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RESUMO 

 

 

Os Projetos Integradores são práticas institucionalizadas que acontecem no IFRN e 

que pretendem promover a integração entre os conhecimentos da formação geral, 

assim como da formação profissionalizante. A compreensão desta prática educativa 

perpassa pelo entendimento da estrutura político-ideológica do Instituto, as 

concepções de integração e interdisciplinaridade que subsidiam a sua filosofia 

educacional, a perspectiva de currículo integrado, e os princípios pedagógicos do 

trabalho e da pesquisa. O objetivo desta dissertação foi analisar a concepção 

docente sobre a interdisciplinaridade e os Projetos Integradores dos cursos técnicos 

de Nível Médio no IFRN, Campus Pau dos Ferros. Os procedimentos metodológicos 

se basearam em uma ampla pesquisa teórica sobre as políticas e os princípios 

fundantes que culminaram no Ensino Médio Integrado. Foi realizada também uma 

análise documental sobre os projetos integradores no âmbito do IFRN, e uma 

pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, desenvolvida com o corpo docente 

do Campus Pau dos Ferros, tomando-se como instrumento metodológico o 

questionário semiestruturado. As análises das respostas discursivas foram feitas por 

meio da análise de conteúdo de Bardin (1977). Os resultados revelaram que os 

docentes apresentam diferentes concepções de interdisciplinaridade, mas que estas 

se centram em uma perspectiva de interação entre as disciplinas, que visa atender à 

uma finalidade específica. Em relação aos Projetos Integradores, os docentes 

reconhecem a importância da prática, porém existem desarticulações entre os 

Núcleos Estruturante e Tecnológico durante as fases de planejamento e 

desenvolvimento, assim como restrições ao desenvolvimento da prática por motivos 

de falta de participação docente e discente, limitação do tempo e espaços para 

efetivar a integração. Verifica-se pelas sugestões dos docentes uma maior 

necessidade de se discutir as práticas integradas, bem como a promoção de 

diálogos interdisciplinares.  

 

Palavras-chave: Projeto integrador. Ensino Médio Integrado. Interdisciplinaridade. 

 



ABSTRACT 

 

 

The Integrator Projects are institutionalized practices that take place in the IFRN and 

that aim to promote the integration between the knowledge of the general formation, 

as well as the professional formation. The understanding of this educational practice 

requires analyzing political and ideological structure of the IFRN, the conceptions of 

integration and interdisciplinarity that support its educational philosophy, the 

perspective of an integrated curriculum, and the pedagogical principles of work and 

research. The objective of this dissertation was to analyze the teaching conception 

about the interdisciplinarity and the Integrator Projects of the Integrated High Scholl 

in the IFRN, Campus Pau dos Ferros. The methodological procedures were based 

on a broad theoretical research on the policies and founding principles that 

culminated in Integrated High School. A documentary analysis was also carried out 

on integrator projects within the IFRN, and a qualitative field research was developed 

with the teachers of the Campus Pau dos Ferros, taking as a methodological tool the 

semi-structured questionnaire. Analyzes of the discursive responses were made 

through the content analysis of Bardin (1977). The results revealed that teachers 

present different conceptions of interdisciplinarity, but that these focus on a 

perspective of interaction between disciplines, as an activity that presents a specific 

purpose. In relation to Integrator Projects, teachers recognize the importance of 

practice, but there are disarticulations between the Structuring and Technological 

Cores during the planning and development phases, as well as restrictions on the 

development of the practice due to lack of teacher and student participation, and 

limitation of the time and space for integration. It is verified by the teachers a greater 

need to discuss the integrated practices, as well as the promotion of interdisciplinary 

dialogues.  

 

 

Key-words: Integrator Projects. Integrated High School. Interdisciplinarity  
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

O projeto do Ensino Médio Integrado (EMI) representa os anseios dos 

movimentos contra-hegemônicos que desde os anos 1980 lutam para conseguir 

melhores condições de escolarização para a classe trabalhadora. Por meio do 

Decreto Federal nº 5.154/2004, um primeiro passo foi dado rumo a um projeto de 

sociedade mais igualitária. Este Decreto possibilitou que o ensino médio pudesse 

ser integrado à educação profissional, conferindo à uma parcela da classe 

trabalhadora a oportunidade de uma formação intelectual e que, ao mesmo tempo, 

preparasse para ingressar no mercado de trabalho (FRIGOTTO; CIAVATTA; 

RAMOS, 2005). 

Essa conquista representa a ruptura da chamada escola dualista que 

historicamente se perpetuou no sistema educacional brasileiro: de um lado, as 

escolas que transmitiam os saberes gerais, voltados a uma formação intelectual e 

preparação para o ensino superior; de outro as escolas técnicas que possuíam 

currículos tecnicistas, reducionistas e que preparavam para o trabalho manual, 

revelando uma desigualdade sócio-histórica, determinada pela divisão do trabalho 

do modelo capitalista emergente (MOURA, 2007). 

As relações de trabalho e educação se revelam centrais para a nossa 

investigação histórica. Entender os fundamentos do Ensino Médio Integrado passa 

por revisitar concepções marxistas da educação, tais como os conceitos de 

politecnia e formação omnilateral. Para Machado (1991), a politecnia é melhor 

entendida quando a utilizamos como adjetivação da palavra ensino, uma vez que se 

caracteriza como um processo amplo de formação de múltiplas dimensões tais como 

a intelectual, física, ética, política e artística.  

Portanto, a politecnia diz respeito ao potencial de uma formação integral do 

estudante, que o capacite para o exercício de uma profissão, mas que também o 

dote de habilidades múltiplas que possam ser utilizadas na sua trajetória de vida.  

