compreendemos aqui a cultura como espaço 

de negociação, todavia [existem] culturas que se entrecruzam, se articulam e 

desarticulam, no jogo de interesses entre dominados e dominadores nos 

fluxos e influxos sutis, e às vezes imperceptíveis, no cotidiano do espaço 

escolar (PPC, 2006, p. 15). 

 

Essas práticas, na Instituição, são manifestações que vêm resistindo ao tempo. Numa 

análise cultural, são processos organizacionais pelos quais esses modos de se comportar 

tornam-se rotineiros. Percebemos que o comportamento organizacional sofre influências, 

tanto dos aspectos culturais quanto dos padrões remanescentes do modelo administrativo de 

extintas autarquias centenárias que se fundiram na constituição do Instituto Federal. Isso ficou 

bastante evidenciado nos “já-ditos” dos professores, especialmente se recordarmos o quase 

consagrado bordão: “aqueles tempos de escola técnica”.  

Retomando o discurso da impedição, no tocante à implementação do Currículo 

Integrado, a professora Maria acrescenta mais um agravamento: “O projeto político 

pedagógico não passa a ser um projeto da Instituição, torna-se uma atividade, ação, desejo 

de algum grupo ou de pessoas que estão naquela função, num determinando momento. Ainda 

se está dentro da visão conteudista e não se consegue relacionar o conteúdo da disciplina 

dentro da própria disciplina, imagine com as disciplinas da área técnica”. Sob esse mesmo 

ângulo de visão, coloca-se a professora Ana: “Vários fatores pesam para a não efetivação do 

currículo integrado; dentre eles, o compromisso dos envolvidos na Instituição. Como se trata 

de uma política pública, não basta estar institucionalizada no papel; [é preciso] que haja um 

empenho com a sua execução. Em relação à instituição como um todo, não se percebe a 

preocupação com o currículo integrado, principalmente [por parte] dos gestores, uma vez que 

a preocupação deles é com o curso, com o laboratório e pronto, acabou”. O professor Marcos 

também faz seu aparte: “O currículo integrado é um projeto necessário, mas nós não temos 

estrutura para isso”. E o professor Pedro corrobora os ditos na emissão de seu parecer: “São 

diversos níveis de ensino, aulas manhã e tarde; assim é muito complicado. Mas também isso 
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não é uma desculpa quando se predispõe a fazer. No começo, a integração dá mais trabalho, 

depois diminui”.  

Mais uma vez, a referência a essa omissão evidencia um desvio do caráter coletivo que 

se deve associar ao processo de implementação da proposta de Ensino Integrado. Sobre essa 

questão, Machado (2009, p. 4) esclarece que a promoção de estratégias de ensino na 

perspectiva da integração “requer basicamente atividades compartilhadas e de equipes, bem 

como [...] a participação orientada por uma relação dialógica e pelo pensar em experiências a 

serem proporcionadas aos estudantes no cotidiano, por intermédio do currículo”. 

Todas essas considerações reforçam a certeza de que, em todo o processo de 

implementação do Currículo Integrado, os professores precisam encontrar-se, a fim de 

partilhar suas experiências e suas dificuldades, planejar e avaliar coletivamente. Isso implica a 

desconstrução de concepções e práticas pedagógicas cristalizadas, orientadas por uma visão 

cartesiana, que conduz à percepção do todo pela soma de suas partes, que divide o que é 

indivisível.  

Tal como explicita Obadia (2007), todos os pontos salientados pelos docentes no 

processo da efetividade de mudança no tecido organizacional de uma instituição pública 

mostram-se complexos justamente por envolverem a alteração de aspectos relacionados à 

cultura organizacional. Para ele, a mudança organizacional depende da efetividade do modelo 

de intervenção adotado pela Instituição. No caso do IFPB, alguns padrões culturais da 

Instituição não favoráveis à mudança são mantidos. Há, por exemplo, dificuldades gerenciais 

para torná-la efetiva; além disso, esses comportamentos tendem a se projetar em práticas 

centralizadoras que dificultam a participação para implantar a mudança organizacional. 

 

4.3.2 Sobre dificuldades do individuo – o docente no IFPB e o processo de integração 

 

“O que falta para integração é motivar os professores” (Professor Pedro, 

sujeito de pesquisa). 

 

Medo de mudar e motivação pessoal são alguns dos pontos enfocados pelos docentes 

ao tratar sobre os impedimentos que se interpõem a uma efetiva adesão às mudanças 

derivadas da integração. A professora Cinthia faz referência explícita a esse sentimento de 

medo de que são acometidos muitos dos docentes que vivenciam essa perspectiva de 

mudança: “Acho que eles têm certo medo dessa mudança, visto que há uma distância muito 
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grande para se chegar nessa integração”. Na visão do professor Pedro, essa sensação de 

insegurança pode ser explicada a partir de um motivo bem simples: “Talvez seja o receio de 

[sair de] sua zona de conforto, o medo do novo, por não dominar e não ter tanto 

conhecimento”. Além disso, o professor também alega, como fator constritivo, a 

desmotivação por parte dos docentes envolvidos no processo de integração, um 

comportamento avesso ao propósito da implementação curricular, requerendo, por isso 

mesmo, o empreendimento de ações institucionais motivadoras: “O que falta é motivar os 

professores, o que deve ficar a cargo, no primeiro momento, da coordenação do curso. (grifo 

nosso). “O trabalho, mesmo o de integração curricular, deveria ficar sob a responsabilidade 

do departamento de educação profissional”.  

Retomando, em termos parciais, o discurso antecedente, o professor João assim se 

posiciona: “São poucos os professores que preparam uma aula, principalmente depois que 

ele já domina [o conteúdo]; ele está na zona de conforto dele e tentar mudar isso aí é um 

negócio complicado”. Seguindo essa mesma linha de abordagem, a professora Maria não 

apenas admite a falta de entusiasmo dos professores para a implantação do Currículo 

Integrado mas ainda acrescenta: “A ideia que passa é a de que o professor decidiu: ‘vou ser 

um bom professor, vou dar minha aula e pronto’. O certo é que há resistência ao trabalho 

coletivo, comprometendo a efetivação do currículo integrado; a ênfase é no trabalho 

individual". 

Na contramão desses pronunciamentos colocam-se os princípios que norteiam a 

proposta de integração curricular, em que se implicam atitudes colaborativas entre docentes, 

gestores e demais servidores envolvidos nos cursos. 

Desviando o foco em direção ao outro polo do processo ensino-aprendizagem, o aluno, 

sob a perspectiva da integração, a professora Maria pondera: “O ensino integrado requer 

paciência para lidar com essa juventude cheia de informação; muitas vezes, muito mais que 

com o próprio docente”. O professor João, por sua vez, avalia: “Os alunos do ensino 

integrado de hoje têm uma deficiência grande”. E acrescenta, traçando um paralelo entre os 

alunos de hoje e os alunos de 20 anos atrás: “Esses alunos vinham de escolas particulares e 

tinham uma base sólida em matemática, enquanto os de hoje têm uma deficiência enorme; e 

para trabalhar isso, é complicado porque o tempo é insuficiente”. 

