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RESUMO: O objetivo deste artigo é expor os resultados da pesquisa vinculada ao 
Projeto  de  Intervenção  Pedagógica  desenvolvido  no  âmbito  do  Programa  de 
Desenvolvimento  Educacional  (PDE),  pesquisa  realizada  nos  Cursos  de  Ensino 
Médio  Integrado:  Formação  de  Docentes  e  Administração,  ambos  do  Colégio 
Estadual  Chateaubriandense,  da  cidade  de  Assis  Chateaubriand,  no  Paraná.  O 
estudo analisa as dificuldades de integração entre as disciplinas da base nacional 
comum e  as  disciplinas  específicas,  e  também aponta  algumas  sugestões  para 
superá-las. A pesquisa, além do estudo realizado no referido colégio, teve também a 
contribuição de professores das disciplinas técnicas da Rede Estadual de Ensino do 
Paraná, por meio do Grupo de Trabalho em Rede (GTR), os quais puderam refletir e 
sugerir  a  respeito  dessa  integração.  A  pesquisa  foi  desenvolvida  em  uma 
abordagem qualitativa, através de questionários aplicados para professores, equipe 
técnica pedagógica e direção dos referidos cursos. Como contribuições ao estudo da 
problemática  da  integração,  serão  expostas  também  as  reflexões  dos  trabalhos 
realizados pelo Grupo de Apoio à Implementação do Projeto na Escola, formado por 
professores dos dois cursos, os quais,  durante os Grupos de Estudos, tiveram a 
oportunidade de analisar  as possibilidades de articulação entre  as disciplinas do 
currículo  integrado,  contribuindo  para  o  rompimento  da  dualidade  histórica  e 
estrutural existente na educação.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino médio integrado. Educação profissional. Integração.  

ABSTRACT:  The aim of this paper is to present the search results linked to the 
Educational  Intervention  Project  developed  under  the  Program  for  Educational 
Development - PDE, this search took place in Integrated School: Teacher Education 
and  Administration,  both  of  State  College  Chateaubriandense  in Assis 
Chateaubriand, Paraná. The study examines the difficulties of integration between 
the  commum national  base and the specific  disciplines,  and also  provides some 
suggestions  for  overcoming  them.  The  research,  in  addition  to  the study in  that 
college,  had also the contribution of teachers in technical disciplines of  the State 
Schools of Paraná, through the Working Group Network - GTR, which  they could 
reflect and suggest about this integration. The study was conducted in a qualitative 
approach,  using questionnaires to teachers,  staff,  teaching and direction of  these 
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courses. As contributions to the study of the problem of integration will also set out 
the reflections of the work undertaken by the Implementation Support Project in the 
School, consisting of teachers from two courses, which over the study groups, they 
had  the  opportunity  to  examine  the  possibilities  of  coordination  between  the 
disciplines of the integrated curriculum, contributing to the disruption of historical and 
structural duality that exists in education.

Keywords: High school integrated. Professional education. Integration.

1. INTRODUÇÃO

A partir de 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, volta com muita 

consistência o debate sobre a separação obrigatória do ensino médio da educação 

profissional,  motivada  pelo  Decreto  Federal  nº  2.208/1997  e  o  Programa  de 

Expansão da Educação Profissional  (PROEP).  A reforma do ensino médio e da 

educação  profissional  contou  com  financiamento  e  orientações  dos  organismos 

internacionais,  especialmente  com  o  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento 

(BID). Dentre outras orientações para a política educacional estavam à definição e a 

orientação para a separação curricular dos cursos do ensino médio e do ensino 

técnico.  Muitos  segmentos  educacionais  que  tinham  relação  com  a  Educação 

Profissional,  inclusive  o  governo  do  Paraná,  não  satisfeitos  com  essa  política 

educacional neoliberal, organizaram vários movimentos em prol do retorno de um 

ensino  médio  e  ensino  técnico,  com  organização  curricular  integrada.  Essa 

insatisfação se  refletiu  na revogação do referido  Decreto  Federal  nº  2.208/1997, 

originando o Decreto Federal nº 5.154/2004, possibilitando a integração do ensino 

médio e profissional com uma nova proposta curricular. 

Particularmente,  no  Paraná,  em  2004,  retorna-se  a  oferta  pública  e 

gratuita da Educação Profissional, na modalidade subsequente, para os egressos do 

ensino médio e na modalidade ensino médio integrado, para os egressos do ensino 

fundamental,  porém,  o  segundo  encontrou  muitas  dificuldades  na  sua 

implementação,  dentre  elas,  dificuldades  de  como  trabalhar  com  um  currículo 

integrado. 

Diante do exposto, realizou-se uma pesquisa de campo, para levantar as 

dificuldades encontradas para a integração no ensino médio integrado, no que diz 

respeito às disciplinas da base nacional comum e as disciplinas técnicas e também 
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elencar  experiências  bem  sucedidas  que  possam  contribuir  para  superar  essas 

dificuldades.

Este artigo traz os resultados dessa pesquisa e também de outras ações 

realizadas  com  os  professores  do  Ensino  Médio  Integrado  dos  Cursos  de 

Administração e de Formação de Docentes, do Colégio Estadual Chateaubriandense 

(EMNP), que, no desenrolar da implementação do Projeto de Intervenção, puderam 

refletir  discutir,  opinar e sugerir  caminhos para a concretização da integração no 

ensino médio. 

2. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SUAS CONCEPÇÕES

A educação brasileira carrega consigo, desde o início da sua história, uma 

concepção que tem duas vertentes, sendo uma para atender à classe trabalhadora e 

outra para atender à classe dirigente, confirmando, assim, segundo Ramos (2007, p. 

2),  a  dualidade  educacional,  que  é  manifestada  pela  dualidade  social,  fruto  da 

sociedade  capitalista.  Dessa  maneira,  está  posta,  de  forma  bem  clara,  a  “[...] 

distinção  entre  aqueles  que  pensam  e  aqueles  que  executam  as  atividades” 

(MOURA, 2007, p. 8). Desttut de Tracy, afirma essa distinção, dizendo:

Os homens de classe operária têm desde cedo a necessidade do trabalho de seus filhos. Essas 
crianças precisam adquirir desde cedo o conhecimento e, sobretudo, o hábito e a tradição do trabalho 
penoso a que se destinam. Não podem, portanto, perder tempo nas escolas, [...]. Os filhos da classe 
erudita,  ao  contrário,  podem dedicar-se  a  estudar  durante  muito  tempo;  têm muitas  coisas  para 
aprender para alcançar o que se espera deles no futuro. Esses são fatos que não dependem de 
qualquer  vontade  humana;  decorrem  necessariamente  da  própria  natureza  dos  hímens  e  da 
sociedade: ninguém está em condições de mudá-los. Portanto trata-se de dados invariáveis dos quais 
devemos partir. (TRACY, 1908, apud MARISE, 2007, p. 2).

Com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei Federal nº 4.024/1961), essa dualidade ainda persistiu mesmo sendo 

maleável  na  passagem  entre  o  ensino  profissionalizante  e  o  secundário 

(MANFREDI, 2002, p. 103). 

Kuenzer enfatiza que essa Lei trouxe mudanças significativas, sendo que 

uma delas foi o reconhecimento da “[...] integração completa do ensino profissional 

ao  sistema  regular  de  ensino,  estabelecendo-se  a  plena  equivalência  entre  os 

cursos  profissionalizantes  e  os  propedêuticos,  para  fins  de  prosseguimentos  de 

estudos” (2005, p. 29). 

 
Universidad
e

  Ensino Fundamental (8 anos)
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Para  Moura,  os  currículos  continuavam  concedendo  vantagens  aos 

conteúdos  exigidos  para  o  ingresso  ao  ensino  superior  e  nos  cursos 

profissionalizantes  os  conteúdos  eram  presos  às  necessidades  emergentes  do 

mundo do trabalho, mas, por outro lado, “[...] dá plena equivalência entre todos os 

cursos do mesmo nível sem a necessidade de exames e provas de conhecimento 

visando à equiparação” (2006, p. 11). 

A Lei Federal nº 5.692/1971 trouxe mudanças em nível de 1º e 2º graus 

– constituía uma educação profissional em nível médio, como sendo para todos, na 

direção de uma profissionalização obrigatória com ênfase para uma gama de cursos 

que tinham como objetivo central  a contenção do acesso ao ensino superior. Na 

década de 1970, os índices de acesso ao chamado ensino de 2º grau não atingiam 

20% da população em idade escolar. A profissionalização generalizada atendia a 

orientações e a interesses vinculados à Teoria do Capital Humano. O ensino de 1º 

grau reuniu o primário e o ginasial e o 2º grau assimilou o colegial. O ensino de 1º 

grau com duração de oito anos (7 aos 14 anos de idade), dividido em 1ª a 4ª série e 

5ª  a  8ª  série,  e o  2º  grau com duração de três anos (15 a 17 anos de idade). 

Segundo Moura,  “[...]  ao  invés  de  ampliar  a  duração do 2º  grau  para  incluir  os 

conteúdos  da  formação  profissional  de  forma  integrada  aos  conhecimentos  das 

ciências, das letras e das artes, o que houve foi a redução dos últimos em favor dos 

primeiros [...]”.  Neste sentido, o ensino de 2º grau profissionalizante era para ser 

ofertadas  em  todas  as  escolas  públicas  e  privadas  do  país.  No  entanto,  esta 

profissionalização  se  restringiu  apenas  às  escolas  públicas,  enquanto  que  as 

escolas  privadas  continuavam  oferecendo,  quase  em  sua  maioria,  um  currículo 

propedêutico,  voltado para o atendimento às elites,  “[...]  que reforça  a dualidade 

entre educação básica e educação profissional”  (MOURA, 2006, p. 10-13).

Demonstramos essas mudanças, através do seguinte quadro:
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Ensino Médio

Lei - 5692/71

Instituía profissionalização compulsória 
para o ensino secundário

Quadro I – Ensino Médio – Lei 5692/71

Fonte: MANFREDI, 2002 p. 106

Cunha (1997, p. 5) afirma que a Lei Federal nº 5.692/1971, no que se 

refere  à  profissionalização,  não  foi  adiante.  Não  teve  condições  objetivas  para 

transformar todo o ensino de 2º grau público na perspectiva de articulação entre a 

educação  geral  e  o  ensino  profissionalizante,  sofrendo  várias  alterações  num 

pequeno espaço de tempo. 

Volta-se, então, novamente à velha dualidade estrutural, originada pela 

divisão  de  classes  e  que  não  pode  ser  sanada  na  esfera  do  projeto  político-

pedagógico escolar (KUENZER, 2005, p. 30). 

