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O PERFIL DOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL E ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO PIAUÍ 

 

Ana Beatriz Freire de Sousa1 

José Ribamar Lopes Batista Júnior2 

 

 
RESUMO 

O projeto de pesquisa Educação Profissional e Tecnológica (EPT), desenvolvido no 

Laboratório de Leitura e Produção Textual (LPT) do Colégio Técnico de 

Floriano/UFPI, em uma de suas vertentes, tem como objetivo investigar a percepção 

dos discentes acerca da Educação Profissional e Tecnológica, buscando identificar o 

perfil dos estudantes que optam em fazer cursos técnicos na Rede Federal ou Estadual 

de Ensino nas cidades piauienses de Bom Jesus, Floriano e Teresina. Para isso, 

realizou-se uma pesquisa de caráter censitário no período de 2013 a 2021 em cinco 

instituições, a saber: Colégio Técnico de Bom Jesus (CTBJ/UFPI), Instituto Federal 

do Piauí/Campus Floriano (IFPI), Colégio Técnico de Floriano (CTF/UFPI), Centro 

Estadual de Educação Profissional de Floriano/PI (CEEP) e Colégio Técnico de 

Teresina (CTT/UFPI). Para geração dos dados, aplicou-se, de forma presencial e até 

2019, questionários (com perguntas abertas e fechadas). Em 2020 e 2021, em razão 

da pandemia do coronavírus, utilizou-se Google Formulários e WhatsApp para a 

obtenção dos dados. Em seguida, organizou-se os dados em forma de gráficos 

comparativos e quadros. Os resultados demonstram que a maioria dos estudantes são 

do sexo feminino, possuem idade média de 14 a 18 anos. Em relação à renda, recebem 

até três salários mínimos. Isso repercute diretamente na escolha para estudarem em 

escolas federais ou estaduais, pois a inserção no mercado de trabalho é facilitada, 

segundo os(as) participantes, por terem estudado em uma escola de nível técnico. A 

escolha pelas instituições de nível federal baseia-se na boa estrutura física e um 

excelente corpo docente. Já na rede estadual, a maioria dos participantes afirmaram 

ter ingressado na instituição por ela ser gratuita e por não ter sido aprovado em outros 

processos seletivos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Perfil profissional; Identidade; Educação Profissional e 

Tecnológica 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Profissional é uma modalidade de ensino que visa capacitar 

profissionalmente os/as jovens para ingressarem no mercado de trabalho, sendo ofertado em 

diferentes modalidades (concomitante3, integrado4 e subsequente5). Atualmente, a Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) alcança grupos sociais menos favorecidos economicamente, 

lhes oferecendo uma oportunidade de ingressar em setores de áreas da informação, informática, 

 
1 Aluna do Técnico em Informática em concomitância com Ensino Médio no Colégio Técnico de Floriano (UFPI). 

Bolsista de Iniciação Científica Júnior (PIBIC/CNPq) – E-mail: anabeatrizfreire39@ufpi.edu.br; 
2 Doutor em Linguística (UnB). Professor no Colégio Técnico de Floriano (UFPI). Coordenador do Laboratório 

de Leitura e Produção Textual (LPT/CNPq) – E-mail: ribas@labproducaotextual.com. 
3 O ensino concomitante está em vigor quando o Ensino Médio e Ensino Técnico se passam na mesma instituição, 

na grande maioria das vezes, com a mesma duração, porém ocorrem em períodos diferentes onde ao final o 

estudante recebe dois certificados, um do médio e ou outro do técnico. Além da opção que o aluno possui de 

trancar ou não o técnico quando desejar. 
4 O ensino integrado se dá a medida que o Ensino Médio e Ensino Técnico são feitos de modo em conjunto na 

instituição, não havendo separação das modalidades. 
5 O nível subsequente só pode ser realizado caso o estudante tenha concluído o ensino médio, dessa forma ele 

ingressa na instituição com o objetivo de realizar apenas o Ensino Técnico 

mailto:anabeatrizfreire39@ufpi.edu.br
mailto:ribas@labproducaotextual.com
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agrícola, pecuária, construção e saúde, por exemplo. 

O Brasil possui, hoje, diferentes polos de ensino da Educação Profissional e 

Tecnológica que variam entre instituições federais e estaduais, como os Institutos Federais, 

Colégios Técnicos vinculados às Universidades Federais, Centros Federais e Estaduais de 

Educação Tecnológica, Colégio Pedro II, além do SENAI, SENAC, SENAR e SENAT que são 

complexos da Educação Profissional que oferecem cursos gratuitos ou custeado pelo aluno. 

No Piauí, o Laboratório de Leitura e Produção Textual (LPT) do Colégio Técnico de 

Floriano realizou uma pesquisa com discentes do Instituto Federal do Piauí/Campus Floriano, 

Colégio Técnico de Floriano, Colégio Técnico de Bom Jesus, Colégio Técnico de Teresina e 

Centro Estadual de Educação Profissional Calisto Lobo, com o objetivo de entender a 

percepção dos discentes acerca do sistema de ensino que estão inseridos. 

  

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Breve história da Educação Profissional e Tecnológica 

 

A Educação Profissional e Tecnológica tem como objetivo preparar o aluno para 

ingressar no mercado de trabalho em áreas específicas, ela está presente no país desde o tempo 

da colonização quando era direcionada a jovens marginalizados da sociedade que eram 

instruídos pelos donos das fábricas sobre o processo de fabricação e manuseio do maquinário. 

Dessa forma, começavam a trabalhar em locais de muito serviço recebendo pouco pelo ofício 

realizado. Com o tempo, foram surgindo instituições capacitadas para preparar os jovens que 

eram empregados nas fábricas de modo mais produtivo e profissional. 

Atualmente, a preocupação da Educação Profissional e Tecnológica está em qualificar 

os discentes para ter um desempenho de forma eficiente e produtiva no cargo que lhe foi 

ofertado, além de ensiná-los sobre saberes do trabalho em equipe e colaboração. Tais 

instituições também levam em consideração a utilização de ferramentas midiáticas e 

tecnológicas, que são de suma importância para a educação, como afirma Pimenta (1999, p. 

23): “a finalidade da educação escolar na sociedade tecnológica, multimídia e globalizadora é 

possibilitar que os alunos trabalhem os conhecimentos científicos e tecnológicos, 

desenvolvendo habilidades para operá-los, revê-los e reconstruí-los com sabedoria”. 

 

A EPT e o mercado de trabalho 

 

É importante ressaltar que na visão de alguns autores a EPT também está para além do 

preparo para o mercado de trabalho, ajudando o/a aluno/a a entender sobre sua própria 

identidade, costumes, culturas já que estão inseridos em cursos específicos, podendo se 

identificar com determinadas áreas, buscando novos objetivos como é dito por Guimarães 

(2016, p. 215) 
 

é possível dizer que a escola, particularmente a escola de EPT, para além do 

papel de lugar de simples ensino de técnicas, desempenha também importante 

papel na formação dos sentidos, dos sentimentos, do gosto, algo que tende ao 

âmbito da cultura e, afinal, está na raiz de uma formação politécnica, da qual 

faz parte, a meu ver, uma perspectiva que inclua atividades e manifestações 

culturais relacionadas ao lazer. 

 

Mesmo com todos os avanços ocorridos na EPT, é importante ficarmos atentos à LDB 

e ao mercado de trabalho, já que educação e trabalho estão lado a lado nessa modalidade de 
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ensino. Apesar dos anos passados, a EPT ainda é o alvo da população mais pobre que almejam 

uma melhor condição de vida, ao mesmo tempo muitos ficam mais expostos a uma exploração 

de trabalho já que seus conhecimentos não são considerados expansivos o suficiente para 

ocupar cargos de maior prestígio ou capacidade para certas atividades, sendo assim, 

desvalorizados dentro da empresa. 
 

A organização das ocupações no Brasil sustenta no imaginário social uma 

grande distinção entre o trabalho intelectual, atribuído às ocupações mais 

complexas que requerem a formação de nível superior, e o trabalho não 

intelectual, atribuído às demais ocupações. Essa dualidade não representa a 

realidade do mundo do trabalho e do processo de produção, os quais exigem 

conhecimentos e habilidades intelectuais e manuais. Ainda assim, ela é 

reforçada socialmente pela expectativa de prestígio social e de retorno 

remuneratório para aqueles que alcançarem a formação de nível superior 

(FERES, 2018 p. 16 - 17) 

  

Tal pensamento traz dificuldades diretas ao ensino profissional de nível médio, que opta 

por um conhecimento mais teórico, acreditando que aqueles alunos devem se especializar no 

nível superior (FERES, 2018), causando um efeito bumerangue, de pessoas que buscam uma 

profissionalização completa logo cedo em instituições que podem lhe atender e a não aceitação 

completa do mercado de trabalho que acaba influenciando essas instituições em relação ao 

nível de capacitação que estão repassando. 

A pesquisa, a seguir, irá apresentar dados que mostram como os/as estudantes da rede 

Federal e Estadual da Educação Profissional do Piauí se posicionam diante das expectativas 

em relação à instituição e ao mercado de trabalho, informando se pretendem ou não seguir na 

área que estão inseridos e como a instituição lhes dá apoio para isso. 

 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Local da pesquisa 

 

 A pesquisa, realizada por bolsistas do ensino médio/técnico do Laboratório de Leitura 

e Produção Textual, ocorreu no período de 2013 até 2021, em cinco instituições de nível técnico 

do Piauí, a saber: Colégio Técnico de Floriano (CTF), a partir de 2013, Instituto Federal do 

Piauí/Campus Floriano (IFPI) e Centro Estadual de Educação Profissional Calisto Lobo 

(CEEP), a partir de 2017 e mais recentemente o Colégio Técnico de Teresina (CTT) e Colégio 

Técnico de Bom Jesus (CTBJ) entraram no alvo da pesquisa em 2019. 

 

Método e material 

 

De 2013 a 2019, a coleta de dados ocorreu de maneira exclusivamente presencial, com 

o deslocamento dos bolsistas até as instituições, entrando em contato diretamente com a 

coordenação ou direção da instituição para autorizar a aplicação dos questionários, até então, 

impressos. Em razão da pandemia da COVID-19, no ano de 2020, fez-se necessário o 

isolamento social e consequentemente o fechamento das instituições, levando o LPT a adotar 

novos meios de continuar com as pesquisas. Desse modo, a utilização de plataformas digitais 

foi o caminho mais viável a ser seguido pelo projeto EPT. Os questionários passaram a ser on-

line, produzidos no Google Formulário e enviados aos estudantes por meio dos aplicativos de 

mensagens, tais como WhatsApp e Telegram, com o compartilhamento do link de acesso ao 

questionário nos grupos das turmas. 
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Logo após a coleta dos dados, ocorreriam reuniões semanais para construção dos 

gráficos e análise do material coletado. Todas as informações foram organizadas em pastas do 

Google Drive no período de março de 2020 a junho de 2021 e compartilhadas com todos da 

equipe, podendo se ter uma melhor organização do trabalho realizado no decorrer de 8 anos. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Durante os 8 anos de pesquisa, foi possível observar as mudanças e permanências que 

existem na percepção dos discentes, bem como suas expectativas em relação à instituição e ao 

curso, além da explanação que se pode ter em relação à forma que cada escola está estruturada, 

juntamente com o auxílio direcionado aos discentes, mesmo que todas sejam de nível Técnico. 

  

Análise I: Benefícios da instituição 

 

Os gráficos a seguir, apresentam os benefícios que os estudantes ingressantes das cinco 

instituições possuem, tanto os de nível médio, quanto de nível subsequente. 

 
Gráfico 1: CEEP - Quais benefícios recebe? 

 
Fonte: Google Formulário, elaboração dos autores. 

 

No Centro Estadual de Educação Profissional na cidade de Floriano/PI, é possível 

observar que os estudantes contemplados utilizam, em sua maioria, o transporte oferecido pela 

instituição, enquanto uma pequena parcela recebe alimentação e auxílio estudantil. Isso 

demonstra que no CEEP, esses benefícios são essenciais para manutenção do discente, visto 

que a instituição oferece, todos os dias da semana, lanches nos 3 (três) turnos de funcionamento.  

É importante salientar que não existem dados de 2017 e 2018, porque no período essa 

pergunta não constava no formulário aplicado. 
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Gráfico 2: CTBJ - Quais benefícios recebe? 

 
Fonte: Google Formulário, elaboração dos autores. 

 

 No Colégio Técnico de Bom Jesus, os benefícios ofertados pela instituição mais 

utilizados também são o Auxílio Estudantil e auxílio-alimentação, em ambos os anos de 

pesquisa, benefícios esses que reforçam que a permanência está relacionada à ajuda financeira 

de forma a garantir bem-estar do estudante no período de longas aulas, respectivamente. 

Observamos também que bolsas de extensão (PIBEX) e pesquisa (PIBIC), em 2019, foram 

disponibilizadas a fim de diversificar as atividades na instituição. 

 Em 2020, o transporte escolar se destaca, em especial para o período do começo do ano 

letivo, que ainda havia aulas presenciais e era de suma importância para muitos estudantes que 

necessitam de um transporte para deslocar-se para seguir aos horários de aulas estabelecidos 

pela instituição. 

 
Gráfico 3: CTF - Quais benefícios recebe? 

 
Fonte: Google Formulário, elaboração dos autores. 

 

Já no Colégio Técnico de Floriano existe o destaque presente em todos os anos do 

auxílio-alimentação e moradia. O primeiro é de fundamental importância no CTF, já que a 

grande maioria dos alunos estudam em tempo integral, muitos fazem uma ou duas refeições 

por dia, sendo elas, almoço e jantar. Essa predominância da alimentação também se dá por 

ligação direta com o segundo fator, a moradia, pois, uma quantidade considerável de estudantes 

mora na residência existente dentro do Colégio, o que os faz precisar do refeitório todos os dias 

da semana.  
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Outros fatores que variam ao longo dos anos são: Bolsa PIBIC e Transporte. Um 

ressalve sobre a Assistência Psicológica, visto que a chegada de um profissional da Psicologia 

só aconteceu de forma efetiva no ano de 2020, mostrando-se bastante procurada e utilizada 

pelos estudantes, conforme relata o gráfico 3. 

 

 
Gráfico 4: CTT - Quais benefícios recebe? 

 
Fonte: Google Formulário, elaboração dos autores. 

 

Os alunos ingressantes do Colégio Técnico de Teresina mantiveram um padrão de 

resposta nos dois anos, a maior diferença está na quantidade de estudantes que os benefícios 

contemplaram. Em 2019, a alimentação também era bastante utilizada, assim como nos outros 

Colégios Técnicos, bem como a Moradia e o Transporte Escolar, ambos citados pelos 

estudantes das outras instituições, anteriormente.  

Em 2020, existiu uma menor taxa de estudantes contemplados por algum tipo de 

benefício. Isso se dá pelo fato do questionário ser aplicado no começo do ano, acarretando em 

muitos estudantes não estarem adaptados ou até mesmo desconhecer ainda os benefícios do 

Colégio. Outro fato que interfere nesse dado é a pandemia do COVID19 que impediu a 

realização das aulas antes mesmo da metade do primeiro semestre letivo. 

  
Gráfico 5: IFPI - Quais benefícios recebe? 

 
Fonte: Google Formulário, elaboração dos autores. 

 

Por fim, o Instituto Federal do Piauí/Campus Floriano segue um padrão expressivo de 
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alunos que utilizam o auxílio-alimentação bem mais que qualquer outro benefício. Também há 

destaque para Monitoria, que consiste em outros alunos de séries mais avançadas poderem dar 

auxílio didático aos alunos que estão com alguma dificuldade. 

 E em variância ao longo dos anos tem a contemplação das Bolsas de Pesquisa (PIBIC), 

Transporte e Internet para esses estudantes. 

 Observando de maneira geral, é possível perceber que Alimentação, Transporte e 

Auxílios Financeiros, em especial, PIBIC e PIBEX, possuem destaque em praticamente todos 

os anos de pesquisa, sendo esses citados por todos os participantes das instituições pesquisadas. 

Demonstrando uma preocupação das instituições em manter um bem-estar básico e necessário 

para os estudantes. 

   

Análise II: O curso técnico e a inserção no mercado de trabalho 

 

 A partir do entendimento que um uma instituição de Educação Profissional e 

Tecnológica tem o objetivo principal de instruir e capacitar os estudantes para o mercado de 

trabalho, a pesquisa direcionou uma pergunta objetiva a esse fator, procurando saber se esses 

alunos acreditam que a inserção em um curso técnico de nível médio pode ajudá-los a ingressar 

no mercado de trabalho.  

 Levando em consideração a visão dos discentes dos três Colégios Técnicos do Piauí, é 

possível concluir, com base na observação dos gráficos abaixo, que a grande maioria dos 

estudantes, quase em sua totalidade, acreditam que o diploma do curso técnico, a partir dos 

conhecimentos adquiridos e das práticas realizadas, podem ajudá-los a se inserirem no mercado 

de trabalho. A análise precisa levar em consideração que a área do mercado que esse estudante 

leva em consideração é a mesma do curso em questão.

 
Gráfico 6: CTBJ - O técnico facilita a inserção no mercado de trabalho?  

 

 

 
 

Fonte: Google Formulário, elaboração dos autores. 
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Gráfico 7: CTF - O técnico facilita a inserção no mercado de trabalho? 

 
Fonte: Google Formulário, elaboração dos autores. 

 

 
Gráfico 8: CTT - O técnico facilita a inserção no mercado de trabalho? 

 
Fonte: Google Formulário, elaboração dos autores. 

 

 

Análise III: Renda dos estudantes 

 

 Buscando entender melhor as condições que levam o aluno a ingressar no Ensino 

Técnico, é interessante que se faça um levantamento das suas condições econômicas, pensando 

sempre na história da EPT e a forma como essas instituições sempre estiveram direcionadas ao 

público de renda mais baixa e como isso interfere no mercado de trabalho, como já foi citado 

anteriormente. 

 Também é possível analisar as necessidades de cada aluno, ligando diretamente aos 

benefícios que são ofertados pela instituição. Sendo assim, os próximos gráficos irão apresentar 

a renda familiar dos estudantes das instituições da cidade de Floriano, especificamente, onde se 

concentra o total de 3 instituições da EPT, sendo uma estadual (CEEP) e as outras duas, federal 

(CTF e IFPI). 
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Gráfico 9: Renda salarial da família 

 
Fonte: Google Formulário, elaboração dos autores. 

 

O CEEP é uma instituição estadual de Educação Profissional, como é apresentado no 

gráfico o colégio possui uma grande maioria, praticamente todos os alunos, com uma renda que 

varia de menos de um até três salários-mínimos.  

Mesmo com uma grande quantidade de alunos com renda até abaixo de um salário-

mínimo - atualmente equivale a 1.100 reais - a instituição ainda assim é a que menos oferece 

benefícios e condições, entre as outras, para que os estudantes possuam uma boa qualidade de 

aprendizagem e estadia no ambiente escolar. Tal situação pode causar evasão escolar, desgaste 

dos alunos em relação às realizações de atividades e mau desenvolvimento didático. 

 
Gráfico 10: Renda salarial da família 

 
Fonte: Google Formulário, elaboração dos autores. 

 

 Os estudantes do CTF possuem uma realidade parecida com o do CEEP, como é 

apresentado no gráfico acima, porém a instituição consegue oferecer melhores condições 

escolares para o aluno, como alimentação e transporte diário, até mesmo auxílio financeiro para 

evitar possíveis problemas como evasão escolar. 
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Gráfico 11: Renda salarial da família 

 
Fonte: Google Formulário, elaboração dos autores. 

 

 Já o IFPI apresenta um percentual bem menor de alunos com renda abaixo de um 

salário-mínimo e uma manifestação mais considerável de estudantes com renda de quatro a seis 

salários-mínimos. Dessa forma o Instituto tem um foco menor no auxílio financeiro dos alunos, 

mas com benefícios de alimentação e transporte diários para os discentes. 

 No geral, é perceptível um maior investimento das instituições federais de ensino em 

paralelo com uma instituição estadual, refletido diretamente nos dados apresentados com 

relação aos benefícios institucionais e características dos estudantes. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise feita sobre o perfil dos estudantes e suas perspectivas mostra que os Centros 

Estaduais, Colégios Técnicos e Institutos Federais de Educação Profissional ainda tem muito o 

que melhorar em relação ao apoio necessário para esses discentes consigam ter um bom 

ambiente de ensino, desempenho escolar e, consequentemente, uma boa carreira acadêmica e, 

principalmente, profissional. 

 Observa-se que a história permanece, a instituição promete um ensino técnico de 

qualidade para inserção no mercado de trabalho e a população, principalmente a de classe baixa, 

se sente atraído ou possui a necessidade de ingressar rapidamente em alguma profissão optando 

por essas instituições técnicas para sua formação, mesmo que a maioria não seja tão valorizada 

no mercado. 

 Por fim é importante ressaltar que uma instituição de ensino, seja de qualquer nível, 

precisa de condições adequadas para discentes e docentes exercerem suas funções de forma 

plena, ao longo da história houve uma expansão considerável dos campus de ensino, 

promovendo tal qualidade, porém os recursos vêm diminuindo com cortes significativos do 

governo para manutenção e apoio desses espaços, é necessário além de todos os aspectos 

entender que parte da personalidade e entendimento de mundo daquele indivíduo é formado ali 

dentro, como diz Immanuel Kant, “O ser humano é aquilo que a educação fez dele” sendo assim 

de grande importância manter entendimento sobre a história da educação, como a da EPT, que 

é direcionada a maior parte da população e se liga diretamente ao futuro de cada um e a 

sociedade.  

 

 



 

 

19 

REFERÊNCIAS 

 

GOVERNO FEDERAL. Ministério da Educação, 2018. Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cursos-da-ept/cursos-da-educacao-

profissional-tecnica-de-nivel-medio. Acesso em: 7 jul. 2021 

 

GUIMARÃES, A. V. Trabalho e educação profissional e tecnológica. Revista Pedagógica, 

Chapecó, v. 18, n. 39, p. 196-228, set./dez. 2016. DOI: 

http://dx.doi.org/10.22196/rp.v18i39.3622  

 

FERES, Marcelo. Desafios e possibilidades para o desenvolvimento estratégico da Educação 

Profissional Técnica no Brasil e sua articulação com o Ensino Médio. Movimento Pela Base, 

2018. Disponível em: <https://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ept-

estudo-marceloferes.pdf>. Acesso em: 7 jul. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/cursos-da-ept/cursos-da-educacao-profissional-tecnica-de-nivel-medio
http://portal.mec.gov.br/cursos-da-ept/cursos-da-educacao-profissional-tecnica-de-nivel-medio
http://dx.doi.org/10.22196/rp.v18i39.3622
https://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ept-estudo-marceloferes.pdf
https://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ept-estudo-marceloferes.pdf


 

 

20 

METODOLOGIA CIENTÍFICA NA ESCOLA: relato de experiência no âmbito de feira 

de ciências 

 
Leticia Rayane Melo da Silva1 

Paula Emanuelly Costa Lima2 

Cláudio Márcio Medeiros de Azevedo3 

 

 
RESUMO 

Em um mundo globalizado em que tudo está em constante evoluções, a pesquisa 

científica aliada a tecnologia moderna é uma vertente que vem se aflorando com o 

passar do tempo. Um dos maiores incentivos da iniciação científica na atualidade são 

as feiras de ciências nas escolas, que surgiram com o intuito de estimular o 

pensamento crítico dos alunos, de forma que eles pudessem pensar e desenvolver 

soluções a respeito de problemáticas do seu cotidiano; sendo assim, uma forma de 

aproximar os estudantes do mundo científico. Por esse motivo, o presente trabalho 

tem como objetivo perceber como a feira de ciências escolar pode contribuir para a 

formação do pesquisador através da iniciação científica no ensino médio; além de 

identificar como o método científico está inserido na escola técnica profissionalizante. 

A oferta de ensino de escolas profissionalizante em tempo integral é recente, no 

entanto, a modalidade integral vem ganhando mais visibilidade e apoio, uma vez que, 

através de uma metodologia integrada, relacionando as disciplinas da Base Comum 

Curricular (BNCC) com as diversificada. Partindo da diversificação do ensino, uma 

importante vertente inclui a pesquisa como princípio pedagógico fundamental, uma 

vez que os conhecimentos científicos se integram de maneira primordial visando à 

formação humana integral do estudante. O Centro Estadual de Educação Profissional 

Professor Francisco de Assis Pedrosa (CEEP/PFAP), locus da pesquisa, é uma escola 

de nível médio profissionalizante da rede estadual de ensino (SEEC-RN), situado no 

município de Mossoró/RN, inaugurada em 2017 e em pleno funcionamento. A 

instituição em questão foi escolhida para o estudo por ser a escola de origem 

acadêmica dos pesquisadores. O método utilizado no presente trabalho trata-se de um 

estudo bibliográfico, dialogado com o relato de experiência. Revisitando a vivência 

na feira de ciências e relacionando-a com o referencial teórico, percebemos que a 

disciplina de metodologia científica contribuiu para o amadurecimento no âmbito da 

pesquisa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Feira de Ciência; Metodologia Científica; Relato de 

Experiência 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em um mundo globalizado em que tudo está em constantes evoluções, a pesquisa 

científica aliada a tecnologia moderna é uma vertente que vem se aflorando com o passar dos 

tempos. Vivemos na era da informação e considerando esse contexto, é possível perceber que 

os conhecimentos científicos são cada vez mais disseminados na sociedade, pois o ato de 

pesquisar contribui para a evolução de métodos e novas descobertas em diversas áreas do 

conhecimento como saúde, tecnologia, economia e entre outras.  
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Ao contrário do que muitos pensam, a metodologia científica não é algo recente, que 

surgiu a poucos anos atrás. Desde os tempos mais remotos esse processo teve início, assim que 

o homem passou a ter dúvidas (ou curiosidades) sobre como as coisas funcionavam e não 

somente aceita-las. E assim a humanidade começou a entender mais sobre como o nosso planeta 

funcionava, como acontecem os fenômenos naturais, como as reações químicas aconteciam, 

entre outros. 