Em suma, vale considerar o fato de que a mudança não depende exclusivamente da 

competência didático-pedagógica dos professores, uma vez que fatores destacados, por eles 

mesmos, como os de ordem política, administrativa e pedagógica, criam reais empecilhos à 

implementação do Currículo Integrado no IFPB. O professor João adverte: “O currículo 
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integrado não saiu até hoje não foi por sermos relapsos. É preciso pararmos para discutir 

como vamos implementar isso aí, porque o que está me parecendo é que se trata ainda de 

uma experiência que estão querendo fazer”. Na ótica de Machado (2009), um bom ponto de 

partida seria se questionar, em primeira instância, sobre as formas de articulação de 

conhecimentos que possibilitem a produção de aprendizagens significativas e criem situações 

que permitam saltos de qualidade no processo de ensino-aprendizagem.   

Vale, por fim, considerar o fato de que, nos discursos docentes sobre os limites da 

integração curricular, foi possível perceber que a falta de continuidade das ações de 

integração foi um aspecto que apresentou regularidade, muito embora alguns docentes tenham 

contribuído com o processo de construção de Projetos Pedagógicos dos Cursos Integrados, em 

cujo percurso participaram de vários encontros, nos quais foram produzidas possibilidades de 

integração, inclusive com temas por série, por atividades.  

Em contrapartida, percebemos que algumas possibilidades estão postas; mesmo assim, 

ainda não se tem conseguido a efetivação da integração curricular na sala de aula. Sabemos 

que as inovações, em termos de práticas integradoras, implicam modificações não somente no 

fazer pedagógico mas em todo o contexto da ação educativa do Instituto. Isso define a 

necessidade de compreender os fatores de impedimento da implementação do Currículo 

Integrado para todos os profissionais do Instituto e, sobretudo, para os gestores responsáveis 

pela adoção de estratégias de superação desses obstáculos. Para uma melhor compreensão dos 

limites impostos à implementação do Currículo Integrado, construímos uma síntese, conforme 

se apresentará na figura a seguir.  
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Figura 8: Limites da Integração Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima configurado, sintetiza os sentidos atribuídos pelos professores aos 

limites do processo de implementação do Currículo Integrado, revelando aspectos relativos à 

estrutura e à cultura organizacional do IFPB, em que se destaca não apenas a questão da 

liderança para a condução e a continuidade do processo de integração mas também pontos 

relacionados ao indivíduo/coletivo docente. 
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4.4 POSSIBILIDADES DO CURRÍCULO INTEGRADO  

 

 

“Possibilidades de integração curricular existem; todavia, se elas forem 

incorporadas pela Instituição como um todo” (Professora Maria, sujeito de 

pesquisa). 

 

Nos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos, destacamos, como estratégia 

integradora, o projeto integrador, que implica/pressupõe uma prática educativa devotada ao 

propósito maior de desenvolver um trabalho de forma integrada, interdisciplinar e 

contextualizada. A prática com projetos integradores, vale esclarecer, favorece o diálogo entre 

as diferentes unidades curriculares, auxiliando a elaboração de atividades que visam à fusão 

de saberes acadêmicos e práticos, como estratégia de integração. Sob essa perspectiva, o 

projeto integrador pode ser entendido como uma ação de integração curricular, em que se 

estabelece a interligação de conteúdos de diversas disciplinas, integrando os conhecimentos 

dos alunos, o que define as competências adquiridas, em decorrência do efetivo aprendizado 

em todas as disciplinas. Certamente, para o alcance do mencionado “acabamento”, faz-se 

necessário, por primeiro, traçar um planejamento integrado e um alinhamento entre os 

docentes e a pedagogia.  

Na percepção da professora Paula, o projeto integrador é deveras importante, na 

medida em que, por recorrência a essa estratégia de suporte, os docentes poderão melhor 

desenvolver suas ações educativas. Não obstante, mirando numa outra direção, ela reconhece 

sua particular dificuldade em trabalhar nesse regime de integração: “Fui entender essa 

história de projeto integrador quando, um dia, no auditório, eu disse que estava sentindo uma 

dificuldade enorme para implementar isso”. Segundo confessa, sua grande preocupação era 

integrar mais o currículo da formação geral do que o da formação técnica. E, em certa medida, 

é ainda sob essa orientação que projeta sua perspectiva de integração curricular por acreditar 

que “se trata de uma prática nova que depende muito dos docentes da formação geral". Não 

por acaso, é justamente no trabalho com esses docentes que vislumbra seu maior desafio: “A 

mudança maior é modificar o dia a dia do pessoal da formação geral”. Mas não se 

subentenda nesse modo de pensar uma visão separatista; mesmo porque, nas palavras da 

própria docente, “o trabalho na perspectiva do Currículo Integrado precisa da colaboração 

dos professores, tanto os da formação técnica quanto os da formação geral”. Bem em 

sintonia com os princípios que balizam a proposta de integração curricular, que, segundo 

Pontes (2012), implicam uma atitude colaborativa e crítica dos docentes, dos gestores e dos 

demais funcionários envolvidos nesses cursos.  
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Ramos (2011) esclarece que na proposta de integração, em que se contempla a 

concepção de ensino médio integrado, não se prevê apenas a relação entre situações e 

conteúdos de ensino; os próprios conhecimentos são concebidos como fazendo parte de um 

sistema de relações. Para essa autora (2005), nenhum conhecimento é tão-somente geral, 

posto que se sintoniza com os objetivos da produção; nem tampouco é meramente específico, 

dado o fato de que nenhum conceito apropriado produtivamente pode ser formulado ou 

compreendido em desarticulação com a ciência básica.  

Os docentes, por sua vez, também acreditam ser possível realizar a articulação dos 

conhecimentos; ainda assim, admitem não saber como concretizar isso em suas práticas. O 

fato é que essa conjugação entre conhecimentos gerais e específicos ainda se constitui em um 

desafio. E essa é uma realidade que se coloca bem à vista de todos os envolvidos no processo 

de integração, como é o caso do professor José, que, em seu pronunciamento assim avalia: 

“Integrar o currículo é uma grande dificuldade, pois nós temos a parte profissionalizante e o 

ensino médio que já tem aquela carga horária obrigatória (2.400h). Mas o maior obstáculo é 

a integração do professor da área técnica com o professor do ensino médio”.  

Mas vale sublinhar uma contrapartida nesse registro: o professor José reconhece que é 

difícil lidar com a integração, nomeia o maior obstáculo nesse processo, mas também se 

mostra empenhado em colaborar no sentido dos avanços pretendidos ou, pelo menos, nas 

tentativas de promover alguma mudança em prol dessa integração curricular: “Estamos 

aproximando o professor de química do professor de controle ambiental, na análise da água, 

para saber de que conteúdos ele precisa”.  

Na verdade, a efetivação do currículo integrado continua no plano prospectivo, uma 

vez que, ainda na atualidade, prevalece a concepção de “currículo grade”, fragmentado e 

compartimentalizado. Na percepção de Bernstein (1998), trata-se do que ele denominou de 

currículo coleção, uma organização estrutural em que as áreas de conhecimento são 

separadas, estanques e dissociadas, não havendo espaço para a articulação entre os conteúdos. 