 
Universidad
e
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Ensino
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Formação
Profissionalizante
1 a 2 anos

Formação básica
1 a 2 anos

Estrutura paralela de
Formação profissional
(cursos 
profissionalizantes)

  Ensino Fundamental (8 anos)
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Segundo Ramos (2001, p. 6)  a Lei Federal nº 5.692/1971 contém três 

aspectos  que  merecem  destaque:  o  fim  do  exame  de  admissão  ao  ginásio;  o 

aumento da escolarização inicial; e a profissionalização obrigatória no 2º grau. 

Em 1996, com a promulgação da atual LDB, Lei nº 9.364/96, a educação 

é organizada em duas etapas: educação básica e educação superior. A educação 

profissional  é  estabelecida  como  modalidade  a  ser  ofertada  em  vários  níveis, 

permitindo,  desse modo,  sua flexibilidade e  integração  ou não das  duas  etapas 

educacionais, ou seja, vinculada direta ou paralela à educação básica e superior. A 

educação profissional é considerada como uma modalidade, não fazendo parte da 

educação regular brasileira (MOURA, 2006, p. 16). Continua o modelo dualista, em 

que ocorre, de um lado, um ensino preliminar que prepara para ingressar no ensino 

superior e, de outro lado, um ensino técnico que prepara para atender ao mercado 

de trabalho (FRIGOTO, CIAVATTA, 2004, p. 21).

A LDB de 1996 considera que a educação deve abranger os processos 

formativos  que  se  iniciam  na  vida  familiar,  na  convivência  humana  e  se 

desenvolvem, especialmente,  nas instituições de ensino e no trabalho.  O ensino 

médio – etapa final da educação básica – tem por meta, entre outras, a preparação 

básica para o trabalho, de modo que, atendida a formação geral do educando, ela o 

direcione para o exercício de profissões técnicas (LDB, 1996, §2º, art. 36). 

Ramos enfatiza que:

[...] as principais mudanças foram, por um lado, a definição da identidade do ensino médio como 
educação básica, sendo a última etapa deste nível o responsável pela consolidação da formação que 
se  inicia  na  educação  infantil  e  no ensino  fundamental;  e,  por  outro,  a  separação  da  educação 
profissional técnica da educação básica, adquirindo caráter complementar ao ensino médio. (2001, p. 
125).

Essa separação do ensino médio da educação profissional foi ratificada 

pelo Decreto Federal nº. 2.208, em 1997. Sobre isso, Frigotto afirma:

O Decreto nº. 2.208/97 representa uma regressão ao dualismo e à exacerbação da fragmentação. O 
dualismo  cristaliza-se  pela  separação  das  dimensões  técnicas  e  políticas,  específicas  e  gerais, 
particulares e universais, e pela separação do nível médio regular de ensino da rede não-regular de 
ensino técnico-profissional com organização curricular específica e modular. (2002, p. 215).

Com essas mudanças, a educação profissional passou a ser oferecida em 

três  níveis:  Básico,  independente  de  qualquer  escolaridade  anterior;  Técnico, 

 Ensino 
 Médio
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simultâneo  ou  posterior  ao  ensino  médio  e  Tecnológico,  cursos  de  Educação 

Superior.  Sua  oferta  era  curricular  por  módulo  com  cursos  de  curta  duração, 

permitindo  ao  aluno  realizar  diversos  cursos  de  qualificação  em  momentos 

diferenciados (FERREIRA e GARCIA, 2005, p. 149).

Entretanto,  com  a  edição  do  Decreto  Federal  nº  2.208/1997,  ficou 

determinado que a educação profissional passasse a ter uma organização curricular 

própria e separada do ensino médio. A luta por uma formação unitária no ensino 

médio recuou novamente.  A dualidade persiste  com a separação entre  o ensino 

médio e o ensino técnico, criando duas redes distintas, uma para atender à classe 

dirigente e a outra para atender à classe trabalhadora, caminhando numa direção 

contrária de uma escola unitária que atenda a todos (dirigentes e trabalhadores), 

sem distinção.   

Diante  dessa  nova  reformulação,  o  sistema  de  ensino  médio  e 

profissionalizante brasileiro teve a seguinte configuração: 

A reestruturação do ensino médio
e profissional

(de acordo com a Lei Federal 9.394/1996 e o Decreto Federal nº 2.208/1997)

                   Concomitante                                              Sequencial
Quadro II: Reestruturação do Ensino Médio de acordo com a Lei 9394/96 e Decreto 
2208/97
Fonte: MANFREDI, 2002, p. 132

 Ensino 
 Médio

Ensino
Técnico

Universidade
e/ou mercado
de trabalho

UuuuuuuuUniversidade
e/ou mercado
de trabalho

Ensino 
Médio

Ensino
Técnico

Ensino
Técnico
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Com essa configuração, o aluno poderá cursar o ensino técnico e,  ao 

mesmo tempo, cursar o ensino médio (concomitante),  ou após terminar o ensino 

médio (sequencial). Os cursos técnicos poderão ser organizados por disciplinas ou 

com as mesmas disciplinas agrupadas em módulos. A cada módulo cursado pelo 

aluno dava-lhe o direito de um certificado de qualificação. Aos concluintes do ensino 

médio e dos módulos que compõem uma determinada habilitação, além do estágio 

supervisionado, quando exigido, receberão o diploma de técnico (MANFREDI, 2002, 

p.133).