De acordo com Van Good (1963, apud SIGELMANN, 1984), a metodologia científica 

baseia-se em cinco principais tópicos: propósito da pesquisa, aplicação, tipos de pensamentos, 

além da observação e experimentação, que tem, juntos, como objetivo, conseguir adequar as 

hipóteses as realidades observadas, ou seja, conseguir chegar a uma verdade, que pode ser 

transitória, podendo ser modificada com o passar do tempo, devido ao surgimento de novas 

teorias a respeito de uma determinada temática.  

Os primeiros cientistas renomados foram capazes de desvendar muitas curiosidades 

importantes a respeito do planeta em que vivemos, mesmo que ainda existe outras infinidades 

de curiosidades a serem descobertas. Dentre os mais variados cientistas, podemos destacar, 

Galileu Galilei, que com duas esferas de pesos diferentes foi capaz descobrir como funciona a 

gravidade, ou Marie Curie, a primeira mulher a se destacar na área da pesquisa sobre 

Radioatividade, Léon Foucault, que foi responsável por descobrir o movimento de rotação, 

onde a Terra gira em volta do seu próprio eixo, entre outras inúmeras descobertas que a ciência 

usa hoje como Lemas importantíssimas.  

Segundo Zompero (2017), o momento histórico em que estamos inseridos, é primordial 

para a Iniciação Científica disseminar-se na Educação Básica, atingindo diretamente esse 

sujeito nativo digital, possibilitando-lhe utilizar-se de recentes descobertas que possam ser 

aproveitadas em benefício da sociedade, com soluções de qualidade aplicáveis ao contexto 

social. Assim, o aluno engajado no processo de Iniciação Científica torna-se protagonista no 

processo de formação. 

De acordo com FREIRE (1996, P. 29) “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino”. Partindo de tal reflexão Nesse sentido, podemos destacar importância de fomentar a 

Iniciação Científica no ensino básico, pois, entende-se que durante o período de escolarização 

os alunos precisam ter oportunidade de contato com a pesquisa de maneira totalitária e 

sistematizada através de eventos como feiras de ciências, para que haja um apropriamento da 

linguagem científica de maneira prematura, visto que esse conhecimento científico só é 

amplamente disseminado no ensino superior (graduação).  

Um dos maiores incentivos da iniciação científica na atualidade são as feiras de ciências 

nas escolas, que surgiram com o intuito de estimular o pensamento crítico dos alunos, de forma 

que eles pudessem pensar e desenvolver soluções a respeito de problemáticas do seu cotidiano, 

sendo assim, uma forma de aproximar os estudantes do mundo científico.  

Diante das discussões e problemáticas levantadas podemos destacar a importância do 

incentivo de produções científicas no ensino médio, portanto, o presente trabalho tem como 

objetivo perceber como a feira de ciências escolar pode contribuir para a formação do 

pesquisador através da iniciação científica no ensino médio, além de identificar como o método 

científico está inserido na escola técnica profissionalizante. 

 

REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 

A Escola Técnica Profissionalizante em Tempo Integral  

 

A modalidade de ensino de escolas profissionalizante em tempo integral é recente, 

devido a forte presença do método convencional de ensino da escola regular, no entanto, a 

modalidade intregral vem ganhando mais visibilidade e apoio, uma vez que, através de uma 
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metodologia integrada, relacionando as materias da Base Comum Curricular (BNCC) com 

materias diversificadas, preparando os jovens para que possam atender todas as demandas 

sociais e autonomia necessária para a convivência social.  

Os dados levantados pelo Plano Nacional de Educação afirmam um número crescente 

de escolas públicas com modalidade integral. Entre 2011 a 2017 houve um aumento de 14,9 

pontos percentuais, atingindo a marca de 38,4% de escolas públicas da Educação Básica com 

alunos matriculados nessa modalidade até 2017. (BRASIL,2018). 

 Segundo Azevedo et al (2020), no currículo da escola em Tempo Integral observa a 

complexidade que se revela no cotidiano escolar, buscando garantir ações que promovam dentre 

os mais variados aspectos, a oferta das condições para elaboração de um projeto de vida com o 

objetivo de desenvolver jovens autônomos. 

 Buscando uma nova forma de articulação da Educação Básica com a Educação 

Profissional e Tecnológica em tempo integral e afim de proporcionar a integração entre saberes 

científicos e saberes sociais, essa modalidade vem sendo fortemente adotada, pois contribui 

positivamente para a formação e propagação do conhecimento teórico e comunitário do 

indivíduo.  

Partindo da diversificação do ensino, uma importante vertente inclui a pesquisa como 

princípio pedagógico fundamental, uma vez que os conhecimentos científicos se integram de 

maneira primordial visando à formação humana integral do estudante. 

 

Feira de Ciências 

 

 As feiras de ciências surgiram com o intuito de estimular o pensamento críticos dos 

alunos, de forma que eles pudessem pensar e desenvolver soluções a respeito de problemáticas 

do seu cotidiano.  

De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC, 2006), as Feiras de Ciências 

estudantis são eventos populares desde a década de 1990, tendo assim, uma tradição de mais de 

cinco décadas, acontecendo no Brasil e América Latina desde a década de 1960 como uma 

oportunidade para estudantes apresentarem suas produções científicas escolares. 

No Brasil, de acordo com Pavão e Freitas (2011) as primeiras feiras de ciências foram 

realizadas pelo Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC) no Estado de São 

Paulo, no início do século XX. Em seus anos iniciais, os projetos apresentados pelos alunos 

eram retirados dos próprios livros didáticos, pois as feiras ainda estavam em fase inicial e de 

aperfeiçoamento.  

Segundo Brasil (2006), o crescimento da Ciência no país dá-se pelo fato da criação da 

Lei das Diretrizes e Bases (LDB) 4.024 de 1961, tendo como alvo principal, o ensinamento do 

método científico. 

O ponto alto do incentivo à popularização da ciência no Brasil foi a criação do 

Departamento de Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia, em 2004, órgão vinculado 

ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Ele tem como atribuição empreender 

a articulação do MCTI com os diversos níveis de governo e com entidades representativas dos 

diversos setores sociais, com vistas à difusão e à apropriação, pelo público em geral e pelas 

instituições de ensino, de conhecimentos científicos e tecnológicos; e formular e implementar 

uma política pública de popularização da Ciência e Tecnologia (MOURA et al, 2016). 

Foi a partir da criação desse departamento que se iniciaram ações de colaboração para 

a melhoria do ensino de ciências nas escolas, usando-se como estratégia feiras, olimpíadas, 

portal do professor, material educativo, etc. Para induzir essas ações foram publicadas as 

chamadas públicas de projetos para realização de feiras de ciências em nível municipal, estadual 

e nacional. Essas chamadas nos deram a oportunidade de, a partir de 2011, realizar anualmente 

várias feiras de ciências regionais e uma feira estadual, despertando vocações, incentivando 
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talentos para a pesquisa científica, estimulando a criatividade e inovação, contribuindo para a 

produção de recursos humanos mais capacitados, ampliando as oportunidades sociais e 

fortalecendo o sistema educacional, contribuindo assim para o processo de popularização da 

ciência no semiárido potiguar. (MOURA et al, 2016). 

Essa produção científica escolar pode ser resumida, de acordo com Mancuso (2000), em 

três tipos: 1) trabalhos de montagem, em que os estudantes apresentam artefatos a partir do qual 

explicam um tema estudado em ciências; 2) trabalhos informativos em que os estudantes 

demonstram conhecimentos acadêmicos ou fazem alertas e/ou denúncias; e 3) trabalhos de 

investigação, projetos que evidenciam uma construção de conhecimentos por parte dos alunos 

e de uma consciência crítica sobre fatos do cotidiano. 

 Em relação aos benefícios existentes no processo da construção científica que envolve 

a feira de ciência, os autores Mancuso (2000) e Lima (2008), destacam o crescimento pessoal, 

a ampliação dos conhecimentos, o aumento da capacidade comunicativa, o desenvolvimento da 

criticidade e o maior envolvimento e interesse. 

Segundo Gonçalves (2008), as principais características desejáveis em uma pesquisa 

submetida a uma Feira de Ciências são: o caráter investigativo, a criatividade, a relevância e a 

precisão científica. Seguindo a teoria do autor, esses pontos são indispensáveis para a 

construção de uma pesquisa, visto que a feira de ciência é uma culminação de um processo de 

estudo, investigação e produção.  

A prática da pesquisa durante o ensino ajuda a criar melhores condições de ensino para 

os alunos, pois permitem que consigam explorar, conhecer e transformar o mundo em que 

vivem com seu conhecimento e entendimento adquirido durante sua vida escolar (BRASIL, 

2009). 

De acordo com Costa e Zompero (2017) uma peça fundamental para a iniciação 

cientifica são os educadores, pois atuam fortemente no processo de orientação e 

desenvolvimento da pesquisa, além disso, o apoio para despertar o interesse do aluno pelo 

ambiente escolar parte da perspicácia e a persuasão do professor frente a qualquer tema de 

estudo sugerido, ajudando-o a transpor barreiras que a própria situação de novas descobertas 

pode proporcionar, visando sempre à qualidade da formação educacional e pedagógica nesse 

ambiente tão rico, que é o espaço escolar. 

É compreensível o desafio do educador quando está diante dos alunos tendo a 

oportunidade de construir situações problemas para os questionamentos já existentes a serem 

investigados na atividade de pesquisa que está sendo trabalhada (NEVES & GONÇALVES, 

1989). Entretanto, mesmo com todos os desafios a figura do professor orientador é fundamental 

durante todo esse processo de incentivo a pesquisa de forma prematura através da feira de 

ciências.  

 

Feira de Ciência no Centro Estadual de Educação Profissional Professor Francisco De Assis 

Pedrosa (CEEP/PFAP) 

 

 O CEEP/PFAP é uma escola de nível médio profissionalizante da rede estadual de 

ensino (SEEC-RN), situado no município de Mossoró/RN, inaugurada em 2017 e em pleno 

funcionamento. A instituição vem ganhando destaque em todo o estado pelos resultados 

positivos que vem alcançando com a sua metodologia de ensino em tempo integral.  

No primeiro ano de funcionamento (2017) da referida instituição; a modalidade ofertada 

foi a médio-profissionalizante com turno e dois dias de contraturnos. Na ocasião foram 

matriculados 160 jovens distribuídos em duas turmas de Técnicos em Nutrição e duas de 

Técnicos em Meio Ambiente. No ano seguinte a oferta duplicou, contudo, a escola passou a 

atender na modalidade integral, sendo adicionada a sua grade curricular a parte diversificada 

composta com disciplinas que buscam articular o conhecimento entre a BNCC (Base Nacional 
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Curricular Comum) e as disciplinas dos cursos técnicos. Diante desse novo formato houve uma 

adequação ao modelo vigorado até então, embora um aspecto tenha permanecido no 

funcionamento da instituição: a concepção de formação integral do indivíduo observando seus 

aspectos sociais e cognitivos; buscando-se apresentar uma aprendizagem que dê sentido ao 

jovem e que o leve ao alcance de seu projeto de vida (AZEVEDO et al, 2020). 

 Desde o seu primeiro ano de funcionamento, o CEEP/PFAP realiza anualmente a sua 

feira de ciências, denominada FECICEEP, que conta com o apoio da 12° DIREC, do município 

de Mossoró/RN. Na sua primeira edição, a FECICEEP contou com 78 projetos, onde 29 foram 

aprovados para participação em feiras maiores. Até então, o número de produções científicas 

vem crescendo exponencialmente, em sua última edição, em 2020, foram apresentados 33 

projetos, onde 18 foram credenciados não só para participação em outras feiras do estado, como 

também em outras feiras nacionais. Esse crescimento se dá em virtude da motivação dada pelos 

professores desde os primeiros contatos com os alunos, buscando apresentar o mundo científico 

sempre de forma lúdica e utilizando metodologias ativas, afim de transformar o processo de 

pesquisa em um momento prazeroso, desconstruindo a ideia de uma atividade obrigatória e 

“plantando a semente” da iniciação científica espontânea nos alunos.   

 Por essa razão, é valido ressaltar que as produções científicas realizadas na instituição 

ultrapassam os eventos institucionais, devido a esse grande incentivo da comunidade escolar 

para a formação de pesquisadores que buscam, de forma autônoma, conseguirem as publicações 

de seus estudos ainda no ensino médio.  

 

METODOLOGIA  

 

Uma vez que desenvolvido a partir de materiais já publicados para a construção da 

fundamentação teórica, o presente trabalho trata-se de um estudo bibliográfico dialogado com 

o relato de experiência das pesquisadoras MELO e LIMA junto a vivência pedagógica do 

professor MEDEIROS.    

De acordo com Gil (2002, p.50), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em 

quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas 

desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.  

Além de uma base teórica fundamentada, utilizamos também o relato de experiência 

com o objetivo de compartilhar as vivências das pesquisadoras no âmbito escolar, destacando 

a influência da utilização da iniciação científica no ensino médio.   

 

RELATO DE CASO  

 

O nosso primeiro contato com a iniciação científica foi a partir da 1° FECICEEP, em 

2017, e assim como tudo que é algo novo, foi difícil, pois não tínhamos nenhum conhecimento 

sobre a construção de um trabalho científico, porém, algo que nos ajudou bastante foi a forma 

dinâmica em que esse assunto foi nos apresentado. Nossos professores utilizaram mecanismos 

lúdicos, mostrando a diversidade de áreas a serem exploradas, bem como relatando inúmeras 

histórias de pesquisadores que através de seus projetos oriundos de feiras escolares conseguiram 

alcançar outros âmbitos, despertando assim, o nosso interesse.  

É nesse sentido que concordamos com Campos (2008), pois ele relata que o ensino com 

ferramentas lúdicas pode ser utilizado como promotor da aprendizagem nas práticas escolares, 

possibilitando a aproximação dos alunos ao conhecimento científico. Neste sentido, ele se se 

constitui em um importante recurso para o professor desenvolver a habilidade de resolução de 

problemas, favorecer a apropriação de conceitos, e a atender as características da adolescência.  

Apesar das dificuldades já apresentadas, algo que nos ajudou bastante foi a disciplina 
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de Metodologia Científica, componente da base curricular das escolas de tempo integral, como 

o CEEP/PFAP. Essa disciplina é a responsável pela apresentação das bases teóricas do método 

científico, além de conhecer e correlacionar os fundamentos, os métodos e as técnicas de análise 

presentes na produção do conhecimento científico, com o intuito de compreender as diversas 

fases de elaboração e desenvolvimento de pesquisas e trabalhos acadêmicos e, elaborar e 

desenvolver pesquisas e trabalhos científicos obedecendo às orientações e normas vigentes nas 

Instituições de Ensino e Pesquisa no Brasil e na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Foi 

através das aulas ministradas semanalmente que pudemos conhecer e praticar o uso das 

diferentes metodologias existentes, e por meio desse conhecimento que foi ofertado 

conseguimos entender a verdadeira essência, linguagem e estrutura correta de uma pesquisa.  

Ensinar Ciências não se restringe a transmitir informações ou apresentar apenas um 

caminho, mas é ajudar o aluno a tomar consciência de si mesmo, dos outros e da sociedade. É 

oferecer várias ferramentas para que ele possa escolher entre muitos caminhos, aquele que for 

compatível com seus valores, sua concepção de mundo e com as adversidades que irá encontrar 

ao longo de sua vida. Neste sentido, o professor precisa deixar de ser um mero transmissor de 

conhecimentos científicos e agir como investigador, das ideias e experiências de seus alunos 

(KNECHTEL et al, 2008). 

Uma das nossas orientações inicias foi a tempestade de ideias, na qual os nossos 

professores nos instigaram a pensar sobre problemáticas e temas do nosso cotidiano, buscando 

possíveis soluções para as situações-problemas encontradas. Essa tempestade de ideias foi 

muito importante para que pudéssemos definir as nossas áreas de interesses, visto a variedade 

de temáticas existentes na ciência. A partir daí foi incentivada a nossa autonomia de escolha 

estimulando o nosso pensamento crítico, e embora tenhamos seguindo temáticas diferentes o 

nosso intuito como pesquisadoras era o mesmo: solucionar problemas. 

Após a tempestade de ideias e escolhas temáticas, partimos para a formulação das 

hipóteses, processo em que pudemos elaborar as nossas ideias, definir uma linha de raciocínio 

para a solução do problema e buscar o método ideal a ser utilizado. A nossa maior dificuldade 

durante esse processo foi estabelecer pensamentos concretos diante do ponto de vista científico, 

devido à falta de experiencia na construção de uma pesquisa. 

Muitas definições são propostas para o termo hipótese. Para Goode e Hatt (1969, p. 75) 

"é uma proposição que pode ser colocada a prova para determinar sua validade". Neste sentido, 

hipótese é uma suposta resposta ao problema a ser investigado. É uma proposição que se forma 

e que será aceita ou rejeitada somente depois de devidamente testada (GIL, 2008). 

Partindo das nossas hipóteses e objetivos já definidos, buscamos, junto com os nossos 

orientadores, a melhor metodologia para a realização dos trabalhos. A pesquisadora MELO, 

partindo dos seus objetivos principais, utilizou uma abordagem qualitativa e quantitativa na 

área experimental, visto que a sua área de estudo estava dentro do campo das ciências 

biológicas, e a pesquisadora LIMA, utilizou o levantamento bibliográfico e a aplicação de 

questionários, já que sua área de pesquisa tratava-se de uma análise qualitativa no campo das 

ciências ambientais. Tais escolhas foram responsáveis para estabelecer um parâmetro correto 

para cada tipo de pesquisa, visto que, tínhamos eixos temáticos diferentes, entretanto, com a 

definição do método correto conseguimos chegar aos nossos resultados finais. 

A metodologia da pesquisa escolhida é determinada por uma combinação de vários 

fatores, pois quando o pesquisador acredita que haja algum tipo de “verdade” externa que 

precisa ser descoberta, é necessário explorar e identificar as múltiplas perspectivas das pessoas 

em ambientes naturais, em campo. Portanto, ela é influenciada pela inclinação da pesquisa e 

uma perspectiva positivista, interpretativista ou outra. Também é influenciada, por exemplo, 

pela atitude do pesquisador diante das formas com o que acha que a teoria deve ser aplicada 

(GRAY, 2016, p. 29).  

Foi a partir dessa primeira construção científica e do primeiro contato com a feira de 
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ciências em 2017, que tivemos uma oportunidade de aprimorar cada vez mais os nossos 

conhecimentos, nos motivando a buscar novas temáticas a serem trabalhadas para produzir 

novos projetos científicos autônomos, com o objetivo não só de nos destacar dentro do ambiente 

escolar nas feiras de ciências dos anos seguintes, mas de conseguir conquistar o nosso espaço 

enquanto pesquisadoras na sociedade.  

Com o passar do tempo, podemos perceber o nosso amadurecimento acadêmico, visto 

que as nossas produções estavam sempre evoluindo, devido a iniciação no mundo científico de 

forma precoce, ainda no primeiro ano de ensino médio. Essa iniciação precoce é um fato de 

extrema relevância já que, teoricamente, as pessoas que tem esse contato mais cedo terão menos 

dificuldades para as futuras produções acadêmicas que são solicitadas durante a formação do 

estudante no ensino superior. Além disso, a contribuição da iniciação científica no ensino médio 

ultrapassa o âmbito escolar, pois também proporciona a formação integral do estudante 

enquanto ser humano que vive em sociedade. 

A falta de conhecimento e de instrução dos estudantes da graduação sobre o significado 

de pesquisa científica ressalta a importância da metodologia científica na educação básica no 

sentido de propiciar a construção de conhecimentos a partir da troca de ideias e da interação 

entre saberes diversos (SOARES, 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao longo das informações e teorias discutidas nesse artigo, acreditamos ter contribuído 

de forma positiva no esclarecimento de algumas dúvidas sobre a importância da iniciação 

científica precoce através das feiras de ciências, e o seu impacto na formação de pesquisadores 

ainda no ensino médio. Deste modo, esperamos incentivar aos professores, orientadores, alunos 

e toda a comunidade escolar a sempre promoverem novas oportunidades para a produção das 

pesquisas científicas em suas escolas.  

Além disso, esperamos que a disciplina de metodologia científica possa ser incluída na 

base curricular de todas as escolas de ensino médio, devido a sua grande importância durante 

todo o processo de formação do aluno enquanto pesquisador.  
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RESUMO 

As abordagens dos conteúdos trabalhados em sala de aula necessitam ser permeados 

em interdisciplinaridade. As estratégias de ensino interdisciplinar permitem que os 

docentes abordem problemáticas de maneira coesa e conexa. Trabalhar com 

interdisciplinaridade é ter uma concepção ampla de educação, ao abordar pedagogias 

que proporcionam espaços para reflexão das práticas de ensino integral. Dessa forma 

este trabalho pretende responder o seguinte problema de pesquisa: de que forma as 

práticas interdisciplinares podem contribuir para o processo educativo no ensino 

médio integrado? Para respondê-la foi realizado uma revisão de literatura, que 

consistiu em análises e interpretações de artigos de periódicos e dissertações. Os 

materiais utilizados no presente estudo estão disponíveis nas bases de dados do Portal 

de periódicos da CAPES, Portal Scielo Brasil e da Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD), para busca dos trabalhos foram utilizados os 

descritores “interdisciplinaridade, ensino médio integrado, práticas pedagógicas” para 

o ano de 2021. Durante a etapa de seleção das obras nas bases de dados foram 

encontrados 64 trabalhos, mas apenas 10 se enquadram nos critérios estabelecidos 

como objetivo da pesquisa, dentre eles 5 artigos do Portal de periódicos da CAPES, 2 

artigos do Portal Scielo Brasil, e 3 dissertações de mestrado da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Através dos resultados obtidos foi 

possível observar que alguns docentes não possuem conhecimento sobre o conceito 

de interdisciplinaridade, assim, esses professores têm dificuldade em desenvolver e 

identificar as práticas interdisciplinares em sala de aula. Ademais, percebeu-se que a 

interdisciplinaridade se torna importante para o ensino médio integrado por sua 

contribuição na formação integral, atribuindo ao processo educativo desenvolvimento 

das competências humanas e tecnológicas de forma conexa e coesa. Portanto, essa 

síntese é relevante por discutir os principais indicadores que evidenciam a importância 

da relação de interdisciplinaridade com a formação profissional, proporcionando 

reflexão sobre as práticas pedagógicas no ensino médio integrado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas interdisciplinares; Formação integral; Processo 

educativo; Reflexão 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Ensino Médio Integrado a Educação Profissional deve conceber, em suas 

metodologias, uma formação integral para os alunos com vistas no desenvolvimento dos 

aspectos profissionais e humanos de cada indivíduo. Assim, as abordagens dos conteúdos 

trabalhados em sala de aula necessitam ser permeados em interdisciplinaridade, pois “as 

estratégias de ensino interdisciplinar permitem que os docentes abordem problemáticas de 

maneira coesa e conexa, evitando que a educação seja disseminada de maneira fragmentada 
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e sem ligação com as demais áreas da ciência” (HEINECK, et. al., 2016, p. 140).  

A educação profissional técnica articulada ao ensino médio é assegurada pelo Decreto 

nº 5.154/2004 incorporado à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) pela Lei 

n° 11.741/2008. A LDB em seus artigos 39º, 40º, e 41º ressalta que a educação profissional, 

em suas modalidades, deve possibilitar a construção de diferentes itinerários formativos 

integrando as dimensões do trabalho com estratégias para prosseguimento e conclusão dos 

estudos, bem como a preparação do educando para o ambiente laboral.  

A LDB em seu artigo 1º enfatiza que o processo educacional deve envolver 

metodologias que proporcionem uma formação completa para os alunos, ultrapassando as 

estruturas escolares, abordando conteúdos disciplinares de forma ampla e interligadas. “A 

construção do conhecimento interdisciplinar engloba todas as dimensões educativas, 

estabelecendo uma relação de cooperação mutua entre as diferentes áreas do saber em prol da 

qualificação humana e profissional dos educandos” (ARAUJO, 2016, p. 37). 

Desta forma, trabalhar com interdisciplinaridade é ter uma concepção mais ampla de 

educação, pois suas abordagens pedagógicas proporcionam espaços para reflexão das práticas 

de ensino integral, fazendo com que o ensino médio integrado a educação profissional não se 

torne uma fábrica de sujeitos alienados sem a possibilidade de interagir com o meio 

profissional de maneira criativa. 

Nesta perspectiva, este artigo busca responder o seguinte problema de pesquisa: de 

que forma as práticas interdisciplinares podem contribuir para o processo educativo no ensino 

médio integrado?  

 Com intuito de alcançar o objetivo estabelecido foram traçados três objetivos 

específicos, que são: fazer uma análise dos trabalhos voltados a área do ensino médio 

integrado e suas relações interdisciplinares utilizando a base de dados do Portal de periódicos 

da CAPES, Portal Scielo Brasil e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD); analisar a importância do ensino interdisciplinar para formação profissional; 

identificar as metodologias interdisciplinares para o ensino médio integrado. 