A esse modelo, contrapõe sua proposição de currículo integrado, como uma organização 

estrutural que favorece a relação entre os diferentes conteúdos, não se confundindo 

simplesmente com o conceito de interdisciplinaridade, tendo em vista que a integração se 

produz em vários conteúdos que estão subordinados a uma ideia centralizadora em um todo 

mais amplo. Numa visão mais verticalizada, o autor faz um prognóstico no sentido de que a 

integração dos códigos pode assegurar uma forma de socialização adequada do conhecimento, 

o que possibilitaria atender às transformações do mundo do trabalho, a partir do 

desenvolvimento de ações globais.  
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Nessa mesma linha de abordagem, Lopes (2008, p. 43) apresenta sua concepção de 

currículo disciplinar (coleção, nos termos de Bernstein, 1998) em confronto com a de 

currículo integrado: 

 
O currículo disciplinar é entendido como consequência de princípios de 

organização curricular baseados na lógica das ciências ou na natureza do 

conhecimento, enquanto currículos integrados só podem ser entendidos 

como algo baseado nos interesses e necessidades dos alunos e na relevância 

social do conhecimento. 

 

 

Nos termos do Bureau International de l’Education – BIE, o currículo grade é 

definido como “orientação dada para os conteúdos e métodos de educação, tal como aprovada 

pelas autoridades em nível nacional e regional” (BIE/UNESCO, 2002, p. 45).  Nos referidos 

termos, um currículo seria composto minimamente por “orientações”, a partir das quais se 

devem pautar os conteúdos e métodos da educação. Observe-se que essa definição do BIE 

tão-somente contempla a estrutura do currículo, desconsiderando o fato de que este é um 

instrumento político, e, assim concebido, pode contribuir tanto para a emancipação de um 

povo quanto para sua alienação.  

Na perspectiva deste estudo, a integração curricular apresenta-se justamente em 

contraponto a essa concepção de currículo grade, na medida em que, por sua proposta 

integradora, assume o desafio de romper com as práticas sedimentadas. Bem na direção do 

que pensa Araújo (2013) quando define o ensino integrado como um projeto amplo de 

formação. Nas palavras do autor, 

  

[…] o Ensino Integrado deve ser compreendido como um projeto ético-

político de reconhecimento da realidade em sua totalidade e a serviço da 

transformação social e da construção de uma sociedade fundada no trabalho 

e nos trabalhadores (ARAÚJO, 2013, p.14). 

 

Visando a esse alcance, não nos resta dúvida quanto ao fato de que precisamos 

empreender bem mais esforços dos que se pensa já haver empreendido em favor da 

implementação do Currículo Integrado no IFPB. E isso implica, antes de tudo, um 

planejamento conjunto, muito mais abrangente e bem menos simplificado do que, a princípio, 

previu a professora Paula ao sugerir alguns procedimentos: “Bastaria a representação de 

cada coordenação de área nas reuniões”. Ou: “A nossa pretensão é elaborar o plano de 

ensino para facilitar o trabalho de integração, pois quem for ministrar a disciplina fica 

faltando somente colocar em prática”.   
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Não é exatamente o que pensa o professor Pedro, para quem “a integração tem que 

partir de algo concreto". Assumindo essa perspectiva, o que para ele significa dar efetiva 

praticidade aos conteúdos de ensino, pressupõe que “a integração deve partir das disciplinas 

técnicas, em que acontecem as aulas práticas, pois nessas disciplinas pode-se ver melhor a 

integração”. Nessa linha de compreensão, subentendemos que os projetos integradores 

podem vir a satisfazer a expectativa alimentada pelo professor Pedro, vez que se inserem num 

modelo pedagógico que implica, necessariamente, a realização de atividades práticas.  

No tocante à consecução dos projetos integradores, a professora Paula também emite 

sua sugestão: “No Curso de Edificações, no primeiro ano, seria um tema bem prático sobre 

sustentabilidade e construção sustentável”. E, por acréscimo, faz ainda uma singular ressalva, 

dando, como antes, primazia à formação geral: “As disciplinas da formação geral iriam 

encaminhar os subtemas explorados nos planos de aula das disciplinas, visto que só temos 

duas disciplinas técnicas no 1º ano”. A professora Cinthia, em novos termos, assim propõe: 

“A integração deve ser feita com aqueles profissionais mais disponíveis, utilizando-se as mais 

variadas possibilidades didáticas, como laboratórios, aulas de campo e outras”. Ela também 

acredita que o trabalho com temas integradores seria um bom expediente para alcançar a 

integração pretendida; pensa, inclusive, que “tendo a transposição do rio São Francisco como 

tema gerador para o conteúdo é possível fazer um curso integrado”. A professora Maria 

comunga essa mesma ideia. Para ela, “existem, sim, possibilidades de integração curricular 

em situações pontuais, propostas com temas, alguns eixos integradores para projetos”.  

Em Freire (1987), encontramos a justificativa para essa adesão, por parte dos docentes, 

ao trabalho com os temas integradores/geradores. O autor adverte para o fato de que o tema 

gerador deve ser utilizado como forma de organização metodológica para cultivar o 

conhecimento de forma interdisciplinar, articulando dialeticamente a experiência com a 

sistematização rigorosa e crítica. E também explica que os temas geradores são assim 

nominados porque “[...] contêm em si a possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas 

(eixos temáticos e subtemas, que, por sua vez, provocam novas tarefas que devem ser 

cumpridas)” (FREIRE, 1987, p.124). 

 Vemos, nos termos dessa proposição, um encaminhamento deveras possível. Mesmo 

porque, quando um trabalho desarticulado da realidade é colocado em prática na sala de aula, 

as atividades de ensino e aprendizagem acabam repetindo o padrão de compartimentalização 

do conhecimento. Conforme tão bem nos explicita Hernández (1998, p. 61),  
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essa modalidade de articulação dos conhecimentos escolares é uma forma de 

organizar a atividade de ensino e aprendizagem, que implica considerar que 

tais conhecimentos não se ordenam para sua compreensão de uma forma 

rígida, nem em função de algumas referências disciplinares preestabelecidas 

ou de uma homogeneização dos alunos. 
 

 

Se depender do julgamento da professora Maria, a possibilidade de se levar a bom 

termo uma integração no IFPB, nos moldes dos projetos integradores, é bem real: “No IFPB, 

temos um corpo docente qualificado”.  O uso dessa adjetivação justifica-se pelo fato de a 

Instituição ser constituída, em sua grande maioria, por professores com cursos de pós-

graduação em nível de doutorado e mestrado. Mas nem tudo pode ser atribuído a essa 

presumida condição de idealidade/potencialidade do corpo docente. A própria professora 

revela-se consciente disso ao fazer a seguinte advertência: “Possibilidades de integração 

curricular existem; todavia, se elas forem incorporadas pela Instituição como um todo. Para 

que isso ocorra, há necessidade de uma ação coletiva, em que a própria Instituição acredite, 

assuma, oficialize o Currículo Integrado; não vai ser o setor pedagógico, sozinho, que vai 

conseguir promover a integração”.  

E nem é preciso dizer que esse feito seria totalmente impossível, se colocado sob a 

única responsabilidade da equipe pedagógica, por uma razão bem simples: não lhe cabe essa 

inteira responsabilidade, mesmo porque o seu principal papel é o de mediar o processo. E 

ainda que lhe coubesse realizar esse trabalho solitário, haveria de enfrentar grandes 

dificuldades por desconhecer, por exemplo, as especificidades da prática docente nos cursos 

técnicos. Mesmo assim, não se abstém de um investimento real de seu papel de mediação em 

todo o percurso da implementação do Currículo Integrado.   

