
Educação Profissional: a necessária integração curr icular 

Tacila Pires ∗∗∗∗ 

 
Resumo 
 
O presente artigo traz uma reflexão sobre currículo, ensino médio integrado ao 
profissionalizante e a concretização do currículo integrado no Colégio Agrícola Getúlio 
Vargas.  Quando pensamos no currículo e na sua história, não devemos pensar apenas 
em como ele se organizou através dos tempos, o currículo não deve ser visto como a 
descrição estática do passado é necessário compreendê-lo como um processo 
constituído de conflitos e lutas entre diferentes tradições e diferentes concepções sociais. 
O processo de organização do currículo é tão importante quanto o resultado. Diferentes  
currículos  formam diferentes pessoas, mas essas diferenças não são apenas diferenças 
individuais, mas diferenças sociais ligadas à classe, à raça, ao gênero. A inclusão ou 
exclusão no currículo tem conexão com inclusão ou exclusão na sociedade que o define. 
É necessário conhecer as diferentes concepções de currículos presentes na escola, sua 
efetivação para se propor uma ação coletiva em favor de um currículo integrado e 
emancipador para o ensino médio. Um currículo integrado prevê a compreensão do 
conhecimento como um todo, inter-relacionado e dinâmico. 
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Abstract 
 
This article offers a reflection on curriculum, high school integrated with vocational and 
implementation of integrated curriculum in the Agricultural College Getúlio Vargas. When 
thinking in the curriculum and its history, we must not  think only in how it is organized 
through the ages, the curriculum should not be seen as a static description of the past, it 
is necessary to  understand it as a process consisting of conflicts and struggles between 
different traditions and different social conceptions. The process of organizing the 
curriculum is as important as the outcome. Different curricula form different people, but 
these differences are not only individual differences, but differences related to social 
class, of race, gender. The inclusion or exclusion in connection with curriculum is inclusion 
or exclusion in society that defines  It is necessary to know the different conceptions of 
curricula in the schools, their effectiveness to propose a collective action in favor of an 
integrated curriculum and emancipating for the high school. An integrated curriculum 
provides an understanding of knowledge as a whole, interrelated and dynamic. 
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Introdução 

 A Educação Profissional proposta atualmente nos Colégios Agrícolas prevê 

conhecimentos técnicos aliados à base nacional comum, é o Ensino Médio 

Integrado ao Profissional. 

 A efetivação de tal currículo perpassa pela compreensão de currículo “não 

como resultado de um processo social necessário à transmissão de valores, 
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conhecimentos e habilidades, em torno dos quais haja um acordo geral, mas 

como um processo constituído de conflitos e lutas entre diferentes tradições e 

diferentes concepções sociais”(Silva, 1996), bem como pela prática pedagógica 

de cada professor advinda de sua formação acadêmica  e do momento histórico 

de retomada do ensino médio profissionalizante , posterior ao um sombrio período 

de desmonte dos cursos profissionalizantes.. 

 O presente trabalho busca retratar a visão dos professores e alunos  sobre 

currículo,  integração curricular e relação entre as disciplinas que compõe o curso 

Técnico em Agropecuária e Agroecologia  integrado ao ensino Médio  no Colégio 

Agrícola Getúlio Vargas e considerações sobre currículo, história do ensino médio 

e ensino agrícola. 

 

A intencionalidade do currículo escolar 

 O processo de seleção e organização curricular não é um processo 

epistemológico em que intelectuais organizam de forma imparcial e 

desinteressada, por determinação lógica e filosófica aquilo que se deve 

ensinar/aprender. A produção do currículo é um processo social no qual convivem 

lado a lado fatores lógicos, epistemológicos, intelectuais e determinantes sociais 

tais como rituais, conflitos simbólicos e culturais, necessidade de legitimação e de 

controle, propósitos  de dominação dirigidos por fatores ligados à classe, raça e 

gênero. O currículo é constituído de conhecimentos considerados socialmente 

válidos. 

 A educação institucionalizada representa  uma espécie de  condensação 

do social, através  do qual os diferentes grupos sociais refletem e projetam suas 

visões e expectativas e o currículo acaba por expressar a forma como certas 

questões são definidas como problemas sociais. Atualmente podemos perceber 

este fato através das inúmeras propostas e/ou orientações  para se introduzir no 

currículo, como matérias escolares,  questões tidas como problemas sociais, tais 

como aids, trânsito, violência, direitos humanos, destruição e preservação 

ambiental. 

 Ao se pensar currículo não se deve pensar  somente nas deliberações 

conscientes e formais a respeito daquilo a ser ensinado, tais como leis, 

regulamentos, normas, guias curriculares, mas deve-se pensar também nos 

processos informais e interacionais pelos quais aquilo que é legislado  é 



interpretado de diferentes formas e  freqüentemente  subvertido e transformado. 