A relevância deste trabalho se dá por conta da sua contribuição para melhoria das 

práticas pedagógicas e estratégias de ensino-aprendizagem, através das análises dos principais 

desafios do desenvolvimento da formação integral no ensino médio técnico. Além de discutir, 

por meio da pesquisa bibliográfica, os indicadores sobre a importância da relação da 

interdisciplinaridade com a formação profissional. 

 

METODOLOGIA 

 

Com uma abordagem exploratória os procedimentos empregados para desenvolver 

este trabalho foram o de revisão de literatura, com aplicação do procedimento técnico de 

pesquisa bibliográfica, que consistiu em análises e interpretações de artigo de periódicos e 

dissertações. Para busca do material estudado utilizou-se as bases de dados do Portal de 

periódicos da CAPES, Portal Scielo Brasil e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) estipulando como filtro de pesquisa as palavras “interdisciplinaridade, 

ensino médio integrado, práticas pedagógicas”. 

Os critérios de inclusão utilizados foram: obras publicadas no ano de 2015 a 2020, 

artigos sobre as práticas de interdisciplinar incorporadas ao ensino médio integrado no Brasil, 

publicações na língua portuguesa. Critérios de exclusão: artigos que abordam sobre as práticas 

interdisciplinar no ensino médio regular, artigos que abordam sobre as práticas 

interdisciplinar no ensino médio integrado na modalidade PROEJA, publicações em língua 

estrangeira, e publicações com menos de 5 (cinco) anos.  

Durante a etapa de seleção das obras nas bases de dados foram encontrados 64 

trabalhos, mas apenas 10 se enquadram nos critérios estabelecidos, sendo 5 artigos do Portal 
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de periódicos da CAPES, do Portal Scielo Brasil 2 artigos, e da Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações (BDTD) 3 dissertações de mestrado. O critério do tempo de 

publicação foi incluído com intuito de trazer uma análise mais atual da temática abordada, 

observando os objetivos, as metodologias e os resultados alcançados nas pesquisas atuais. 

Após estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão fez-se a leitura dos resumos das 

publicações encontradas nas bases de dados, em seguida foram selecionados os trabalhos 

relacionados a “contribuição da interdisciplinaridade para o ensino médio integrado”. Logo 

depois da seleção e análise das publicações foi possível organizar de acordo com a data de 

publicação como mostra no Quadro 1.  

 
Quadro 1 – Publicações da base de dados do Portal de periódicos da CAPES, Portal Scielo Brasil e da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 

Autores e ano das publicações  Título das publicações analisadas  

 

Daiana Franco da Silva, 2020. 

As contribuições das propostas interdisciplinares no 

processo de formação discente: a relação com o 

desempenho acadêmico no currículo integrado do 

ensino médio na escola técnica. 

Luiza Olivia Lacerda Ramos e Rosilda Arruda 

Ferreira, 2020. 

Sobre uma práxis interdisciplinar: aproximações e 

proposições conceituais. 

Alexandre Geraldo Viana Faria, Rodrigo Andrade 

Cardoso, Rafael Rodrigues Godoy, 2019.  

Ensino de química no técnico de nível médio 

integrado em informática: uma proposta de ensino 

contextualizado e interdisciplinar. 

 

Silvia Aparecida Bedin Camponez, 2019. 

 

Interdisciplinaridade em favor do currículo 

integrado: Curso Técnico em Agropecuária  

Integrado ao Ensino Médio. 

F. A. A. Santos, J. D. Santos, V. P. P, A. R. Silva, 

2018. 

Práticas Pedagógicas Integradoras no Ensino Médio 

Integrado. 

 

Gláucia Potenza Soares, 2018. 

 

A tradução da Matemática em contexto de 

interdisciplinaridade: um estudo de projetos 

vivenciais do Ensino Médio Politécnico. 

Fernanda Pereira Santos, Célia Maria Fernandes 

Nunes, e Marger da Conceição Ventura Viana, 

2017. 

A Busca de um Currículo Interdisciplinar e 

Contextualizado para Ensino Técnico Integrado ao 

Médio. 

Fernanda Pereira Santos, Célia Maria Fernandes 

Nunes, e Marger da Conceição Ventura Viana, 

2017. 

Currículo, interdisciplinaridade e contextualização 

na disciplina de Matemática. 

 

Lauren Heineck de Souza, Vanessa Vian, Eniz 

Conceição Oliveira, José Claudio Del Pino, Miriam 

Ines Marchi, 2016. 

Interdisciplinaridade e fragmentação dos saberes: 

concepções de educadores do Ensino Médio 

Politécnico. 

A. L. S. Henrique e J. M. Nascimento, 2015. Sobre práticas integradoras: um estudo de ações 

pedagógicas na educação básica.  

Fonte: Autor, 2020 

 

PERCEPÇÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE PARA 

O ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

 

Na pesquisa “As contribuições das propostas interdisciplinares no processo de 

formação discente: a relação com o desempenho acadêmico no currículo integrado do ensino 

médio na escola técnica” a professora e coordenadora de curso na modalidade integrado 

acompanhou alunos do primeiro ano do ensino médio integrado ao curso de informática, de 

uma escola técnica estadual, com intuito de investigar a melhoria do desempenho acadêmicos 
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dos discentes ao serem exposto as práticas interdisciplinares.  

Para mensurar o desempenho dos alunos a pesquisadora o teste de Wilcoxon, fazendo 

um comparativo entre os alunos do primeiro bimestre com os do quarto bimestre, e avaliou as 

atas de conselho de classe. Antes do início do ano letivo foram analisadas as propostas 

curriculares do curso, também houve a aplicação de um questionário para fazer o 

levantamento sobre a percepção que os professores da escola têm sobre métodos 

interdisciplinares, e com o resultado desse levantamento surgiu a necessidade de realizar uma 

capacitação com os docentes.  

As atividades interdisciplinares realizadas foram: Identificação dos elementos da 

tabela periódica nos componentes do computador, que juntou as disciplinas de Instalação e 

Manutenção de Computadores com Química; Gincana de raciocínio lógico, combinando 

Lógica de Programação e Filosofia; Construção de um website para listagem de verbos em 

inglês e suas traduções, Inglês e Técnicas de Programação para Internet I. O trabalho resultou 

na melhoria do desempenho dos discentes em sala de aula, fazendo com que os alunos inclusos 

nas atividades interdisciplinares tivessem maior entendimento acerca das disciplinas do 

núcleo técnico com as do núcleo comum, e sobre a contribuição que cada componente 

curricular tem para formação profissional.  

Nesse trabalho, as práticas pedagógicas interdisciplinares auxiliaram os alunos no 

desenvolvimento de novas competências, habilidades e valores, contribuindo na construção 

de conhecimento, proporcionando melhoria no desempenho dos sujeitos envolvidos. O 

processo de aprendizagem interdisciplinar propicia resultados positivos na educação dos 

discentes, segundo Winter e Furtado (2017, p. 273) “busca-se a articulação entre 

conhecimentos práticos, contextualizados, que atendem as exigências da vida contemporânea, 

e conhecimentos mais amplo e abstratos, que correspondem a uma cultura geral e a uma visão 

de mundo”.     

Ainda existe uma dificuldade entre os professores sobre o entendimento 

epistemológico de interdisciplinaridade e suas práticas, desta maneira o trabalho “Sobre uma 

práxis interdisciplinar: aproximações e proposições conceituais” de duas doutoras em 

Educação da Universidade Federal da Bahia traz um debate teórico-metodológico sobre a 

interdisciplinaridade na transposição do conhecimento científico.  

O debate surge na discussão sobre as influências dos estudiosos europeus e norte-

americanos na formação de uma base conceitual brasileira de interdisciplinaridade. Dentre os 

pesquisadores europeus clássicos destacam-se, Boisot (1972), relata que a 

interdisciplinaridade compõe um “conjunto de leis de uma disciplina que pode ser aplicado 

com sucesso a outras correspondentes”; Heckhausen (1972), enfatiza que o método 

interdisciplinar são “diversos esforços de caráter enciclopédico, corresponde em termos de 

maturidade ascendente” e, Palmade (1979), dispõem que interdisciplinaridade é a “integração 

interna e conceitual que rompe a estrutura de cada disciplina para construir uma axiomática 

nova e comum a todas elas com o fim de dar uma visão unitária de um setor do saber”.  

Na concepção norte americana os trabalhos de Thompson Klein destacam-se na 

discussão sobre a interdisciplinaridade, Klein relata que para haver interdisciplinaridade as 

disciplinas precisam alcançar altos níveis de interação e integração, isso ocorre somente 

quando uma disciplina pode contribuir na teorização e resolução de problemas, desde que em 

permanente combinação. Já os estudos brasileiros sobre interdisciplinaridade os principais 

autores são Hilton Japiassu e Ivani Fazenda, ambos influenciados pelas ideias de Gusdorf. 

Para Fazenda essa metodologia é “uma relação de reciprocidade, de mutualidade, ou, melhor 

dizendo, um regime de copropriedade que iria possibilitar o diálogo entre os interessados”, 
Japiassu defende que as especialidades devem deixar de se apegarem somente a suas áreas de 

atuação, pois as teorias estáticas e seus dogmas não se mantêm diante às novas teorias 

exteriores a seus domínios de competência”.   



 

 

32 

As autoras concluíram que existe uma proximidade, mesmo com a diferença 

geográfica e histórica, da conceitualização e maneira de perceber as metodologias 

interdisciplinares, proporcionando para os sujeitos envolvidos uma visão mais ampla das 

coisas, esse compilado mostra a possibilidade de avanço nas diferentes áreas do saber a partir 

da cooperação e interação entre elas.  

O entendimento que as disciplinas são parte de um todo é o próximo nível do processo 

de ensino, “a interdisciplinaridade pode ser entendida como uma visão inovadora nas mais 

diferentes áreas de conhecimento, para isso há necessidade de imbuir os princípios 

epistemológico e praxiológico na formação dos professores (FAZENDA; TAVARES; 

GODOY, 2015, p. 21). Os problemas que estão incorporados na nossa realidade são 

complexos e requerem soluções multifacetadas e complexas, a visão interdisciplinar aliada a 

transposição cientifica auxilia a compreensão das razões a partir da totalidade da realidade. 

São muitas as possibilidades de integração e cooperação das disciplinas, como 

mostrado no artigo “Ensino de química no técnico de nível médio integrado em informática: 

uma proposta de ensino contextualizado e interdisciplinar” os professores das disciplinas de 

química e informática elaboraram uma proposta interdisciplinar para disciplina de química do 

curso médio integrado ao curso técnico de informática o Instituto Federal de Mato Grosso do 

Sul, campus Coxim.  

Para elaboração da proposta interdisciplinar os autores analisaram o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, as emendas das disciplinas, o Regulamento da Organização 

Didático-Pedagógica dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado, 

e o Projeto do Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado em 

Informática, esses recursos pedagógicos serviram para auxiliar na prática dos docentes.  

Na prática desenvolvida em sala de aula o professor da disciplina do núcleo técnico 

fala sobre as partes que integram o computador, suas funções e característica, enquanto o 

professor de química, disciplina do núcleo comum, explica sobre as reações e a composição 

dos materiais que compõem o hardware o computador, as explicações foram feitas em 

momentos diferentes, mas consecutivos. Os autores sugerem possibilidades para outras 

disciplinas, como na disciplina de Geografia pode abordar sobre a exploração do ouro e do 

silício, elementos que estão presentes em algumas peças do computador, na disciplina de 

física podem abordar sobre eletricidade, magnetismo, cinemática e dinâmica.  

Antes de iniciar as atividades práticas surgiu a necessidade do professor de química 

conhecer as reações e elementos que compõem o computador, durante a realização das aulas 

observou-se maior interesse dos alunos despertando a curiosidade e anseio de entender a ideia 

geral das coisas. Com isso, percebeu-se que o despertar da curiosidade do aluno é uma das 

contribuições da interdisciplinaridade, isso gera motivação e melhora do desempenho através 

da compreensão mais ampla de funcionalidade dos elementos que integram o cotidiano.  

Fazenda (2016, p. 54), enfatiza que “através da leitura, o homem aumenta o seu 

universo de discurso, e com isso, a possibilidade de multiplicar suas visões e aspirações sobre 

o mundo, isso poderá conduzi-lo a uma disciplina pessoal que o levará a desvendar os 

intricados dilemas e as diferentes facetas dos problemas que o mundo oferece”.  Esta 

contribuição ajuda o aluno na forma de perceber o mundo a sua volta, melhorando sua 

capacidade de pensar, permitindo o sujeito a interagir, conhecer e inovar no mundo. 

No processo inicial de implementação das metodologias interdisciplinares é preciso 

que os professores estejam preparados para esse tipo de educação, então, a professora Silvia 

Aparecida discorre em sua dissertação de mestrado “Interdisciplinaridade em favor do 

currículo integrado: Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio” como os 

professores, das escola técnicas Centro Paulo Souza, compreendem e conduzem a 

metodologia interdisciplinar no processo de ensino-aprendizagem em um curso com o 

currículo integrado.  
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Na primeira etapa a pesquisadora aplicou um questionário, com embasamento teórico 

nas ideias de Fazenda, Japiassú e Fourez, afim de saber a concepção de interdisciplinaridade 

dos professores. Mediante os resultados, foi aplicado uma capacitação online com os 

docentes, com base na releitura do Plano que rege o curso Técnico em Agropecuária Integrado 

ao Ensino Médio. Como resultado do trabalho a pesquisadora criou um produto denominado 

de Tutorial para Elaboração de Apresentação Oral com Auxílio das Mídias Didáticas, onde 

os alunos e demais professores realizam sínteses de seus estudos de forma clara, objetiva e 

interdisciplinar, deixando a disposição anotações para trocas de ideias e material de estudo 

para os usuários.  

O professor tem um papel fundamental dentro da prática interdisciplinar, sua didática 

de ensino reflete no desempenho dos alunos, portanto a formação desse profissional deve ser 

permeada nas estratégias interdisciplinares pois “assiste-se hoje a uma preocupação acentuada 

em caracterizar o professor como mediador do saber” (FAZENDA, 2015, p. 25). Os 

professores e os formadores de professores devem refletir sobre seu desenvolvimento na 

função como mediador do saber, pois esse ensino faz o aluno suscetível ao entendimento 

exposto pelo docente.  

É importante rediscutir e observar as atuais práticas e os conceitos de metodologia que 

estão sendo abordados, nesse segmento três professores do Instituto Federal do Rio Grande 

do Norte no artigo “Práticas Pedagógicas Integradoras no Ensino Médio Integrado” analisam, 

em uma revisão de literatura, produções voltados as práticas integradoras e interdisciplinar no 

ensino médio integrado, publicados de 2007 a 2017, totalizando 14 trabalhos analisados. Com 

os resultados da pesquisa os autores observaram que a maior parte dos projetos integradores 

fazem uso do método interdisciplinar para alcançar a integração nas atividades realizadas, 

destacando que esse é o meio de fortalecimento da formação integrada e suas propostas 

curriculares, e na disseminação de ações socializadoras do conhecimento.  

 O conexo e o cooperativo entre as disciplinas são segmentos que levam as novas 

metodologias de ensino, a educação no ensino médio ao tratar da educação escolar, 

ressaltamos a importância do planejamento e do trabalho colaborativo envolvendo todos os 

profissionais que atuam nas instituições escolares, para que haja a ampliação de espaços 

criativos, os quais possam auxiliar o desenvolvimento da criatividade dos estudantes e assim 

despertar o gosto e maior interesse pela aprendizagem (BONHEMBERGER & BOBRZYK, 

2020, p.8). 

A contextualização das disciplinas especificas é parte fundamental para a inserção na 

interdisciplinaridade, o discurso é a ferramenta que proporciona o entendimento coeso acerca 

das práticas interdisciplinar, nesse conjunto, a professora de matemática Gláucia Potenza 

discorre em sua dissertação “A tradução da Matemática em contexto de interdisciplinaridade: 

um estudo de projetos vivenciais do Ensino Médio Politécnico” a maneira que o ensino da 

matemática é desempenhado no projeto interdisciplinar.  

Como objeto de estudo a professora observou o desenvolvimento dos projetos de 

matemática apresentado por alunos, do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio 

politécnico, nos seminários integrados na Escola Estadual de Ensino Médio Adolfo Fetter. A 

princípio a pesquisadora fez uma análise documental da LDB, OCNEM, DCNEM, o 

Regimento e a Proposta governamental para o Ensino Médio Politécnico, depois realizou 

entrevista com os alunos envolvidos no desenvolvimento dos projetos, com coordenadores 

pedagógicos e alguns professores. Para interpretação das informações coletadas usou-se a 

análise do discurso foucoultiana e o conceito de Tradução desenvolvida por Derrida.  

Os resultados da pesquisa constataram o discurso de ordem que apenas os docentes 

preparados podem trabalhar com interdisciplinaridade, e dentre esse grupo capacitado os 

indivíduos devem discutir sobre o conhecimento correspondente a sua formação acadêmica. 

Dessa forma, fica entendido que somente o professor de matemática está autorizado a orientar 



 

 

34 

sobre os conteúdos matemáticos.  

Em relação aos projetos desenvolvidos pelos alunos, a maioria abordou o saber 

estatístico, onde através dos gráficos e tabelas discutiram assuntos relacionados a saúde 

pública. O dialogo estendido pelo ensino da estatística evidenciou a aplicação da matemática 

com problemas do cotidiano dos alunos, fazendo com que seus conteúdos sejam facilmente 

identificados e compreendidos nas práticas realizadas fora da escola. Os alunos entrevistados 

relataram que o levantamento estatístico é indispensável no processo de tomada de decisão, e 

que as informações adquiridas pelo método matemático são de suma importância para o poder 

público, sociedade e empresas ter uma visão realista dos fenômenos do cotidiano.  

Foi possível perceber, por meio das observações da professora Gláucia Potenza, que 

no espaço do ensino da estatística é possível trabalhar a matemática aliada aos conceitos 

interdisciplinares proporcionando uma vivencia de compreensão dos fundamentos 

multidisciplinar. Assim como afirma Oliveira (2020, p. 96) a passagem pelos bancos escolares 

ou pelos espaços educativos deve propiciar aos indivíduos o domínio de saberes 

qualificadores para uma intervenção social mais consciente e mais autônoma.  

 O trabalho “A Busca de um Currículo Interdisciplinar e Contextualizado para Ensino 

Técnico Integrado ao Médio” das autoras Fernanda Pereira, Célia Maria, e Marger da 

Conceição, também discorre sobre a integração do ensino da matemática nas disciplinas do 

núcleo técnico do ensino médio integrado ao curso Técnico em Agropecuária no Instituto 

Federal Baiano no município.  

O estudo é voltado para análise curricular do curso onde foi observado nas emendas 

das disciplinas do núcleo técnico o envolvimento da matemática para o desenvolvimento 

teórico e prático das aulas. Os pesquisadores observaram que 90% das disciplinas utilizam 

dos recursos matemáticos para executar procedimentos e atividades que a profissão exige. 

Com isso a matemática se faz presente de forma expressiva na rotina no âmbito profissional 

e educacional, mostrando a contribuição das operações matemáticas para execução de 

atividades em diversos segmentos.  

Em outro artigo, publicado pelas mesmas autoras, intitulado “Currículo, 

interdisciplinaridade e contextualização na disciplina de Matemática” é feito um levando 

sobre a concepção dos alunos e professores sobre a contribuição do ensino da matemática 

para as disciplinas do núcleo técnico do ensino médio integrado ao curso Técnico em 

Agropecuária no Instituto Federal Baiano no município. Nas entrevistas com os professores 

as declarações acerca da cooperação da matemática para as disciplinas técnicas estão 

alinhadas com o conceito de ensino integrado e interdisciplinar.  

Já para os alunos ainda é difícil de entender a necessidade de aprender determinados 

assuntos na disciplina de matemática, em sua grande maioria o pensar dos alunos se sintetizam 

a “ qual a necessidade de aprender isso se eu não vou usar no meu dia a dia”, essa visão mostra 

que as táticas interdisciplinar ainda não sutem o efeito esperado, sendo que os conteúdos de 

Matemática relativos ao Ensino Médio estão presentes na disciplinas de Agricultura II, 

Irrigação e Drenagem, Agricultura III e Topografia. 

Entender como funciona interação entre as disciplinas no ensino médio integrado é 

fundamental para não ser disseminado uma educação desconexa e incoerente, principalmente 

por ter na matriz curricular disciplinas do núcleo comum e disciplinas especificas do curso. 

Nesse entendimento os autores do artigo “Interdisciplinaridade e fragmentação dos saberes: 

concepções de educadores do Ensino Médio Politécnico” discutem sobre as concepções de 

interdisciplinaridade de professores e coordenadores pedagógicos de uma escola de Ensino 

Médio Politécnico do Vale do Taquari, RS.  

Para entender qual a visão dos professores e coordenadores fez-se uma entrevista 

semiestruturada onde foi possível perceber que a maioria dos professores das disciplinas 

técnicas não possuem o entendimento claro sobre o que é interdisciplinaridade ou como ele 
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está situada na formação integral do aluno. Os professores das disciplinas básicas entendem 

como funciona as práticas interdisciplinar, mas não colocam em prática em sala de aula, 

deixando a aplicação desse método de ensino apenas em eventos de cunho cientifico cultural.  

A dificuldade de o professor compreender como a educação funciona em sua 

totalidade mostra que romper com a barreira dualista ainda é um desafio da organização 

curricular no ensino médio integrado, esse tipo de entrave faz a educação ser disseminada de 

maneira fragmentada sem o alcance de uma formação completa.   

Os autores Henrique e Nascimento também trazem em seu trabalho “Sobre práticas 

integradoras: um estudo de ações pedagógicas na educação básica” uma abordagem 

exploratória de natureza qualitativa em relação os tipos de práticas integradoras utilizadas 

pelos professores no fazer pedagógico; as formas como essas práticas são sistematizadas; e, 

os vínculos dessas práticas com a Educação Básica. 

Foi realizado uma análise de 21 textos que falam sobre Práticas Integradoras em 

Educação Profissional do II Colóquio Nacional A Produção do Conhecimento em Educação 

Profissional, realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN). 

O estudo confirma que as práticas integradoras usualmente acontecem articuladas a 

projetos de pesquisa e extensão esporádicos e deslocados dos currículos de cursos de 

formação. Esses exercícios integradores são assinalados como: aleatórias; intra, inter e 

pluridisciplinares; e de ação individual ou interinstitucional. Na investigação sobre como 

essas práticas acontecem os autores dividiram os trabalhos em três categorias: as práticas 

integradoras eventuais, práticas integradoras em contexto de atividades institucionais, e 

práticas integradoras permanentes e curriculares. 

As atividades classificadas como práticas integradoras eventuais são quando a 

realização é feita por iniciativa do docente pautando uma abordagem interdisciplinar, ou seja, 

articulada as outras áreas do saber. Elas são dependentes da ação do professor e geralmente 

ocorrem como projeto de pesquisa ou visita técnica.  

As classificadas como práticas integradoras em contexto de atividades institucionais 

são atividades programadas pela instituição de ensino fazendo parte de um cronograma de 

atividades extracurriculares. Elas não possuem inserção nos currículos dos cursos e se 

materializam no interior de projetos de pesquisa, projetos de extensão, feiras e mostras 

científicas. 

Já as categorizadas como práticas integradoras permanentes e curriculares são aquelas 

que estão inseridos no contexto da formação integral, estando condizentes com as propostas 

do Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino. Estando vinculadas à essência 

pedagógica de um curso ou uma instituição de ensino, se materializam em seminários 

temáticos, projetos integradores, temas geradores e transversais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como tema principal a importância das práticas interdisciplinares 

para o currículo do ensino médio integrado. Mediante as análises dos 10 trabalhos 

selecionados observou-se que o método interdisciplinar ajuda os alunos e os profissionais da 

educação a entenderem, com mais facilidade, como as colaborações entre as diferentes áreas 

do saber podem resolver problemas e instigar a reflexão de novas ideias para o âmbito 

profissional.   

A interdisciplinaridade contribui para a disseminação de um processo educativo que 

ajuda no desenvolvimento dos atributos culturais, sociais, profissionais e tecnológicos, 

proporcionando ao aluno uma concepção ampla da funcionalidade do mundo em que está 

inserido. Trabalhar com uma visão ampla de educação favorece a formação de profissionais 
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que interagem com meio através de ideias que possibilitam solucionar, conforme a reflexão 

das suas respectivas realidades, as problemáticas em suas complexas facetas.   

As publicações encontradas destacam que ainda existe dificuldade por parte dos 

professores em colocar em prática as ideias de interdisciplinaridade, tanto pela falta de 

preparação quanto pela tarefa árdua de desenvolver uma formação humana em sua totalidade. 