           No rol dessas perspectivas integradoras, Moraes (2016, p. 264) assinala que “[...] um 

aspecto essencial que possibilita aspectos integradores de currículo é a articulação com 

estágios e visitas técnicas a empresas, com vistas à construção de projeto de trabalho coletivo 

de conclusão de curso por todos os estudantes de cada turma”. Nessa mesma linha, indica − 

com possibilidades de obtenção de melhores resultados – os “[...] projetos interdisciplinares; 

em especial, os projetos anuais que, ao final do curso, devem culminar com um projeto 

prático complexo que permita aplicar e verificar o conjunto integrado das competências que 

definem o perfil profissional de conclusão” (MORAES, 2016, p. 265). No Projeto Pedagógico 

Integrador, a metodologia contempla o desenvolvimento de projetos interdisciplinares e 

integradores, tanto em nível de conhecimentos quanto em nível de oportunidades com 
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situações reais da vida e do trabalho; contudo, não esclarece como se fará isso, no sentido de 

quais estratégias pedagógicas mediarão esse processo (PPC, 2006). 

Decerto, não é realizando um trabalho isoladamente que se alcança a almejada 

integração. O professor João acredita que muitos docentes até já demonstram uma tendência a 

integrar-se, mas a organização do Instituto não lhes favorece uma efetiva aproximação. E 

como vê a impossibilidade de integrar os cursos de uma só vez, faz a seguinte sugestão: 

“Poderia fazer uma experiência em algumas disciplinas do curso, ou seja, um projeto piloto. 

No curso de Eletrotécnica se poderia fazer isso, envolvendo as disciplinas Máquinas 

Elétricas, Eletrônica, Geografia e História. Fica mais fácil, a partir dessa experiência, 

ampliar para o curso todo, depois para os demais”. Corroborando essa ideia, a professora 

Cinthia assim se posiciona: “A implantação desse currículo precisa ser mais bem 

dimensionada, ou seja, não se pode começar tudo ao mesmo tempo. Talvez, o início por um 

curso piloto seria possível”. E a professora Maria acrescenta: “Provavelmente, conhecendo-

se mais sobre os cursos técnicos, ficaria mais fácil estabelecer essas relações. As visitas aos 

laboratórios poderiam ser um caminho”.  

Na esteira dessas proposições, o professor Antônio sugere que,“na revisão do Projeto 

Pedagógico, seja estabelecida uma carga horária e um professor para a unidade didática que 

vai trabalhar essa perspectiva de integração; algumas Instituições já estão fazendo isso e 

está funcionando. No SENAC, por exemplo, eles fazem projetos que tratam como unidade 

autônoma e que acabam assumindo a função de elemento integrador do currículo na 

representação e na sua execução”. Essa ideia tem a adesão da professora Cinthia: “Não se 

trata da boa vontade do professor para implantar o currículo integrado; isso deve partir do 

institucional, definindo-se horário, a própria carga horária e planejamento”; e também a 

conivência do professor José: “É preciso fazer um horário já definido, ou seja, naquele dia, 

na área de controle ambiental, os professores vão estar livres para a reunião”. Vale 

esclarecer, no que concerne, em particular, às proposições de especificação de horário 

destinado às atividades de integração, que já existe, na carga horária docente, a 

disponibilidade de um dia livre para reuniões. O contraponto está no fato de que somente 

participam desses encontros os professores das disciplinas técnicas, no caso dos cursos dessa 

área. Não se pode, dado o inusitado dessa situação, e no curso de um processo de 

implementação de um Currículo Integrado, deixar de questionar: E como fica a perspectiva da 

integração? 
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Na visão de Pontes (2012, p. 186), 

 

[...] no Projeto do Ensino Integrado foram previstas iniciativas de integração 

curricular que não avançaram pela impossibilidade dos docentes se reunirem 

com a regularidade necessária, visando o desdobramento da proposta 

pedagógica em projetos interdisciplinares e integradores específicos, bem 

como seu acompanhamento, avaliação e redirecionamento. 

   

Insistimos na questão do planejamento como condição indispensável para quem se 

envolve num processo de integração curricular; afinal o ato de planejar sempre exige reflexão, 

tomada de decisão sobre a ação a ser empreendida e uma previsão dos meios para que se 

possa atingir o objetivo pretendido. Está claro que não se pode alcançar o feito inédito de 

reunir todas as áreas para um trabalho conjunto; mas também está claro que as reuniões 

pedagógicas precisam se constituir em espaços abastecidos pelas tensões vivenciadas durante 

esse processo de implementação do Currículo Integrado. Precisam, além disso, incitar os 

professores a pensar a sua prática, na busca de alternativas aos desafios impostos pela 

integração, e até mesmo proporcionar-lhes meios para que possam compreender 

apropriadamente não só o conceito de integração mas também a singularidade do processo em 

que estão envolvidos.  

Tal como nos instrui Cruzoé (2010), não podemos perder de vista a compreensão de 

que vivenciar a integração é uma maneira preparatória para trabalhar a interdisciplinaridade, 

uma vez que a noção de integração carrega um sentido de um aspecto que avança mais na 

qualidade da relação; é o momento do novo, da transformação. Na visão de Fazenda (2009, p. 

103), a integração é uma das categorias epistêmicas da interdisciplinaridade, podendo ser 

caracterizada apenas “pela interação existente entre duas ou mais disciplinas”. Para o autor, 

essa interação pode ir da simples comunicação da ideia até a integração mútua dos conceitos-

chave da epistemologia, da terminologia, do procedimento, dos dados e da organização da 

pesquisa e do ensino, relacionando-os. 

De fato, a interdisciplinaridade aparece como possibilidade de inter-relacionar/ 

articular as disciplinas. O professor Antônio acredita que "existe a possibilidade, no currículo 

integrado, de dois ou mais professores trabalhando em conjunto na mesma sala de aula”, 

apesar de, numa situação concreta, essa experiência ter-lhe parecido um tanto complicada: 

“Tive uma experiência com outro professor na minha aula, mas quando fui participar da aula 

dele, percebi que ele não ficou à vontade”.   
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Essa ação conjunta, defendida pelo professor Antônio, no sentido do trabalho 

interdisciplinar, é uma estratégia bem pertinente para auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. Não obstante, uma vez mais reiteramos: isso requer um bom 

planejamento das atividades, e a instauração de diálogo entre os docentes, visto que é no 

encontro, na partilha que se encontra a riqueza dessa prática interdisciplinar. Por assim 

compreender, o professor Marcos tenta, em sua prática, aproximar-se dessa idealidade: 

“Mesmo sem estar trabalhando com a interdisciplinaridade, a gente vai jogando pontos de 

luz. Quando se trata da linguagem, da comunicação de texto, eu procuro fazer essa 

integração também com a química e a matemática". Esse desejo de colaborar também se 

reflete no discurso do professor João, mesmo ante as limitações impostas: “No curso de 

Eletrotécnica, não conseguimos ainda a integração; mas estamos repensando o projeto do 

curso, inclusive tem uma comissão trabalhando nisso". O professor Pedro, por sua vez, não 

somente se mostra predisposto a colaborar [“eu quero ver a Instituição crescendo de forma 

ordenada e estou disposto a ajudar naquilo que eu posso”] mas ainda apresenta relevantes 

sugestões para alcançar a pretendida integração curricular, conforme seguem enunciadas:  

“separar o ensino integrado em um outro espaço; olhar para os primeiros anos de forma 

especial; formar professores; fazer a revisão dos PPCs; e partir de coisas concretas na 

integração”. Nessa mesma linha apreciativa e propositiva, o professor Matheus constrói seu 

discurso: “Cada um tem que dar sua contribuição ao processo, que é a sua participação. 