Aliada à politecnia tem-se a formação omnilateral, que Manacorda (1991) 

coloca como “[...] um desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os 

sentidos das faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da capacidade 

de sua satisfação” (MANACORDA, 1991, p. 78-79). 
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O EMI também visa resgatar os conceitos de escola “desinteressada” e 

unitária que foram propostos por Antonio Gramsci (1891-1937). 

Ao tratar dos tipos escolares, Gramsci opunha as escolas que tinham uma 

finalidade de preparação específica, de acordo com a divisão do trabalho 

(interessadas), daquelas que deveriam servir para um processo de apropriação da 

cultura humana, de formação “humanística”, estas últimas chamadas 

desinteressadas. Assim, as escolas especializadas (interessadas) seriam destinadas 

às classes trabalhadoras, e as “desinteressadas” e formativas de uma cultura 

humanística serviriam aos interesses do grupo de elite. 

Nosella e Azevedo (2012, p. 27) definem escola desinteressada do trabalho 

como “[...] aquela cujos conteúdos e métodos abordam profundamente e com rigor 

científico a problemática moderna do mundo do trabalho, objetivando entendê-lo em 

suas raízes históricas e em suas potencialidades técnicas [...]”. 

Assim, para estes autores, um modelo de escola desinteressada deve ter o 

trabalho como eixo central em seu processo de atuação, mas não deve se limitar 

apenas às técnicas utilizadas e à finalidade instrumental, mas também considerar a 

historicidade do processo produtivo, aprofundando questões sobre sua gênese e 

teorizar sobre suas perspectivas futuras.   

O outro conceito de Gramsci que o EMI se baseia é a chamada escola 

unitária. Esta é uma escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que 

equilibre o trabalho manual (técnico) com o desenvolvimento das capacidades 

intelectuais (GRAMSCI, 1982). 

Portanto, o EMI propõe fornecer aos estudantes um modelo de escola que 

forme para além do trabalho, baseando-se na perspectiva de uma escola 

“desinteressada”, e que contemple aspectos da cultura geral e da cultura do 

trabalho, fornecendo um arcabouço intelectual e operacional ao mesmo tempo, 

retomando a finalidade da escola unitária de Gramsci.  

O trabalho em questão propõe uma análise da concepção docente sobre as 

práticas interdisciplinares e dos Projetos Integradores (PI) desenvolvidos nos cursos 

de Ensino Médio Integrado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Pau dos Ferros. 

Para entender melhor o objeto de estudo que se está investigando necessita-

se analisar o movimento da história para compreender suas representações e 

contradições. Parte-se da premissa de que as concepções docentes nos garantem 
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pistas preliminares e importantes para elaborarmos um quadro parcial da prática, 

mas que essa por ser dinâmica necessita sempre ser avaliada e discutida pelos 

sujeitos que dela fazem parte. 

Analisar as práticas interdisciplinares e os projetos integradores na 

perspectiva do EMI perpassa pelo entendimento de como estas são concebidas 

institucionalmente, quais princípios e fundamentos norteiam o projeto de Ensino 

Médio Integrado, e como se dá a práxis1 dos sujeitos envolvidos. 

O IFRN organiza seus componentes disciplinares em eixos que articulam 

saberes da formação geral e saberes da formação específica: eixo estruturante ou 

propedêutico (formação geral), tecnológico (formação específica) e articulador 

(propicia articulações entre os eixos integrante e tecnológico). A organização 

curricular ainda toma como centralidade o conceito de trabalho como princípio 

educativo e as dimensões formativas da ciência, cultura e tecnologia (RAMOS, 

2005). 

Os Projetos Integradores constituem uma prática educativa presente no IFRN 

e representam a materialização do currículo integrado, proporcionando arranjos de 

articulação e diálogo entre as disciplinas. A reflexão das percepções docentes sobre 

a própria prática permite a observação de condicionantes que podem limitá-la, 

contribuindo com uma visão mais ampla dos processos que visam uma 

ressignificação da práxis pedagógica.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A interdisciplinaridade surge como um movimento que se opõe à forma 

tradicional, reprodutivista e reducionista de ensino, onde os saberes são repassados 

de forma fragmentada, descontextualizada, com grande acúmulo de informações e 

centrada no papel do professor, sujeito responsável por deter todo o conhecimento. 

É a partir das discussões sobre a interdisciplinaridade, iniciada no campo da 

Epistemologia das Ciências e posteriormente transposta para os discursos 

pedagógicos, que se contesta um modelo de saber absoluto das ciências dentro de 

                                            
1
 A práxis é a atividade concreta pela qual os sujeitos se afirmam no mundo, modificando a 

realidade objetiva e, para poderem alterá-la transformando-se a si mesmos. É a ação que, para se 
aprofundar de maneira mais consequente, precisa de reflexão, do autoquestionamento, da teoria; e é 
a teoria que remete à ação, que enfrenta o desafio de verificar seus acertos e desacertos, cotejando-
os com a prática. (KONDER, 1992, p. 115) 
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seus campos de atuação na educação, e que se propõe o encontro entre os objetos 

de estudo, métodos, e processos das diferentes disciplinas. Parte-se da premissa 

que para se ter conhecimento da realidade em toda sua complexidade é preciso que 

se busque a unidade do conhecimento, inter-relacionando os vários saberes 

(JAPIASSU, 1976). 

A proposta do Ensino Médio Integrado também vem compartilhar desse 

pensamento, mas não se limita a deixar a discussão apenas no campo do 

conhecimento científico, ampliando o debate para a proposição de uma educação 

que vise a formação integral dos sujeitos, tomando-se como central o conceito de 

trabalho como elemento dialético que produz e é produzido através da força criativa 

humana.  