Desta forma, se faz necessário que as instituições de ensino disponham de estruturas para 

novas práticas educacionais que proporcionam a promoção, socialização e disseminação das 

atividades interdisciplinares que visam a criação de novos diálogos cooperativos entre as 

diferentes áreas do saber.   
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RESUMO 

O processo educacional frequentemente passa por avaliações e adequações conforme 

surgirem as necessidades dos pilares de ensino aprendizagem, a interdisciplinaridade 

proposta nas novas diretrizes educacionais é ferramenta chave para integração de 

conceitos e conteúdos objetivando a transmissão de conhecimento de forma mais 

direta e intelectual para formação do cidadão. É nesse contexto que surgiu o projeto 

“oficinas de produtos de limpeza” que tinha como objetivo desenvolver novas técnicas 

que pudessem relacionar a interdisciplinaridade entre as disciplinas da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) com as disciplinas diversificadas como conteúdo e 

prática nas disciplinas de Componentes Eletivo, Empreendedorismo e a Práticas 

Experimentais implantadas no currículo das escolas profissionalizantes. O projeto 

ainda visava contemplar todo o processo burocrático para fabricação dos produtos de 

limpeza, produção até a comercialização final, promovendo a interdisciplinaridade 

entre as áreas de conhecimento. O projeto foi desenvolvido no Centro Estadual de 

Educação Profissional Professor Francisco de Assis Pedrosa (CEEP/PFAP), durante 

todo o período letivo do ano de 2019 e contou com a participação de 42 alunos. Os 

métodos utilizados contemplaram pesquisas bibliográficas de documentos gerenciais 

e operacionais para a criação da empresa e experimentos relacionado a produção e 

comercialização de produtos domissaneantes, como também a manipulação direta em 

laboratório de variáveis relacionadas ao objetivo interdisciplinar do trabalho com as 

demais disciplinas. A parte expositiva se deu pela Culminância do projeto a toda 

comunidade escolar. Os resultados contemplaram os objetivos propostos, que as 

práticas interdisciplinares possuem alguns desafios estruturais e de acessibilidade, 

mas conseguem ser minimizados quando a busca pelo saber e da qualificação contínua 

se torna prioridade. Nesse sentido, foi observado que quando aliado a 

interdisciplinaridade a outras disciplinas e o elo entre teoria e prática, gerou indícios 

de uma aprendizagem significativa. E o mais importante é que este projeto 

desenvolvido pode mostrar a evolução do aluno, trabalhando habilidades essenciais 

para uma formação que atendam critérios intelectuais profissionalizante necessários 

aos avanços da educação e tecnologia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Interdisciplinaridade; Ensino Profissionalizante; Ciência; 

Conhecimento 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Novo Ensino Médio em paralelo com ensino integral profissionalizante determina 

um projeto político pedagógico voltado a interdisciplinaridade de conteúdo, conceito e até área 

de conhecimento, de certa forma traçando uma nova forma de conhecimento e prática 
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diminuindo o uso fragmentado do saber. 

O conceito de integração, o qual está contido na proposta de Ensino Médio Integrado, 

ultrapassa sua dimensão pedagógica e alcança a dimensão política da formação humana 

(ARAÚJO; DA SILVA, 2017). Diante deste contexto sabemos das adequações necessárias que 

o sistema educacional deve ser submetido, principalmente quando vivenciamos constantes 

transformações e avanços nas tecnologias, daí nasce a necessidade de implementarmos novas 

propostas pedagógicas que visem não só a formação de estudantes, mais sim a de cidadão, 

preparado para enfrentar os desafios profissionais da vida acadêmica e do mercado de trabalho. 

 Quando adentramos no universo integrador profissionalizante, é comum existir uma 

relação de conceitos e saberes, é quando mencionamos a interdisciplinaridade, ou seja, uma das 

principias propostas pedagógicas para o novo ensino médio, que através da relação de 

conteúdos entre as disciplinas ou áreas afins, conceitua uma união de saberes que potencializam 

o processo de ensino aprendizagem e proporcionam um maior e melhor direcionamento entre a 

teoria e prática em um processo educacional voltada a formação intelectual do aluno. 

 Por ser uma ciência experimental, as metodologias do ensino de Química podem utilizar 

diversas ferramentas de ensino, entre elas destacamos as práticas experimentais, que por sua 

vez visa o contato físico, na qual ocorre a aplicação prática dos conceitos vistos em sala de aula. 

Neste sentido, diríamos que é possível associar e promover uma relação de saberes entre as 

práticas experimentais com a disciplina de Empreendedorismo, que nas quais irão capacitar o 

aluno a idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios dentro de um projeto 

político pedagógico diversificado, presente nas instituições técnicas profissionalizantes. O 

ensino de Química, bem como as demais ciências, requer uma ação pedagógica voltada ao 

desenvolvimento integral do aluno, procurando construir cidadãos críticos que tem 

possibilidades de apropriar-se de sua realidade e transformá-la construtivamente. 

Diante do que já foi mencionado, as novas diretrizes curriculares para o ensino médio 

enfatizam a necessidade de todos nós educadores implantarem de forma mais comumente 

possível, técnicas interdisciplinares, principalmente quando propomos uma relação da grade 

BNCC, com as disciplinas das áreas técnicas ou diversificadas. Essas adequações e melhorias 

proporcionam direta e indiretamente uma maior organização curricular, fundamentadas sempre 

respeitando os princípios pedagógicos, possibilitando o estudante sempre enfrentar novos 

desafios propostos pela educação, tecnologia e claro mercado de trabalho. Não é possível 

formular uma única definição de interdisciplinaridade, porém ela se impõe como prática e como 

ação, superando a dicotomia entre a pesquisa teórica e a aplicada, e também entre o 

conhecimento e a prática. Segundo Fazenda (2008, p. 119), a interdisciplinaridade é uma 

questão de compromisso e envolvimento do profissional, ou seja: “Interdisciplinaridade é uma 

nova atitude diante da questão do conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos 

do ato de aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão”. Nesta nova 

concepção que observamos a importância de favorecer um ensino mais contextualizado, 

flexível e integrador entre a teoria e o mundo do trabalho empreendedor que são características 

presente ao ensino profissionalizante, “a Prática Profissional Integrada, nos cursos integrados, 

deverá, direta ou indiretamente, articular tanto as disciplinas/componentes curriculares da área 

técnica quanto da área básica” (IFFAR, 2013, p. 03). 

A introdução das práticas interdisciplinar no sistema educacional possui alguns desafios 

e exigem alguns sacrifícios, principalmente quando é necessário a integração do ensino médio 

ao ensino profissionalizante. Será possível criar propostas pedagógicas que estabeleça uma 

relação de conhecimento e estímulos aos alunos a despertar novas habilidade e competências 

profissionais empreendedoras? Muitos educadores ainda não possuem um conceito formado e 

não compreendem a importância desta prática pedagógica na formação intelectual do aluno, 

acabam prendendo-se ao modelo teórico, abstrato e fragmentado da transmissão do 

conhecimento. Hoje, segundo estudos conforme mencionado por Belo et al. (2019) “A 
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dificuldade no aprendizado de química implica também no fato de esta exigir conhecimentos 

de outras disciplinas das exatas, como a matemática e física”.  

Os maiores limites para a implantação da prática pedagógica interdisciplinar estão na 

dominância de uma formação fragmentada, positivista e metafisica do educador e também de 

outras condições de trabalho que envolve a organização, divisão ou a própria estrutura.   

As áreas de exatas são detentora de um dos maiores índices de reprovação devido a 

própria dificuldade na compreensão dos conteúdos, impulsionada pela forma tradicional de 

transmissão de conteúdo, portanto para reduzir esta problemática é essencial o papel do 

educador, ou seja, buscar sempre se qualificar e determinar novas estratégias que possibilitem 

a integração de conceitos e saber de forma mais atraente e assim proporcionando maiores 

estímulos e desenvolvendo novas habilidades aos discentes dentro de um processo de ensino 

aprendizagem voltado a ciência e preparados para atuar nas áreas profissionais. Neste cenário 

que a competitividade global vem tomando dimensões gigantescas, é imprescindível que as 

instituições redefinam suas vocações pedagógicas, que estejam voltadas para formação 

curricular como forma de capacitar ou preparar potenciais empreendedores para a gestão de 

novas habilidades e domínio de mercado ou de uma determinada organização. 

A ideia deste projeto nasce a partir de uma atividade interdisciplinar que ocorre a cada 6 meses 

no CEEP/PFAP, na Cidade de Mossoró RN, contemplando a grade curricular de componentes 

eletivos, que compõem o novo ensino médio, onde buscam a ampliação do crescimento e ofertar 

a oportunidade para o estudante construir sua própria trajetória escolar em um contexto flexível. 

Irá propor, caminhos interdisciplinares que envolvam a teoria e o trabalho prático na 

capacitação do aluno ao mercado de trabalho, buscando melhorar os critérios de 

aproveitamento, interesse e índices de aprovação dos estudantes nas disciplinas de exatas como 

parte da formação do ensino médio. Já na linha de formação profissional o estudante terá a 

oportunidade de desenvolver novas habilidades empreendedoras além de conhecer todos os 

caminhos para gerenciar uma empresa, adquirindo conhecimentos concretos e específicos na 

sua escolha profissional baseada na sua maior afinidade intelectual. O diferencial dessa 

proposta é que propõe uma relação interdisciplinar de conceitos e conteúdo de diferentes 

disciplinas, trabalhando a parte teórica, aplicação prática e também a atividade extraclasse, ou 

seja, fora das quatro paredes da escola, potencializando o interesse dos alunos a traçarem metas 

e objetivos para alcançar o sucesso coletivo do projeto que será primordial para uma formação 

mais qualitativa em todos os aspectos educacionais. Com base nesta proposta que podemos unir 

a Química com ciência experimental de forma interdisciplinar com a educação empreendedora, 

conduzindo a escola a novos modos de compreender, ensinar e aprender, utilizando ferramentas 

que possam formar cidadãos intelectuais aptos e preparados ao mercado de trabalho baseada 

em uma educação profissional de qualidade. 

Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo principal mostrar novas técnicas 

que se possa relacionar a interdisciplinaridade de saberes, como conteúdo e prática nas 

disciplinas Empreendedorismo com a metodologia do ensino de química ao ensino médio 

relacionando a ciência com a educação profissional. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A interdisciplinaridade entre o Ensino Médio e o Técnico Profissional 

 

Inicialmente iremos conceituar e enfatizar a importância desta prática nas ações 

educativas. A Interdisciplinaridade é considerada um eixo integrador no novo ensino médio, na 

perspectiva de tornar significativos e menos fragmentados os conteúdos ensinados, promove 

uma espécie de renovação e uma nova forma de organização de conteúdo. Segundo Japiassu 

(2011), a interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas 
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e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa. 

Trata-se, então, de tirar a escola de seu território cômodo, e levá-la rumo a novos modos de 

compreender, ensinar e aprender (DE MOURA CARVALHO, 2017). Esse novo eixo 

integrador ultrapassa dimensões pedagógicas e alcança dimensão política de formação humana 

(ARAÚJO; DA SILVA, 2017), ela promove o desenvolvimento de competências e habilidades 

nos jovens para sua inserção no mundo do trabalho como autentico cidadão, capaz de contribuir 

para o desenvolvimento de uma sociedade. É com essas características e funções que se 

pretende implementar uma articulação entre as unidades didáticas integradas; de acordo com 

Lavaqui (2007) “o método interdisciplinar é uma forma de trabalho na qual participaria um 

determinado número de disciplinas, ou mesmo áreas da unidade temática em torno de uma 

situação problemática –, que exigiria a contribuição de diferentes saberes durante um intervalo 

de tempo relativamente curto”. 

É no ensino médio que temos uma das oportunidades mais importantes e únicas para 

intervir no processo de formação de uma sociedade, é nesse momento que os estudantes estão 

em um processo de fragmentação de conteúdos e indefinições nas suas escolhas profissionais, 

dentro dessa visão observamos que o ensino médio e o ensino profissionalizante é composto de 

vários caminho integradores de conhecimento, seja ela pela similaridade de conceitos, ou área 

de conhecimento, um complementa o outro na formação de um indivíduo, ou seja, uma união 

que completa organicamente a base nacional e a diversificada. O ensino médio embora tenha o 

desafio de propiciar preparação geral/básica para o trabalho, não lhe cabe, como regra, 

proporcionar a aquisição de habilidades profissionais especificas, que é o caso do papel da 

educação profissional (LIMA, 2011). Devido a diversas aplicabilidades da ciência na área de 

empreendedorismo e uso de experimento como forma de trazer a relação teoria e prática na 

maximização do saber no nosso cotidiano, que foi possível propor uma relação interdisciplinar 

entre a metodologia do ensino da Química com a disciplina de empreendedorismo. A Química 

é a ciência que estuda a composição, estrutura, propriedades da matéria, as mudanças sofridas 

por ela durante as reações químicas e a sua relação com a energia. Portanto a área experimental 

é muito comum no uso desta metodologia como forma de associar conhecimentos entre 

conteúdo ou áreas de conhecimento, segundo Souza (2018, p. 16) a experimentação em 

Química é uma estratégia didática eficiente visto que torna a disciplina mais palpável, sendo 

um importante recurso aderir às aulas de laboratório como ferramenta de ensino.  

O termo empreendedorismo educacional tecnológico não se tem uma definição 

universal, no entanto, são ações que desenvolvem inúmeras habilidades e competências 

direcionada a inserção de um indivíduo e promover o desenvolvimento da sociedade, de acordo 

com Moreira (2008 p.268-269) a figura do empreendedor está associada a criação e 

transformação de sonhos em realidade, concretizar visões em campos de incerteza, aprender a 

partir da ação, desenvolvendo objetos e características próprias. É com esta definição que o 

projeto de pesquisa busca desenvolver uma visão mais ampla e clara da relação educacional 

proposta ao ensino médio com um caminho descentralizado e voltado a educação e qualificação 

profissional, que a metodologia da grade curricular da BNCC é insuficiente para direcionar o 

aluno a uma visão empreendedora e voltada ao mercado de trabalho. 

Os usos desta metodologia da ciência associada ao empreendedorismo potencializam a 

educação empreendedora, fazendo com que as instituições de ensinos, possam atender o 

desenvolvimento integral dos indivíduos, preparando-os para enfrentar de forma adequada, 

profissional e competitiva o universo incerto e turbulento do mercado de trabalho. Para Lopes 

& Almeida (2010)3, os objetivos da educação empreendedora envolvem a conscientização sobre 

o empreendedorismo e a carreira empreendedora, que deve lançar sementes para o futuro; 

influenciar e desenvolver atitudes, habilidades e comportamentos empreendedores. 

 
3 Lopes & Almeida, Educação Empreendedora, 2010. 
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Modelo curricular do CEEP Professor Francisco de Assis Pedrosa 

  

O Centro Estadual de Educação Profissional em Tempo Integral fundamenta-se no 

Modelo da Escola da Escolha4, em relação a sua metodologia e estrutura curricular, sendo 

flexível em relação aos conteúdos de aprendizagem, uma vez que tem como um dos princípios 

o respeito pelo contexto de vivência do educando. O modelo da Escola da Escolha é 

operacionalizado pela ampliação do tempo de permanência de toda a comunidade escolar: 

equipes de gestão, professores, corpo técnico-administrativo e os estudantes, de forma a 

viabilizar o projeto escolar de educação integral. 

A Proposta Pedagógica do CEEP/PFAP tem como orientação legal o direito de aprender 

do aluno na perspectiva não de ensinar apenas conteúdo específicos, mas de garantir um 

conjunto de competências cognitivas, sociais e interativas compreendendo que o ensino não 

deve estar voltado apenas para a instrumentalização inerente ao saber-fazer, mas deve estar 

principalmente voltado para a interpretação e a transformação da realidade na qual os alunos 

estão inseridos. 

Segundo Azevedo et al (2020), o currículo da escola em Tempo Integral deve observar 

a complexidade que se revela no cotidiano escolar, buscando garantir ações que promovam 

dentre os mais variados aspectos, a oferta das condições para elaboração de um projeto de vida 

com o objetivo de desenvolver jovens autônomos, solidários e competentes e com a oferta de 

espaços de vivência, onde eles próprios possam empreender a realização das suas 

potencialidades pessoais e sociais. Outro fato que podemos destacar é sobre o projeto de vida 

que é simultaneamente o foco para onde devem convergir todas as ações da escola e a 

metodologia que apoiará o estudante na construção de seu processo formativo, as atividades de 

avaliação orientação de estudos e práticas experimentais são estratégias metodológicas para a 

realização da excelência acadêmica. 

Diante desse quatro a grade curricular ofertada aos alunos dessa instituição é composta 

das disciplinas da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), disciplinas da parte diversificada 

(Eletiva, Projeto de Vida, Estudo Orientado, Pós-Médio, Informática, Empreendedorismo) e 

disciplinas dos cursos técnicos. O Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Tempo 

Integral tem como princípio a Educação Integral constituída pelos Componentes Curriculares 

da BNCC e a Formação Técnica e Profissional, visando uma articulação da Educação Básica 

com a Educação Profissional e Tecnológica, na perspectiva da integração entre saberes 

específicos para a produção do conhecimento e a intervenção social, assumindo a pesquisa 

como princípio pedagógico, que se integram de maneira dialógica e visam à formação humana 

integral do estudante. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa utilizou método qualitativo do tipo pesquisa e experimentos, desenvolvida 

com os alunos das 3º Séries do curso de Meio Ambiente do CEEP/PFAP, inicialmente com 

pesquisa bibliográficas em Artigos, periódicos, livros e resoluções educacionais e de processo, 

na qual foi possível conhecer conceitos e ideias principais sobre as novas adequações das 

propostas pedagógicas de interligar a interdisciplinaridade entre o ensino médio e a educação 

profissional.  

A interdisciplinaridade é considerada um eixo integrador no novo ensino médio, na 

perspectiva de tornar significativos e menos fragmentados os conteúdos ensinados. Trata-se, 

 
4 Modelo formulado pelo o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação e adotado pela Secretaria Estadual de 

Educação do Rio Grande do Norte no ano de 2017. 
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então, de tirar a escola de seu território cômodo, e levá-la rumo a novos modos de compreender, 

ensinar e aprender (DE MOURA CARVALHO, 2017). Com isso foi possível desenvolver um 

projeto pedagógico que estabelecesse uma relação de conceitos e conteúdos com as disciplinas 

de componentes eletivos, empreendedorismo e Práticas Experimentais. Componente curricular 

eletivo é quando integram a matriz curricular e devem ser cumpridos pelo estudante mediante 

escolha de alguns, em um conjunto de componentes curriculares (RES. CEPE Nº 473, 2018); 

seguindo esse contexto o aluno faz a opção de escolha de um tema especifico que queira 

trabalhar a partir de uma tempestade de ideias, em seguida são escolhidos os professores que 

irão orientá-los na produção do projeto de acordo com suas áreas de conhecimento e semelhança 

ao tema escolhido. 

Como a ideia principal de estabelecer os laços interdisciplinares entre as áreas ou 

disciplinas, ou seja, a unificação do conhecimento, o ponto a seguir foram a realização do 

levantamento de conceitos e conteúdo que pudéssemos fazer essa relação com as disciplinas de 

Empreendedorismo e Práticas Experimentais, disciplinas que fazem parte da grade 

diversificada, segundo as diretrizes educacionais já mencionada. A partir desse ponto, foram 

definidos uma linha de pesquisa em desenvolvimento com uma oficina pedagógica, para 

conhecer os principais trâmites necessários a abertura de uma pequena empresa de produtos de 

limpeza e sua comercialização, daí em diante, foram direcionadas pesquisas bibliográficas 

necessárias a conhecer toda parte burocrática para abertura de empresas, levantamentos de 

procedimentos gerencias e de produção e estratégias de comercialização, desenvolvendo assim 

habilidades empreendedoras, científica e financeira. O empreendedorismo, segundo 

especialistas, é uma das principais práticas responsáveis para o desenvolvimento social e 

econômico de um país. Ao longo do tempo o termo empreendedorismo ganhou várias 

definições, entre elas podemos destacar pela capacidade das pessoas de partir de ideias e da 

percepção das oportunidades para a realização de ações que satisfazem a necessidade, resolvem 

problemas e agregam valores, quer em produtos ou serviços (LOPES,2010).  

No quesito coleta de dados, foram utilizados documentos de orientações gerais de como 

se tornar um Microempreendedor Individual - MEI, disponíveis na forma impressa e também 

na própria plataforma SEBRAE, ou seja, demonstrando algumas ferramentas de buscas, 

cadastros em plataformas e documentação necessária, realizando nesta etapa aulas presenciais 

com atividades especificas de pesquisas extraclasse. 

Em sequência foi delimitada as práticas experimentais, levantamentos de custos e 

compra de matéria prima, neste quesito a unificação de conhecimentos interdisciplinares é bem 

clara, não somente com a área de Química, mas com outras disciplinas, pois envolvemos 

cálculos numéricos de concentração e volume, porcentagem, interpretação de dados, financeiro, 

funções orgânicas, conceitos e propriedades. Por ser uma ciência experimental, pode-se utilizar 

a experimentação com o intuito de relacionar os conteúdos químicos abordados em sala de aula 

com o cotidiano dos discentes (SOUZA, 2018). 

O processo de produção de produtos de limpeza incluiu Água Sanitária, Sabão em Barra 

com reaproveitamento de resíduos líquidos, Desinfetante e Detergente obedecendo todas as 

normas de segurança laboratorial de acordo com a RDC Nº 47, de 25 de outubro de 2013, que 

na qual regulamenta as boas práticas de fabricação de saneantes e de outras providências. Toda 

parte de estudos bibliográficos e produção de produtos foram subdivididos em 6 aulas, cada 

uma com um objetivo definido, e uma última aula para realização da culminância do projeto, 

na ocasião foram apresentados os produtos e uma síntese de toda parte estrutural e de produção 

de uma empresa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As orientações iniciais ocorreram em sala de aula, delimitando as principais propostas 
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das eletivas e discussões sobre os objetivos, metodologia utilizada, período de desenvolvimento 

do projeto e quais documentos e plataformas que iriam serem trabalhadas. Nesta aula também 

foi utilizado um diálogo direto com os participantes, definindo todas as divisões, em forma de 

organograma de como iria funcionar todo processo administrativo de funções e um produtivo, 

dentro de um fluxograma de trabalho. 

 

Aula 02 – Aula expositiva com todas as documentações necessárias para abrir uma empresa de 

pequeno porte, contemplando também procedimentos gerenciais e operacionais necessários ao 

funcionamento de uma empresa. Direcionamos a divisão de grupos e as suas áreas de 

competências no processo produtivo. 

 

Aula 03 – Direcionada a definição final dos tipos de produto a serem fabricados, levantamento 

de matéria prima e uma aula expositiva com normas de segurança e manuseio no laboratório. 

 

Aula 04 – Pesquisa de campo, ou seja, com coleta de dados pertinentes ao levantamento de 

custos e aquisição de matéria prima, realizada de forma extraescolar em alguns comércios na 

cidade de Mossoró, sempre com o acompanhamento do professor responsável. 

 

Aula 05 – Fabricação de Produtos Saneantes 

 
Fígura 1 – Fabricação de Produtos 

 
Fonte: Acervo dos pesquisadores (CEEP 2020) 

 

Na Figura 1, é apresentado como se deu o início do processo de Fabricação, realizada 

no laboratório da escola com todos os equipamentos de proteção Individual (EPI’s), nesta etapa 

foi realizada alguns testes de qualidade com PH e Viscosidade, os demais testes foram 

realizados ao dia seguinte com o posterior envase e rotulagem de todos os produtos fabricados. 

Aula 06 – Obtenção do produto acabado 
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Figura 2 – Sabão em Barra em processo de descanso 

 
Fonte: Acervo dos pesquisadores (CEEP 2020) 

 

A Figura 2, apresenta os produtos prontos e já realizando o direcionamento para a 

montagem de kits e para definição de estratégias de logística e comercialização, levantamento 

de custos e lucratividade, onde os alunos teve um papel importante na definição e organização 

da culminância do projeto a comunidade escolar 

 

Aula 07 - Culminância do componente eletivo 

 
Figura 3 – Culminância do projeto 

 
Fonte: Acervo dos pesquisadores (CEEP 2020) 

 

As duas imagens apresentadas na Figura 3, retrata o nosso encontro do último dia, que 

foi direcionado para a culminância, na qual, foram apresentados a comunidade escolar. Os 

alunos organizaram o laboratório de forma a “parecer” uma inauguração de uma indústria, com 

recepção, exposição dos produtos, sorteios de kits com toda escola, exposição de documentos 

criados pelos próprios alunos e claro com explicações detalhada de toda a construção do projeto, 

mostrando os objetivos alcançados e o mais interessante foram as perspectivas futuras que cada 

aluno pode traçar, metas para o futuro e sem dúvidas a ambição e conhecimento de ser um mais 

novo empreendedor de uma sociedade. São ações como essa que nos motiva em promover 

estratégias de ação compartilhada, estimulando o compromisso individual e coletivo na 

concretização de projetos em conjunto com a comunidade (PARÁ, 2012, p.04). 

Souza (2018), afirma que a contextualização e a experimentação possuem capacidade 

suficiente para promover a compreensão e correlação entre os conteúdos didáticos com o 

cotidiano dos estudantes, fazendo uma conexão sobre o que é abordado em sala de aula, com o 

dia a dia, o que contribui, significativamente, para uma efetiva aprendizagem. É nesse contexto 

que nós educadores temos que ter ciência do nosso importante papel, de construir com os 

estudantes e toda comunidade escolar uma educação de maior qualidade, utilizando novas 

estratégias e nos adequando as inovações tecnológicas para que o processo interdisciplinar do 

conhecimento, ocorra de forma mais natural possível. 
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CONCLUSÃO 

 

A partir dos objetivos propostos de associar a interdisciplinaridade a uma nova prática 

pedagógica no processo de ensino aprendizagem, com base nos resultados da pesquisa foi 

possível identificar também que projetos interdisciplinares no ambiente escolar proporcionam 

um maior interesse do aluno e também por parte do educador, em relação ao discente, ele 

desenvolve novas habilidades e descobre novos potenciais na sua forma de aprender associado 

a diversas áreas de conhecimento em uma só prática educacional, proporcionando estímulos 

sócio emocionais que são essenciais para a formação como cidadão, gerando assim o indicio de 

uma aprendizagem significativa. Para o educador não deixa de ser uma forma de se descobrir, 

de ser capaz de trabalhar novas metodologias para aperfeiçoar a transmissão do conhecimento.  