Diferentes  currículos  formam diferentes pessoas, mas essas diferenças não são 

apenas diferenças individuais, mas diferenças sociais ligadas à classe, à raça, ao 

gênero. A inclusão ou exclusão no currículo tem conexão com inclusão ou 

exclusão na sociedade que o define. 

 Sacristán (2000, p.15), afirma que: 

 

O currículo relaciona-se com a instrumentalização concreta  que faz da 

escola um determinado sistema social, pois é através dele que lhe dota de 

conteúdo, missão que se expressa por meio de usos  quase universais em 

todos os sistemas educativos, embora por condicionamentos históricos e 

pela peculiaridade de cada contexto, se expresse em ritos, mecanismos, 

etc, que adquirem certa especificidade em cada sistema educativo. 

 

 O currículo relaciona a conexão entre certos princípios e a realização dos 

mesmos. A escola reflete conflitos de interesses concretos que se refletem no seu 

currículo. De maneira geral, o currículo se converte em uma prática pedagógica 

que se traduz em atividade e adquire significados múltiplos. 

 Segundo Sacristán (2000),  o currículo passa por seis etapas interligadas: o 

currículo prescrito e o currículo apresentado aos professores, que reflete o campo 

econômico, político, social, cultural e administrativo, e que vincula os 

condicionantes escolares evidenciados no currículo modelado pelos professores, 

no ensino interativo, ou currículo em ação, no currículo realizado com efeitos 

complexos, explícitos e ocultos e no currículo avaliado.  

  Tal como exposto acima, pode ser considerado com o  currículo prescrito 

as regulações, acrescidas de significação social, tendo por finalidade a igualdade 

de oportunidades e apresentam uma orientação para os conteúdos, como consta 

na LDB e nas DCNs. 

 Por sua vez, o  currículo apresentado aos professores é a  interpretação do 

currículo prescrito, tem por objetivo orientar a prática em sala de aula.  Por 

exemplo: PCNs, RCNEIs, material impresso para o aluno, livro-texto, apostilas e 

outras orientações didáticas. 

 O currículo moldado pelos professores,  na prática cotidiana, o professor 

tem o poder  modelador e transformador. Ele é o mediador decisivo, é veículo da 



proposta curricular e a desenvolve de acordo com as pressões que sofre, aliadas 

a sua competência técnica. Ao professor cabe adequar o currículo prescrito e o 

apresentado às condições locais. 

 O currículo em ação – é o que de fato acontece entre Professor e Aluno, é 

a ação pedagógica propriamente dita, “é o elemento no qual o currículo se 

transforma em método”(SACRISTAN, p.105), pois é na prática que ele se efetiva; 

é a ponte entre teoria e ação. Cada tipo de tarefa apresentada reforça um 

processo de aprendizagem e dá sentido aos conteúdos tratados, ponderando o 

que se considera relevante para a escola e para o professor. Não podemos 

esquecer a importância do planejamento do professor, na elaboração do seu 

plano de trabalho. Ele deve prever a organização, o desenvolvimento e a 

concretização do currículo em etapas de aprendizagem. Esse plano curricular 

deve ter coerência com a teoria de currículo  que o engloba, pois se trata de 

tornar operativa, na prática, uma concepção. 

 O currículo realizado, de acordo com Sacristán (2000, p.106) caracteriza-se 

como: 

 

 Efeitos complexos dos mais diversos tipos: cognitivo, afetivo, social,    

moral, etc.As conseqüências do currículo se refletem em aprendizagem 

dos alunos, mas também afetam os professores, na forma de socialização 

profissional, e inclusive  se projetam no ambiente social, familiar.”  

 

É preciso que o professor reflita sobre sua prática, tanto quanto aos 

conteúdos, como quanto às atividades e como elas se processam no contexto de 

ensino. 

 O currículo avaliado refere-se  ao controle, à avaliação do rendimento do 

aluno. Vale ressaltar que o processo avaliativo acaba por determinar critérios  e 

valorizar algumas atividades em detrimento de outras. 

 Questões políticas, ideológicas e culturais estão presentes em nosso dia a 

dia escolar, traduzidas nas  nossas práticas, estejam elas registradas em nosso 

currículo formal, ou explicitadas em nossa sala de aula através do que realmente 

acontece cotidianamente (currículo realizado), ou mesmo,  reveladas através do 

que chamamos currículo oculto. Entendendo o currículo como algo para além de 

uma simples listagem de conteúdos e considerando seus elementos constitutivos  



-  o quê, por quê, como e quando, conclui-se que, para tomar essas decisões, é 

necessário nos posicionarmos ideológica, politicamente e também ter uma 

posição em relação ao como se aprende  -  uma concepção de aprendizagem. 

Partindo dessa premissa, podemos perceber que a forma como esse currículo 

será concebido implicará o lugar de onde partimos. Se partir dos professores, da 

prática já existente na escola, o professor deixa de ser um mero executor de 

tarefas e passa a ser um profissional que produz, que cria, que inventa. 