Em 2003, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência 

da  República,  houveram  animadas  discussões  acerca  do  Decreto  Federal  nº. 

2.208/1997,  com  a  participação  de  sindicatos  e  de  pesquisadores  com  amplo 

conhecimento  sobre  educação  e  trabalho,  retornando  a  abordar  a  educação 

politécnica,  compreendendo-a  como  uma  educação:  “[...]  unitária  e  universal 

destinada  à  superação  da  dualidade  entre  cultura  geral  e  cultura  técnica  [...]” 

(MOURA,  2006,  p.  19-20).  Assim  sendo,  passou-se  a  defender  uma  formação 

profissional integrada ao ensino médio, ou seja, uma:

[...] Educação Profissional técnica de nível médio, que contemple a elevação da escolaridade com a 
profissionalização  para  um  grande  contingente  de  cidadãos  cerceados  do  direito  de  concluir  a 
educação  básica  e  de  ter  acesso  a  uma  formação  profissional  de  qualidade,  caracterizando-se, 
portanto, para além de um programa, institucionalizando uma política pública. (PARANÁ, SEED/DET, 
2007, p. 1).

Esse princípio norteador foi  resgatado com o novo Decreto Federal  nº 

5.154/2004, que revogou o decreto anterior (nº. 2.208/1997) e criou a modalidade de 

ensino médio integrado à educação profissional, dando suporte para que o ensino 

médio e o profissional técnico fossem ofertados com matrícula única, assegurando 

ao  educando  um só diploma de  nível  médio-técnico.  Ocorre,  no  entanto,  que a 

dualidade continua no ensino médio, não havendo a obrigatoriedade de oferta do 

ensino  médio  técnico  integrado  à  educação  profissional,  ficando  a  cargo  dos 

Estados e das escolas de ensino médio decidir  se ofertam ou não (COLOMBO, 

2005, p. 21-22).

Os cursos técnicos em nível médio oferecidos nos moldes da Lei Federal 

nº  5.692/1971  tinham  uma  carga  horária  maior  para  as  disciplinas  técnicas, 
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reforçando  o  tecnicismo,  tendo  o  conhecimento  geral  válido  somente  com  o 

relacionamento direto com o conhecimento específico.  Na nova oferta, o currículo é 

integrado em (4) quatro anos, numa perspectiva de assegurar a formação de um 

aluno-cidadão-trabalhador. Ferreira e Garcia, (2005, p. 168), ao comentar os artigos 

39 e 40 da LDB de 1996, que tratam da educação profissional, escrevem:

Integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, sua finalidade é 
conduzir  ao  permanente  desenvolvimento  de  aptidões  para  a  vida  produtiva,  devendo  ser 
desenvolvida  em  articulação  com  o  ensino  regular  ou  por  diferentes  estratégias  de  educação 
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho.

A LDB de 1996, no artigo 35, define com clareza as finalidades do ensino 

médio:

I  –  a  consolidação  e  o  aprofundamento  dos  conhecimentos  adquiridos  no  ensino  fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos;

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 
modo  a  ser  capaz  de  se  adaptar  com  flexibilidade  a  novas  condições  de  ocupação  ou 
aperfeiçoamento posteriores;

III  –  o  aprimoramento  do  educando  como  pessoa  humana,  incluindo  a  formação  ética  e  o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 
a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

Analisando  essas  finalidades,  vemos  que  a  intenção  do  legislador  é 

vencer a dualidade existente, entre educação geral e educação profissional, e, para 

que isso aconteça, há a necessidade de ampliar o ensino médio, tornando-o mais 

extenso (KUENZER, 2005, p. 39). 

Com a nova legislação, coube ao Ministério da Educação apoiar as 

secretarias estaduais de ensino no processo de implantação dessa nova modalidade 

de ensino. 

O  estabelecimento  dessa  nova  modalidade  educacional  requer  o 

rompimento da dualidade estrutural que historicamente dividiu o ensino propedêutico 

da  formação  profissional  no  Brasil.  Com  isso,  precisa-se  realizar  uma  profunda 

revisão de paradigmas e de conceitos que estão implícitos nessa questão e colocar 

um fim à indesejável oposição entre conhecimento geral e conhecimento específico 

(LODI, 2006, p. 1).
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Cabe ao ensino médio integrado à educação profissional  colaborar  na 

melhoria  da  qualidade de ensino  dessa  etapa  final  da  educação  básica.  Em se 

tratando de currículo,  essa modalidade agregará conteúdos do tradicional  ensino 

médio  e  da  tradicional  formação  profissional,  que  serão  ensinados  de  forma 

integrada durante todo o curso, garantindo o indispensável diálogo entre teoria e 

prática. É dada aos alunos a oportunidade de terminar o ensino médio e, ao mesmo 

tempo, contemplá-lo numa formação específica para a sua inserção no mundo do 

trabalho. 