Uma prática pedagógica que proporcionou a união de conceitos dentro da disciplina de 

Química com as demais presentes na grade diversificada do curso profissionalizante, como o 

empreendedorismo, Práticas Experimentais, componentes eletivos e demais de exatas, 

possibilitando a criação e apresentação de um projeto, de como abrir uma pequena fábrica de 

produtos de limpeza, mostrando toda evolução burocrática de criação, de produção e 

comercialização, proporcionando o desenvolvimento e estimulo de novas habilidades 

empreendedoras a alunos que necessitam desse conhecimento para estar preparado para atuar 

no mercado de trabalho. 

Portanto podemos considerar que a prática interdisciplinar não só é indispensável, mas 

capaz de superar deficiências dentro de um processo de ensino aprendizagem, tendo em vista 

que o trabalho pode melhorar nossa concepção e facilitando a aplicabilidade de novas práticas 

pedagógicas que promovam uma melhor preparação do aluno as novas exigências intelectuais 

impostas pelo avanço contínuo das tecnologias. 
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RESUMO 

A reestruturação dos institutos federais em 2008, instaurou no Brasil um amplo 

projeto de expansão das ofertas educativas de nível médio integrado à educação 

profissional, demonstrando o reconhecimento e a importância política e social que 

essa modalidade de ensino tem para o desenvolvimento econômico e social do país.  

Para além das características da expansão dessa oferta educativa, verificam-se 

desafios referentes aos conteúdos ensinados, à formação oferecida e às motivações 

que impulsionam as novas formas de organização do conhecimento para além da 

instrumentação pragmática que privilegia apenas a formação tecnicista. Esta pesquisa 

tem como objetivo identificar e comparar, buscando as similitudes e diferenças 

existentes entre os Projetos Político Pedagógicos do Curso Técnico Integrado em 

Lazer dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN) e de São Paulo (IFSP). A pesquisa dialoga com autores que discutem a 

educação profissional de nível médio no Brasil, como Kraeczyk (2009), Ramos e 

Ciavatta (2012), Silva (2020), entre outros, e por meio de uma abordagem qualitativa 

apresenta uma análise comparativa das duas realidades ancorada nas técnicas de 

análise documental e de conteúdo. A análise enfatiza as concepções que envolveram 

as diretrizes que contribuíram para a elaboração do PPC de cada um dos cursos, bem 

como destaca as influências teóricas presentes em cada proposta pedagógica no que 

concerne às competências e perfil profissional, à luz dos documentos e normativas 

regulamentadores identificados como guias para a formação profissional e tecnológica 

de nível médio nos Institutos Federais de Educação. Espera-se que diante da escassa 

produção acadêmica identificada no campo da formação técnica e tecnológica em 

lazer, esse trabalho ao propor uma análise comparativa e descritiva no âmbito dessa 

formação com ênfase no ensino médio, contribua para uma compreensão mais 

alargada sobre o tema para que se possa refletir sobre o rompimento com a concepção 

apenas pragmática dessa formação, passando a compreendê-la envolvida por 

dimensões que contemplem seus fundamentos biopsicossociais alinhados ao contexto 

sócio-histórico e cultural. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Institutos Federais; Educação Profissional; Ensino Médio; 

Técnico integrado em lazer 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As ofertas de formação profissional em lazer no Brasil deslindam-se em diversas 

alternativas, desde cursos de curta duração, oferecidos em modalidades livres, de extensão, ou 

complementares, até as ofertas mais sistemáticas como cursos técnicos, de graduação, e pós-
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graduação (lato e stricto sensu). São oportunidades associadas ao exponencial crescimento do 

fenômeno lazer e aos avanços sobre as concepções de formação existentes aliadas às 

possibilidades de atuação dos profissionais no mercado e no mundo do trabalho. 

Tais modalidades de ensino se organizam, conforme Santos e Isayama (2014), em 

currículos estruturados em bases histórica, social e cultural, considerando os conflitos acerca 

da visão de mundo e o lugar que ocupa o lazer dos diferentes sujeitos. O currículo, assim, supera 

a concepção do conjunto de disciplinas e procedimentos estabelecidos metodológica e 

procedimentalmente, dada a sua natureza composta por intencionalidades, finalidades e 

objetivos que selecionam e estabelecem os saberes a serem transmitidos. 

Nesse cenário, a compreensão de currículo perpassa pelo entendimento das ofertas 

educativas e suas motivações no âmbito das políticas de educação profissional e tecnológica. 

No Brasil, especificamente, a respeito do ensino técnico e de nível médio, diversas mudanças 

foram implementadas ao longo dos anos, em meio a educação marcada por distinções sociais 

entre grupos de pessoas, forças de trabalho, e meios de produção, configurada pela dualidade 

expressa no ensino público. 

Segundo Krawczyk (2011), o ensino médio é, no bojo das reflexões sobre o sistema 

educacional brasileiro, o nível de ensino que provoca maior controvérsia, seja pelos debates 

que envolvem os problemas de acesso e permanência, pelas constatações da qualidade da 

educação oferecida ou pela discussão sobre a sua identidade, bem como sobre as formas de suas 

ofertas quando direcionadas aos jovens mais pobres. 

Ainda segundo a autora, tais deficiências expressam a presença tardia de um projeto de 

redemocratização da educação pública no Brasil, que até hoje, terceira década do século XXI, 

ainda se encontra inacabado. Quando tratamos especificamente da proposta do Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional (EMI) no país, que busca, em tese, romper com a dualidade 

estrutural que separa a educação propedêutica da educação profissional, temos um panorama 

de desafios a serem considerados no estreitamento da relação entre educação e trabalho, melhor 

dizendo na unicidade da educação para o trabalho.   

É necessário informar que, conforme Lima e Silva (2015, p.2), 

 
[...] Em 2004, foi também elaborado e aprovado o Parecer nº 39/2004 do 

Conselho Nacional de Educação pela Coordenadoria de Educação Básica que 

descreve os pressupostos do Ensino Médio Integrado e esclarece como este deve 

acontecer. Neste parecer pode ser visualizada a integração do Ensino Médio 

com a Educação Profissional na formação dos estudantes do Ensino Médio.  

 

Desse modo, têm-se a necessidade de uma formação que transcenda as competências 

técnicas, as necessidades dos postos de trabalho e a cultura da trabalhabilidade, concedendo aos 

estudantes uma travessia formativa necessária e humanamente desejada para os jovens 

brasileiros, e que se fundamente na concepção de formação humana integral, tendo o trabalho, 

a ciência, a tecnologia e a cultura como eixos estruturantes dessa educação (MOURA, 2013). 

Nesse contexto de disputas e embates, encontram-se os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampi, criadas no Brasil pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008  (BRASIL, 2008) 

organizada com base na oferta especializada da educação profissional e tecnológica, que 

conjuga em suas modalidades de ensino, a associação de conhecimentos científicos e 

tecnológicos, concebida em uma perspectiva de desenvolvimento social para as regiões que 

recebem a sua implementação e que apresentam índices socioeconomicamente desfavorecidos 

(FERNANDES, TABOSA, 2018). 

O projeto de expansão e interiorização da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (RFEPCT), implementado a partir do ano de 2008, com vistas ao 
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fortalecimento da educação profissional e tecnológica no país exigiu um reordenamento dessa 

Rede, ocasionando assim, uma diversidade ampliada na oferta de vagas e ofertas de cursos nas 

mais variadas regiões do país, com finalidades alinhadas às demandas sociais e aos arranjos 

regionais e produtivos locais. 

O Curso Técnico de Nível Médio em Lazer constitui-se uma demanda da educação 

profissional e tecnológica implementada no âmbito dos Institutos Federais, na forma integrada 

e presencial, referente ao eixo tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos (CNCT, 2021).  

Nesse sentido, considera-se que,  

 
Para formulação de políticas públicas para a educação de jovens, é necessário 

aprofundar discussões sobre a relação existente entre educação e trabalho, assim 

como, organizar uma agenda de discussões entre os agentes sociais e os 

políticos os quais elaboram as políticas educacionais, para que observem a 

capacidade instalada, principalmente na Rede Federal de Ensino. (LIMA, 

SILVA, SILVA, 2015, p. 128). 

 

Observando a escassa produção acadêmica identificada no campo da formação técnica 

e tecnológica em lazer, este artigo propõe uma análise no âmbito dessa formação com ênfase 

no ensino médio, a partir das seguintes questões: a formação técnica integrada em lazer ofertada 

nos Institutos Federais possui alinhamento quanto às dimensões que fundamentam a sua 

implementação? Qual a concepção predominante? 

Na pesquisa da qual se origina esse artigo, tem-se como espaço de análise os IFs e a 

oferta educacional de cursos técnicos em lazer, objetivando-se identificar e comparar as 

propostas pedagógicas curriculares dos cursos no que concerne às competências e perfil 

profissional,  buscando as similitudes e diferenças existentes entre os Projetos Pedagógicos do 

Curso Técnico Integrado em Lazer dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN) e de São Paulo (IFSP).  

 

NOTAS SOBRE A FORMAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA EM LAZER  

 

Para Bonfim et al (2019), a inserção do Ensino Médio Integrado como oferta de ensino 

da Educação Profissional ocorre por meio do Decreto 5.154/2004, articulada aos objetivos das 

diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação como referido. 

Quando da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, separava a educação profissional do ensino médio, 

regulamentada pelo Decreto nº 2.208/97, que limitava as formas concomitante e subsequente à 

educação profissional. 

Conforme registrado no documento organizado por Pacheco (2016) que trata das 

diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica de nível médio, o contexto de 

organização da EP, foi resultante de um intenso percurso de debates iniciado no ano de 2006, 

no contexto da elaboração do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, que teve 

como objetivo suprir a necessidade de organização e orientação para a oferta dos cursos.  

Posteriormente, os cursos técnicos de nível médio também seriam orientados pela 

mesma forma de organização, já que a antiga, considerava as áreas profissionais e não as 

estabelecia de uma forma unificada quanto a sua classificação.   

 
As 21 áreas existentes tanto se referiam a setores da economia (Agropecuária, 

Comércio, Indústria), a segmentos de setores econômicos (Construção Civil, 

Mineração, Turismo), a nichos tecnológicos específicos (Informática, 
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Telecomunicações, Geomática) como a áreas profissionais em si (Saúde, 

Artes, Serviços de Apoio Escolar) (PACHECO, 2016, p.106). 

 

A partir disso, detectou-se a crescente popularização dos respectivos cursos no Brasil, 

fato que estimulou a necessidade de padronização de suas estruturas curriculares, por meio do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), que contém as seguintes informações sobre os 

cursos: as denominações; respectivas cargas horárias mínimas; perfil profissional de conclusão; 

infraestrutura mínima requerida; campo de atuação; ocupações associadas à Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO); normas associadas ao exercício profissional; e possibilidades 

de certificação intermediária em cursos de qualificação profissional, de formação continuada 

em cursos de especialização e de verticalização para cursos de graduação no itinerário 

formativo (CNCT, 2021). 

Desse modo, o eixo tecnológico foi adotado como critério para a classificação dos 

cursos, afim de estabelecer identidade e compreensão quanto ao conjunto de conhecimentos e 

suas convergências. Atualmente, o CNCT, conta com 13 eixos: 

 
1. Ambiente, Saúde e Segurança; 2. Controle e Processos Industriais; 3. 

Gestão e Negócios; 4. Hospitalidade e Lazer; 5. Informação e Comunicação; 

6. Infraestrutura; 7. Produção Alimentícia; 8. Produção Cultural e Design; 9. 

Produção Industrial; 10. Recursos Naturais; 11. Apoio Escolar; 12. Militar; 

13. Segurança (CNCT, 2021). 

  

A proposta do EMI associa-se com a pretensão de superar a formação aligeirada e 

dedicada a atender apenas as exigências do mercado de trabalho capitalista, bem como da 

histórica divisão entre trabalho manual e intelectual. Diante dessa constatação, observa-se o que 

propõe Marcellino (2013), para quem, a formação de profissionais no campo do lazer deve 

romper a visão essencialmente tecnicista, devendo estar pautada em uma perspectiva técnica, 

científica, política, filosófica e pedagógica. Segundo o autor, o rompimento da visão 

hegemônica que impõe uma preparação imediata para o mercado, implica em compreender a 

formação em lazer como uma práxis consciente, comprometida com a superação das 

desigualdades econômicas, e engajada na luta contra as injustiças sociais, que respeite as 

diferenças e possibilite a construção de instâncias democráticas de participação. 

É com a perspectiva de uma formação que integre a dimensão geral e específica, que os 

Institutos Federais pautam a implantação dessa proposta formativa. Nesse âmbito, o curso 

Técnico em Lazer é oferecido em três estados: IFRN, IFSP, IFRS. Para a análise comparativa 

deste estudo, o IFRN e o IFSP foram selecionados por serem os cursos em análise nesse 

momento da pesquisa da qual se deriva esse estudo. 

Em ambas as realidades, constata-se que o fator de ampliação dessa modalidade da 

educação profissional integrada ao ensino médio, traz o potencial local para absorção de 

profissionais qualificados e o desenvolvimento socioeconômico regional, e esses se apresentam 

como justificativas que reforçam a preparação técnica específica para o lazer como uma opção 

viável e necessária, conforme podemos verificar respectivamente no IFRN e no IFSP: 

 
[...] nessa perspectiva, o IFRN propõe-se a oferecer o Curso Técnico de Nível 

Médio em Lazer, na forma Integrada, presencial, por entender que estará 

contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade, 

formando o Técnico em Lazer, através de um processo de apropriação e de 

produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, capaz de contribuir 

com a formação humana integral e com o desenvolvimento socioeconômico 

da região articulado aos processos de democratização e justiça social (IFRN, 

2015, p. 11). 
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A oferta de Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio justifica-se em dois 

eixos, complementares entre si. O primeiro diz respeito à continuidade da 

formação básica, no sentido de consolidar e aprofundar os conhecimentos 

adquiridos no Ensino Fundamental e dar prosseguimento aos estudos. O 

segundo volta-se à preparação inicial para o mundo do trabalho que, neste 

caso, será realizada com a formação técnica específica aqui proposta, no curso 

Técnico em Lazer [...] assim, deverá promover meios que possibilitem a 

aquisição da consciência crítica que amplie a visão de mundo do educando, 

de forma que lhe dê condições de fazer leitura interpretativa dos fatos sociais, 

das relações intra e interpessoais e dos homens com a natureza (IFSP, 2014, 

p.19). 
 

 Tais justificativas nos parece vir de diagnósticos locais que apontam para uma 

compreensão do profissional do lazer como enfatizada por Isayama (2015), que considera a 

amplitude de uma atuação que, a exemplo das demais, não se restringe à transmissão de 

conhecimentos, ou a facilitação de aprendizagens, mas possui o condão de promover a 

apropriação de um saber reflexivo, exigida para a complexidade do mundo do trabalho, da 

sociedade e dos desafios inerentes ao campo do lazer nas sociedades capitalistas atuais. 

 A concepção de Ensino Médio adotada pelos Institutos, dialoga pedagogicamente com 

a proposta de um currículo integrador. Esse formato possui a característica de organizar o 

conhecimento, por meio dos processos de ensino-aprendizagem, de modo que os conceitos 

possuam relação com a totalidade concreta dos sistemas que se pretende compreender 

(PACHECO, 2016).  

 Ainda segundo o documento organizado por Pacheco (2016), um currículo que integra 

conhecimentos, fundamenta-se em uma postura epistemológica, em que cada um possui o seu 

lugar, à medida em que constrói relações permanentes com o outro. Os professores das 

disciplinas gerais podem pensar sua atuação para além dessa categoria, atingindo, portanto, a 

formação profissional, desde que atentem-se à totalidade, à cientificidade e à historicidade do 

processo de produção das respectivas habilitações profissionais. 

 Sob o ponto de vista de uma formação que viabiliza a compreensão da vida social como 

um todo, as diretrizes da educação profissional técnica de nível médio, identificam a 

interdisciplinaridade como um princípio organizador, capaz de prover a compreensão global da 

realidade em detrimento do recorte do campo e da atividade profissional (PACHECO, 2016). 

 Observa-se que nesse período havia uma preocupação com a consolidação de um ensino 

médio que promovesse a melhoria de sua oferta em todas as áreas do conhecimento. Segundo 

Lima, Silva e Silva (2017, p. 173) se “sobressaem: o Programa de Equalização das 

Oportunidades da Educação Básica (PRODEB) (2005); o Programa de Melhoria do Ensino 

Médio (PROMED) (2007); e o Programa Brasil Profissionalizado (Decreto nº 6.302/2007).” 

 Diante dessa realidade favorável à formação integrada em nível médio, para aqueles que 

desejavam uma formação profissional em lazer, essa é uma importante e sólida proposta, haja 

vista a preocupação histórica desse campo, no tocante à intenção de superar o tecnicismo 

associado à atuação deste profissional. Nesse caso específico, Isayama (2015) frisa quatro 

pontos fundamentais para orientar as ações do profissional de lazer, a saber: unidade entre teoria 

e prática, a característica multidisciplinar do lazer, a sólida formação teórica e cultural e a 

necessidade de pensar a formação continuada nesse campo. 

 

DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

 Trata-se, o presente estudo, de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que apresenta 

uma análise comparativa de dois cursos técnicos integrados de lazer, um do IFSP e outro do 

IFRN, como já referidos, ancorada nas técnicas de análise documental e de conteúdo.  
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Depreende-se acerca da utilização e estruturação desse método de análise, que: “[...] a 

análise documental por meio da análise de conteúdo pode ser constituída de duas etapas: uma 

primeira correspondente a escolha dos documentos, seguida do acesso ou recolha deles e 

finalmente, a análise, como a análise de conteúdo”. (GODOY, 1995 apud KRIPKA; 

SCHELLER; BONOTTO, 2015, p. 65). 

A análise realizada enfatiza as concepções que envolveram as diretrizes utilizadas para 

a elaboração do Projeto Pedagógico de Curso de um cada dos cursos, bem como destaca as 

influências teóricas presentes em cada proposta pedagógica no que concerne às competências e 

perfil profissional, à luz dos documentos e normativas regulamentadores identificados como 

guias para a formação profissional e tecnológica de nível médio nos Institutos Federais de 

Educação. 

O exercício de comparação em educação, conduz à análise de semelhanças e/ou 

diferenças entre dois ou mais fatos, fenômenos ou processos educativos. Essa dinâmica gera a 

necessidade de interpretação dos mesmos, considerando o contexto social, político, econômico 

e cultural (FERREIRA, 2008) no qual ocorrem. 

Admson e Morris (2015, p. 365) afirmam que comparações entre currículos, devem ser 

desenvolvidas com cautela, pois essas “[...] permitem a transferência de boas práticas, tomadas 

de decisões bem informadas, e também aprofundam a compreensão das interações entre a 

educação e os seus contextos sociais, econômicos e políticos” requerendo, assim, uma 

investigação dinâmica, que considere as interações e a natureza das diferentes realidades em 

processo. Corrobora, assim as ideias de Silva, Lima e Silva (2018, p.3) quando indicam que, 

“[...] não é possível estudar as instituições escolares como entidades deslocadas do contexto de 

produção social do indivíduo, mas como produto de embates, disputas e determinações 

exteriores da sociedade, mediado por ações que nelas chegam para execução para atendimento 

de demandas sociais”. 

A seguir, apresentamos o estudo comparativo que denota uma perspectiva analítica-

descritiva às documentações que referenciam a oferta educativa de nível médio, sob a finalidade 

de uma proposta formativa baseada nos princípios de formação humana integral em cursos 

técnicos em lazer. 

 

A CONSTRUÇÃO DA FORMAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM LAZER NOS 

IF’S: fundamentos e concepções 

 

 Entende-se que a ênfase na formação em lazer no âmbito do ensino médio recai sobre 

processos largamente complexos, pois sabemos que a análise do processo de formação não se 

limita ao olhar sobre os currículos e os documentos normativos. Entretanto, o estudo dos 

currículos constitui uma ação reveladora do ponto de vista da exploração de realidades 

concretas e dos seus fundamentos e princípios reais. 

Nesse sentido, a proposta pedagógica do Curso Técnico Integrado em Lazer está 

articulada às diretrizes presentes no CNCT, que o situa no eixo ‘Turismo, Hospitalidade e 

Lazer” e orienta uma carga horária mínima de 800 horas para a formação técnica. 

No IFSP, os componentes curriculares estão organizados dentro de uma carga horária 

total mínima de 3.200 horas, distribuídas em 2.400 horas referentes à base nacional comum e 

800 horas destinadas à parte específica (técnica), tendo a sua oferta regular e presencial 

concentrada no Campus Avaré. 

Na realidade do IFRN, verificamos que a matriz curricular está organizada em uma 

carga horária total de 3.875 horas, das quais 3.405 horas são destinadas às disciplinas, 70 horas 

para atividades complementares e 400 horas à prática profissional, com oferta regular e 

presencial verificada no Campus Natal- Cidade Alta.  
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A respeito da criação dos cursos, de acordo com a documentação disponibilizada para 

acesso livre, o PPC do curso data do ano de 2014. Compõe a justificativa da oferta, a seguinte 

explicação:  

 
Desde 2012, o IFSP Campus Avaré oferta o curso técnico em eventos 

integrado ao ensino médio em parceria com o Governo do Estado de São Paulo 

[...] em análise do perfil do aluno do técnico integrado pelo corpo docente da 

área de hospitalidade e lazer, optou-se por encerrar o curso técnico em eventos 

e ofertar o técnico em lazer. Justifica-se essa opção pois o técnico integrado 

concorre diretamente com o técnico em eventos na modalidade concomitante. 

O perfil de idade do egresso no concomitante é misto (de 16 a 60 anos), 

enquanto o do técnico integrado que é formado pela faixa de 14 a 17 anos. As 

turmas mistas são mais ricas uma vez que propiciam trocas de experiências e 

aprendizados. Um evento é um empreendimento que exige perfil de gestor 

para dar conta de sua complexidade, portanto exige um profissional mais 

maduro e responsável. Acredita-se que o curso técnico em lazer integrado ao 

ensino médio está mais adequado ao público adolescente, uma vez que 

trabalha uma série de habilidades e competências adequadas ao perfil etário 

(IFSP, 2015, p.18). 
 

 A documentação de acesso livre disponibilizada pelo IFRN apresenta a resolução nº 

35/2015-CONSUP, de 20 de novembro de 2015, que: “Autoriza a criação do Curso Técnico de 

nível médio em Lazer, na forma integrada, na modalidade presencial, no âmbito deste Instituto 

Federal, e seu funcionamento no Campus Natal-Cidade Alta." , que teve o seu funcionamento 

autorizado a partir do primeiro semestre letivo de 2016 (IFRN, 2014). 

No IFRN, os cursos técnicos dividem-se por núcleos politécnicos para atender à 

organização dos eixos tecnológicos, seguindo a concepção de três núcleos: estruturante, 

articulador e tecnológico.  

O primeiro diz respeito aos conhecimentos gerais do ensino médio, o segundo trata de 

conhecimentos relativos ao ensino médio e à educação profissional conferindo relações 

propedêuticas e técnicas durante o curso, por eixo tecnológico. E o terceiro núcleo é relativo 

aos conhecimentos específicos da formação técnica, contemplando os conhecimentos 

necessários para o exercício da profissão. Verificou-se, portanto, um subtotal de 930 horas para 

o núcleo tecnológico na instituição.  

Em relação ao perfil profissional de conclusão do curso, no IFSP, espera-se que o 

egresso esteja habilitado para: 

 
Planejar, organizar, executar e avaliar atividades de lazer e recreação para as 

diversas idades, segmentos e programas sociais. Aplicar técnicas de 

mobilização e articulação social, visando entreter e divertir os participantes 

por meio de jogos e brincadeiras (IFSP, 2014, p.23). 
 

E no IFRN, ao concluir a formação, espera-se que o egresso esteja apto a:  

 
Organizar e executar atividades de lazer, recreação e animação sociocultural 

para as diversas faixas etárias, segmentos e programas sociais. Aplicar 

técnicas de mobilização e articulação social na perspectiva da promoção da 

qualidade de vida. Organizar e animar a formação de grupos de lazer, de 

acordo com os interesses da comunidade na perspectiva da inclusão social 

(IFRN, 2015, p. 14). 
 

 Observa-se que, a fundamentação concentra em eixos constante no CNCT (2021) 
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propicia uma convergência para as possibilidades de formação profissional em lazer, e que isso 

a encaminha para um percurso delineado e unificado quanto à sua concepção geral. É possível 

interpretar que essa ordenação favorece a proposição de um reconhecimento social legítimo do 

profissional para o mundo do trabalho, tendo em vista a unificação de uma concepção formativa 

em nível nacional, tal qual acontece com a realidade de outras formações e em cursos que já se 

tornaram “tradicionais” para o contexto social. 