 Se o currículo for consultado pelos professores, no seu dia a dia, tarefa que 

exige tempo, espaço e disponibilidade do corpo docente, ele pode se tornar um 

guia orientador da prática. Sendo flexível e aberto, para estar sempre sendo 

formulado e reformulado, o currículo passa a ser a referência para o professor 

planejar suas ações junto aos alunos. 

 

Caminhos e descaminhos do Ensino Médio  e  Ensino  Técnico Agrícola 

 O currículo em suas diversas tramas perpassa todos os níveis de 

escolarização, desde a educação infantil até o ensino superior e é impregnado por 

um discurso liberal de igualdade, porém prepara conforme a classe social,  

mantendo as diferenças.  

 O ensino médio por muito tempo foi o nível de escolarização mais alto 

atigido por grande parcela da população escolarizada e apresentava dois 

enfoques, um que privilegiava  a formação do aluno para o mercado de trabalho e 

outro com vistas à continuidade dos estudos. 

 Na Idade Média, a igreja tomou para si a responsabilidade da instrução 

pública. As escolas chamadas monásticas destinavam-se à formação dos 

monges. Quanto à “instrução” da plebe, esta não previa o aprendizado da leitura e 

da escrita. Sua finalidade era familiarizar as massas campesinas com as 

doutrinas cristãs e, ao mesmo tempo, mantê-las dóceis e conformadas. Nessa 

sociedade que se sustentava pelo trabalho braçal do camponês era consenso, 

entre a classe dominante (clero e nobreza), que sendo analfabeto o servo 

apresentava mais resistência à fadiga e era capaz de suportar uma tarefa mais 

longa e penosa. 

 Ensina-se as sete artes liberais, o Trivium (Gramática, Dialética e Retórica)  

e o Quadrivium  (Aritmética, Geometria, Astronomia e Música). Com as gradativas 

mudanças sociais foram criadas, junto a estas escolas, as chamadas escolas 



externas, destinadas ao clero e a alguns nobres que queriam estudar, mas que 

não pretendiam dedicar-se à vida religiosa, com uma composição curricular 

diferente. 

 No século XI, o ensino passou das mãos dos monges nas áreas rurais para 

o clero secular nas cidades e se realizava nas chamadas escolas catedralícias,  

que já existiam há alguns séculos. Com lenta  a gradativa ascensão da burguesia, 

que passou a exigir sua parte de instrução, as escolas catedrais tornaram-se os 

germes da universidade. Mais tarde, o acesso às universidades permitiu que a 

burguesia  participasse de vantagens até então restritas à nobreza e ao clero. 

No Brasil, a história retrata a relação entre escola e trabalho, desde antes 

da proclamação da república a escola era vista como uma forma de tornar o país  

civilizado, voltado  para  o progresso, objetivando manter o povo em seu lugar e 

evitar conflitos. 

 As escolas faziam parte do projeto social para inserir o Brasil nas relações 

de produção capitalista, pois surgiram com o processo de urbanização brasileiro  

e a conseqüente necessidade de controle social. Para a construção de uma 

sociedade do trabalho era preciso a disciplinarização dos filhos de classes 

operárias, com o objetivo de tornarem-se futuros  trabalhadores dóceis, não 

causadores de desordem social, o que se daria pela passagem  desses meninos 

pela escola. Tornava-se evidente a importância do binômio educação-trabalho 

como instrumento de construção de uma nacionalidade, nos moldes que 

interessava a burguesia industrial brasileira – estruturando a escola  e a educação 

para o atendimento dos seus interesses econômicos e políticos 

O ensino agrícola surgiu no Brasil em 1910, originário do Ministério da 

Agricultura, e somente em 1946 pela Lei 9.613/46 a Lei Orgânica de Ensino 

Agrícola ficou definitivamente institucionalizado como ensino agrícola de grau 

elementar e médio, excluído o ensino de nível superior. Classificou-se os 

estabelecimentos de ensino agrícola em:  

– Escolas de iniciação agrícola – para ministrar o ensino de 1ª e 2ª séries 

do 1º ciclo, concedendo ao concluinte certificado de Operário Agrícola; 

– Escolas Agrícolas – para ministrar as quatro séries do 1º ciclo, 

oferecendo ao concluinte o certificado de Mestre Agrícola; 



–  Escolas Agrotécnicas – para ministrar as quatro séries do 1º ciclo e as 

três séries do 2º ciclo, conjuntamente, atribuindo ao concluinte o diploma 

de Técnico Agrícola. 