Um  currículo  do  ensino  médio  organizado  com  base  na  integração 

entre a educação geral e a educação profissional representa uma nova proposta que 

exige  uma  nova  maneira  de  transmitir  os  conteúdos,  introduzindo  metodologias 

atrativas que tenham como objetivo assegurar aos alunos uma educação básica e, 

ao mesmo tempo, uma formação para o exercício profissional, ou seja, que integra 

conhecimentos  gerais  e  específicos.  A  integração  do  currículo  é  uma  forma  de 

superar uma parte da desigualdade educacional, existente ao longo da educação 

brasileira, que sempre privilegiou e privilegia as elites, ficando os trabalhadores em 

segundo plano. No Paraná, a educação profissional é parte integrante do Plano de 

Governo, que tem como princípios a educação como direito de todos os cidadãos; a 

universalização do ensino; a escola pública, gratuita e de qualidade; o combate ao 

analfabetismo; o apoio à diversidade cultural; e a organização coletiva do trabalho 

escolar.  Dentre as discussões ocorridas no Estado em relação ao ensino médio 

integrado, sintetizamos aqui alguns pressupostos, na visão da Secretaria de Estado 

da Educação do Estado do Paraná, expostos no documento Fundamentos Políticos 

e Pedagógicos da Educação Profissional do Paraná (PARANÁ, SEED, 2005).

1- Tomar o trabalho como princípio educativo, articulando ciência, cultura, tecnologia 

e  sociedade.  Para  isso,  deve  haver  uma  sólida  formação  geral  alicerçada  nos 

conhecimentos  acumulados  pela  humanidade.  A  organização  curricular  deve 

favorecer a universalização dos bens científicos, culturais e artísticos, tendo como 

base  o  trabalho  como  eixo  articulador  dos  conteúdos,  ou  seja,  como  princípio 

educativo,  atendendo  às  novas  formas  de  articulação  entre  cultura,  trabalho  e 

ciência, com uma formação que procure um novo equilíbrio entre o desenvolvimento 

da capacidade de atuar e trabalhar intelectualmente.
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Nesse aspecto, precisa-se contemplar no currículo atividades intelectuais, 

oferecendo uma educação múltipla para futuras atividades profissionais ainda não 

definidas.  Sabe-se  que  não  é  possível  preparar  as  atividades  profissionais 

complexas e articuladas com a ciência senão com bases sólidas de uma formação 

geral de caráter teórico-prático. Há necessidade também de incentivar a formação 

permanente e contínua, que favoreça a atualização das atividades profissionais e 

culturais, para atender às demandas existentes.

Para  atender  a  esse  preceito,  a  proposta  curricular  da  Secretaria 

contempla as questões seguintes:

• os  princípios  científicos  gerais  sobre  os  quais  se  fundamentam  as  relações  sociais  e 
produtivas;

• os conhecimentos relativos às formas tecnológicas que estão na raiz dos processos sociais e 
produtivos contemporâneos;

• as formas de linguagem próprias das diferentes atividades sociais e produtivas;

• os conhecimentos sócio-históricos e as categorias de análise que propiciem a compreensão 
crítica da sociedade capitalista e das formas de atuação do homem, como cidadão e trabalhador, 
sujeito e objeto da história.

Aceitar o trabalho como princípio educativo significa atribuir para todos os 

trabalhadores o direito ao acesso à cultura, à ciência e à tecnologia, não de maneira 

adestrada, mas de maneira a desenvolver as qualidades intelectuais e práticas dos 

alunos,  na  perspectiva  de  uma formação  humana  mais  geral.  Por  isso,  merece 

destaque  a  importância  da  manutenção  do  caráter  público  da  escola  e  o  seu 

envolvimento na elaboração de uma proposta pedagógica de qualidade. 

2-  Integrar  o  conhecimento básico e aplicado.  A integração deve ter  o  processo 

produtivo e as relações sociais como eixo definidor dos conteúdos, além dos demais 

conhecimentos que compõem as diversas áreas do saber. 

Para  tal,  é  necessário  tomar  o  trabalho  na  sua  dimensão  total,  como 

objeto central  do  universo  das complexas  relações sócio-econômico-culturais,  ou 

seja,  deve-se  substituir  o  conhecimento  da  tarefa  pelo  conhecimento  da  relação 

entre produto e processo.

3- O tratamento metodológico privilegiará a relação teoria/prática e parte/totalidade. 

É  necessário  priorizar  a  busca  do  desenvolvimento,  para  além  da  simples 

memorização de passos e dos procedimentos, ou seja, é preciso que o indivíduo 
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tenha a concepção da totalidade, das relações que ocorrem entre os fatos e a busca 

constante da sua reconstrução no contexto histórico. Nesse aspecto, ressalta-se o 

princípio  pedagógico  que  demonstra  a  ineficiência  das  ações  baseadas  nos 

conteúdos, na quantidade de informações trabalhadas de forma não articulada com 

o contexto teórico-prático,  que não permita a compreensão das estruturas e das 

formas de organização.

Ocorre, contudo, que a prática não fala por si mesma, pois os fatos do 

cotidiano,  ou  fenômenos,  devem  ser  identificados,  contados,  analisados  e 

interpretados,  já  que  a  realidade  não  se  deixa  revelar  através  da  observação 

imediata. Saber entender e compreender o desenrolar dos fatos, bem como as suas 

relações, conexões, estruturas internas, formas de organização, relações entre parte 

e  totalidade  e  as  finalidades  é  indispensável  para  que  ocorra  o  processo  de 

aprendizagem.

4- Os conteúdos que compõem cada percurso formativo deverão ser organizados de 

modo a integrar as dimensões disciplinar e interdisciplinar. O currículo deve permitir 

a articulação de projetos transdisciplinares e ações disciplinares, visando possibilitar 

ao  aluno  o  acesso  à  compreensão  da  realidade,  através  da  apreensão  das 

complexas conexões que articulam parte e totalidade.