 A disposição de competências identificadas nos PPC’s dos dois cursos foi selecionada 

de modo a contemplar as competências que tradicionalmente são verificadas em documentos 

dessa natureza. Entretanto, destacamos não haver uma designação própria ao termo 

“competências” na listagem dos itens apresentados a seguir, por esse motivo, ressaltamos o 

caráter de estrutura identificada, por se tratar de uma análise não-prevista em termos de 

nomenclatura e localização em meios digitais, conforme o Quadro 1: 

 
Quadro 1: Relação de competências profissionais identificadas no PPC do IFSP 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de SP (IFSP) 

• Conduzir, animar, entreter e trabalhar com diversos grupos de pessoas, estimulando a integração social 

dos participantes. 

• Planejar e organizar programas e projetos de lazer e recreação de acordo com cada segmento de mercado, 

público – alvo, tipos de equipamentos de lazer, sazonalidade, materiais adequados; 

• Atuar de forma competitiva, empreendedora, criativa, ética, cidadã e solidária, atento à sustentabilidade, 

seguindo as tendências mercadológicas e culturais, bem como a atenção às normas de segurança, à 

legislação e à acessibilidade dos mais diversos públicos. 

Fonte: Projeto Pedagógico de Curso- IFSP (2014) 

 As competências identificadas no IFSP denotam ênfase em um perfil de egresso que 

domine habilidades para lidar com a diversidade de pessoas e práticas no lazer, bem como às 

linhas de uma concepção que equilibre a prática empreendedora com as relações éticas e 

solidárias, necessárias para operacionalizar as ações previstas no campo do lazer.  

No IFRN a relação de competências compreende a organização apresentada no Quadro 

2: 

 
Quadro 2: Relação de competências profissionais identificadas no PPC do IFRN 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN) 

• Conhecer e utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da cidadania e à 

preparação para o trabalho, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 

do pensamento crítico; 

• Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que nela intervêm 

como produtos da ação humana e do seu papel como agente social; 

• Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e representações, 

estabelecendo estratégias de solução e articulando os conhecimentos das várias ciências e outros 

campos do saber; 

• Refletir sobre os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando teoria e 

prática nas diversas áreas do saber; 

• Conhecer os elementos constitutivos de projetos e programas de Lazer e qualidade de Vida e estar em 

condições de executá-los em seus mais diferentes segmentos sociais; 

• Atuar no lazer na busca da qualidade de vida, compreendendo os elementos constituintes de esferas 

sociais como saúde, moradia, segurança, educação, meio ambiente, alimentação, entre outras; 

• Planejar e executar atividades recreativas e de lazer; 

• Desenvolver, através das práticas do lazer, a consciência pela promoção, proteção, conservação, 

preservação e a melhoria do meio ambiente e do patrimônio cultural, compatibilizando-o com o 

desenvolvimento social e a qualidade de vida; 

• Atuar em equipes de práticas de recreação e de lazer; 

• Reconhecer as vivências do lazer como manifestação sócio-histórica e cultural da sociedade; 
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• Discutir os problemas vividos nas ações de lazer como desafios e oportunidades de aprendizado, 

qualidade de vida, ampliação e fortalecimento do relacionamento humano. 

• Desenvolver o pensamento científico a partir de pesquisas e métodos inerentes à área do conhecimento; 

• Aplicar a legislação nacional, princípios e normas internacionais referentes ao meio ambiente, à cultura, 

aos direitos sociais e às normas de segurança do trabalho. 

• Conhecer e aplicar normas de sustentabilidade ambiental, respeitando o meio ambiente e entendendo a 

sociedade como uma construção humana dotada de tempo, espaço e história; 

• Ter atitude ética no trabalho e no convívio social, compreender os processos de socialização 

humana em âmbito coletivo e perceber-se como agente social que intervém na realidade; 

• Ter iniciativa, criatividade, autonomia, responsabilidade, saber trabalhar em equipe, exercer liderança e 

ter capacidade empreendedora; 

• Posicionar-se crítica e eticamente frente às inovações tecnológicas, avaliando seu impacto no 

desenvolvimento e na construção da sociedade; 

Fonte: Projeto Pedagógico de Curso- IFRN (2015) – grifos das autoras. 

Tendo como característica uma estrutura de competências amplificada em termos de 

objetivos em relação ao curso do IFSP, o curso técnico em Lazer do IFRN dá ênfase expressa 

em habilidades que preparem o egresso para exercer um papel social no trato com as questões 

do lazer, ao destacar nos objetivos que se encontram em negrito, no Quadro 2, a familiaridade 

com processos que intervenham na realidade e na vida social, articulando as áreas correlatas ao 

lazer com as diversas esferas da vida social. 

No Quadro 3 apresentamos a comparação por categoria de análise entre os dois PPCs. 
 

Quadro 3: Comparação entre as competências do curso de GDL a partir dos PPC’s 

Categoria de Análise Principais similitudes e divergências verificadas 

Organização e planejamento Competência fundamental para as ações de lazer, 

orientada pelo CNCT. 

Liderança Mencionada como habilidade necessária para o 

desenvolvimento estratégias de grupo.  

Intervenção social Demarcada como um dos pilares da formação do 

técnico, na perspectiva de uma prática inclusiva e 

cidadã. Verifica-se maior ênfase no texto base do PPP 

do IFRN. 

Empreendedorismo Fundamentação comum, destacado com vistas ao 

exercício profissional do egresso técnico em 

empreendimentos de lazer. Verifica-se maior ênfase no 

texto base do PPP do IFSP. 

Recreação e práticas lúdicas Principal competência observada como objeto de 

atuação do técnico em lazer. 

Relacionamento interpessoal Habilidade comum a ser desenvolvida para a gestão da 

qualidade das práticas de lazer. 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

A leitura e análise das competências, e posterior análise categorial, apresentadas no 

Quadro 3 nos permitiu visualizar, pelas categorias elencadas, as similitudes e convergências 

existentes entre os dois contextos.  

Ressaltamos que, em termos de divergências, no tocante às competências, foram 

identificadas apenas questões que não mostram ênfase diretamente relacionada a cada uma das 

categorias apresentadas, não destoando, portanto, quanto às principais concepções das 

propostas formativas dos dois cursos. 

Sendo assim, estando alinhadas, em termos gerais, às competências propostas pelos 

cursos técnicos em lazer dos dois Institutos aqui analisados, convergem para a compreensão de 

um desenho que aponta para a similitude existente entre eles, sabendo que, em cada realidade 
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existe uma singularidade, e os eixos identificados denotam para as competências gerais do 

núcleo tecnológico observado nos PPC’s dos cursos analisados, conforme a Figura 1: 

 

Figura1: Eixos de competências por similitude nos cursos de Lazer do IFSP e do IFRN 

 
Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Percebe-se, portanto, que à luz da discussão sobre currículo integrado, formação 

emancipatória e humana, os projetos pedagógicos dos dois cursos de técnicos em lazer do IFSP 

e do IFRN, reproduzem a identidade de cursos de formação técnica emancipatória, justificada 

nas competências que incluem a diversidade dos sujeitos, que concebem o trabalho como um 

princípio educativo e que dialogam com as realidades sociais e os desafios da prática 

profissional de trabalhadores considerados não tradicionais.  

Os resultados sinalizam que a organização proposta pelo CNCT tem contribuído para a 

construção de uma identidade bem estabelecida no tocante à formação profissional em lazer no 

Brasil. A similaridade observada entre os dois cursos em análise, apesar de ter sido adequada 

às diretrizes do Catálogo, têm sustentação nos fundamentos de uma concepção do lazer que 

evidencia o seu sentido mais amplo, contextual e histórico. 

Todavia, os limites do delineamento do estudo não permitiram o complemento de 

informações mais aprofundadas sobre outros aspectos da formação em lazer. Por esse motivo, 

recomenda-se a realização de pesquisas futuras sobre o objeto de análise, a partir dos elementos 

da proposta pedagógica que não foram abordados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desse modo, conclui-se, observando a predominância de uma concepção teórico-

pedagógica centrada na dimensão politécnica dos futuros técnicos em lazer, aprofundando e 

tecendo relações com princípios científicos e tecnológicos inerentes ao campo em questão e ao 

exercício profissional em sociedades capitalistas como a brasileira.  
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Leva-se em consideração a identificação de uma proposta que vai muito além da 

dimensão prática e rompe com o formato de instrumentalização pragmática que prepara apenas 

para o mercado de trabalho, e não para a vida em sociedade como ficou evidente no estudo. 

A análise comparativa demonstrou que o alinhamento existente entre os PPC’s quanto 

ao perfil profissional supracitado é unânime quanto às diretrizes estabelecidas pelo CNCT e 

que as similitudes constatadas nas competências convergem para um perfil profissional que 

defende uma sólida formação teórica rompendo com ideais fragmentados de submissão ao 

mercado. As divergências encontradas foram notadamente atribuídas à diversidade pedagógica 

que naturalmente não pode ser encontrada conforme cada contexto formativo, pois não era esse 

o escopo desse estudo. 

Os desafios para a formação profissional em lazer ainda residem no reconhecimento 

social da profissão e da prática profissional, conforme evidencia SOUZA (2018), em estudo 

sobre a atuação profissional em Gestão do Esporte e do Lazer. Faz-se necessário, portanto, 

garantir que a formação desses profissionais supere as distâncias existentes entre as 

necessidades do lazer na sociedade e os espaços de trabalho. 

É urgente e necessária a construção de um território de pesquisa para a preservação da 

identidade dos estudos e vivências do lazer que dialogue com os espaços construídos até os 

momentos atuais, convergindo para que essas experiências anteriores, sejam reunidas em uma 

base sólida de informações, com alcance amplificado, podendo vir a contribuir por meio de 

ações de Ensino-Pesquisa e Extensão, para o fortalecimento e o reconhecimento social do 

profissional de lazer, para além do aspecto da formação sustenta apenas para atender o mercado 

de trabalho sem considerar as necessidades sociais e existenciais. 
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RESUMO 

A política pública de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica foi (re)inaugurada em 2008, com a promulgação da Lei nº 11.892 para 

fomentar o alcance do ensino profissional no país. A ação governamental mostra-se, 

hoje, em sintonia com a meta 11 do Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024 

que se propõe a triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio 

nas escolas públicas. Assim, almeja-se identificar os instrumentos legais norteadores 

que respaldam a implementação da política pública em tela, responsável pela 

ampliação dessa Rede Federal. Ademais, com o intuito de subsidiar as reflexões 

teóricas realizadas no bojo do estudo, dialogamos com pesquisadores como Ramos 

(2013), Moura (2010), Vigotski (2003), Fonseca (1961) e Saraiva (2016) debatendo 

acerca da origem da concepção educacional voltada para a educação para o trabalho 

no país, bem como sobre a dualidade educacional desvelada ao longo da história da 

educação e da própria oferta feita pela Rede Federal. A partir de uma abordagem 

qualitativa subsidiada em análise de instrumentos normativos reguladores, o processo 

de exame percorreu uma verificação das publicações legais feitas pelo Estado para 

disciplinar a educação voltada para o trabalho em todo território nacional, 

identificando os números iniciais da Rede Federal e seu incremento após a instituição 

da política pública de expansão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Médio; Expansão da Rede Federal; Educação 

Profissional e Tecnológica; Políticas Educacionais 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo realizado perpassa pela política pública de expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) com o intuito de identificar os 

principais instrumentos legais que norteiam a ampliação da oferta da educação profissional e 

tecnológica no Brasil. O escopo da referenciada ação governamental foi instituir e fomentar o 

acesso a uma educação profissional de qualidade, principalmente nas regiões periféricas dos 

grandes centros urbanos e no interior do Brasil, haja vista as dificuldades de acesso ao ensino 

nessas áreas menos abastadas do país. 

A ação de retomada da expansão pelo Ministério da Educação (MEC) teve início com a 

publicação da Lei nº 11.892, em 29 de dezembro de 2008 que instituiu a Rede Federal de 

Educação e criou os Institutos Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

Trata-se de uma política pública dirigida à continuidade da expansão da Rede Federal de 

educação, cujo intento foi modificar a realidade na oferta do ensino profissional no país.  

Esse estudo é parte dos estudos bibliográficos com enfoque na análise dos marcos legais, 
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(ESMARN/UNP). Bacharel em Direito (UFRN). Advogada (OAB/RN). Auditora Federal (MEC). Chefe da 

Auditoria Geral (IFRN). Membro do Núcleo de Pesquisa em Educação, Ciência, Tecnologia e Trabalho – Necttra 

CNPq-IFRN – E-mail: walkyria.rocha@hotmail.com; 
2 Doutora e Mestre em Ciências Sociais (UFRN). Especialista em Psicopedagogia (UNP). Pedagoga (UFRN) e 

Cientista Social (ULBRA). Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional do IFRN 

(PPGEP/IFRN). Líder do Núcleo de Pesquisa em Educação, Ciência, Tecnologia e Trabalho – Necttra CNPq-

IFRN – E-mail: leninasilva@hotmail.com. 
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de uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte PPGEP/IFRN) 

acerca da reforma do ensino médio na região Nordeste do Brasil. Essa pesquisa tem como um 

de seus objetivos compreender os impactos de tal reforma na educação profissional de nível 

médio. Assim sendo, as análises realizadas, nesse artigo, consideraram a discussão sobre o 

entendimento conexo ao alcance do conceito de educação profissional e tecnológica e seu papel 

na construção dos saberes e a dualidade formativa, presente na sociedade brasileira em vários 

momentos da história, bem como os percursos formativos, ora separados por regulamentações 

legais, tanto para conhecimentos propedêuticos como para definições eminentemente técnicas. 

Para autores como Lima, Silva e Silva (2015, p.120), 

 
[...] A Educação Profissional no início do século XXI passou a ser um discurso 

central nos governos como àquela que deveria ser destinada, principalmente, 

aos jovens para formação e preparação para ingresso no mercado de trabalho, 

vista como garantia de desenvolvimento e crescimento econômico do país. 

Contudo, a qualificação para o trabalho não é um processo rápido e nem de fácil 

controle social e/ou estatal. Por essa razão, tê-la como garantia de 

desenvolvimento e crescimento econômico é no mínimo temerário em 

sociedades marcadamente capitalistas. 
 

Dessa forma, como discurso instituinte impulsionador e com pouca análise hsitórico-

crítica das reais condições de oferta, as políticas educacionais direcionadas à educação 

profissional tiveram grande impulso no começo do século XXI e essas receberam dos poderes 

do Estado inúmeras leis, decretos e portarias para garantir sua institucionalização, notadamente 

na RFEPCT. 

Diante das justificativas já apresentadas informamos que, o percurso metodológico para 

elaboração desse trabalho adotou uma abordagem qualitativa para subsidiar a análise de 

instrumentos normativos reguladores. O processo de exame percorreu uma verificação das 

publicações legais feitas pelo Estado para disciplinar a educação voltada para o trabalho em 

todo território nacional, identificando os números iniciais da RFEPCT e seu incremento após a 

instituição da política pública de expansão. No texto há também uma recapitulação histórica de 

marcos legais que contribuíram para as primeiras disponibilizações de ensino voltadas às 

atividades laborais. Relembrando a Escola de Aprendizes Artífices, passando pelas Casas de 

Fundição e Moeda de Minas Gerais até a sistematização da RFEPCT em 2008.  

A Rede Federal, no ano de 2005, contava com 144 unidades, após a criação dos 

Institutos Federais e a consolidação da RFEPCT, em 2019 já se observava um acréscimo de 

459,03 % no número de unidades federadas que atuavam com a educação profissional, 

científica e tecnológica no Brasil. 

 

EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: entre concepções e institucionalizações 

  

Discutir o papel da formação profissional para o desenvolvimento da sociedade conduz 

a reflexão acerca do próprio entendimento do que significa o trabalho na organização social e 

suas conexões com os demais entrelaces que integram o convívio entre os indivíduos, entre os 

quais a educação como um fenômeno social, imprescindível às sociedades atuais. Com efeito, 

o trabalho se efetiva quando o homem comumente executa intervenções na natureza com o 

intuito de alterá-la para melhor atender seus mais variados interesses e necessidades individuais 

e coletivas. Portanto, nesse processo de transformação, a prática laboral se configura como um 

instrumento modificador presente no cotidiano das pessoas que o utilizam para produzir bens 

socialmente relevantes para a comunidade.  
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Tendo em mente que o trabalho, sendo concebido como capacidade que pode ser 

desenvolvida no processo formativo, tem o potencial de contribuir para a ampliação do 

conhecimento incrementando o processo de formação humana integral. Dessa maneira, é 

possível fazer ilações no sentido de consolidar o entendimento que reconhece a educação 

profissional como potencialmente promotora do acúmulo de relevantes saberes para a própria 

formação humana. Identificado, desse modo, o elo presente entre o trabalho e a educação, pode 

ser traduzido como materializações de instâncias, diretamente imbricadas na construção do 

conhecimento com ênfase no trabalho como essência humana em uma perspectiva ontológica. 

Preocupada em demonstrar as imbricações entre educação e trabalho, Ramos (2013) 

tece algumas ponderações para esclarecer que a educação profissional deve ser vista como um 

percurso formativo, o qual facilita o acesso ao conhecimento, tão necessário a própria 

manutenção da vida e ao desenvolvimento nacional.  

Essa pesquisadora traz o lume aos questionamentos que visam definir qual a melhor 

forma de delimitar o papel da educação profissional no Brasil, ora normatizada como educação 

profissional e tecnológica (BRASIL, 1996). São inquietações que demandam um olhar mais 

sensível da ciência e dos gestores públicos para debater acerca dessa modalidade educacional e 

do seu potencial em ampliar o leque de informações postas à disposição do aluno trabalhador 

para que esse possa alcançar um grau de maturidade intelectual capaz de lhe permitir 

desenvolver um pensamento crítico para contribuir como cidadão para uma sociedade mais 

desenvolvida e equânime.   

Na verdade, a educação profissional no Brasil não é algo novo, ao revés, o assunto já 

possuía referências ainda no período Colonial com registros de ações voltadas à formação 

profissional desde a época dos jesuítas que participaram da socialização de ensinamentos junto 

aos índios e posteriormente aos escravos.  

O objetivo dessa formação era educar para que os trabalhadores pudessem realizar 

atividades relevantes para a comunidade da época (FONSECA, 1961). No período Colonial a 

atuação religiosa almejava ofertar possibilidades de aprimoramento para que os índios e 

escravos pudessem assumir em seus processos de sociabilidade os costumes, hábitos e crenças 

europeus. Acreditava-se que isso lhes permitiria atuações nas áreas mais demandas pela 

comunidade, mesmo que sem maiores pretensões no tocante à formação humana desses 

sujeitos. Realidade essa que explica, em parte, o motivo pelo qual o trabalho foi historicamente 

caracterizado como algo destinado aos menos abastados, àqueles que não puderam se dedicar 

aos estudos mais complexos, e que pode desmistificar as percepções preconceituosas e 

entendimentos aligeirados com relação a importância e o alcance que referenciada formação 

poderia proporcionar. 

A educação profissional sempre esteve presente na história do país, na época da extração 

mineral, as Casas de Fundição e Moeda de Minas Gerais, exigiam um ensino especializado, 

bastante técnico, para atuar no manuseio do ouro. Os Centros de Aprendizagem de Ofícios nos 

Arsenais da Marinha do Brasil também ofertavam ensinamentos específicos para atender os 

anseios sociais de modo que os discentes estudavam conteúdos mais complexos, porém 

dirigidos apenas ao conhecimento necessário para o trabalho (FONSECA, 1961). 

Em 1808, o Colégio de Fábricas passou a funcionar como instituição oficial do governo 

para ofertar a educação profissional, até então, era oferecida através de iniciativas privadas 

(MOURA, 2010). Isso significava o início da sistematização do ensino profissional no país. 

Entretanto, a educação profissional só passa a ganhar maior destaque no século XX quando o 

mercado econômico percebe a relevância de se ter profissionais mais qualificados na execução 

das tarefas que poderiam gerar mais lucros para os donos dos meios de produção.  

Em 1906 o ensino profissional era atribuição do Ministério dos Negócios da Agricultura, 

Indústria e Comércio que deveria organizar essa formação com o objetivo de capacitar 

trabalhadores para atender as respectivas áreas de atuação do referido ministério. Nesse 
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momento já é nítido o viés econômico a direcionar o processo de ensino e aprendizagem 

(MOURA, 2010).  

Nilo Peçanha, através do Decreto nº 7.566 de 23 de setembro de 1909, criou as Escolas 

de Aprendizes Artífices e instalou várias unidades, ao todo 19 escolas, nos Estados brasileiros 

(MOURA, 2010). Trata-se do embrião da própria RFEPCT a ser sistematizada a partir da edição 

da Lei º 11.892, em dezembro de 2008. 

Com o advento do aspecto econômico a interferir no tipo de formação para os futuros 

trabalhadores, se revela com maior clareza na sociedade brasileira a presença da dualidade de 

caminhos formativos na oferta de uma educação de natureza mais propedêutica e uma outra de 

formação estritamente profissional para os trabalhadores, voltada para os anseios do mercado. 

Percebe-se que a dificuldade em se reconhecer a relevância de um processo de ensino e 

aprendizagem que conjugue conhecimentos gerais em associação com uma educação voltada 

para o trabalho já está enraizada na origem dessa oferta de educação no país, a qual se 

fundamentava apenas em orientações técnicas e manuais, direcionada para trabalhos 

considerados precarizados.  

Vigotski (2003, p. 186) discute a educação para o trabalho com ênfase na necessária 

interseção entre conhecimentos técnicos e propedêuticos, segundo o autor: 

 
[...] O trabalho se transforma em conhecimento científico cristalizado e, para 

adquirir os hábitos necessários para esse trabalho, realmente é preciso dominar 

todo o enorme capital de conhecimentos acumulados sobre a natureza, 

utilizados em cada aperfeiçoamento técnico. [...]. A importância formativa 

desse trabalho é ilimitada porque, para dominá-lo por completo, é preciso 

dominar todo o material científico acumulado durante séculos. 

 

O direcionamento profissional, conforme revela Vigotski (2003), precisa apontar para o 

caráter politécnico, científico e tecnológico na medida em que a formação mais propedêutica 

se cristaliza como fundamental no transcorrer da formação básica do educando, carrega, assim, 

a perspectiva ensejada por Ramos (2013) para a educação profissional do Brasil, qual seja um 

processo formativa com potencialidades de acumulação de conhecimentos para a vida e o 

trabalho. Dessa feita, o processo educacional dirigido ao trabalho se configura como tema 

extremamente estratégico para o desenvolvimento das sociedades atuais em virtude de 

perpassar pelo aspecto de consolidação do indivíduo como sujeito social, bem como pela 

própria forma de organização econômica que estrutura os países, hoje, globalizada em todos os 

aspectos.  

É importante reconhecer que a definição da educação profissional deve ultrapassar o 

embate hegemônico e posicionar-se de forma contra/hegemônica em todas as esferas da 

sociedade, observando-se a existência da distinção do tipo de ensino ofertado com maior, ou 

menor amplitude de informações disponibilizadas aos educandos de forma situada histórico-

socialmente. É necessário também refletir sobre o mencionado antagonismo que tem conduzido 

a educação profissional alinhada aos interesses mercadológicos, comumente concebida como 

aquele ensinamento restrito às necessidades da área de atuação do trabalhador, sem maiores 

preocupações com a formação intelectual do indivíduo que recebe partes limitadas dos saberes 

disponibilizados socialmente. 

Assim, podemos afirmar que a escolha do caminho trilhado pela educação voltada para 

o trabalho espelha as opções feitas pelos governantes, na medida em que o maior, ou menor 

comprometimento com a formação humana integral estará impregnada na forma como o 

processo de aprendizagem será ofertado alicerçado em regulamentos legais aprovados pelas 

instâncias estatais. Nesse diapasão, as políticas públicas de educação para o trabalho significam 

estratégias estatais com importância primordial para a construção da organização social e seus 
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desdobramentos para os cidadãos. Desta forma, as políticas educacionais escolhidas indicarão 

quais diretrizes prevalecem para o ensino no país.  

É possível identificar políticas públicas como um procedimento de atuação escolhido 

por governos, ou estados para o enfrentamento de dificuldades e problemas apontados pela 

sociedade.  Saraiva (2016) as conceitua como sendo um sistema de disposições públicas que 

tem como objetivo a interferência na realidade de um, ou vários setores da vida social. 

Concebidas desse modo, pode os governos destinar os recursos necessários para atingir os 

anseios estabelecidos por grupos que participam do processo decisório para o desenvolvimento 

da sociedade e/ou para aplacar conflitos sociais. 

Como vimos, a RFEPCT contou inicialmente com 19 Escolas de Aprendizes Artífices 

em todo o país, mas é preciso lembrar que temáticas como trabalho e educação3 já eram questões 

contempladas, pelo legislador pátrio, na primeira Constituição do Brasil. Em 1824, a 

Constituição trazia no bojo do artigo 179, incisos XXIV e XXV regras aplicáveis aos 

trabalhadores livres4. Ambos os assuntos foram tratados como direitos civis e políticos dos 

brasileiros, ocorrendo a separação dos dois temas no texto magno com a promulgação da quarta 

Constituição Brasileira, em 1937.  

É indiscutível que os textos constitucionais espelham conceitos difundidos e aceitos na 

sociedade, logo, cabe destacar que no Brasil Colônia, apenas uma minoria com recursos 

econômicos tinha a possibilidade de ter acesso à educação. Portanto, o acesso limitado à 

educação para um pequeno nicho privilegiado de indivíduos se configurava como um 

pensamento pacificado socialmente à época. Contudo, havia uma grande maioria que 

necessitava de educação e essa deveria ser responsabilidade do Estado. 