Em 1967, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, surgiram 

os Ginásios Agrícolas mediante o agrupamento das Escolas de Iniciação Agrícola 

e das Escolas Agrícolas, onde se ministrava somente as quatro séries do 1º ciclo 

(ginasial) e mantinham a expedição de certificado de Mestre Agrícola, enquanto 

que as Escolas Agrotécnicas passaram a denominar-se Colégios Agrícolas, 

ministrando apenas três séries do 2º ciclo (colegial), conferindo aos concluintes o 

diploma de Técnico Agrícola. 

Em decorrência do Decreto-Lei 200/67 o Ensino Agrícola foi transferido do 

Ministério da Agricultura para o Ministério de Educação e Cultura e em 1970 

passa para o Departamento de Ensino Médio. 

Paralelamente às reformas administrativas que aconteciam na instância 

federal, ocorreram reformas administrativas em nível estadual, e em 1972 o 

Governo do Estado do Paraná transfere para o Departamento de Ensino de 2º 

Grau da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, o Departamento de Ensino 

Agrícola da Secretaria de Estado da Agricultura. Em conseqüência, passaram à 

administração do Departamento de Ensino de 2º Grau os Colégios Agrícolas 

“Augusto Ribas” de Ponta Grossa, “Arlindo Ribeiro” de Guarapuava, “Lysímaco F. 

da Costa” de Rio Negro, Manoel Ribas” de Apucarana, “Getúlio Vargas” de 

Palmeira, e os Ginásios Agrícolas “Assis Brasil” de Clevelândia, “Manoel Moreira 

Pena” de Foz do Iguaçu, “Olegário Macedo” de Castro e “Fernando Costa” de 

Santa Mariana. 

Com a Lei 5.692 de 11/08/1971, os Colégios Agrícolas e os Ginásios 

Agrícolas passaram a ofertar o curso Técnico em Agropecuária, aprovado pelo 

Conselho Estadual de Educação em 1973. Em 1974 é criado o Colégio Florestal 

de Irati, com a oferta do curso Técnico Florestal. 

A  Lei Federal n.º 9.394/96 que estabeleceu as novas Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e da promulgação do Decreto 2.208/97 mudou o panorama da 

oferta educacional da Educação Profissional no país. Por sua vez o Conselho 

Nacional de Educação definiu através do Parecer 16/99 estabeleceu as novas 

diretrizes curriculares dos cursos profissionalizantes de nível técnico. A questão 

crucial posta pela reforma foi a separação do antigo segundo grau, agora 



chamado Ensino Médio, da Educação Profissional, que passou a ser um ensino 

pós-secundário aumentando  a tradicional dualidade desse nível de escolaridade.  

A partir de 1997, quem pretendia formação profissional de nível técnico 

devia concluir o Ensino Médio primeiro, para depois cursar o ensino profissional 

técnico. Essa mudança legal e política provocou grande impacto na forma de 

funcionamento das escolas agrícolas de nível médio ofertadas no Paraná. 

No caso do Paraná o efeito do Decreto 2208/97, pela possibilidade criada 

de organizar a Educação profissional em níveis básico, técnico e tecnológico 

ocasionou a cessação, em 1997, das matrículas no ensino técnico, ofertado no 

contexto da profissionalização prevista pela Lei 5.692/71 sendo criada, em razão 

da política educacional do Estado para a Educação Profissional, Agência 

Paranaense de Desenvolvimento do Ensino Técnico - PARANATEC para 

coordenar a educação profissional na rede estadual. Os Colégios Agrícolas e o 

Colégio Florestal, foram então transformados em  Centros Estaduais de Educação 

Profissional e os cursos Técnicos em Agropecuária foram cessados, passando os 

estabelecimentos a ofertar cursos de Técnico em Agricultura e Técnico em 

Pecuária separadamente, além de outros definidos pela PARANATEC. 

Com a mudança de governo e as novas políticas para a Gestão 2003/2006, 

ocorreu a desativação da PARANATEC e a responsabilidade de gerenciamento 

da Educação Profissional voltou  para o Estado. A Secretaria de Estado da 

Educação instituiu o Departamento de Educação Profissional, o qual assume a 

execução das políticas educacionais inerentes à Rede Estadual de Educação 

Profissional. 

A situação da Rede Estadual de Ensino Agrícola e Florestal estava 

precária, constatou-se total abandono dos Centros Estaduais, os quais 

sobreviveram mediante esforços de seus quadros técnicos e das comunidades 

onde estão inseridos. No entanto, estes esforços não foram suficientes para 

permitirem a manutenção dos patamares de qualidade de ensino que deveriam 

oferecer, o que justifica plenamente as diretrizes atuais priorizarem a reversão da 

situação diagnosticada. 

A rede Estadual de Ensino Agrícola, até 2004 adotou dois modelos de 

educação profissional, ou seja, os cursos seqüenciais “Pós-Médios” e os cursos 

de nível técnico ofertados de forma concomitante ao Ensino Médio. Na forma de 

concomitância existem duas matrículas separadas para o mesmo aluno, ou ainda 



três quando se trata dos cursos Técnico  em Agricultura e Técnico em Pecuária, 

na chamada concomitância interna. 