Assim, por meio do trabalho em seu sentido existencial (ontológico) e 

histórico, e considerando as múltiplas dimensões que dele resulta (as artes, a 

ciência, a cultura, a tecnologia), pode-se pensar em uma formação que é de direito 

de todo jovem e cidadão, que não se restringe aos aspectos mercadológicos, mas 

que propicie a emancipação dos sujeitos e os condicionem à produção de sua 

própria existência (RAMOS, 2014a).   

O IFRN estabelece como um dos seus princípios-base a integração, em uma 

perspectiva interdisciplinar, tanto entre a educação profissional e a educação básica, 

bem como entre as diversas áreas profissionais (IFRN, 2012a).  

Quando se analisa o currículo integrado proposto por essa instituição, temos 

que levar em consideração os seguintes eixos estruturantes que compreendem essa 

versão integral do estudante: a cultura, o trabalho, a ciência e a tecnologia. Propõe-

se, assim, uma formação que considere o desenvolvimento de todas as dimensões 

humanas e não apenas os saberes necessários para a adaptação do trabalhador 

aos ditames do mercado.  

A formação do estudante para o trabalho deve possibilitar o acesso a uma 

cultura geral (componente encontrado em sua formação básica), bem como deve 

haver a consciência enquanto sujeito inserido em um processo de trabalho que não 

deve ser reduzido meramente a um contexto empregatício, mas que possibilite sua 

plena formação humana. Para isso é preciso observar as diversas relações geradas 

entre os sujeitos envolvidos, as condicionantes externas e internas que impulsionam 

determinadas posturas e ações, bem como toda a dinâmica que permite a realização 

das atividades escolares. 
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Como a arquitetura de um projeto nasce de uma intenção condicionada pelas 

mediações sociais, é necessário fazer uma contextualização do cenário em que 

nasce o mesmo, retomando as experiências pessoais e profissionais do pesquisador 

com a temática, bem como sua motivação para realizar esse empreendimento. 

A escolha dessa temática de investigação ocorreu devido à participação do 

pesquisador nos projetos integradores por dois anos consecutivos (2016 e 2017), e 

observar toda a dinâmica de proposição, desenvolvimento, e apresentação dos 

mesmos. Antes mesmo de se deparar com essa prática pedagógica 

institucionalizada no IFRN, este sempre se interessou por conhecimentos e saberes 

que transcendiam a sua formação como licenciado em Ciências Biológicas.  

No tempo em que era professor da rede estadual no município de Natal-RN, o 

pesquisador chegou a participar de oficinas de capacitação do Programa Ensino 

Médio Inovador (PROEMI) que incentivava um maior diálogo entre as diversas áreas 

de conhecimento, onde teve a oportunidade de discutir sobre as possibilidades de 

redesenho curricular e elaboração de projetos interdisciplinares.  

Após as participações nos projetos integradores, foram observadas uma série 

de práticas durante o processo que pareceram questionáveis como: alguns projetos 

não contavam com a participação dos professores das disciplinas técnicas; a 

orientação dos projetos por parte dos professores ocorria de forma fragmentada (por 

disciplinas); o momento da avaliação culminava em uma apresentação diante de 

uma banca composta pelos professores orientadores e restrita aos estudantes que 

participaram do processo. 

A partir daí surgiu uma série de questionamentos: Qual era a finalidade dos 

projetos integradores? A prática estava contribuindo para haver uma integração? Em 

que sentido? Os professores e estudantes realmente compreendem como se dá a 

prática do projeto integrador? Por que os projetos integradores são tratados como 

um componente disciplinar, específico em determinado período dos cursos? De que 

forma os projetos integradores contribuem para o exercício de práticas 

interdisciplinares? 

Para que essas perguntas possam ser esboçadas, é preciso esclarecer dois 

conceitos importantes que fundamentam essa pesquisa: interdisciplinaridade e 

integração. De que forma estes conceitos estão relacionados? Existe 

interdisciplinaridade sem integração? E integração sem interdisciplinaridade?  
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Ao pesquisar em referenciais bibliográficos diversos sobre estes conceitos o 

que se tem são vários significados, tanto de um termo como do outro, o que contribui 

para tornar mais complexa a nossa problemática.  

Quando se fala em interdisciplinaridade vários trabalhos apontam a 

polissemia que o termo assume (LENOIR, 1998; MUELLER, 2006; FAZENDA, 2008, 

2011, 2012, 2014; MOZENA, OSTERMANN, 2014), ora apresentada como um 

princípio organizador de um currículo integrado (MANGINI, 2010; THIESEN, 2013), 

ora trazendo perspectivas de uma metodologia interdisciplinar (JAPIASSU, 1976; 

ALVES, BRASILEIRO, BRITO, 2004), fazendo com que as práticas interdisciplinares 

encontrem resistência ao serem implementadas, devido aos variados 

entendimentos, ou sejam tomadas de forma superficial, como um modismo 

(FAZENDA, 1996).  

Do mesmo modo, a integração pode ser alcançada em diferentes esferas e 

diferentes níveis de atuação (FAZENDA, 2011; LENOIR, 2012; RAMOS, 2014a), 

podendo ser definida como componente introdutório de um movimento 

interdisciplinar (FAZENDA, 1996), ou independente deste (LENOIR, 2012), sendo 

necessário explicitar de que forma de integração se busca ao propor um currículo 

integrado, como no caso dos Institutos Federais. 

Para orientar sobre este aspecto, Ramos (2014a) ao refletir sobre os sentidos 

da integração decorrentes do projeto do Ensino Médio Integrado estabelece três 

visões diferenciadas de se percebê-la: a) o sentido filosófico, em que se concebe a 

integração como uma possibilidade de formação omnilateral que compreenda todas 

as dimensões formativas de um ser humano, destacando a dimensão do trabalho 

como princípio fundante, e associando a este a ciência e a cultura; b) o sentido 

político que reconhece a educação profissional indissociável da formação básica do 

indivíduo, garantindo esse duplo direito à todos os sujeitos; c) e o sentido 

epistemológico que compreende as diversas formas de conhecimento como 

mediações de uma totalidade, onde se pode ter acesso a realidade sob múltiplas 

perspectivas. 