A partir dos anos 1930, com a fase de urbanização experimentada pela sociedade 

brasileira, se passou a exigir das pessoas mais qualificação para trabalhar nos setores 

secundários e terciários da economia. Desta feita, pressionados por questões mercadológicas, a 

classe média muda suas inquietações e passa a reivindicar um olhar estatal para a questão 

escolar voltada para as exigências da indústria nacional (SOUZA, 2018), diretamente 

vinculadas aos seus interesses capitalistas. 

A mudança de percepção, no que concerne a forma de se enxergar o trabalho e a 

necessidade de formação para seu exercício, é percebida em 1937, com a inserção desse assunto 

em espaço diferente no texto constitucional. Houve um deslocamento dos dispositivos que 

regulamentavam as questões pertinentes ao trabalho para o capítulo intitulado: Do Conselho da 

Economia Nacional5. A alteração demonstra o entendimento da sociedade daquele momento 

histórico, no sentido de reconhecer o trabalho como um tema eminentemente econômico. As 

constituições seguintes também mantiveram a tendência de abordar o assunto em capítulos que 

tratavam de aspectos econômicos. 

Ainda no ano de 1937, a educação para o trabalho passa por modificações para se 

instigar o aprimoramento das atividades laborais. Nesse ano, a Lei nº 378 transforma as Escolas 

de Aprendizes Artífices em Liceus Industriais, os quais foram destinados ao ensino profissional 

de todos os ramos e graus. Apenas em 25 de fevereiro 1942, o Decreto nº 4.127 transforma os 

Liceus Industriais em Escolas Industriais e Técnicas, passando à formação profissional em nível 

equivalente ao secundário. E, onze anos depois, em 1959, as Escolas Industriais e Técnicas são 

transformadas em autarquias identificadas como Escolas Técnicas Federais6, com autonomia 

 
3 CF/1824 - Título 8° - das Disposições Geraes, e Garantias do Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros. 
4 Na época imperial, os escravos eram responsáveis por grande parte das atividades econômicas e obviamente 

conforme o contexto histórico, a legislação não os enxergava como sujeitos de direito. Os trabalhadores livres, 

segundo o artigo 179, XXIV da Carta Política de 1824 poderiam desempenhar suas atividades sem nenhuma 

objeção do Império, desde que respeitassem os bons costumes, a segurança e a saúde das pessoas. 
5 CF/37, Arts. 61; 67; 131, 132, 136, 139, 140 e 148. 
6 Dados sistematizados com base no mapa comemorativo dos cem anos da Rede Federal de Educação Profissional, 
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didática e de gestão. 

Em um processo coerente com o pensamento sedimentado na sociedade, as 

Constituições do Brasil de 1946 e 1967 continuaram com a organização feita anteriormente 

para sistematizar os direitos trabalhistas, de forma que as questões trabalhistas permaneceram 

no capítulo que alberga a seara econômica. Esses preceitos vão influenciar a primeira Lei Geral 

da Educação de 19617. 

Assim, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) estabeleceu 

que a educação brasileira seria estruturada em três graus. O Grau Primário, obrigatório a partir 

dos 7 anos, deveria abranger as crianças de até 10 anos de idade, já o Grau Médio sistematizou 

a divisão dos alunos em dois ciclos. São eles, o ginasial dirigido para os alunos compreendidos 

entre os anos de 11 e 14 anos e o colegial (ensino secundário, técnico e curso de formação para 

professores) pensado para os discentes de 15 a 17 anos e, finalmente, a educação de Grau 

Superior. 

A LDB, mediante essa nova configuração, permitiu ainda que tanto estudantes formados 

nas modalidades de cunho acadêmico, como nas de caráter profissional pudessem se submeter 

à processos seletivos para adentrar ao ensino superior, sem a exigência prévia de exames ou 

provas de conhecimento.  Referenciada equiparação dos percursos formativos põe fim, pelo 

menos formalmente, na dualidade até então caracterizada, no corpo da LDB, pois o acesso ao 

ensino superior ainda exigia conteúdo específico que na prática não era devidamente trabalhado 

no ensino profissionalizante dificultando a continuidade dos estudos (MEDEIROS NETA, et. 

al., 2018). 

Na década de 70, ainda diante de uma ditadura empresarial militar, a Lei 5.692 de 11 de 

agosto de 19718 promoveu ajustes na educação básica do país na tentativa de reestruturar a 

educação de nível médio, determinando a obrigatoriedade do ensino profissionalizante para 

todos os alunos que cursassem o 2° grau com o intuito de acelerar a formação de recursos 

humanos qualificados para o projeto de desenvolvimento do Brasil. A medida recebeu muitas 

críticas, haja vista que na realidade o aspecto compulsório apenas se restringiu ao âmbito 

público, diversamente do registrado para a iniciativa privada que manteve os currículos 

propedêuticos voltados para as ciências, artes e letras (FRIGOTTO, 2010). 

A Constituição cidadã9 de 1988 norteou a questão educacional sem perder o vínculo 

com o trabalho. Conforme o texto magno, o Estado deve promover e incentivar o processo de 

ensino e aprendizagem, albergando a questão formativa para o campo do trabalho. O texto 

constitucional mostra que o legislador de 1988 estava mais aberto ao reconhecimento do elo 

existente entre o trabalho e seu aspecto formativo, de modo a incentivar a construção de um 

indivíduo com conhecimentos mais amplos e senso crítico mais acurado, amparado no acesso 

a saberes diversos no transcorrer do processo educacional. 

Além do próprio texto constitucional que regulou a temática do trabalho e da educação, 

há ainda uma série de regramentos publicados para fortalecer a educação para o trabalho e que 

influenciaram a ampliação da RFEPCT. 

Com efeito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394 de 

20 de dezembro de 1996, disciplinou o ensino dirigido ao trabalho e atribuiu o status de 

 
Científica e Tecnológica. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/mapa.pdf.  
7 Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, conhecida como a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

Fixou as diretrizes e bases da educação nacional. Foi revogada pela Lei 9.394, em 1996. 
8 Apenas em 18 de outubro de 1982, com a publicação da Lei 7.044 se promoveu a extinção da profissionalização 

obrigatória do 2° grau. 
9 CF/1988, Art. 205 define que “a Educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (Grifamos) 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/mapa.pdf
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modalidade de ensino a educação de caráter profissional10. O documento trouxe vários 

dispositivos regulamentando a forma como a educação profissional poderia ser ofertada em 

todo o país11. A educação profissional ao longo dos 24 (vinte e quatro) anos da LDB vigente 

tem passado por modificações em sua denominação e articulação com o ensino médio conforme 

apresentadas no Quadro 1. 
Quadro 1 – Dispositivos da Lei 9.394/97 (LDB) que disciplina a educação profissional 

Artigo Observações 

Art. 21. A educação escolar 

compõe-se de: 

I – Educação básica; 

II – Educação superior. 

A LDB não promoveu a integração da Educação Profissional (EP) à educação 

básica regular, apenas classificou a EP como uma modalidade de ensino. 

Art. 35-A.  A Base Nacional 

Comum Curricular definirá 

direitos e objetivos de 

aprendizagem do ensino 

médio, conforme diretrizes do 

Conselho Nacional de 

Educação, nas seguintes áreas 

do conhecimento: I - 

linguagens e suas tecnologias; 

II - matemática e suas 

tecnologias; III - ciências da 

natureza e suas tecnologias; IV 

- ciências humanas e sociais 

aplicadas. 

O artigo 35-A foi modificado pela Lei 13.415/2017 que promoveu uma ampla 

reforma no EM brasileiro, reverberando na EP do país com a introdução dos 

itinerários formativos. O tema é tratado no artigo 36 que promove uma 

coincidência dos itinerários formativos com as áreas do conhecimento 

trazidas no artigo 35. Na sequência é acrescida a questão do itinerário de 

formação técnica e profissional (art. 36, inciso v). Teoricamente, o intuito 

deste dispositivo seria o de qualificar para o mundo do trabalho, porém 

diversamente dos primeiros quatro incisos do artigo 36, não se vislumbra a 

preocupação com aprofundamento dos conhecimentos, tampouco com a 

preparação para o prosseguimento dos estudos, se restringindo apenas aos 

aspectos da “qualificação profissional” e trabalho (PIOLLI e SALA, 2021). 

Art. 36. O currículo do ensino 

médio (EM) será composto 

pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e por 

itinerários formativos, que 

deverão ser organizados por 

meio da oferta de diferentes 

arranjos curriculares, 

conforme a relevância para o 

contexto local e a possibilidade 

dos sistemas de ensino. 

 

Arts. 36-A, 36-B,36-C E 36-D 

O EM passa a ser delineado pela: 

 

BNCC (máximo de 1.800 h) + itinerário formativo (mínimo de 1.200h). 

 

Verifica-se uma redução da carga horária com o respectivo enquadramento da 

formação geral básica à BNCC, a partir da fixação dos quantitativos de horas 

para o EM. Ademais, há uma diversificação estrutural na oferta da formação 

profissional em cursos técnicos e cursos de qualificação profissional, haja 

vista a habilitação profissional advir dos cursos técnicos, enquanto a 

qualificação profissional ser adquirida após o discente cursar 20% da carga 

total de um curso técnico ou habilitação profissional. (PIOLLI e SALA, 

2021). Reforçando o tratamento dual dos percursos do ensino e da 

aprendizagem, historicamente presentes no contexto educacional brasileiro. 

Art. 39. A educação 

profissional e tecnológica, no 

cumprimento dos objetivos da 

educação nacional, integra-se 

aos diferentes níveis e 

modalidades de educação e às 

dimensões do trabalho, da 

ciência e da tecnologia. 

O regramento não promove a integração da EP à educação geral, podendo ser 

identificada como uma formação complementar. 

Art. 40, Art.41 e Art. 42. No bojo dos artigos foi inserida previsão que reforça o entendimento da EP 

como modalidade de educação complementar à educação básica, permitindo 

ainda a articulação da EP com o ensino regular e a possibilidade de formação 

fora dos espaços escolares. Realidade, inclusive, que serviu de alicerce para a 

edição do Decreto 2.208/97 responsável por reestabelecer a dualidade 

estrutural na educação brasileira (FRIGOTTO, 2010). 

Fonte: as autoras. 

 
10 Art. 39.  A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se 

aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 
11 Anteriormente, a Lei nº 5.692 de 1971 havia tornado todo o currículo de segundo grau em técnico profissional, 

atribuindo-lhe a condição de compulsório.  
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O Quadro 1 evidencia as disputas entre concepções distintas para a educação 

profissional no país refletindo alguns avanços e retrocessos, marcados na história pela luta entre 

a consolidação da transmissão de saberes mais amplos que permitam uma formação integral 

dos alunos, em contraposição a um processo mais aligeirado e que atenda apenas aos interesses 

de mercado. 

O polêmico Decreto nº 2.208/1997, citado no Quadro 1, estabeleceu as bases da reforma 

da educação profissional na década de 90 tinha o desígnio de separar a educação profissional 

do ensino médio, fixando oficialmente a dualidade nos caminhos do trajeto educacional dos 

jovens que conseguem chegar ao ensino médio no país. Desta feita, o Ensino Médio passou a 

voltar-se para conteúdo de caráter propedêutico, enquanto a educação profissional, separada do 

ensino médio, passa a ser ofertada de maneira concomitante ou subsequente ao curso técnico. 

A distinção foi alvo de muitas críticas por restringir o aprendizado para os filhos da classe 

trabalhadora que só teriam a opção de seguir o caminho que lhes permitisse acesso rápido ao 

emprego. 

O Decreto nº 5.154, de julho de 2004 revogou o criticado Decreto nº 2.208/1997, e 

possibilitou a oferta do ensino médio integrado à educação profissional técnica de nível médio, 

em que pese ter também possibilitado a concomitância com as outras ofertas disciplinadas pelo 

Decreto nº 2.208/1997, o que nos permite afirmar que foi uma revogação parcial. 

Na verdade, o Governo Federal, reconhecendo os anseios da sociedade e com o intuito 

de garantir educação de qualidade, gratuita e acessível à população mais carente habitante das 

regiões periféricas e de difícil acesso realizou ações para viabilizar aos jovens brasileiros um 

trajeto educacional contínuo e com acesso à educação para o trabalho. Assim,  
 

[...] Após o governo FHC, quem assumiu a presidência do Brasil foi Luiz Inácio Lula da Silva, 

em 2003. Nesse novo governo, o Ensino Médio também sofreu alterações, tais como: a 

revogação do Decreto nº 2.208/1997 e a promulgação do Decreto nº 5.154/2004. Durante os 

debates sobre o futuro do Ensino Médio e da Educação Profissional, houve opiniões distintas 

quanto à revogação do Decreto nº 2.208/1997. (LIMA, SILVA e SILVA, 2017, p.173). 

 

A mudança da postura governamental, no sentido de protagonizar o incremento da 

educação profissional no Brasil teve um marco legal importante em 2005 com a revogação da 

Lei nº 8.948, de 08 de dezembro de 1994, que disciplinava o Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica e impedia a criação, por parte da União, de novas unidades federais de ensino 

profissional.  

Em 2008, o Governo Federal institucionalizou a política de expansão da RFEPCT 

mediante a edição da Lei nº 11.892. Essa Lei é considerada o principal marco legal das políticas 

voltadas à seara formativa no campo profissional, porém outros instrumentos eram necessários 

para compor arcabouço legal capaz de promover o aprimoramento do processo de 

aprendizagem para o trabalho no Brasil.  

Em paralelo ao movimento de estruturação da RFEPCT ocorria PNE – 2001-2010 e em 

seguida o PNE 2014-2024 que também trazia em suas finalidades preocupações vinculadas ao 

tema da educação para o trabalho e estabeleceu objetivos, metas e estratégias específicas para 

o campo da educação profissional.  Desta feita, a Meta 11 do PNE 2014-2024 que tem o escopo 

de triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 

qualidade da oferta e de pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento 

público. 

Com as modificações legislativas, a política pública de expansão da educação 

profissional no Brasil, inicia sua primeira fase do processo com o objetivo de criar 42 unidades 



 

 

69 

(Escolas Técnicas e Agrotécnicas e Unidades de Ensino Descentralizadas12). A prioridade na 

escolha dos lugares favorecidos observou os estados que ainda não eram beneficiados com 

instituições de educação profissional. Outro aspecto inerente ao contexto da referenciada ação 

governamental foi levar a RFEPCT às periferias das grandes cidades e a municípios do interior 

do país.  

A segunda fase da política de expansão é iniciada nos anos de 2007, tendo o objetivo de 

construir 150 unidades, distribuídas entre os 26 estados e o Distrito Federal. No final de 2008, 

com a publicação da Lei nº 11.892 houve a institucionalização da RFEPCT e criação dos 

Institutos Federais com a missão de levar educação de qualidade para todo país. A mudança foi 

subsidiada em uma proposta de alteração no próprio entendimento do papel e da presença do 

sistema de ensino federal de educação para a oferta de educação profissional e tecnológica de 

nível médio e superior.  

A terceira fase, iniciada em 2011, ambicionava a entrega de 208 unidades até o ano de 

2014, mantendo o foco na diminuição das desigualdades regionais de acesso à educação 

profissional, científica e tecnológica o que foi efetivado e em 2019, conforme a Figura 1 a 

distribuição no país já contava com 661 (seiscentos e sessenta e uma) unidades na composição 

da RFEPCT em 2019 em todas as regiões do país. 

 
Figura 1 - Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - 2019 

 
Fonte: site do Ministério da Educação e Cultura - MEC. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/rede-federal-

inicial/instituicoes. 

 

A RFEPCT é composta por 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, pelos Centros Federais de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ) e o de Minas Gerais (Cefet-MG), pelas 22 

Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais e o pelo Colégio Pedro II. A Figura 2 

mostra os números dos indicadores dessa Rede em 2019. 

 

 

 
12 Dados extraídos no site da SETEC/MEC que traz o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 

Tecnológica – fase I. disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=96261-1-plano-expansao-

rede-federal-fase-i&category_slug=setembro-2018-pdf&Itemid=30192.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=96261-1-plano-expansao-rede-federal-fase-i&category_slug=setembro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=96261-1-plano-expansao-rede-federal-fase-i&category_slug=setembro-2018-pdf&Itemid=30192
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Figura 2 - Números da Rede Federal de Educação -2019 

 
Fonte: CONIF. Dados extraídos em jul. 2021. 

 

A Figura 2 apresenta os principais números da RFEPCT nos mais de cem anos de sua 

criação. Os dados são expressivos e revelam a importância e seu alcance em todo território 

nacional como promotora de acesso a um ensino gratuito e de qualidade disponibilizado em 

todas as unidades federativas para mais de 1 milhão de alunos. Os indicadores de pesquisa e 

extensão desvelam o êxito de uma política pública que teve o escopo de promover a expansão 

da oferta da educação profissional, científica e tecnológica em todo o país, ocupando espaços 

inicialmente pouco atrativos para a iniciativa privada e que careciam de maior atenção do 

Estado na promoção da garantia constitucional do acesso à educação para o trabalho.  

Esses dados da RFEPCT confirmam que, “os resultados da materialização de uma 

política não acontecem a curto prazo. Soma-se a isso, a ausência de consolidação e 

implementação de uma proposta educacional uniforme no cenário educacional do país, 

permitindo assim, a formulação e implementação de diferentes programas com objetivos e 

metas distintos” (SILVA, LIMA, SILVA, 2018, p. 9). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A RFEPCT teve sua origem em 1909, com a construção de 19 (dezenove) Escolas de 

Aprendizes Artífices, experimentou diversas modificações ao longo da história até se instituir 

incluindo os Instituições Federais de Educação, Profissional, Científica e Tecnológica como 

uma política educacional estruturante em todo país.  

Com o intuito de concretizar os objetivos dessa política, o Governo Federal 

protagonizou a votação e sucedânea aprovação de um corpo legislativo capaz de fundamentar 

o alcance desses escopos ao facilitar o cenário de implementação dessa política pública 

expansionista. Inicialmente, o primeiro obstáculo vencido foi revogar a proibição contida na 

Lei nº 8.948/1994 que vedava a construção de unidades de educação profissional mediante a 

publicação da Lei nº11.195/2005.  

A partir de 2005, vivencia-se a primeira fase da Expansão dessa Rede com a construção 

de 60 (sessenta) novas unidades. Em 2007, a segunda fase se propõe a entregar 150 (cento e 

cinquenta) unidades. Em 2008 vem o marco legal mais importante para sua sedimentação com 

a Lei nº 11.892 que possibilitou instituí-la, no âmbito do sistema federal de ensino. 

A terceira fase é iniciada em 2011 com a proposição de mais de 208 (duzentos e oito) 

novas unidades até o ano de 2014. E em 2019, conforme relata o Conselho Nacional das 

Instituições da Rede Federal de Educação, Científica e Tecnológica (CONIF) chega à marca de 

mais de um milhão de matrículas em 661 (seiscentas e sessenta e uma) unidades em mais de 

578 (quinhentos e setenta e oito) municípios brasileiros, levando educação gratuita e de 

qualidade para uma grande parcela de jovens do Brasil. 

 

 

 

 

Mais de 1 milhão 
de matrículas; 

11.776 opções de 
cursos.

11 mil projetos de 
pesquisa, 

7 mil projetos de 
extensão e 

9 pólos de Inovação

661 unidades,

presente em 578
municípios e 
cooperação com 
30 países.
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RESUMO 

O presente artigo sistematiza contribuições acadêmicas que tiveram como objeto de 

estudo a temática Financiamento da Educação Profissional, utilizando como descritor 

“Financiamento da Educação Profissional” e “Educação Profissional de Nível 

Médio”. Objetivou-se descrever e analisar como se apresentam os principais 

resultados das publicações das pesquisas relacionadas ao financiamento da educação 

profissional na Revista FINEDUCA (2011-2020) e ANAIS FINEDUCA (2014-

2020). O recorte temporal justifica-se por estes terem sido, respectivamente, o 

primeiro e o último ano identificado na pesquisa. Para o alcance do objetivo da 

pesquisa, utilizamos uma abordagem qualitativa com procedimentos metodológicos 

de cunho bibliográfico com investigação na internet. O locús de pesquisa foi a Revista 

FINEDUCA com 161 trabalhos publicados, e ANAIS FINEDUCA 563 trabalhos 

publicados, onde foram encontrados 12 trabalhos a respeito do tema já mencionado, 

de 724 publicações.  Os ANAIS que tem como objetivo trazer publicações dos eventos 

que ocorrem anualmente (2014, 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020) respectivamente, e 

desde 2014 possuem 563 trabalhos já publicados, sendo 8 com objeto de estudo 

financiamento da educação profissional de nível médio. E podemos concluir que em 

10 edições da REVISTA FINEDUCA (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, e 2020) nessa ordem, 161 artigos foram publicados, mas apenas 3 

possuem o financiamento da educação profissional de nível médio como objeto de 

estudo. Considera-se, portanto, a importância desta pesquisa na perspectiva histórica 

da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, será relevante 

ainda, para todos que buscam artigos sobre o financiamento da educação profissional 

de nível médio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Financiamento da Educação Profissional; FINEDUCA; 

Estado do Conhecimento; Ensino Médio integrado à Educação Profissional 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é resultado de uma pesquisa realizada na disciplina de mestrado 

Gestão e avaliação de políticas da educação profissional no Programa de Pós-Graduação em 

Educação Profissional do IFRN, ressaltando a importância de estudar o financiamento do 

ensino médio integrado a educação profissional, destacamos as publicações da Associação 

Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação (FINEDUCA) que anualmente se 

reúne em um encontro no qual é apresentados e publicados trabalhos na área de financiamento 

da educação. A Referida pesquisa justifica-se pela importância em evidenciar o estado do 
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Auditoria Geral (IFRN). Membro do Núcleo de Pesquisa em Educação, Ciência, Tecnologia e Trabalho – Necttra 

CNPq-IFRN – E-mail: walkyria.rocha@hotmail.com; 
2Doutora e Mestre em Ciências Sociais (UFRN). Especialista em Psicopedagogia (UNP). Pedagoga (UFRN) e 

Cientista Social (ULBRA). Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional do IFRN 

(PPGEP/IFRN). Líder do Núcleo de Pesquisa em Educação, Ciência, Tecnologia e Trabalho – Necttra CNPq-

IFRN – E-mail: leninasilva@hotmail.com. 
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conhecimento acerca do Financiamento da educação profissional, sobretudo de nível médio a 

partir de uma pesquisa realizada nos ANAIS E REVISTA FINEDUCA, desta forma o trabalho 

torna-se relevante para todos aqueles que estudam e pesquisam a respeito do financiamento da 

Educação profissional de nível médio. 

Á vista disso, partimos da questão de pesquisa: como o financiamento da educação 

profissional de nível médio é apresentado nas pesquisas publicadas na Revista FINEDUCA e 

Anais FINEDUCA? 

Os trabalhos apresentados nos anais FINEDUCA são organizados em anais para 

publicação, e também conta com publicações selecionadas anualmente em sua revista. De 

acordo com os objetivos dos Anais e Revista (FINEDUCA) os trabalhos possuem a finalidade 

de contribuir para que os poderes públicos assegurem a realização do direito à educação pública, 

gratuita, laica, democrática e de qualidade para todos, através de um financiamento 

correspondente, com a garantia de fiscalização e controle social. 

Os trabalhos foram pesquisados a partir dos descritores “Financiamento da Educação 

Profissional” e “Educação Profissional de Nível Médio”. trabalhos são sistematizados por 

intermédio dos seguintes eixos temáticos: Políticas de financiamento da educação básica e 

superior; Planos, carreira e remuneração docente; Relações público-privado no financiamento 

da educação.  

Consequentemente, o objetivo desta pesquisa é analisar as pesquisas encontradas a partir 

do Estado do Conhecimento das produções publicadas na Revista FINEDUCA (2011-2020) e 

ANAIS FINEDUCA (2014-2020), que trazem em suas abordagens financiamento da educação 

profissional de nível médio. Neste trabalho, apresentaremos o Estado do Conhecimento que 

segundo Morosini e Fernandes (2014, p. 155) 

 
É identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese 

sobre a produção científica de uma determinada área, em um 

determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, 

dissertações e livros sobre uma temática específica.  

 

O trabalho estrutura-se por um referencial teórico sobre o objeto de estudo: 

“financiamento da educação profissional de nível médio”, a legislação vigente pertinente ao 

tema e os principais autores que foram estudados ao longo das 12 publicações encontradas em 

sintonia com o objetivo deste artigo. Reproduziremos uma análise dos artigos, verificando e 

descrevendo no que diz respeito a metodologia utilizada pelos autores, o locus da pesquisa, 

questão norteadora da pesquisa e os principais resultados encontrados na pesquisa em estudo. 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Educação Profissional de Nível Médio: construção histórica 

 

Sobre a temática referente à educação profissional de nível médio no Brasil é importante 

destacar o resgate histórico, econômico, político e social desde os primórdios da revolução 

industrial no país até o período atual. Dessa forma, é possível traçar uma linha do tempo sobre 

a educação profissional de nível médio. 

No decorrer do século XX, as políticas em Educação Profissional revelaram um campo 

de interesses, onde o Estado aparece como agente central em cada período histórico do 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil. A efetivação do modo de produção propriamente 

capitalista em território nacional direcionou a formação dos trabalhadores numa “necessidade 

econômica e não mais uma medida exclusivamente social como em sua gênese”. (RAMOS, 

2017 p.14) 
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Segundo Kang (2011, p.1) “entre 1930 e 1964, um período de rápido crescimento 

econômico no Brasil, a expansão do ensino primário foi muito aquém do suficiente para superar 

o relativo atraso educacional”. A revolução industrial chegou de forma tardia no Brasil em 

comparação aos países desenvolvidos. O presidente daquela época era Getúlio Vargas, que 

buscou afastar as oligarquias que ainda predominavam no país. Conforme citado por Melchior. 