A partir de 2004, com a finalidade de promover a melhoria dos cursos 

técnicos priorizou-se a implantação do curso  Técnico em Agropecuária, integrado 

ao Ensino Médio, como resultado do trabalho coletivo realizado no decorrer do 

ano de 2003,  o qual envolveu professores e  técnicos dos CEEP, dos NRE, além 

de entidades de classe e das organizações  de agricultura do Estado, coordenado 

pelo Departamento de Educação Profissional da SEED.  

Em função da nova política para o ensino agrícola no Paraná, o 

Departamento de Educação Profissional considerou de fundamental importância 

proceder à reformulação curricular desses cursos de forma a oferecer educação 

de qualidade, em consonância com as mudanças sociais requeridas pela 

sociedade, que vem ao encontro das muitas solicitações da comunidade escolar, 

além de não perder de vista as mudanças no Ensino Médio/Educação Profissional 

que vêm sendo debatidas no país. 

Assim,  buscou-se implantar cursos com organização curricular integrada 

ao Ensino Médio  o que  não configura somente a mudança de denominação do 

curso ou a simples revisão de conteúdos e carga horária. Objetiva, isto sim, a 

implantação de uma concepção de currículo e ensino que permita a formação 

profissional em nível médio e que o aluno possa fazê-la de forma integrada ao 

Ensino Médio, em um mesmo currículo, garantindo uma formação omnilateral. 

 A formação profissional atual exige a integração das diversas disciplinas 

que se descaracterizam como tais, perdem seus pontos de vista particulares para 

construir novos campos de conhecimentos.  

A realidade não é disciplinar. Para transformar o conhecimento do mundo 

em conhecimento escolar o dividimos em disciplina, porém  precisamos reintegrá-

los num conhecimento não fragmentado para que se transforme em 

conhecimento do mundo. O tratamento do conhecimento no âmbito fragmentado 

de cada disciplina não  dá conta de explicar os fenômenos, é preciso ir além, 

trazer convergências da contribuição das outras disciplinas para explicá-lo. 

 O ensino médio integrado ao profissional não se limita ao acréscimo de 

disciplinas técnicas à grade do ensino médio, prevê  uma compreensão global do 

conhecimento e a promoção da interdisciplinaridade. 



 O currículo integrado é aquele que tem como base a compreensão do real 

como totalidade histórica e dialética. 

 A educação tem um grande desafio para atender a demanda do mercado 

de trabalho e a formação necessária para garantir a cidadania. Vários 

questionamentos são feitos sobre o melhor caminho a ser utilizado no trabalho 

pedagógico e na construção do conhecimento necessário para uma vida digna no 

mundo globalizado e tecnológico. 

 Questionamos a atuação da escola frente aos problemas sociais e a 

perpetuação como aparelho ideológico,  as transformações da escola estão cada 

vez mais distantes da realidade que acontece fora dela. Para que a escola 

contribua nas transformações sociais, Saviani (1994), propõe uma pedagogia 

crítica capaz de impulsionar o processo político-educacional na busca do 

equilíbrio. Para teorizar essa nova postura pedagógica ele faz uma relação sobre 

a curvatura da vara, que nos leva a entender que não basta apenas colocá-la na 

posição correta, é preciso curvá-la no lado oposto na esperança desta vir para o 

centro. 

 Para conseguir esse ponto de equilíbrio é necessário uma revolução no 

papel da escola, a construção de novas formas de ensinar e “o abandono de uma 

pedagogia tradicional, repetitiva, monótona e repressiva, na qual essa tradição 

sobrevive até os dias de hoje nas escolas reproduzindo a ideologia do estado, 

ensinando técnicas, regras de bons costumes e regras de respeito pela divisão 

técnica do trabalho.”(SAVIANI,1994) 

 Uma educação profissional voltada para a classe trabalhadora necessita ter 

em vista a valorização da escola pública, a necessidade de garantir o acesso dos 

trabalhadores  à educação formal, não como forma de adequá-lo aos objetivos de 

produtividade , em sua fase atual, mas como forma privilegiada de assegurar ao 

trabalhador um conjunto de conhecimentos tecnológicos, científicos, filosóficos e 

outros que lhe possibilite uma melhor inserção no mercado, mas sobretudo, a 

constituição de uma cidadania efetiva que lhe instrumentalize para a 

compreensão, crítica e transformadora do mundo do trabalho. 

 A interdisciplinaridade é essencial na organização do currículo escolar, 

busca-se o estabelecimento de uma intercomunicação efetiva entre as disciplinas, 

através do enriquecimento das relações entre elas. Procura-se a construção de 

um objetivo, por meio  dos objetos  particulares de cada disciplina integrante 



mantendo assim as unidades disciplinares, tanto no que se refere aos métodos 

quanto aos objetos, sendo a interdisciplinaridade a característica básica das 

relações. 