Mas, para que o currículo integrado dê resultados favoráveis, é preciso trabalhar a formação 

de professores; criar uma mentalidade integradora; preparar o aluno para o ensino 

integrado; e responsabilizar a instituição no sentido de que esta forneça todos os meios a fim 

de que a integração seja implementada da melhor maneira possível”.   

Como podemos constatar, os docentes não apenas se ativeram às alegações das muitas 

dificuldades a serem superadas no processo de implementação do Currículo Integrado; 

também se mostraram propensos à crença de que a integração é viável. Dentre as mais 

nomeadas queixas, podemos destacar a “fragilidade” da formação dos professores para tal 

enfrentamento. Aliás, um problema que precisa ser solucionado com urgência. Mas pensar 

nessa necessidade implica assumir a ousadia de enfrentar o grande desafio de uma mudança 

de natureza vária: mudança de concepção, de crenças e de posturas do corpo docente e, por 

abrangência, dos alunos e da própria organização do trabalho pedagógico17. Some-se a isso a 

                                                           

17 Ver cap. 3 Ser docente, p. 74. 
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exigência no sentido de o Currículo Integrado ser incorporado pela Instituição como um todo, 

acompanhado de ações sistematizadas, de metodologias de integração e de compartilhamento 

de responsabilidade pelo ensino-aprendizagem, por parte de docentes e de alunos, garantindo 

a sua transposição didática na sala de aula, dentro de uma outra proposta metodológica.  

Sob essa perspectiva, visualiza-se a possibilidade de construção de novas formas de 

articulação teoria-prática. Nessa proposição, fazemos ancoragem em Kuenzer (1985), para 

quem as práticas pedagógicas fundamentadas na absorção passiva deverão ser substituídas 

pela relação ativa e intensa entre o educando e o conhecimento, por meio da ação mediadora 

dos professores, aos quais cabe organizar significativas experiências de aprendizagem.  

Contudo, relativamente a essa propositura, não podemos deixar de alertar para o fato 

de que a vivência dessa implementação metodológica pressupõe uma capacitação em serviço, 

que venha não só despertar nos professores novas ideias, aguçando-lhes o potencial crítico, 

para um trabalho deveras producente mas também orientar práticas interdisciplinares e 

promover seu envolvimento com os novos paradigmas educacionais. 

Nesse sentido, tentativas foram feitas, inclusive no plano da legislação, a partir da 

elaboração de documentos orientadores da integração curricular, a exemplo do Plano 

Pedagógico de Curso (PPC−20013), encaminhado pela Diretoria de Articulação Pedagógica – 

DAPE, da Pró-Reitoria de Ensino do IFPB, como referência aos diversos campi do Instituto 

para a elaboração dos projetos dos cursos técnicos integrados, com base nas novas Diretrizes 

da Educação Profissional, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Esse 

documento, que orienta pedagogicamente os campi, ao tratar das práticas pedagógicas do 

IFPB, assim preconiza: 

  

para viabilizar aos educandos o desenvolvimento de competências 

relacionadas às bases técnicas, científicas e instrumentais, serão adotadas, 

como prática metodológica, formas ativas de ensino-aprendizagem, baseadas 

em interação pessoal e do grupo, sendo função do docente criar condições 

para a integração dos estudantes a fim de que se aperfeiçoe o processo de 

socialização na construção do saber (ORIENTAÇÕES da DAPE, 2013, 

p.28). 
 

Entre as “formas ativas de ensino-aprendizagem” elencadas, nesse mesmo item do 

referido documento, definem-se: a realização de aulas práticas, de aulas expositivas, 

dialogadas; de pesquisas sobre os aspectos teóricos e práticos; de discussão de temas; de 

estudos de caso; de debates provenientes de pesquisa prévia; de seminários; de abordagem 

sobre as novas tecnologias da informação e da comunicação; de dinâmicas de grupo; de 

palestras com profissionais da área; e de visitas técnicas.  
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Parece-nos relevante sublinhar, que, segundo nossa percepção, as recomendadas 

ações/estratégias, tão visivelmente individualizadas, não favorecem, sob a exigência das 

devidas condições, a integração curricular. Também não se faz possível identificar qual o 

percurso metodológico a ser cumprido, nem tampouco os meios a serem empregados pela 

Instituição para dar conta da transposição didática dessa pedagogia para a efetivação de 

práticas integradoras. 

Fazendo um aparte, vale lembrar o professor Antônio, que, como muitos outros 

docentes, reduz a concepção do Currículo Integrado a ações pontuais, dele, dentro da sua 

disciplina. Durante a entrevista explicou como trabalha no ensino integrado: “Sou um 

professor que utiliza estratégias e kits para favorecer a aprendizagem”. Não podemos deixar 

de considerar o fato de que, na perspectiva da prática utilizada pelo professor Antônio, há uma 

mudança em relação ao foco: em vez de centrar-se no ensino, centra-se na aprendizagem do 

aluno. Ele informa que “todo o material, como exercício ou aula, é colocado na internet. 

Assim, eles podem interagir. O professor que trabalha de forma diferente é visto pelos alunos 

como chato, antiquado”. Ao que nos consta, as práticas fechadas e estanques de disciplinas 

isoladas devem ceder lugar às tarefas abertas e às situações formuladas em torno de 

problemas do mundo do trabalho. Ainda assim, por sua forma diferenciada forma de 

trabalhar, o professor Antônio revela uma busca de contextualização; e até pode derivar a 

possibilidade de se criarem, por essa via, mecanismos propícios à construção de significações, 

vez que agregariam aprendizagens que têm sentido para o aluno, por visarem à sua realidade e 

a do mundo do trabalho.  

Enxergando por esse ângulo, podemos melhor perceber que, tanto o conceito de 

contextualização quanto o de interdisciplinaridade precisam ser concebidos como mecanismo 

de superação da fragmentação disciplinar. Nesse sentido, as disciplinas isoladas são 

modificadas e passam a caracterizar uma relação de interdependência. Esses princípios 

utilizados na proposta de integração curricular, nos Institutos Federais, apresentam-se como 

possibilidade para romper com essa compartimentalização e para superar o ser humano 

historicamente cindido pela divisão social do trabalho manual e prático, para pensar e fazer, 

alterando, assim, as relações entre trabalho e educação. 

Não obstante os já muitos ditos acerca do processo de implementação do Currículo 

Integrado no IFPB, restam ainda por dizer/expressar os desejos latentes em termos de futuro. 

Nessa perspectiva futurista, a professora Paula assim se manifesta: “Meu sonho é que quando 

eu sair já estejam com os PPCs dos cursos integrados aprovados e rodando nos cursos”. O 

professor José também tem seu desejo de porvir: “Quando eu sair, quero deixar o currículo 
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integrado, mesmo que seja da equipe, pois o integrado é uma coisa muita complexa. Nesses 

três ou quatro anos, quero deixar uma semente”. Não muito diferente do que deseja, 

intensamente, a professora Maria: “Quero vivenciar essas experiências; a escola como um 

todo precisa estar discutindo e vivenciando o Currículo Integrado”. 