(1981, p. 39, apud KANG, 2011, p. 12) 

 
Após a mudança política com a Revolução de 1930, foram criados a 

Taxa de Educação e Saúde e o seu fundo correspondente, o Fundo 

Especial para Educação e Saúde, por meio do Decreto nº 21.335 de 

29/4/1932, sendo ambos de âmbito federal. 
 

Ademais, Getúlio Vargas ainda investiu fortemente em indústrias nacionais, as 

principais foram Vale do Rio Doce, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, Conselho 

Nacional do Petróleo e Companhia Siderúrgica Nacional. Tais avanços demandavam 

profissionais capacitados, profissionais que o país não provia. Assim, foram surgindo as 

primeiras Escolas de nível técnico. 

 
Em 1942, a Reforma Capanema fez com que o ensino industrial 

deixasse de ser primário e passasse a ser de nível médio, articulado com 

as escolas de engenharias, onde os estudantes que terminassem um 

curso técnico industrial poderiam completar seus estudos. O ingresso 

nas escolas industriais passou a depender de exames de admissão. 

(FENET, 2019). 
 

Dentro dessa mesma perspectiva, surge na década de quarenta, o sistema “S” (Serviço 

Social Industrial, Serviço Social do Comércio e Serviço e Serviço Nacional de aprendizagem 

industrial). Essas instituições surgem da mesma conjuntura política e econômica do Brasil; 

formar profissionais capacitados para atender as demandas vigentes daquela época. O ensino 

médio técnico tinha um público-alvo naquela época que seriam os operários, os filhos dos 

operários, moradores de rua e a população pobre e carente. 

Nesse contexto, as concepções políticas e ações governamentais nortearam a 

transformação das Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Industriais, na sequência em 

Escolas Técnicas Industriais e posteriormente nos Centros Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Esse percurso histórico é marcado pela dicotomia 

Na década de 1990, com a LDB nº. 9.394/1996 e o Decreto nº. 2.208/1997 produzidas em 

consonância com as orientações de um projeto de desenvolvimento a partir dos pressupostos 

neoliberais (CUNHA, 2005), diante da educação básica, com a separação do ensino médio do 

ensino técnico. 

Contudo, o Decreto nº. 5.154/2004 lançado no primeiro governo do presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, abriu a possibilidade de articulação entre a educação básica e educação 

profissional num princípio educativo integrado e politécnico, consolidando essa modalidade 

com o projeto societário onde a redução das desigualdades sociais e regionais, vinculava-se à 

soberania nacional e ao desenvolvimento “justo, igualitário e sustentável”. (BRASIL, 2004) 

Diante disso, o Ministério da Educação criou no final de 2005, o Plano de Expansão da 

Rede Federal de Educação Profissional, com o objetivo de ampliar a presença destas instituições 

em todo o território nacional, considerando a EPT enquanto política pública estratégica de 

Estado, 

Em meio a essas ações, a lei nº 11.892/2008 de criação dos Institutos Federais 

complementa a institucionalização da Rede Federal de EPT por meio de sua reestruturação 

organizacional de natureza jurídica, didático-pedagógica, administrativa e financeira. 
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PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para o alcance dos objetivos da pesquisa, utilizamos uma abordagem qualitativa, o 

procedimento metodológico selecionado para o desenvolvimento do trabalho é de cunho 

bibliográfico, para Severino (2016, p.131), 

 
A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir de registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de 

categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e 

devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem 

pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos 

autores dos estudos analíticos constantes dos textos. 
 

Assim, o trabalho apresenta como lócus de pesquisa 10 edições da Revista FINEDUCA 

(2011-2020) que possui Qualis Capes B1 em Educação e ISSN: 2236-5907, e em 7 ANAIS 

FINEDUCA publicados de (2014-2020) utilizamos os descritores “financiamento da educação 

profissional” e “educação profissional de nível médio”, onde encontramos 4 trabalhos publicados 

na revista e 8 nos ANAIS que tratam de financiamento da educação profissional de nível médio 

e tivemos acesso ao título, autores, resumo, palavras-chave, objetivos, metodologia e 

resultados. É importante destacar que no geral tivemos acesso a 161 trabalhos na Revista, e 563 

trabalhos publicados nos ANAIS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os ANAIS que tem como objetivo trazer publicações dos eventos que ocorrem 

anualmente (2014, 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020) respectivamente, e desde 2014 possuem 

563 trabalhos já publicados, sendo 8 com objeto de estudo financiamento da educação 

profissional de nível médio como podemos observar no quadro 1. 

 
Quadro 1. Quadro do número de trabalhos encontrados nos ANAIS FINEDUCA e do número de trabalhos 

encontrados relacionados financiamento da educação profissional de nível médio. 

 

 

 
ANAIS FINEDUCA 

 

2014 

 

ISBN 

978- 

85- 

89799- 

95-9 

 

2015 

 

ISBN: 

978-85- 

92615- 

00-0 

 

2016 

 

ISBN:9 

78-85- 

92634- 

02-5 

 

2017 

 

ISSN: 

2595- 

136X 

 

2018 

 

ISSN: 

2595- 

136X 

 

2019 

 

ISSN: 

2595- 

136X 

 

2020 

 

ISSN: 

2595- 

136X 

 

 

 

TOTAL 

 

Nº DE PUBLICAÇÕES 

 

25 

 

92 

 

81 

 

95 

 

114 

 

93 

 

63 

 

563 

Nº PUBLICAÇÕES VOLTADAS 

PARA O FINANCIAMENTO EPNM 

0 3 2 2 0 1 0 8 

Fonte: Elaboração dos autores, (2020) 

 

No ano de 2014 e 2018 não encontramos publicações com o objeto de estudo 

financiamento da educação profissional de nível médio. Enquanto no ano de 2015 encontramos 

3, no ano de 2016 encontramos 2 e em 2019 1 publicação voltada para nosso objeto de estudo. 

No quadro 2, é perceptível que em 10 edições da REVISTA FINEDUCA (2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) nessa ordem, 161 artigos foram publicados, 
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mas apenas 3 possuem o financiamento da educação profissional de nível médio como objeto 

de estudo. Os ANAIS e a REVISTA, podem ser encontrados na página do FINEDUCA 

disponível em https://fineduca.org.br/. 

 
Quadro 2. Quadro do número de trabalhos encontrados na REVISTA FINEDUCA e do número de trabalhos 

encontrados relacionados ao Financiamento do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional. 

Fonte: elaboração dos autores, 2020. 

 

No quadro 3, podemos observar os trabalhos encontrados nos ANAIS FINEDUCA com 

seus respetivos títulos, autores, instituição e ano de publicação.  

 
Quadro 3. Quadro dos trabalhos encontrados nos ANAIS FINEDUCA relacionados ao Financiamento da 

Educação Profissional de Nível Médio. 

TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO ANO 

O PRONATEC NA FRONTEIRA ENTRE O 

PÚBLICO E O PRIVADO 

RODRIGUES, Romir de 

Oliveira. 

 

IFRS 
 

2015 

POLÍTICA DE FINANCIAMENTO PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS 

PARANAENSES (2003-2012) 

BOSIO, Queila 

Franciéle Fabris. 

DEITOS, Roberto 

Antonio. 

BORSSOI, Berenice 

Lurdes. 

 

 

UNIOESTE 

 

 

2015 

DINHEIRO PÚBLICO, OFERTA PRIVADA: A 

DINÂMICA DO FINANCIAMENTO E DA 

OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO 

SISTEMA S 

PEREIRA, Josué Vidal. 

AMORIM, Rodrigo de 

Freitas. 

 
 

IFG 

 
 

2015 

 

FINANCIAMENTO E GESTÃO DO PRONATEC: O 

PÚBLICO E O PRIVADO NA POLÍTICA DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. 

NASCIMENTO, Maria 

Luzirene Oliveira. 

CRUZ, Rosana 

Evangelista da. 

LOPES, Lisiany Dantas 

Teixeira. 

 

 
 

UFPI 

 

 
2016 

O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO DO 

INSTITUTO FEDERAL EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RN: UM ESTUDO DAS 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO CAMPUS 

MACAU EM 2015. 

SILVA, Carlos José 

Araújo da. 

SOUZA, Michael 

Pratini Silva de. 

FERREIRA, Maria 

Aparecida dos Santos. 

 

 
 

IFRN 

 

 
 

2016 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E 

INVESTIMENTOS NAS ATIVIDADES 

ESTUDANTIS NO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE EM 2016 

SILVA, Carlos José 

Araújo da. 

SOUZA, Michael 

Pratini Silva de. 

FERREIRA, Maria 

Aparecida dos Santos. 

 

 

 

IFRN 

 

 

 

2017 

 

REVISTA FINEDUCA 
2011 

V.1 

2012 

V.2 

2013 

V.3 

2014 

V.4 

2015 

V.5 

2016 

V.6 

2017 

V.7 

2018 

V.8 

2019 

V.9 

2020 

V. 

 

TOTAL 

 

Nº DE PUBLICAÇÕES 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

14 

 

12 

 

12 

 

13 

 

25 

 

37 

 

161 

Nº DE PUBLICAÇÕES 

VOLTADAS PARA 

EMIP 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

4 

https://fineduca.org.br/
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FINANCIAMENTO DOS INSTITUTOS FEDERAIS: 

UM ESTUDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DO IFRN (2014-2018) - HOUVE 

CONTINGENCIAMENTO? 

OLIVEIRA, Marla 

Sarmento. 

MENDONÇA, Paulo 

Henrique de. 

FERREIRA, Maria 

Aparecida dos Santos. 

 

 
 

IFRN 

 

 
 

2019 

Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 

 

Rodrigues (2015) em sua pesquisa intitulada O PRONATEC NA FRONTEIRA ENTRE 

O PÚBLICO E O PRIVADO, tem como objetivo apresentar as várias dimensões envolvidas no 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec – no sentido de 

compreendê-lo como campo de disputa entre os setores público e privado tendo como foco as 

iniciativas previstas para a execução do Programa e elementos do conteúdo de sua proposta. 

Nesse sentido a pesquisa, procura articular a descrição do Programa, visando caracterizá-lo em 

suas singularidades, com um exercício de interpretação que o compreende em um movimento 

dialético entre o particular e o universal. 

Rodrigues (2015) alega que a oferta de cursos no setor privado de educação profissional 

de nível médio de forma concomitante seja na formação inicial ou continuada, encontram-se 

focadas em treinar mão de obra com a finalidade de atender as demandas do capital na 

movimentação do mercado de trabalho. Assim, o autor destaca que a oferta desses cursos possui 

um caráter fragmentado e tecnicista de formação profissional presente no PRONATEC, uma vez 

que é a formação e qualificação demanda de um perfil individualizada. Nessa perspectiva é 

possível identificar a priorização das demandas do setor privado, de forma central tanto da 

execução (materializando-se o acesso ao financiamento de origem pública), quanto do conteúdo 

das propostas caracterizando as exigências do sistema capitalista e os interesses da sociedade. 

A pesquisa de Bosio, Deitos, e Borssoi (2015) nomeada de POLÍTICA DE 

FINANCIAMENTO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS PARANAENSES (2003-2012), que tem como objetivo apresentar 

como foi estruturada a política de financiamento para a implementação da educação profissional 

nas escolas pública no Paraná, apontando os programas de governos presentes no PPA – Plano 

Plurianual, as destinações e previsões orçamentárias explícitas na LDO – Lei de Diretrizes 

Orçamentária e na LOA – Lei Orçamentária anual, compreendendo o período de 2003 a 2012 

e também além do planejamento a execução orçamentária para a implementação da política 

pública de educação profissional.  

Para alcançar tal objetivo, a pesquisa dos autores Bosio, Deitos, e Borssoi (2015) foi 

pautada em um referencial teórico sobre o financiamento da educação, e foram apresentadas por 

meio de gráficos, tabelas e quadros, os quais abrangem os valores previstos no orçamento 

público para financiar a política pública da educação profissional para os dez anos em confronto 

os valores realizados pelo Estado do Paraná, estes atualizados monetariamente pelo 

INPC/IBGE referência 12/2012, para que não haja distorções inflacionárias. O estudo firmou-

se na apresentação do financiamento da política pública para a modalidade de ensino da 

educação profissional, prioritariamente no estado do Paraná no período correspondente a 2003 

a 2012. 

Bosio, Deitos, e Borssoi (2015, p. 696) afirma em sua pesquisa que “a educação 

profissional necessita de fato ser uma política pública educacional, com financiamento próprio 

e não apenas depender de vontades políticas e programas de governo”. 

A pesquisa reafirma que se faz necessário uma política de financiamento para além dos 

interesses do capital mercantilista, é necessária uma política pública de educação profissional 

com finalidade maior que a mão de obra, e sim na educação no viés da garantia de educação 

onminilateral do trabalhador, proporcionando a emancipação destes sujeitos mediante as 

relações com o trabalho. (BOSIO, DEITOS, E BORSSOI, 2015) 



 

 

79 

Nascimento, Cruz, Lopes (2016) aborda em sua pesquisa o tema FINANCIAMENTO E 

GESTÃO DO PRONATEC: O PÚBLICO E O PRIVADO NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL, e tem como objetivo fazer uma análise sobre o financiamento e gestão do 

PRONATEC relacionado a expansão da oferta de Educação Profissional em instituições 

privadas no contexto da política de Educação Profissional do Governo Dilma (2010 - 2014). A 

pesquisa propõe ainda verificar as contradições que permeiam o financiamento da Educação 

Profissional e a relação com o público e o privado. Para alcançar esse objetivo, os autores 

utilizaram uma abordagem sob o enfoque do materialismo histórico dialético onde foi discutido 

a perspectiva da Educação Profissional a partir do contexto socioeconômico e político da 

sociabilidade do Capital. Desta maneira, a pesquisa de Nascimento, Cruz e Lopes (2016, 1436) 

permitiu-se concluir que a implantação do PRONATEC perpassa a “demanda do mercado em 

promover qualificação profissional, assim como estratégia para absorver a parcela pauperizada 

da população, promovendo o fenômeno da inclusão excludente”. 

O PRONATEC, atende uma parcela da população da classe trabalhadora mais 

vulnerável, beneficiários de programas de assistência social, contudo o programa beneficia de 

forma significante o setor privado através de repasse de fundos, o que acarreta o fortalecimento 

da parceria público privado e para a mercantilização da educação que só atende os interesses 

do capital. (NASCIMENTO, CRUZ, LOPES, 2016) 

O artigo dos autores Silva, Souza e Ferreira (2016) intitulado O FINANCIAMENTO 

DA EDUCAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RN: UM ESTUDO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO 

CAMPUS MACAU EM 2015, tem como objetivo analisar o financiamento da educação do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, a partir de um 

estudo das dotações orçamentárias do Campus Macau, em 2015. Para o alcance do objetivo, os 

autores utilizaram como procedimento metodológico uma pesquisa bibliográfica, documental e 

empírica, através da pesquisa dos dados financeiros no site do SUAP-IFRN e entrevista 

semiestruturada. Com a presente pesquisa os autores Silva, Souza e Ferreira (2016) puderam 

concluir que ainda está distante de alcançar as metas do Plano Nacional de Educação (PNE, 

2014-2024), e afirmam ainda que o PNE foi aprovado em um momento de crise política, com 

reflexos diretos na economia, nesse sentido a educação precisará esperar de forma significante 

para alcançar a prioridade orçamentária. 

O artigo Dotações Orçamentárias e Investimentos nas Atividades Estudantis no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte em 2016, 

publicados nos anais da FINEDUCA (2017). Enfatizam o processo de planejamento e objetivos 

traçados relativos à inclusão social dos estudantes em todos os níveis socioeconômicos e 

culturais. Segundo os autores, a partir de 2008 os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia integram um plano de educação de nível médio técnico mais amplo, alcançado um 

público maior e mais diversificado. 

Essa nova perspectiva dar-se-á pelo crescimento de políticas públicas para educação. 

Colocando o foco em programas de assistência social que viabilizam oportunidades para os 

alunos mais pobres, que estejam em situação de vulnerabilidade social, alunos que moram em 

regiões rurais ou afastadas das capitais ou grandes capitais. 

Para que esses programas e projetos sejam viabilizados para todos de forma justa, os 

autores Silva, Ferreira e Souza (2017), destacaram os macroprocessos, que são destinados para 

custeio de gestão, planejamento e contingenciamento do capital (financiamento). Divididos em 

quatro metas, que são elas: 1. Assistência Social; 2. Assistência à Saúde; 3. Formação Integral 

e 4. Representação Estudantil. Dentro desses quatro macroprocessos, destaca-se a Assistência 

Social, pois os autores o consideram o mais expressivo e expansivo. É possível perfilar 

características dos alunos por dados quantitativos. Dentro da política de Assistência Social, 

podem ser disponibilizados para os alunos mais pobres, em situação de vulnerabilidade social, 
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bolsas de iniciação profissional, bolsas de fomento, auxílio alimentação e auxílio transporte. 

No artigo em questão é possível analisar de forma clara e concisa os valores totais gasto 

na Meta 1. Assistência Social, um total de R$ 11.572.719,95. Alcançando um total de 14.244 

alunos, até o final do ano de 2016. No que se refere à Meta 2. Assistência à Saúde (atendimento 

médico, odontológico e enfermagem), o total de gasto ficou em R$ 144.938,56. Em relação à 

Meta 3. os valores totais gastos na Formação Integral, totalizou 1.158.124,61. E na Meta 4. 

representação Estudantil, o total de gastos foram de 43.330,05.  

O artigo Financiamento dos Institutos Federais: um estudo da execução 

orçamentária do IFRN (2014-2018) – houve contingenciamento? Artigo publicado nos anais 

da FINEDUCA (2019). 

O artigo traz como temática principal o crescimento da política neoliberalista no Brasil, 

e como tal política neoliberal pode afetar a educação em todos os seus níveis. O resumo do artigo 

também faz uma análise do período orçamentário a partir do ano de 2014 até o ano de 2018 do 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte. 

O título do artigo se dispõe a questionar se ocorreram contingenciamentos nos gastos da 

Instituição, dentro desses períodos citados, e a resposta é sim! Ocorreram grandes 

contingenciamentos, provocando inúmeros desmontes desastrosos para a educação, saúde e 

políticas sociais. Com o novo regime fiscal constituído pela emenda 95, que congela os gastos 

por vinte anos fiscais, a educação, saúde e as políticas públicas retrocedem numerosamente nos 

avanços conquistados com muito esforço ao longo do tempo. 

No que se refere à introdução, referencial teórico, percurso metodológico, resultados e 

discussões e considerações finais. Os mesmos não foram disponibilizados pelos anais de 2019 

da FINEDUCA. Sendo assim, não foi possível explicitar mais dados e informações inerentes à 

essa temática. 

No quadro 4, é possível encontrar os artigos publicados na revista FINEDUCA, 

destacamos o título, autor, instituição e ano de publicação, na revista os artigos encontram-se 

disponíveis com tradução do título, resumo e palavras-chave para a língua espanhola, além da 

tradicional tradução para o inglês, na tentativa de melhor comunicação e possíveis discussões 

com pesquisadores estrangeiros que possui interesse ou pesquisa financiamento da educação. 

A seguir, faremos a apresentação das pesquisas que destacam o financiamento da educação 

profissional de nível médio. 

 
Quadro 4. Quadro dos trabalhos encontrados na REVISTA FINEDUCA relacionados ao Financiamento da 

Educação Profissional de Nível Médio. 

TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO ANO 

Dinheiro Público, Oferta Privada: a dinâmica do 

financiamento e da oferta de educação profissional 

no Sistema S. 

PEREIRA, Josué 

Vidal. 

AMORIM, Rodrigo de 

Freitas. 

 
 

IFG 

 

 

2015 

Financiamento e gestão do PRONATEC: o 

público e o privado na política de educação 

profissional. 

NASCIMENTO, 

Maria 
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No artigo “Dinheiro Público, Oferta Privada: a dinâmica do financiamento e da 

oferta de educação profissional no Sistema S” Pereira e Amorim (2015) analisaram a 

dinâmica do financiamento e das ofertas de Educação Profissional no Sistema S entre os anos 

de 2006 e 2013, observando as tendências quantitativas a partir da implementação do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. 

Os autores utilizaram um aporte metodológico que compreende análise bibliográfica e 

documental. Seus resultados indicaram tendência de fortalecimento do atendimento no campo 

da Educação Profissional (EP) das Instituições do Sistema S, mediante a venda de cursos ao 

governo (PEREIRA e AMORIM, 2015). Também verificou-se que os cursos de formação 

profissional de nível técnico, articulados ao Ensino Médio, predominam na Rede Federal, a qual 

capta quantidade ínfima dos recursos do programa. 

Ainda como objeto de análise, o PRONATEC também é estudado no artigo 

“Financiamento e gestão do PRONATEC: o público e o privado na política de educação 

profissional” (NASCIMENTO e CRUZ, 2016). Neste artigo os autores problematizam o 

financiamento e gestão do PRONATEC, relacionado à expansão da oferta de Educação 

Profissional em instituições privadas no contexto da política de Educação Profissional do 

Governo Dilma (2010-2014). 

Para isso utilizam de metodologia em análise documental. Os resultados informam que 

o PRONATEC é compatível com as políticas implementadas no contexto socioeconômico e 

político da sociabilidade do Capital, devido ao caráter mercantilista (NASCIMENTO e CRUZ, 

2016). Ainda segundo o estudo, apesar do programa atender parcela da população em situação 

de vulnerabilidade social, o setor privado é o maior beneficiado mediante repasse de recursos 

públicos, o que contribui para a ampliação do mercado educacional e o crescimento de 

instituições privadas. 

O artigo “A Implantação do Campus Campo Largo como Política Pública e as 

Implicações Orçamentárias como Sinalizadoras da Forma de Atuação do Estado” 

(MILLIORIN, 2017) objetiva analisar a implantação do campus Campo Largo do Instituto 

Federal do Paraná como política pública e as implicações orçamentárias como sinalizadoras da 

forma de atuação do Estado. 

Para isso, a autora destaca o processo de criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia como política pública com foco na consolidação do campus Campo 

Largo, por meio da análise da evolução na oferta de vagas, do número de servidores e dos 

recursos financeiros disponíveis desde sua criação até o ano de 2016. 

Segundo Milliorin (2019, p.2) algumas relações implicam a concretização dos objetivos 

da implantação dos institutos federais. Seus resultados apontam a interferência do desempenho 

econômico aliado ao contexto de embates que se dão no interior do Estado na implantação das 

políticas públicas e na consolidação dos campi dos Institutos Federais. 

Por fim, o artigo intitulado “Análise dos Recursos Financeiros Aplicados nas 

Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica: 1996-2016” 

(PEREIRA, 2019) analisa as tendências e lógicas do financiamento das Instituições Federais de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT) entre os anos de 1996 e 2016. 

A pesquisa foi realizada por meio de análise documental, com os dados disponibilizados 

no Banco de Dados da Execução Orçamentária da União, disponível no sítio eletrônico da 

Câmara dos Deputados. Pereira (2019) destaca que o financiamento público da Educação 

Profissional (EP) se dava prioritariamente sob o regime de parcerias público-privadas, já no 

período entre 2009-2016 o Fundo Público, não obstante tenha mantido o regime de parcerias, 

ampliou substancialmente o gasto público na modalidade, por meio da criação e da subsequente 

expansão da Rede Federal de EPCT, no entanto, diante da conjuntura atual de 

contingenciamento de recursos, o autor considera indicativos do risco de grandes retrocessos 

para o campo do financiamento da Educação Profissional, Científica e Tecnológica pública. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Representatividade da FINEDUCA no campo do fortalecimento e promoção da 

pesquisa na área de financiamento da educação é incontestável, uma vez que, possui uma grande 

relevância na produção e disseminação do conhecimento na área do financiamento da educação. 

Nesse viés, o mapeamento das produções referentes ao financiamento da educação profissional 

de nível médio nesse espaço institucional de congregação de pesquisas acadêmicas, se fez uma 

experiência de grande relevância no exercício de revisão da produção de conhecimento na área. 

A análise do financiamento da educação profissional no Brasil revela que no contexto 

geral dos trabalhos encontrados há uma tendência ao entendimento da educação como 

serviço/mercadoria como resquício do regime militar, acompanhada pelas reformas do Estado a 

partir dos anos de 1990. Diante disso, as temáticas mais recorrentes dos trabalhos analisados 

passam pela questão do financiamento público e o interesse privado nas políticas de educação 

profissional e as implicações de suas implementações. 

Ao mesmo tempo em que historicamente essa modalidade demanda uma produção de 

conhecimento como resultado de sua importância no cenário educacional do país, observa-se 

um campo ainda incipiente dada a quantidade de pesquisas direcionadas para essa área. 

Considerando o exposto, evidenciamos que existem muitas lacunas no campo de 

pesquisa sobre financiamento da educação profissional, sobretudo no nível médio. Portanto, 

cabe dizer que, a partir desse breve levantamento, as pesquisas na área do financiamento da 

educação profissional de nível médio merecem aprofundamento para ultrapassar generalizações 

e preencher as diversas lacunas ainda existentes. 
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