 Para Santomé (1998) “a interdisciplinaridade é fundamentalmente um 

processo e uma filosofia de trabalho que entra em ação na hora de enfrentar os 

problemas e questões que preocupam em cada sociedade. Embora não exista 

apenas um processo, nem uma linha rígida de ações a seguir, existe alguns 

passos que costumam estar presentes em qualquer intervenção interdisciplinar.” 

 

A concretização do Currículo Integrado no Colégio A grícola Getúlio Vargas  

O Colégio Agrícola Estadual Getúlio Vargas atende a modalidade de 

ensino técnico integrado com os cursos Técnico em Agropecuária e Técnico em 

Agroecologia, ministrados em tempo integral e organizado em três séries anuais, 

os alunos têm aulas da Base Nacional Comum e as disciplinas técnicas 

específicas, totalizando 27 disciplinas ao longo dos três anos. 

 A procura pela integração entre as disciplinas técnicas e a base nacional 

comum é uma constante, porém percebe-se que muitas vezes que as diversas 

disciplinas são tratadas de forma  descontextualizado com o todo da formação.     

   Os professores que atuam  no Colégio Agrícola Getúlio Vargas são 

formados por dois grupos, os professores da base nacional comum com cursos 

de licenciatura e os professores das disciplinas profissionalizantes, formados em 

Agronomia, Veterinária, Engenharia de Alimentos, Zootecnia, complementados 

por cursos de formação pedagógica. 

 Quando questionados sobre o que é o currículo, de maneira geral os 

professores se posicionaram como sendo uma lista de conteúdos, a  ementa dos 

cursos, relação de conteúdos próprios de cada disciplina,  enfim  num primeiro 

momento demonstraram uma visão superficial sobre currículo, porém quando 

questionados sobre a relação entre  o currículo e a conjuntura sócio, econômica e 

política todos demonstraram considerar  que o currículo é influenciado por fatores 

sociais, políticos e econômicos, cada governo de acordo com sua ideologia 

investe mais ou menos e educação. 

 Alguns  professores citaram que os  Colégios Agrícolas devido a conjuntura 

econômica, social e política estiveram a ponto de fechar, sendo  necessário 



persistência e determinação para superar  um governo neoliberal que propôs o 

fim dos cursos técnicos em favor de uma educação geral. 

 Os professores expuseram que suas disciplinas, tanto as da base nacional 

comum como do profissional,  sofrem influências políticas, econômicas e sociais. 

Geografia por exemplo deixou de enfocar apenas aspectos físicos, aborda 

questões de economia, política, ambiental, atualmente tão importante quanto os 

conceitos de região, território, paisagem, natureza e lugar é a  compreensão  da 

regionalização do  espaço mundial e  a importância das relações de poder na 

configuração das fronteiras e territórios. As disciplinas de Culturas e Solos em 

outros tempos abordavam  basicamente a produtividade, o uso de agrotóxico, o 

plantio do fumo, hoje devido  realidade mundial tem maior comprometimento com 

o uso racional do solo e a preservação da vida. 

 Todos estabeleceram relações  entre suas disciplinas e a conjuntura 

sócio, política e econômica, alguns citaram que o curso de Agroecologia  reflete 

explicitamente a relação entre política, economia e  educação, é um curso voltado 

para agricultura familiar, A construção de um modelo agrícola sustentável 

pressupõe uma maior diversificação da produção, com potencialização dos 

recursos da propriedade; o resgate e o desenvolvimento de recursos genéticos 

variados; o uso equilibrado dos recursos ambientais, visando a redução de custos 

da produção e agregando valor aos produtos no âmbito das cadeias produtivas; 

uma maior interação entre o rural e o urbano. 

A implementação de práticas sustentáveis na agricultura pressupõe 

preparar os agricultores profissionalmente para que estes possam ampliar as 

suas habilidades profissionais nos setores da industrialização/processamento e 

comercialização da produção, além de estimular o processo organizativo de 

cooperação e associativismo.  

O conjunto destas mudanças tem uma forte relação com uma necessária 

reorientação do sistema educacional, voltado para o meio rural. O 

desenvolvimento de novas orientações por parte das unidades de ensino 

profissionalizante, além de um forte estimulador de novas práticas, contribui 

também para que os jovens rurais vejam na atividade agrícola uma perspectiva 

profissional, econômica e de valorização social. O curso de agroecologia, além do 

seu aspecto inovador na concepção enquanto formação profissional, também traz 



consigo uma situação que pode ser considerada inédita e de grande importância, 

que é a parceria entre o Colégio Estadual  Getúlio Vargas, a Secretaria de Estado 

da Educação (SEED) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da 

Região Sul/CUT (FETRAF-SUL/CUT) e Escola Sindical Sul/CUT. Esta parceria 

permite uma importante troca e conjugação de conhecimentos por parte destes 

atores sociais, que aglutina conhecimentos, saberes e vivencias de diferentes 

setores da sociedade, proporcionando aos educandos e à sociedade o acesso da 

sistematização dos mesmos em forma de uma política pública qualificada e 

inovadora. 