Adota-se os sentidos de integração que serão utilizados neste trabalho, esses 

que são contemplados no discurso de Ramos (2014a). Integrar na dimensão 

formativa dos jovens não pode se limitar apenas ao objeto de conhecimento. Implica 

superar essa condição histórica de escola preparatória para o trabalho e escola 

preparatória para a vida. Além disso, prover a classe trabalhadora dos saberes 
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culturais e científicos, aliados à uma formação profissional e tecnológica. Conceber 

que a integração reflete o contexto social e as aprendizagens globais, visando a 

formação de sujeitos transformadores da realidade. 

Tomando como referência essas considerações iniciais, propõe-se como 

questão central do trabalho: quais são as concepções docentes sobre a 

interdisciplinaridade e os projetos integradores no IFRN, Campus Pau dos Ferros? 

Com a finalidade de realizar um diagnóstico sobre a prática dos projetos 

integradores na instituição, foi realizado um estudo para perceber a concepção dos 

docentes sobre os mesmos, bem como levantar pontos positivos e negativos nas 

práticas integradoras do IFRN, Campus de Pau dos Ferros. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Para poder responder a esse questionamento, formalizamos como objetivo 

geral: Analisar as concepções docentes sobre os projetos integradores nos cursos 

técnicos de Nível Médio do IFRN, Campus Pau dos Ferros, na perspectiva de 

analisar a participação docente e discente nos referidos projetos.  

E como objetivos específicos:  

a) Identificar nos documentos norteadores do IFRN (OD, PPP e PPCs), 

convergências e divergências em relação aos projetos integradores;  

b) Analisar e refletir sobre a(s) concepção(ões) docente(s) sobre 

interdisciplinaridade;  

c) Analisar e refletir a concepção docente sobre a participação docente e 

discente nos projetos integradores; 

d) Refletir sobre os limites e potencialidades dos projetos integradores no 

IFRN, Campus Pau dos Ferros a partir dos discursos dos professores. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

Inicia-se este trabalho com a apresentação de sua forma estilística. Ao invés 

de apresentar uma fundamentação teórica em um primeiro momento e 

posteriormente traçar o percurso metodológico e analisar resultados, separa-se as 

discussões por capítulos independentes.  
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Antes de fazer o trabalho de campo com os docentes do Campus, procurou-

se investigar a relevância de estudos de práticas integradoras no contexto da Rede 

Federal Tecnológica (uma espécie de estado da arte), assim como buscou-se uma 

contextualização histórica e uma análise dos documentos oficiais da instituição 

sobre estas práticas.  

Como se pretende fazer uma análise da concepção docente sobre dois 

objetos distintos, mas que se relacionam (interdisciplinaridade e projeto integrador), 

estes foram separados em capítulos temáticos, onde foi apresentada a 

fundamentação que embasará as discussões. Nas considerações finais, as 

discussões serão retomadas, elaborando uma síntese do pensamento. Assim, os 

capítulos foram divididos da seguinte forma:   

 O capítulo 1 apresenta inicialmente uma visão geral sobre os 

encaminhamentos do trabalho, problemática e desdobramentos, e os 

objetivos;  

 O capítulo 2 compõe um levantamento e sistematização de estudos, 

denominado de Estado da produção do conhecimento, sobre práticas 

integradoras no Ensino Médio na rede federal tecnológica, a fim de verificar a 

relevância do estudo empreendido. Este visa compreender o que já foi 

produzido sobre a temática e visualizar caminhos possíveis de contribuições 

com a nossa dissertação;  

 O capítulo 3 aborda o percurso metodológico empreendido na pesquisa. Visa 

também determinar o marco teórico adotado como lente de observação e 

interpretação dos dados coletados, o tipo de pesquisa, bem como uma 

descrição dos sujeitos pesquisados e os instrumentos e procedimentos 

utilizados; 

 O capítulo 4 trata de contextualizar o objeto de estudo sob a perspectiva do 

Ensino Médio Integrado. Para tanto, apresenta-se uma contextualização 

histórica do EMI, buscando suas origens, política e fundamentos. Neste 

capítulo também é feita a análise dos documentos do IFRN no que diz 

respeito aos projetos integradores; 

 O capítulo 5 aborda a temática da integração curricular e da 

interdisciplinaridade. A integração curricular é mostrada em suas múltiplas 

vertentes, enveredando para a perspectiva do currículo integrado do EMI. 
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Neste capítulo é discutida também a concepção dos professores sobre 

interdisciplinaridade; 

 O capítulo 6 discute o trabalho com projetos e as práticas integradoras. Neste 

capítulo é abordada uma visão histórica sobre a metodologia de projetos, 

culminando nos projetos integradores. Por fim, analisa-se como se dá a 

participação dos professores nos projetos integradores, bem como suas 

limitações e potencialidades a partir do discurso dos mesmos; 

 Por fim, as considerações finais retomam os principais achados do trabalho, 

assim como traça perspectivas futuras para se estabelecer uma prática 

educativa reflexiva dos projetos integradores, dentro da estrutura 

organizacional do IFRN.  
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CAPÍTULO 2: ESTADO DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE AS 
PRÁTICAS E OS PROJETOS INTEGRADORES NO ENSINO MÉDIO NA REDE 
FEDERAL TECNOLÓGICA 
 

 

Uma produção científica tem como objetivo explorar um campo do saber que 

pode ser muito compreendido, dando contribuições adicionais, ou, buscar conhecer 

um objeto que ainda não é alvo de análises por parte da comunidade científica. No 

caso do trabalho proposto, pretende-se verificar em qual das categorias se encontra 

a investigação proposta. 