Em resumo, tudo isso refletimos neste capítulo: sobre as mudanças e sobre os 

bloqueios no processo de implementação do Currículo Integrado, em que foram revelados os 

sentidos atribuídos pelos professores a esse processo, a exemplo do reiterado pensamento de 

que a integração tem de ser assumida pelo coletivo do Instituto, o que se vem alinhar às 

inumeráveis menções aos limites impostos, tanto no campo teórico quanto no campo prático 

da integração curricular. A impressão que fica é a de que, na ideia de integração concebida 

pelos sujeitos entrevistados, ainda se entremeia a incerteza conceitual sobre o tema. E isso é 

preocupante, pois, como bem diz Bernstein (1977), é preciso estar atento a alguns aspectos 

importantes que garantem, de certa forma, vantagens no desenvolvimento do Ensino 

Integrado. Para o autor, precisa haver algo consensual com respeito à noção integradora, se 

desejarmos que essa funcione.  

Mas também é preciso entender, como nos orienta Ramos (2011), que os sujeitos – 

docentes, técnicos, estudantes – têm sua história, seus desejos, suas dúvidas e suas 

convicções; não são abstratos nem genéricos, mas concretos e singulares; elaboram suas 

próprias concepções sobre as diretrizes educacionais a que são submetidos e as reelaboram 

em busca de uma coerência que sustenta a razão de seu trabalho. O Currículo Integrado 

implica justamente uma decisão política e pedagógica com aqueles que apostam numa 

experiência pedagógica não autoritária, não se podendo constituir simplesmente numa 

adequação à legislação vigente.  

Numa consideração final, em arremate a todas as muitas outras, trazidas à luz neste 

percurso investigativo, podemos dizer que os resultados desta pesquisa apontam para o fato 

(constatado) de que as possibilidades de integração curricular nos cursos técnicos do IFPB 

continuam pulsantes. E que a culminância desse processo – a efetiva implementação do 

Currículo Integrado – coloca-se na dependência da ultrapassagem de seu maior impedimento: 

a visível descontinuidade das ações em prol desse alcance.  

Para um melhor entendimento dessas possibilidades, elaboramos uma síntese, com 

base em Sacristán (2013), conforme se evidenciará no quadro seguinte. 
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A discussão da integração, a partir da década de 1980, faz parte de um processo e de 

uma luta histórica que vem sendo construída na categoria docente. Como podemos perceber, 

além dos limites evidenciados pelos professores, eles apontam que há possibilidades dessa 

integração curricular. Conforme figura abaixo, apresentamos outra forma de entender esse 

processo que não se limita à configuração do IFPB, mas está inserida em um contexto mais 

amplo da sociedade que busca romper com a fragmentação curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Elementos Estruturados e Estruturantes à Integração Elaborado a partir de Sacristán (2013). 
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Se analisarmos o quadro acima em paralelo com a figura 9, percebemos duas 

dimensões possíveis ao currículo integrado, apresentadas em triangulação. No caso da 

segunda triangulação em pontilhado, apontamos para aspectos não considerados na relação 

entre elementos estruturantes e estruturados (figura 9). Desse modo o currículo como 

elemento cultural permanece  no âmbito de possibilidades. 

 

 

 

 
 

 

Figura 10: Possibilidades da Integração Elaborado pela autora 



172 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nossa curiosidade epistemológica instigou-nos a investigar sobre a pressuposta 

existência de um conjunto de fatores que se vêm interpondo como obstáculos à 

implementação do Currículo Integrado nos cursos técnicos do IFPB. No delineamento do 

desenho desta pesquisa, optamos por investigar o campus central de João Pessoa, por ser este 

o mais antigo e o mais complexo. Entretanto, mesmo tendo assim circunscrito o lócus de 

nossa pesquisa, acreditamos que os achados oriundos desse particular investimento podem 

contribuir para o encaminhamento de processos de integração curricular nos outros campi 

(considerando-se, em nível de pressuposição, que os enfretamentos serão bem similares) e 

também para a instituição de um debate mais amplo na rede federal de ensino.  

A uma primeira visão dos dados empíricos, já vimos prenunciada a relevância deste 

estudo, na medida em que, por eles, fomos desvelando os fatores de impedimento à 

implementação do Currículo Integrado no Instituto e, em deriva, descortinando um cenário 

comum/inerente à integração dos ensinos médio e técnico praticados nos Institutos Federais.  

           No processo de obtenção dos dados, optamos pela aplicação da entrevista 

compreensiva, que se fez pertinente para que pudéssemos compreender o modo como os 

professores vivenciam/promovem suas ações educativas integradas. A opção por esse 

procedimento metodológico possibilitou-nos, na realização das entrevistas, proceder a uma 

“escuta ativa e metódica” dos dizeres docentes, das expressões singulares e plurais (aquelas 

decorrentes da imbricação de seus discursos com os discursos sociais) de seus 

pronunciamentos, num processo interpretativo/avaliativo de suas opiniões próprias e do 

entrecruzamento destas com os pareceres dos estudiosos da temática da integração curricular 

e de seus princípios teóricos.   

Vale observar que a preferência por essa maneira de interpretar os sentidos emanados 

dos professores sobre eles próprios e sobre suas relações com o outro (seus pares, a equipe 

pedagógica, seus alunos) e com o mundo circundante (os demais membros da comunidade do 

IFPB) afigurou-se-nos como um caminho viável na tentativa de entender como, de fato, se dá 

a integração do Currículo no âmbito do Instituto. Afinal, é justamente no transcurso da 

interpretação das falas que o pesquisador, em seu papel de “artesão intelectual”, vai tecendo 

suas ideias e fazendo seus descobrimentos, num amplo processo de construção e reconstrução 

de seu objeto de estudo.  
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A abordagem multirreferencial, por sua vez, possibilitou-nos múltiplos olhares sobre o 

objeto de pesquisa, na tentativa de compreender a relação entre os sentidos atribuídos ao 

Currículo Integrado, pelos professores, sempre buscado descobrir a pluralidade de fatores 

implicados em sua implementação (os indicadores de bloqueios e os indícios de mudanças). 

Essa abordagem – não podemos deixar de registrar – proporcionou-nos o resgate da 

experiência que temos vivenciado; mas, certamente, isso não nos coloca no plano da 

acomodação, induzindo-nos a uma observação “beata” e passiva; mesmo porque não podemos 

confiar, demasiadamente, em nossas experiências, em nossos achismos/preconcepções, 

quando estamos diante da oportunidade de assumir uma atitude crítico/reflexiva que, mais 

seguramente, nos conduzirá ao alcance de nosso propósito de descoberta. 

A análise dos sentidos atribuídos ao Currículo Integrado serviu-nos de base para 

imprimir credibilidade ao fato de que a implementação do Currículo Integrado apresenta uma 

série de potenciais de bloqueios/tensões, assinalando-se, entre outros, dois pontos capitais: a 

visível descontinuidade das políticas educacionais e ainda a forma como estas são 

estabelecidas (por decreto), e a falta de clareza conceitual sobre o que seja a integração (os 

professores demonstram ter tão-somente noções vagas/confusas sobre o Currículo Integrado), 

que é definida, quase sempre, como articulação entre as disciplinas, contextualização entre 

as disciplinas, formação técnica em todas as disciplinas, trabalho com conteúdos específicos 

etc. Vemos aí um agravante que nos levou a questionar: se demonstram desconhecer os 

pressupostos teóricos da Integração, pelos quais deveriam nortear suas ações educativas, 

como podem, então, desenvolver ações em prol da implementação de um currículo integrado?  