A relação entre currículo e fatores sócios, políticos e econômicos e bem 

clara para os professores.  

 Questionados sobre a importância de suas disciplinas para os cursos, 

declararam que as consideram  imprescindíveis  na formação do técnico.. 

Agroindústria é importante para o beneficiamento da matéria-prima que 

vem do campo, o aluno vai aprender a fazer diversos produtos, que podem ser 

vendidos, ou seja, agregando valor ao que é produzido na lavoura.  

Biologia é de suma importância pois abrange o estudo das plantas e dos 

animais bem como seu habitat, conhecimentos indispensáveis a um técnico em 

Agropecuária ou Agroecologia..  

Solos e Práticas Agroecológicas e Agropecuárias fornecem a  base para 

agricultura e para a pecuária, com o aluno podendo desenvolver diversos 

conteúdos nas práticas.  

Geografia é muito importante porque trabalha economia, política, religião e 

muitos aspectos sociais, a educação profissional necessita desses aspectos para 

preparar o aluno para o mercado de trabalho.  

Educação Física é indispensável, uma vez que refletir sobre as práticas 

corporais significa superar a visão tecnicista que vinculou por muito tempo sobre a 

Educação Física, voltada apenas para aptidões físicas, sem uma reflexão sobre o 

fazer corporal. Hoje compreendemos que o papel da Educação Física , tem como 

objeto de estudo a cultura corporal está intimamente ligado à contextualização 

das práticas corporais, inclusive relacionadas ao trabalho, visto que o ser humano 

deve ser entendido como um todo, um ser social, histórico, econômico, cultural, 

portanto inacabado em constante transformação. Um ser que se relaciona com a 

natureza e tira dela sua subsistência. Não nascemos andando, saltando ou 



manuseando objetos, mas somos adequados às necessidades que o meio impõe. 

Tem então como missão, construir possibilidades diversas de análise, criação e 

recriação de práticas corporais, por meio das variadas manifestações da cultura 

corporal.  

Arte contribui para o desenvolvimento do pensamento artístico, o aluno 

amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação sobre as formas 

da natureza e as produções artísticas de distintas culturas e épocas. O aluno vai 

observar a relação entre a arte e a realidade, refletindo, investigando, indagando, 

com interesse e curiosidade, exercitando a discussão, a sensibilidade, 

argumentando e apreciando arte e isso o tornará uma pessoa mais sensível e 

culta.  

Zootecnia e Criações oferecem aos alunos conteúdos que interagem com 

toda a “bagagem” de conhecimentos de pecuária, ligando os conceitos trazidos 

por eles de suas experiências já vividas no seu meio (rural) e unindo-as aos 

conhecimentos técnico-científicos.,são disciplinas que formam a base do curso 

técnico em agropecuária, sendo de grande importância para a formação do 

educando.  

História tem um papel fundamental,  pois tudo o que nos rodeia tem uma 

história, quem não conhece a sua história, não pode intervir no meio de forma 

crítica, além disso, proporciona uma bagagem cultural muito grande. 

Química é uma ciência de suma importância na ferramentação da 

formação do técnico em agropecuária; permite a compreensão do egresso no 

contexto científico (pesquisa), orientador e como ser transformador do ambiente 

em que está inserido (aplicação racional de sintéticos com potencial nocivo ao 

meio ambiente). 

Em Língua Portuguesa, os três eixos norteadores do ensino, leitura, 

oralidade e escrita, são elementos indispensáveis à formação cultural pois servem 

de base para a assimilação de todos os tipos de saberes, tanto da área técnica 

quanto as outras. É por meio da norma culta da língua que o indivíduo deve se 

comunicar no meio profissional e pessoal. Daí o ensino dessa disciplina é 

indispensável em qualquer currículo. 

 Física  estuda todos os fenômenos ocorridos na natureza ela sempre 

estará presente na Educação Profissional fazendo com que os alunos façam uma 



ponte entre o conhecimento técnico e os fenômenos físicos ocorridos no 

ambiente.  