Um dos métodos que se utiliza para verificar a produção científica de 

determinada área de conhecimento é conhecido como o estado da arte, ou estado 

do conhecimento. Romanowski e Ens (2006) diferenciam estes dois termos, 

definindo estado da arte como um processo de busca mais ampla, em que são 

requisitadas diversas fontes de pesquisa, tais como catálogos, bases de dados, 

repositórios, anais de eventos, entre outros. Já a produção do conhecimento foca 

mais numa busca sistemática em fontes restritas (determinada base de dados, ou 

um conjunto limitado destas), podendo dar um vislumbre preliminar dos estudos que 

estão sendo realizados sobre determinado assunto. 

No estudo em questão, preferiu-se adotar o termo estado da produção do 

conhecimento, uma vez que para se constituir um verdadeiro estado da arte é 

preciso ir além de mapear e sistematizar as produções científicas, devendo fazer 

uma análise categórica sobre as mesmas (ROMANOWSKI; ENS, 2006). Tomando-

se como base os sentidos de integração que foram estabelecidos por Ramos 

(2014a), procurou-se por meio de uma revisão sistemática apreender a relevância 

da nossa busca em se estudar os projetos integradores, sintetizando alguns 

trabalhos que já foram feitos feitos e seus resultados na contribuição para a 

produção do conhecimento na área da Educação Profissional. O enfoque foi dado 

em trabalhos que tratam de experiências de práticas integradoras dentro da Rede 

Federal Tecnológica, dando destaque aos estudos sobre os Projetos Integradores 

na perspectiva do EMI.  

Os descritores utilizados para a busca desses trabalhos foram: práticas 

integradoras, projetos integradores e interdisciplinaridade. Os elementos de inclusão 

foram os trabalhos que foram publicados durante o período de 2013 a 2018, 
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evidenciando a atualidade das publicações, e que retratassem experiências 

realizadas no nível médio integrado. 

A pesquisa tentou investigar as publicações em fontes variadas de busca, 

como repositórios virtuais, periódicos específicos e eventos que estivessem 

relacionados com a temática da Educação Profissional. Essa investigação se 

baseou nos seguintes referenciais de busca: repositórios SciELO e o Catálogo de 

Teses e Dissertações da Capes; os periódicos Revista Brasileira da Educação 

Profissional e Tecnológica e Holos, por se tratarem de periódicos que trazem 

publicações referentes ao Ensino Profissional e Tecnológico; e as publicações de 

anais do Colóquio Nacional: A Produção do Conhecimento em Educação 

Profissional (2013, 2015 e 2017), evento promovido pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação Profissional do IFRN, e o Seminário Nacional do Ensino 

Médio Integrado, realizado em 2017 pelo Conselho Nacional das Instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) em 

Brasília. A quantidade de publicações encontradas pode ser visualizada na Tabela 1. 
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Tabela 1- Produção de conhecimento durante os anos de 2013 a 2018. 

Referencial de busca Quantidade Referências Descritor 

SciELO 00 - - 

Catálogo de Teses e 
Dissertações da Capes 

06 

Barreto, 2013 Práticas 
integradoras 

Vasconcelos, 2014 Práticas 
integradoras 

Smaniotto, 2015 Práticas 
integradoras 

Rodrigues, 2016 Práticas 
integradoras 

Alves, 2017 Práticas 
integradoras 

Lima, 2017 Práticas 
integradoras 

Revista Brasileira da 
Educação Profissional e 

Tecnológica 
03 

Gandra, Faria e 
Santos, 2013 

Práticas 
integradoras 

Paula, Sá e Andrade, 
2017 

Práticas 
integradoras 

Queiroga e Silva, 
2014 

Práticas 
integradoras 

Holos 03 

Grümm, Vieira e 
Brito, 2014 

Práticas 
integradoras 

Bonfim e Silva, 2014 Práticas 
integradoras 

Henrique e 
Nascimento, 2015 

Práticas 
integradoras 

Colóquio Nacional: A 
Produção do 

Conhecimento em 
Educação Profissional 

08 

Zen e Oliveira, 2014 Projeto integrador 

Queiroga e Silva, 
2015 

Práticas 
integradoras 

Zandona Junior, 
Prado e Quirino, 
2017 

Projeto integrador 

Luz, Silva e 
Ponciano, 2017 

Práticas 
integradoras 

Pereira e Santos, 
2017 

Práticas 
integradoras 

Pereira, Silva e Dias, 
2017 

Práticas 
integradoras 

Rocha, Silva e 
Fonseca, 2017 

Projeto integrador 

Santos e Souza, 
2017 

Projeto integrador 

Seminário Nacional do 
Ensino Médio Integrado 

05 Pereira, Santos e 
Oliveira Neto, 2017 

Práticas 
integradoras 

Braga, Monteiro, 
Santos, Cunha,  
2107 

Projeto integrador 

Bevilaqua e Silva, 
2017 

Práticas 
integradoras 

Paulon e Vieira, 
2017 

Interdisciplinaridad
e 

Curi e Galvão, 2017 Práticas 
integradoras 

Fonte: Autoria própria 
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Pelos critérios de exclusão, principalmente no quesito de nível médio 

integrado, o repositório SciELO não apresentou nenhum resultado relevante. Como 

se pode observar, a maioria das publicações diz respeito às práticas integradoras, 

sendo quatro delas referente aos projetos integradores. É preciso destacar a 

diferença entre os termos “práticas integradoras” e “projetos integradores”. O 

primeiro atende pelas atividades realizadas por docentes que promovem a 

dialogicidade entre os saberes. “Sua existência nos contextos de formação escolar 

visa à promoção de uma percepção mais completa e complexa da realidade e dos 

problemas que assolam a humanidade” (HENRIQUE; NASCIMENTO, 2015, p. 68). 