Assim, a transdisciplinaridade deve ser entendida como a integração de 

diferentes disciplinas, na construção de novos objetos, com metodologias peculiares, 

num contexto autônomo para constituir novos campos do conhecimento.

5-  Os  conteúdos  da  área  de  comunicação  passam  a  ser  estratégicos,  para  a 

avaliação crítica, para o trabalho com segurança e confiabilidade. Todas as formas e 

modalidades de comunicação devem ser enfatizadas, a fim de inserir o indivíduo nos 

processos sociais e produtivos, além de fomentar o relacionamento interpessoal e a 

sua integração sociopolítica.

6-  Da  mesma  forma,  os  conteúdos  sobre  as  determinações  sociais,  políticas  e 

econômicas deve instrumentalizar o indivíduo para a análise das relações sociais e 

produtivas  e  das  transformações  que  ocorrem  no  mundo  do  trabalho,  a  fim  de 

compreender  o  processo  do  sistema  produtivo  vigente,  sua  estruturação  e 

reestruturação produtiva e as relações entre Estado e Sociedade.
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7-  Considerando  as  relações  entre  ciência,  cultura  e  sociedade,  a  partir  de  um 

pensamento  particularizado  com  o  objetivo  de  reintegrá-lo  ao  todo  depois  de 

compreendê-lo, aprofundá-lo, concretizá-lo, tomando-o como novo ponto de partida, 

faz-se necessário à compreensão de que a produção do conhecimento passa pela 

cultura e pelas diversas áreas do saber, que devem estar contempladas no Projeto 

Político-Pedagógico.  A concepção metodológica que orienta as ações de ensino, 

nesse aspecto, segundo a Secretaria, pode ser sistematizada da seguinte forma:

• o ponto de partida é pouco elaborado, senso comum, enquanto que o ponto 

de  chegada  é  uma  totalidade  concreta,  onde  o  pensamento  recapta  e 

compreende  o  conteúdo  inicialmente  separado  e  isolado  do  todo,  ou  seja,  a 

totalidade parcial será novo ponto de partida para outros conhecimentos;

• os significados vão sendo construídos através da práxis, que resulta não só 

da articulação entre teoria e prática, entre sujeito e objeto, mas também entre o 

indivíduo e a sociedade em um dado momento histórico; 

• o percurso vai  do ponto de partida ao ponto de chegada,  possuindo uma 

dupla determinação, finita ou infinita, não há um único caminho para se chegar a 

uma resposta, como há várias respostas possíveis para o mesmo problema.

3.  A  EXPERIÊNCIA  DE  INTEGRAÇÃO  NO  COLÉGIO  ESTADUAL 

CHATEAUBRIANDENSE 

O Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE prevê que durante o 

seu desenvolvimento o professor PDE deve elaborar um Projeto de Pesquisa a ser 

implementado  na  escola  como  forma  de  intervenção  na  realidade  escolar  e 

aprofundamento do tema de pesquisa elegido pelo Professor.

Fez parte  também das atividades do PDE o desenvolvimento  de uma 

unidade temática e a operacionalização de um Grupo de Trabalho em Rede – GTR, 

contemplando o tema em estudo. 

A implementação na escola partiu, assim, da problemática levantada no 

Projeto  de  Intervenção  a  respeito  das  dificuldades encontradas  para  trabalhar  a 

integração no ensino médio integrado, tendo como objeto geral:  identificar ações 

para superação dessas dificuldades. 
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Assim,  buscou-se  a  fundamentação  teórico-metodológica  através  da 

leitura e discussão do Plano de Curso e estudos de outros documentos que dão 

sustentação à nova prática.  

Partindo  dessa  problemática  levantada  no  Projeto  de  Intervenção,  foi 

realizada uma pesquisa de campo no Colégio Estadual Chateaubriandense – Ensino 

Médio,  Normal  e  Profissional,  nos  Cursos  de  Administração  e  de  Formação  de 

Docentes, através de questionários, para professores, equipe técnica pedagógica e 

direção, sobre os desafios e as medidas a serem adotadas, para a superação das 

dificuldades  existentes  para  trabalhar  com  um  currículo  integrado,  visando  à 

integração entre as disciplinas do núcleo comum e as disciplinas técnicas. Foram 

entrevistados 07 professores, 03 pedagogos, 01 diretor e 01 diretor auxiliar. Quanto 

ao perfil, 06 são do sexo masculino e 06 do sexo feminino; 05 entre 31 e 40 anos, 03 

entre 41 e 50 anos e 01 com mais de 50 anos; 01 é mestre, 09 especialistas e 02 

graduados; 05 são formados em Pedagogia, 01 em Geografia, 01 em Sociologia, 01 

em  Administração,  02  em  Matemática,  01  em  Educação  Física  e  01  em 

Português/Inglês; 10 pertencem ao Quadro Próprio do Magistério (QPM) e 02 ao 

Processo Seletivo Simplificado (PSS). 

Houve  algumas resistências  para  a  realização dessa  pesquisa.  Foram 

distribuídos  18  questionários  e  somente  12  retornaram.  Talvez  seja  pelas 

dificuldades  de  argumentação  sobre  o  assunto  “integração  das  disciplinas  do 

currículo integrado do ensino médio” ou por desinteresse pela problemática, ficando 

bem  claro  que  entre  as  dificuldades  encontradas  está  à  falta  de  integração  e, 

também, a falta de diálogo entre os próprios professores. 