Não é de se estranhar, pois, em razão desse desconhecimento generalizado, que se 

tenha de enfrentar uma enorme resistência de parte dos professores para que se disponham a 

envolver-se em projetos integradores. Traduzindo-se o dito numa situação concreta, 

relembramos que, ao longo desse processo de implementação do Currículo Integrado, os 

professores foram, inúmeras vezes, estimulados a utilizar estratégias integradoras, com as 

quais se haviam familiarizando em eventos promovidos pelo Instituto. Não obstante, passado 

o entusiasmo do momento, voltavam a insistir em suas práticas individualizadas. É justamente 

por permanecerem, assim, ensimesmados em sua atuação docente solitária, que despercebem 

a importância do trabalho colaborativo como o principal fator de integração.  

Convém, no entanto, admitir que essa política curricular de integração provocou um 

grande impacto na prática pedagógica desses professores, colocando-lhes desafios de vária 

natureza, sobretudo o desafio de lidar com as falibilidades de sua própria formação docente. A 

maioria dos professores revelou, em seus discursos, ter pouco domínio do conhecimento da 
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teoria que sustenta as suas práticas, especialmente no que concerne ao ensino médio integrado 

à educação profissional. Na mesma proporção, também se mostram um tanto alheios aos 

princípios e fundamentos da integração curricular e da proposta pedagógica do curso em que 

atuam. Os professores da formação geral, por exemplo, que ministram aulas nos variados 

cursos, nem se dão conta da necessidade de uma mudança de enfoque teórico-prático no 

sentido de atender às singularidades das diversas áreas de conhecimento.  

Essa condição especial em que se realiza o trabalho dos professores da formação geral 

(atuando sistematicamente nos diversos cursos) não somente lhes cobra maestria didática para 

ministrar aulas adequadas às especificidades de cada curso mas também os coloca em situação 

de impedimento para participar das reuniões pedagógicas com os professores da formação 

técnica. Isso termina por dificultar a elaboração de um planejamento integrado – estruturado 

no coletivo docente.  

Não queremos com isso induzir ao pensamento de que o potencial de dificuldades da 

integração está centrado unicamente nos docentes. Todos que fazem o Instituto são 

potencialmente responsáveis. Todavia, não podemos obscurecer o fato de que as tensões  

entre os professores da formação geral e os da formação específica – marcante no Instituto, 

até mesmo em termos de espaços físicos (os professores do andar de cima do prédio/cultura 

geral versus os professores do andar de baixo/formação técnica) – constitui-se em um dos 

grandes entraves em momentos de construção de práticas integradoras, prejudicando, 

sobremaneira, a implementação do Currículo Integrado. Mais uma razão para que a tendência 

às práticas fragmentadas ganhe cada vez mais sobrevida; afinal, numa tal configuração, têm o 

aval do modelo organizacional e cultural da Instituição. E, por esse arranjo, ainda que 

confrontada com os discursos de valorização do Currículo Integrado, a disciplinarização 

continua assumindo sua primazia: os procedimentos de seleção e organização dos conteúdos 

de ensino mostram-se ainda muito vinculados às particularidades das disciplinas, numa 

comutação/convivência harmoniosa (?) com as propostas de integração curricular.  

Esse modo de condução do ensino-aprendizagem sinaliza a direção tomada, pelo 

Instituto e pelos professores, em favor da demanda mercadológica, um preceito que ainda 

cultuam em suas práticas, e se fortalece em seus discursos, contrariando os ritos de passagem 

para o ensino integrado, que, além de visar à satisfação dessa demanda, contempla outras 

dimensões políticas, econômicas, sociais e culturais.  

Ao que parece, estamos diante de dois projetos: de um lado a perspectiva instrumental; 

de outro lado, a perspectiva de integração, ambas com suas contradições, uma vez que 
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apresentam arcabouços teóricos que expressam maneiras diferentes de concepções da 

realidade. Enquanto a visão instrumental volta-se para o saber fazer, a fim de atender às 

demandas do mercado de trabalho, a visão integradora volta-se para uma modalidade de 

formação que busca a transformação dos sujeitos em seres deveras capazes de viver a sua 

(in)completude.  

Por todas as considerações precedentes, não nos restam dúvidas quanto ao fato de que 

a implementação do Currículo Integrado no IFPB instituiu não apenas um novo modus 

faciendi mas também um novo modus vivendi a ser observado por todos os que, direta ou 

indiretamente, estão envolvidos nesse amplo projeto de mudança. Afinal de contas, não se 

pode vivenciar a integração, nem mesmo ficando à sua margem − sem fazer a travessia 

completa −, em estado de isenção plena ou de mera contemplação. De uma forma ou de outra, 

serão todos “tocados” pelos ventos da mudança em devir. É isso que vem acontecendo no 

Instituto Federal da Paraíba: adeptos ou não à implementação do Currículo Integrado estão 

todos, de alguma maneira implicados; a integração, por sua vez, também se implica na prática 

de todos. Os professores, particularmente, têm essa clareza. Por isso mesmo, é a partir de suas 

percepções que podemos enunciar, em síntese (e em reforço à nossa tese), o conjunto de 

fatores que obstaculizam a implementação do Currículo Integrado no IFPB – Campus de João 

Pessoa. Dentre tantas outras alegações, destacamos aquelas que, nos discursos docentes, 

sobressaíram-se em termos de reiterados já-ditos:   

 

 a falta de diálogo entre os professores da formação geral e os professores da 

formação específica, o que implica a ausência de um planejamento conjunto e 

sistemático; 

 

 a vivência de um embate cotidiano na prática docente, visando à formação do 

cidadão tecnicamente competente: a formação geral prepara para a cidadania e 

a formação específica para o  atendimento ao mercado de trabalho, tal como 

explicita o professor José;  

 

 a ausência de clareza teórica dos professores quanto ao conceito de Integração e 

a dificuldade de desenvolvê-la na prática cotidiana derivam implicações de 

natureza vária à sua prática;   
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 a falta de continuidade do processo de sistematização da Integração Curricular, 

bem como a não socialização das propostas produzidas; 

 

 a má distribuição de tempos e espaços no Instituto, seu excesso de burocracia e a 

sobreposição de questões administrativas às pedagógicas; 

 

 a insistência dos professores em cultuar rotinas e práticas reconhecidas e 

consagradas em detrimento do uso de estratégias integradoras para orientar suas 

ações educativas; 

 

 a crença dos professores bacharéis na sua falta de qualificação para atuar no 

ensino integrado; 

 

 a estrutura organizacional do Instituto; 

 

 a ampliação do Instituto e, consequentemente a diversificação da oferta, os perfis 

diferenciados dos alunos impactam diretamente nas práticas educativas dos 

professores. 