Enquanto que o segundo constitui um tipo de prática integradora “que se apresenta 

como componente curricular que oportuniza ações [...] no interior dos projetos 

pedagógicos das instituições de ensino médio e superior de nosso país” 

(HENRIQUE; NASCIMENTO, 2015, p. 68). 

Na seção abaixo descreveu-se alguns desses trabalhos observando de que 

forma os autores relatam os mecanismos de integração e se estes estão de acordo 

com os sentidos filosófico, político e epistemológico, apontados por Ramos (2014b). 

 

2.1 SOBRE AS PRÁTICAS INTEGRADORAS 

 

Os trabalhos que tratam de práticas integradoras consistem em experiências 

pedagógicas que foram realizadas por iniciativas, na maior parte das vezes, por 

docentes que investigam sobre o currículo integrado, ou sobre as concepções do 

Ensino Médio Integrado enquanto projeto educativo. O que se observa é que essas 

práticas muitas vezes ditas integradoras, não correspondem aos sentidos propostos 

por Ramos. 

O trabalho de Henrique e Nascimento (2015) analisa como existem equívocos 

por parte da comunidade escolar, sobretudo do Ensino Médio Integrado, quando se 

propõem a realizar atividades integradoras e interdisciplinares, revelando a 

dificuldade que nós, docentes, temos em nos apropriar dessas práticas.  

Para se pensar em propostas pedagógicas integradoras é preciso levar em 

consideração a centralidade do princípio educativo do trabalho, tanto em relação à 

sua dimensão ontológica, quanto em relação à sua dimensão histórica-econômica. A 

concepção de trabalho como ação produtora da existência humana e como 
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dimensão formativa para se exercer uma atividade produtiva deve permear os 

processos reflexivos da prática docente.  

A ideia de totalidade do conhecimento, da relação teoria-prática como um 

movimento dialético também devem ser incorporados em uma concepção 

integradora. Além disso, as práticas integradoras devem promover o pensamento 

coletivo enquanto projeto, considerando a participação dos sujeitos envolvidos, 

como os professores, estudantes, e a comunidade escolar. Portanto, as práticas 

integradoras não devem se limitar apenas à uma ação pedagógica pontual, mas 

apontar para ações reflexivas que visem como finalidade a transformação da 

sociedade (ARAUJO; FRIGOTTO, 2015). 

O trabalho de Gandra, Faria e Santos (2013) é um exemplo de uma 

experiência de prática integradora que se limita aos saberes conceituais do 

conhecimento propedêutico e os saberes instrumentais do conhecimento técnico. Os 

autores investigaram se era possível desenvolver atividades integradoras para o 

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS), fundamentadas na 

modelagem como estratégia didática. O trabalho contou com a participação de 

estudantes do terceiro período do curso e envolveu as disciplinas de Química e 

Linguagem de Programação, onde foram desenvolvidos dois modelos 

computacionais para resolver cálculos químicos.  

Apesar de construir modelos e operacionalizar competências da área 

profissional, os modelos se apresentam muito limitados ao conhecimento disciplinar 

da área de Química. Tem-se então a área de Informática vista de forma pragmática, 

a modernizar processos, e pouco se infere sobre o caráter totalizante do 

conhecimento. 

Grümm, Vieira e Brito (2014) relataram uma experiência de um projeto 

interdisciplinar denominado Resgate da memória sobre a produção da uva e do 

vinho a partir da década de 1940 no município de Videira, Santa Catarina. Projeto 

esse envolvendo as disciplinas de Biologia, Geografia e História dos cursos técnicos 

integrados em Eletroeletrônica e Agropecuária. O trabalho envolveu levantamento 

bibliográfico, debates semanais com os estudantes e formulação de questões para 

entrevistas com as famílias produtoras de uva e vinho. Este projeto de pesquisa 

contou com a participação de dois estudantes bolsistas e mostrou a potencialidade 

de explorar a realidade local como elemento concreto a ser analisado sob múltiplas 
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perspectivas. De acordo com os autores, o estudo despertou nos estudantes a 

mudança de mentalidade quanto à fragmentação do conhecimento e estimulou o 

pensamento crítico, evidenciando a importância de ações interdisciplinares na 

prática pedagógica dos docentes. 

Bonfim e Silva (2014) apresentaram um estudo relatando uma experiência de 

prática integradora, através de um projeto de extensão intitulado Incubadora de 

Serviços como Instrumento de Geração de Emprego e Renda (INCUTEC), o qual foi 

desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

(IFMA), Campus Buriticupu, com alunos do Curso Técnico em Administração 

integrado ao Ensino Médio. O objetivo da INCUTEC é ofertar serviços de natureza 

administrativa aos pequenos empreendedores da região. O estudo realizado foi de 

natureza qualitativa baseada em pesquisa documental, bibliográfica e de campo. Os 

resultados demonstram a importância de projetos de extensão que visem sobretudo 

atender às necessidades locais e que permitam uma reflexão sobre o trabalho como 

um princípio educativo e formativo de um sujeito crítico. O projeto foi avaliado 

positivamente pelos professores e estudantes que participaram. 

Luz, Silva e Ponciano (2017) abordaram um relato de experiência do projeto 

Juventude em Debate: reflexões sobre o mundo sociocultural, realizado em 2015 no 

Instituto Federal Goiano (IFG). O projeto foi elaborado por duas docentes e 

contemplava debates sobre questões sociais contemporâneas, tais como: 

diversidade sexual, bullying, preconceito, violência, entre outras. O público-alvo 

eram estudantes de 13 a 17 anos e houve a participação de 20 colaboradores entre 

professores, visitantes e técnicos-administrativos. Esse espaço de debates foi 

bastante apreciado pelos estudantes que participaram ativamente e trouxe à tona 

questões que ultrapassavam os conteúdos prescritos nos currículos de sala de aula.  