 Questionados sobre se acontece a integração das disciplinas, se existem 

dificuldades  e  se  propiciam  espaço  para  planejar  atividades  de  integração,  os 

diretores responderam que a integração às vezes acontece e que a consideram 

muito importante,  mas existem muitas dificuldades para a sua aplicação e que a 

direção  propicia  espaço  nos  dias  reservados  para  planejamento,  no  início  do 

primeiro e segundo semestre do ano letivo e, também, quando o coordenador do 

curso julgar necessário. 

  Quanto  aos  pedagogos,  responderam  que,  para  implementar  um 

trabalho de integração, é de fundamental importância o diálogo entre os professores 
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e  que  precisa  começar  pelo  planejamento  anual.  Consideram  importante  a 

integração entre as disciplinas, mas não descartam as dificuldades encontradas, por 

falta  principalmente  de  espaço  para  reuniões  para  troca  de  idéias  sobre  os 

conteúdos e sobre metodologias a serem trabalhados.

   Enquanto isso, os professores, na sua maioria,  apontam que nunca 

participaram de atividade de integração das disciplinas do ensino médio integrado na 

escola onde trabalham e que, para programar um trabalho de integração, é preciso 

primeiramente o diálogo entre os professores das diversas disciplinas e reuniões 

para a organização de atividades de integração. Consideram de suma importância a 

integração curricular, mas também não descartam as dificuldades encontradas por 

falta de reuniões para estudo e planejamento, e que alguns professores não têm 

nenhum comprometimento com os cursos. 

A seguir demonstramos alguns gráficos de resultado da pesquisa:

Gráfico 1 - Integração entre as disciplinas do Núcleo Comum e Disciplinas Técnicas 
– Colégio Estadual Chateaubriandense – 2009
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Fonte: Pesquisa realizada pelo autor.

Gráfico  2  -  Participação  em alguma atividade  de  integração  –  Colégio  Estadual 
Chateaubriandense - 2009
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Fonte: Pesquisa realizada pelo autor.
Gráfico 3 - Diálogo entre diretores, pedagogos e professores sobre a integração das 
disciplinas – Colégio Estadual Chateaubriandense - 2009
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Fonte: Pesquisa realizada pelo autor.

Gráfico 4 - Dificuldades para realizar a integração entre as disciplinas – Colégio 
Estadual Chateaubriandense - 2009
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Pelas respostas apresentadas é possível  perceber o  quanto a questão de 

integração ainda representa um desafio para os educadores.

Embora no gráfico 3 se possa perceber a existência de um diálogo sobre o 

tema,  este  ainda  é  incipiente.  E  essa  situação  se  traduz  na  prática  quando  os 

pesquisados reportam que as atividades de integração ocorrem às vezes ou nunca. 

E  é  reafirmada  quando  a  maioria  informa  não  ter  participado  de  atividades  de 

integração.

Destaque-se também que é quase unânime, entre os pesquisados, a opinião 

de que existem dificuldades para realizar a integração entre as disciplinas.

Esse quadro revela que é necessário intensificar esforços e rever estratégias, 

tanto na questão de formação de recursos humanos, como na criação de condições 

materiais, para que se possa vislumbrar a possibilidade concreta de efetivação da 

integração no ensino médio. 

3.1  A CONTRIBUIÇÃO  DOS PROFESSORES DO GRUPO DE TRABALHO EM 
REDE

Contribuíram também, nessa implementação, os professores do Grupo de 

Trabalho  em Rede (GTR),  que expuseram as dificuldades encontradas em suas 

escolas para  a realização da integração e também sugestões para a superação 

dessas dificuldades, relatadas a seguir.

a) Dificuldades que impedem a integração:

• os  docentes  não  têm  conhecimento  de  quais  procedimentos  adotar  com 

vistas à integração, por ser uma modalidade nova; 

• confusão  quanto  ao  sentido  de  integração,  disciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade;

• necessidade  de  reforçar  a  relação  entre  ciência  e  tecnologia  como 

determinantes para a qualidade da educação;

• dificuldade de reunir com os professores das disciplinas do núcleo comum, 

pois, quando convocados, poucos aparecem;

• adequação do planejamento pelos professores, de forma a integrar elementos 

da educação profissional com os conteúdos da disciplina da base comum;
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• falta de entrosamento da equipe pedagógica com a coordenação de curso e 

professores; 

• dificuldades quanto à interdisciplinaridade entre núcleo comum e disciplinas 

técnicas,  devido  ao  fato  de  os  professores  do  núcleo  comum  não  terem 

conhecimento do plano de curso; 

• as aulas do núcleo comum nos cursos integrados são as mesmas do ensino 

médio normal;

• hora-atividade  insuficiente  para  os  professores  das  disciplinas  técnicas 

prepararem  as  aulas  teóricas  e  práticas,  uma  vez  que  estes  não  recebem 

apostilas ou livros;

•  professores  das  disciplinas  técnicas  sem dedicação  exclusiva  ao  ensino, 

tendo que “trabalha por fora” para ter um padrão de vida confortável;

• falta de conhecimento e até de interesse por parte  da equipe pedagógica 

sobre as especificidades da prática docente nos cursos técnicos.

b)  Sugestões  para  superação  das  dificuldades  encontradas  para  a 

integração:

• planejar coletivamente as ações docentes, evitando a fragmentação;

• conhecer a proposta pedagógica do curso técnico;

• repensar cada disciplina e como interagir com elas;