 

Mas vale considerar o fato de que, apesar das muitas alegações em sua “justa causa”, 

os professores reconhecem a viabilidade da integração, desde que seja esta uma opção 

assumida/incorporada pela Instituição como um todo, o que implica/requer uma perfeita 

sintonia do projeto pedagógico com as ações didático-pedagógicas 

Em resposta aos “apelos” docentes, e pensando na construção/concretização do 

“inédito viável”, que vislumbramos em seus permanentes movimentos de vir a ser, elencamos 

algumas proposições, alinhadas aos pressupostos que nos conduziram neste percurso 

investigativo, que visam a uma condução mais consequente do processo de implementação do 

Currículo Integrado nos cursos técnicos do IFPB. Por suposto, nesse processo, faz-se 

pertinente considerar:  

 

 a integração dentro de cada disciplina e de cada conteúdo, visando à superação 

das dificuldades de estabelecer relações entre conteúdos afins; 

 



178 

 

 uma fundamentação teórica sobre o conceito de Integração Curricular para que 

os docentes possam melhor organizar suas práticas, considerando que não há 

uma clareza dessa concepção; 

 

 a sistematização de atividades coletivas, como forma de melhorar as relações 

entre todos os envolvidos no processo de integração curricular; 

 

 o desenvolvimento de uma política de formação continuada para professores; 

em especial, para os professores bacharéis, como forma de fazê-los perceber   

que suas experiências formativas podem/devem constituir-se em uma referência 

à construção do conhecimento formativo; 

 

 o acompanhamento e a revisão permanente do Projeto Pedagógico dos Cursos 

Integrados, como expediente de realimentação e aperfeiçoamento contínuo do 

processo; 

 

 o estabelecimento de espaços/tempos no calendário acadêmico para reuniões 

sistemáticas, a fim de que os professores possam avaliar e planejar ações 

integradas a serem desenvolvidas;  

 

 a organização de espaços de formação da prática docente, visando possibilitar ao 

aluno uma educação na perspectiva integrada, bem como a criação de espaços 

de discussões, fóruns e grupos de trabalho com o objetivo de mudar esse cenário 

e construir um currículo que fomente uma educação integrada, numa conjunção 

que contemple trabalho, ciência e cultura; 

 

 a promoção de encontros sistematizados entre os professores, visto que se faz 

imperativo um planejamento coletivo, como reconhece um dos interlocutores: 

“Como integrar se a gente não se encontra?” Isso remete a uma reorganização 

do tempo e do espaço escolar, tendo em vista a necessidade de proporcionar 

momentos de diálogos entre os professores da formação geral e os da formação 

específica, bem como a comunicação e o compartilhamento da tomada de 

decisão;  
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 a definição de estratégias que ampliem o envolvimento dos estudantes do 

Ensino Integrado nesse processo de Integração Curricular, bem como que 

contemplem a comunidade externa, uma vez que essa discussão está ainda muito 

restrita à Instituição; 

 

 a promoção de trabalho com projetos integradores, projetos interdisciplinares, 

prática profissional integrada, unidade integradora, reuniões pedagógicas, visitas 

técnicas, entre outros, que se apresentam como estratégias que podem ser 

utilizadas pelos professores no desenvolvimento de um trabalho integrado; 

 

 a utilização de sequências/unidades didáticas integradoras, com uma carga 

horária específica, a partir de determinados problemas, sendo estas planejadas 

por professores e alunos, buscando a unificação e a convergência dos 

conhecimentos;  

 

 o processo de revisão e de atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio precisa ser redimensionado na perspectiva 

de que a metodologia usada pode considerar a matriz como uma estratégia de 

integração e, não apenas, de adequação ao tempo formativo. 

 

 

Como se pode constatar, entremeiam-se, nessas proposições, intencionalidades de 

implementação do Currículo Integrado, vez que se apresentam sugestões/soluções ao alcance 

do “inédito viável”. Não obstante, na contramão desses propósitos de mudança, está a 

realidade do Instituto, para o qual a integração ainda é uma meta a ser alcançada. E parece 

haver uma boa razão para a alegada descontinuidade desse processo: a implementação do 

Currículo Integrado, vale dizer (sem o tom de um imperativo categórico), ainda se configura 

como um processo dilemático para a maioria dos professores do IFPB, que se veem prenhes 

de dúvidas, de incertezas, e de perplexidades; mas, contraditoriamente, alimentados por seus 

potenciais de mudança, a qual, por certo, se dará de forma lenta e gradual. Mas tudo isso faz 

parte de nossa própria condição de seres inacabados, sempre em busca de uma completude 

por vir.  

          Em suma, precisamos enxergar esta pesquisa em seu estado de incompletude, pois as 

nossas produções também padecem de seus inacabamentos. À luz dessa perspectiva emerge a 
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certeza de que novas investigações sobre o Currículo Integrado no âmbito dos Institutos 

Federais tecerão outros fios de discursos, com tantas outras revelações, quiçá mais 

promissoras. Não que nos coloquemos fora dessa visão de um futuro promissor, pois, mesmo 

o fato de admitirmos o Currículo Integrado como uma utopia, não o configura como uma 

prática impossível, mas como necessária desconstrução histórica de polarizações entre a 

formação geral e a formação profissional e sendo assim, uma proposição pedagógica que se 

comprometa com a utopia de uma formação integrada.         

Investindo-nos de nosso papel de pedagoga, compreendemos que as questões, 

suscitadas nesta pesquisa afetam nosso cotidiano nos Institutos Federais. Por isso mesmo, 

almejamos uma integração que conjugue o eixo trabalho-educação como princípio educativo. 

Essa perspectiva nos induz ao propósito de estudar as formas de organização de trabalho, na 

sua dinâmica e na sua relação com os princípios educativos, tendo ciência da necessidade de 

nossa ação mediadora na travessia para esse “inédito viável” – o Currículo Integrado do 

Instituto Federal da Paraíba – Campus de João Pessoa.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

PESQUISA CIENTÍFICA EM NÍVEL DE DOUTORADO 

TÍTULO: A BUSCA POR UM INÉDITO VIÁVEL: os sentidos do Currículo Integrado no 

IFPB 2004- 2014 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE SIGILO  

 

 

 

Termos de consentimento e de sigilo 

a) A pesquisa tem o objetivo de compreender os sentidos atribuídos por docentes do IFPB ao 

Currículo Integrado, relacionando-os com as dificuldades dessa implementação.  

 

b) As informações coletadas por meio do questionário serão utilizadas, exclusivamente, para 

fins acadêmicos. 

 

c) A privacidade dos entrevistados será preservada, de modo que os participantes da pesquisa 

que serão entrevistados não terão suas identidades reveladas em hipótese alguma. Assim, em 

qualquer trabalho ou publicação decorrente da pesquisa os nomes ou apelidos dos 

entrevistados serão substituídos por um código, conhecido, exclusivamente, pela 

pesquisadora. 

 

d) Os dados gerados por meio deste estudo serão guardados com absoluta confidencialidade.  

 

e) TERMO D AUTORIZAÇÃO 

Ciente dos termos contidos neste formulário, declaro concordar em participar deste estudo. E 

autorizo a pesquisadora Ana Lúcia Ferreira de Queiroga, Pedagoga, RG 354.415.82-CE, a 

utilizar as informações obtidas neste estudo em publicações científicas. Concedo também o 

direito de retenção das informações obtidas e o uso delas para fins de ensino e divulgação 

científica, desde que mantido o absoluto sigilo sobre a minha identidade. Estou ciente que 

nada tenho a exigir de ressarcimento ou indenização pela minha participação na pesquisa. 

João Pessoa-PB, _______, de ____________________de 2015. 

De acordo, ____________________________________________________ 

(Assinatura do participante) 
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