Destaca-se apenas a ausência de temáticas que possibilitassem a percepção 

a respeito do trabalho como princípio educativo que deveria ser o norteador de 

qualquer discussão dentro da esfera de uma educação profissional. 

O trabalho de Pereira e Santos (2017) relatou a experiência de atividade 

integradora entre as disciplinas de Informática e Biologia, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Campus Itaituba, no período de 

maio a novembro de 2015. O objetivo da atividade foi a criação de Objetos Virtuais 

de Aprendizagem (OVAs) em que pudessem a partir deles transmitirem o 

conhecimento aprendido sobre transfusões sanguíneas e doação. Como resultado, a 
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atividade gerou quatro OVAs que foram apresentados numa feira agropecuária da 

região e consolidou em um projeto de extensão denominado Doadores do Futuro 

que pretende a partir do uso de recursos tecnológicos atingir o público jovem para 

despertar para a importância da doação de sangue.  

Embora esse trabalho considere a dimensão profissional da Informática como 

instrumental, a sua proposta diz respeito a uma temática que perpassa os saberes 

vistos em sala de aula, despertando para uma formação para a cidadania e que 

incorpore as dimensões filosóficas, políticas e epistemológicas da integração. 

Bevilaqua e Silva (2017) descrevem a experiência de integração curricular do 

curso de Recursos Pesqueiros no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Amazonas (IFAM), Campus Manacapuru. A proposta de práticas 

integradoras foi lançada pelos professores a fim de propiciar experiências diversas 

aos estudantes ao articular disciplinas do núcleo estruturante (básico) e tecnológico. 

Foram realizadas três atividades integradoras: a primeira realizada com as 

disciplinas de Biologia (núcleo básico) e Biologia e Ecologia Aquática (núcleo 

tecnológico) contemplando a temática de anatomia e fisiologia animal e sistema de 

classificação de seres vivos realizada em laboratório; a segunda foi realizada com 

apenas disciplinas técnicas (Extensão Pesqueira, Pesca e Piscicultura e Biologia e 

Ecologia Aquática) por meio de visita técnica na Cooperativa de piscicultores locais; 

e a terceira experiência integradora foi realizada com as disciplinas Biologia, 

Química, Artes e Biologia e Ecologia Aquática em parceria com o Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia (INPA), onde houve a visita da coleção de vertebrados 

do instituto e os estudantes participaram de uma atividade que envolveu todas as 

outras disciplinas.  

Todas as atividades integradoras que foram realizadas pouco refletem o papel 

da integração e da dimensão totalizante do conhecimento. Na verdade, se tratam de 

atividades justapostas que se agregam diferentes campos do saber. No entanto, é 

interessante para o processo formativo ofertar possibilidades de espaços não 

formais como locais onde se amplificam as aprendizagens, tais como parques e 

museus. 

Paulon e Vieira (2017) relatam uma experiência interdisciplinar entre as 

disciplinas de Síntese Orgânica e História, o projeto A Química e a História em suas 

relações no século XX: os conflitos da guerra fria (1945-1990) da turma de nível 

médio técnico de Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
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do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus Rio de Janeiro. O projeto teve como produto a 

criação de materiais audiovisuais e banners para exposição em feiras científicas.  

Curi e Galvão (2017) relataram uma experiência com as atividades 

integradoras no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato 

Grosso (IFMT), Campus Sorriso. Para a efetivação dessas atividades integradoras 

foi pensado a criação de um espaço-tempo específico em que os sujeitos pudessem 

refletir sobre questões para além do conteúdo disciplinar, tais como a formação para 

a vida, para o trabalho e para a continuidade do trabalho. Neste Campus, não é 

atribuída pontuação para as atividades integradoras, apenas o cômputo da 

frequência e o mesmo horário é ofertado para os três cursos. Estas atividades foram 

organizadas por uma comissão formada professores, discentes e técnicos e 

permitem uma maior socialização entre os estudantes e atenua o clima competitivo 

entre os cursos profissionalizantes.  

O trabalho de Henrique e Nascimento (2015) buscou identificar 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 ligada à Educação profissional. Foram feitas a análise dos textos 

na modalidade de comunicação oral do II Colóquio Nacional A produção do 

Conhecimento em Educação Profissional, realizado em Natal, em 2013. O estudo 

evidenciou que as práticas integradoras comumente ocorrem articuladas a projetos 

de pesquisa e extensão esporádicos e desarticulados dos currículos de cursos de 

formação. Na maioria dos textos analisados ocorreu uma dispersão da concepção 

sobre o conceito de prática integradora, de forma que a compreensão sobre o 

conceito está comumente atrelada à noção de currículo integrado, educação integral 

ou à relação teoria e prática. Os autores observaram também a presença de 

equívocos conceituais sobre práticas integradoras tais como: considerar como 

prática integradora trabalhar conteúdos diferenciados dentro de uma mesma 

disciplina e utilizar a relação teoria-prática dissociada como possibilidade de 

trabalho. A conclusão que eles tomaram ao final do trabalho foi que a maioria das 

atividades de cunho integrador nos IFRNs ocorre por iniciativas individuais ou de 

pequenos grupos e que não se observou nenhum trabalho decorrente da atividade 

de projeto integrador, ponto este que justifica a necessidade de se investigar tal 

atividade integradora. 
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Um trabalho mais recente sobre a realidade das práticas integradoras no 

IFRN foi realizado Paula, Sá e Andrade (2017) em que analisam as concepções dos 

docentes do Ensino Médio Integrado (EMI) de Informática acerca de sua prática 

pedagógica, na perspectiva de identificar como ela tem se concretizado no contexto 

de vivências desses educadores. Essas análises ocorreram por meio de entrevistas 

em três Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN): Campus Natal Central, Campus Natal Zona Norte e 

Campus Parnamirim. Os principais resultados obtidos por elas foram: as práticas 

integradoras ocorrem de forma tímida e desarticulada; a articulação maior ocorre 

dentro da esfera disciplinar; as práticas integradas entre as disciplinas ocorrem mais 

dentro dos núcleos (básico ou técnico).  