• pensar a integração a partir do mundo do trabalho para as relações sociais;

• compreender o trabalho enquanto construção social do ser humano;

• compromisso com a formação humana dos alunos, a qual requer a apreensão 

dos  conhecimentos  científicos,  tecnológicos  e  histórico-sociais,  pela  via 

escolarizada;

• compromisso com a formação do cidadão/aluno/trabalhador, que precisa ter 

acesso  aos  saberes  técnicos  e  tecnológicos  requeridos  pela 

contemporaneidade;
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• projetos  coordenados por  professores  em suas áreas específicas,  criando 

caminho ou um sentido real para a integração; 

• questões didáticas que promovam melhorias na integração entre professores 

e alunos;

• questões didáticas que promovam melhorias na interação entre professores e 

alunos; 

• conhecimento das diretrizes do ensino técnico; 

• acompanhamento  efetivo  da  equipe  pedagógica  junto  à  coordenação  de 

curso e os professores dos cursos integrados. 

As dificuldades a serem superadas para a construção de um projeto único 

de educação de ensino médio que reconheça e valorize a diversidade e, ao mesmo 

tempo, possibilite a formação integral,  são inúmeras. Certamente que o trabalho, 

seja  no  sentido  ontológico,  como  no  sentido  histórico,  científico  e  cultural,  é  o 

aspecto-chave  para  o  desenvolvimento  desse  projeto.  A  própria  existência  do 

homem e a sua relação em sociedade com a natureza é o ponto de partida para o 

desenvolvimento do conhecimento, que reflete em um conhecimento histórico e que, 

juntamente com a necessidade do trabalho socialmente produtivo,  proporciona a 

motivação para o desenvolvimento científico e tecnológico. 

Entretanto,  acredita-se  que  a  complexidade  desse  assunto  vai  muito 

além, porque nossa riqueza cultural  e social  tem sido perdida historicamente em 

função de que a  necessidade do trabalho  produtivo,  apregoado por  nosso atual 

sistema econômico, tem desvalorizado em muito o histórico-cultural do sentido do 

trabalho como fator social do homem. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

  

Este  artigo  tem  como  propósito  identificar  ações  que  contribuam  para 

superação das problemáticas no que diz respeito à integração entre conhecimentos 

gerais e específicos no ensino médio integrado. 

As políticas atuais, a nível federal e estadual, não tem medido esforços para 

reduzir  as  diferenças  sociais,  tornando-se  possível  uma  educação  única  para 
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dirigentes  e  trabalhadores,  através  do  ensino  médio  integrado  à  educação 

profissional, com base numa proposta de integração entre disciplinas de formação 

geral  e disciplinas técnicas,  assegurando ao aluno um diploma de ensino médio 

técnico. Mas para que esse ensino atenda a contento, há necessidade de superar as 

dificuldades existentes. 

Durante o trabalho de implementação, percebeu-se que os professores quase 

que na sua grande maioria, tem pouco conhecimento da teoria que sustenta às suas 

práticas,  principalmente  com  referência  ao  ensino  médio  integrado  à  educação 

profissional; não organizam espaço no ambiente escolar para discussão no coletivo 

do que estão ensinando, e tão pouco, para planejar e fazer acontecer a integração; o 

planejamento  das  aulas  acontece  uma  vez  a  cada  semestre,  na  semana 

pedagógica, sendo que os professores das disciplinas de formação geral  não se 

reúnem com os professores das disciplinas técnicas para planejar e organizar as 

suas práticas, tornando-se impossível a elaboração de um planejamento integrado, 

organizado  e  discutido  no  coletivo;  e  falta  diálogo  entre  os  professores.  Ficou 

constatado  também  que  os  professores  têm  pouco  conhecimento  da  proposta 

pedagógica do curso em que atuam. 

Os  professores  da  base  nacional  comum  se  apegam  muito  na  diretriz 

curricular de suas disciplinas, esquecendo ou não tendo conhecimento que o curso 

de  ensino  médio  integrado  tem  como  pretensão  “[...]  uma  integração 

epistemológica,  de  conteúdos,  de  metodologias  e  de  práticas  educativas”, 

referindo-se  a  “[...]  uma  integração  teórica-prática,  entre  o  saber  e  o  saber 

fazer” (MACHADO, 2005, p. 30, grifos do autor). 

Nesse sentindo, é de fundamental importância que os docentes tenham uma 

boa fundamentação teórica  para  melhor  organizarem as suas práticas  docentes; 

formação continuada para  professores,  equipe pedagógica e direção,  através  de 

grupos  de  estudos,  seminários  e  palestras;  espaços  no  calendário  escolar  para 

reuniões mensais, para os professores planejarem em conjunto e discutirem as suas 

práticas; e maior envolvimento da direção e equipe técnica pedagógica. 

A  integração  de  conhecimentos  no  currículo  integrado  depende  de  vários 

fatores, sendo que entre eles se destaca a atuação do professor. Cada professor 

precisa organizar a sua prática, não somente como professores da formação geral 

ou técnica, mas também, como professores da educação profissional, desde que se 

conceba ao aluno uma educação sólida e politécnica na perspectiva da totalidade.

2



Sendo a integração das disciplinas de formação geral e disciplinas técnicas, 

no ensino médio integrado, uma construção coletiva, não é um processo acabado, é 

preciso,  portanto, continuar  dialogando e  discutindo em busca de caminhos que 

poderão ajudar nesta construção. 
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