Matemática é básica para o desenvolvimento das disciplinas técnicas que 

se valem dos conhecimentos matemáticos e de modo geral, pois a disciplina 

auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos.:  

Plantio Direto  considera-se  importante por ser uma especificidade regional 

possibilita aos alunos projetos  de Implantação e manutenção do Plantio Direto na 

propriedade, o uso e manejo do solo, e a utilização o uso de Implementos 

agrícolas bem como manejo Integrado e rotação de Cultura  

Os professores de maneira geral relacionam suas disciplinas umas às 

outras. A  disciplina de mecanização, por exemplo,  utiliza conhecimentos de 

matemática, física, química. A disciplina Criações  relaciona-se com biologia, 

zootecnia, matemática, química. A disciplina de Solos relaciona-se com geografia, 

matemática, química. Enfim teoricamente os conhecimentos não são isolados, 

porém no dia a dia do colégio não há um diálogo entre as disciplinas,  cada qual 

segue a sua listagem, alguns conteúdos de matemática necessários a disciplina 

de mecanização no primeiro bimestre, são trabalhados no quarto bimestre por 

matemática. 

Os professores preocupam-se “em vencer o conteúdo” dizem ser 

necessário um trabalho interdisciplinar, porém consideram que os alunos já 

deviam  ter conhecimentos básicos e que precisam trabalhar conteúdos para o 

vestibular , visto ser esse um direito do aluno. 

Os alunos num primeiro momento não  relacionam as disciplinas. Em 

enquête, feita junto  aos alunos das três séries,  apurou-se que os  do primeiro 

ano não consideram os  conteúdos da diversas disciplinas relacionados,  saem-se 

bem em matemática, mas não realizam cálculos necessários a horticultura ou 

mecanização. Dominam a matéria de zootecnia,  mas não conseguem entender 

biologia. Os alunos do terceiro ano conseguem perceber as relações entre as 

disciplinas, procurando inclusive apoio de professores de disciplinas afins para 

sanarem dúvidas. 

De maneira geral, os professores  dizem que  não há um trabalho 

integrado entre as disciplinas técnicas e a base nacional comum,  são realizados 

apenas alguns projetos  como o coordenado pela professora de sociologia que 

preocupada com o índice de alcoolismo observado entre os alunos do segunda 



série propôs um trabalho com a turma, onde  cada disciplina dentro de sua 

especificidade abordou o tema, ou projeto de combate a vetores realizado com as 

turmas dos terceiro anos que atendendo a uma determinação governamental 

envolveu as disciplinas de criações, irrigação e drenagem, manejo da unidade 

produtiva, agroindústria, biologia, língua portuguesa, matemática, química, 

sociologia e geografia no combate aos vetores presentes o colégio, projeto em a 

professora de história e língua portuguesa iniciaram as atividades com a lenda do 

flautista de Hamlet  contextualizando  as pragas na idade média e trazendo-as 

para nossos dias. 

Os professores, em especial os da formação profissional consideram que 

os projetos são uma forma de promover a integração curricular entre as diversas 

disciplinas, que deve ser feito um levantamento de temas relacionados a 

agricultura e pecuária e no decorrer do ano serem articulados projetos, porém 

afirmam que falta  autoridade da coordenação pedagógica para que esses 

projetos aconteçam. 

 

Considerações finais . 

 A integração curricular entre as disciplinas técnicas e a base nacional 

comum é uma conquista diária, é preciso superar a visão fragmentada  e pensar 

cada disciplina na relação com as outras. 

 No Colégio Agrícola Getúlio Vargas a integração curricular entre as 

diversas disciplinas é pequena, os professores têm consciência de que as 

disciplinas devem se complementar, porém são apegados ao seu conteúdo, 

sentem-se comprometidos com o vestibular e com a empregabilidade e muitas 

vezes isolam suas disciplinas para não perder tempo.  

 Os professores participam de projetos conjuntos que é um primeiro passo 

para integração curricular, mas esses projetos, apesar de importantes não 

caracterizam a integração curricular total. 

A integração curricular deve acontecer em nível de planejamento  onde as 

diversas disciplinas  se integram completando-se e ampliando-se sem perder as 

características próprias, como coloca Sacristán (2000, p299  ) “ devemos  superar 

as fronteiras artificiais do conhecimento especializado e integrar conteúdos 

diversos em unidades coerentes  que apóiem uma aprendizagem mais integrada, 

para que se possa  oferecer aos alunos algo com sentido cultural e não mero 



retalhos de saberes justapostos”, contribuindo assim com a formação técnica 

profissional necessária à atualidade.  

 

Referências: 

 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Identidade do Ensino Médio . 

Curitiba: SEED, 2006. 

 

PARANÁ.  Proposta do Curso Técnico em Agropecuária com organ ização 

curricular integrada ao Ensino médio.  Curitiba: SEED, 2003. 

 

RAMOS, Marise.  Possibilidades e desafios na organização do currícu lo 

integrado .  In: FRIGOTO,G e CIAVATTA, M (Org). Ensino Médio Integrado. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

 

SANTOMÉ, J. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo i ntegrado . 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

 

 

SILVA, Tomás Tadeu da. Documentos de Identidade: Uma introdução às 

teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 

 

SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática . Porto Alegre: 

Artmed,2000 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

   

  