Com relação aos Projetos Integradores, a maioria diz já ter participado dessa 

atividade e enfatiza a importância da mesma como oportunidade de integração entre 

diferentes áreas de conhecimento, mas apontam dificuldades relacionadas à 

materialização dessas práticas no Ensino Médio Integrado, como a falta de uma 

formação inicial adequada que rompesse com a fragmentação do conhecimento e 

despertasse para a importância de uma visão de totalidade; formação continuada 

em que promovesse estudos sobre a educação na formação profissional e currículo 

integrado; e o atendimento ao perfil esperado do egresso do curso.  

 

2.2. SOBRE OS PROJETOS INTEGRADORES 

 

Poucos foram os estudos encontrados que retratassem a prática dos Projetos 

Integradores no Ensino Médio Integrado, nos periódicos e eventos especializados 

em Educação Profissional. O trabalho de Zen e Oliveira (2014) retratou uma 

experiência com a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) que refletiu 

sobre a centralidade do trabalho como princípio educativo na formação humana no 

Programa de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES), Campus Vitória, a partir 

do desenvolvimento de Projetos Integradores. A metodologia empregada foi uma 

pesquisa-ação, onde havia o acompanhamento das aulas, o registro pelo professor 

orientador das atividades e a apresentação dos trabalhos. Os projetos integradores 

eram divididos em três etapas: instrumentação metodológica para a confecção de 
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projetos, discussão da relação teoria-prática relacionada com a temática selecionada 

e aplicação do projeto a uma determinada realidade. Os projetos eram pensados 

para contemplar a vivência experencial dos estudantes e sua análise e confecção 

perpassava pelas dimensões política, ética e técnica. Estes eram apresentados ao 

final de cada semestre letivo em ambientes extra-escolares, divulgando o 

conhecimento produzido para a comunidade local. 

Zandona Junior, Prado e Quirino (2017) relataram uma experiência de um 

Projeto Integrador realizado em uma turma de edificações do nível médio do Instituto 

Federal Goiano (IFG), Campus Uruaçu. Tratou-se da construção de um labirinto de 

estética corporal, projeto esse realizado em parceria com a disciplina de Educação 

Física. O projeto possibilitou uma ampla discussão sobre os padrões estéticos, 

principalmente os estabelecidos pela indústria cultural e permitiu uma 

contextualização para os conteúdos que estavam sendo vistos em sala de aula nas 

disciplinas de Materiais de Construção e Educação Física. Este foi apresentado por 

meio de uma exposição que durou uma semana e chamou muita atenção da 

comunidade escolar.  

No entanto, pelo que se pode observar, as discussões giraram em torno da 

temática da estética corporal (o que poderia incluir a Filosofia e Artes), enquanto que 

os papeis desempenhados pela construção civil ficaram em caráter secundário, 

como instrumentais para a realização do labirinto. 

Rocha, Silva e Fonseca (2017) apresentou a experiência dos Projetos 

Integradores em turmas do curso técnico de Construção Naval e Petróleo e Gás do 

Campus São João da Barra, no Instituto Federal Fluminense (IFF), através do 

método da problematização de do Arco de Maguerez2 (BERBEL, 1998). Os Projetos 

Integradores nesse Campus ocorreram nos três anos do curso técnico e nos quatro 

módulos do curso concomitante. Docentes, técnicos administrativos ou 

colaboradores externos foram os responsáveis por propor as temáticas de projetos 

que foram escolhidas pelos discentes no início do ano letivo e os encontros 

semanais para a sua elaboração ocorreram em horário comum para todas as 

turmas. As avaliações e acompanhamento foram realizadas pelos coordenadores de 

                                            
2 A primeira referência foi apresentada por Bordenave e Pereira (1982). Nesse esquema constam cinco 

etapas que se desenvolvem a partir da realidade ou um recorte da realidade: Observação da Realidade; Pontos-
Chave; Teorização; Hipóteses de Solução e Aplicação à Realidade (BERBEL, 1998). 
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curso, equipe pedagógica e direção. Desse modo, toda comunidade escolar esteve 

envolvida na dinâmica dos projetos. 

Braga e Monteiro (2107) analisaram uma experiência de integração curricular 

a partir da visão dos agentes participantes do processo (docentes e discentes) no 

Instituto Federal Goiano (IFG), Campus Ceres. O estudo foi feito a partir de uma 

pesquisa-ação-participativa com uma turma de técnico em Meio Ambiente. Os 

estudantes participaram da escolha do tema gerador que propiciou a criação de 

projetos integradores com subtemas relacionados. Foram criados três grupos de 

trabalho: Compostagem e doenças relacionadas ao lixo (Biologia, Química, Física, 

Recomposição florestal e Produção de mudas), Relação homem x natureza e o lixo, 

a partir do documentário Lixo Extraordinário (Filosofia, Sociologia, Português, 

Ecologia), e Criação de maquetes a partir de materiais recicláveis (Física, Português, 

História).  

Apesar de terem encontrado alguns desafios como informações 

desencontradas e pouco tempo para execução das atividades, os sujeitos 

participantes avaliaram como positiva a atividade, que despertou nos estudantes a 

importância da contextualização dos temas a serem trabalhados, bem como gerou 

reflexões de que projetos coletivos podem auxiliar na redução de atividades extra-

classe, avaliações pontuais e descontextualizadas, sendo requisitada a participação 

de mais disciplinas nos projetos e também de integração de outros cursos. 

O único trabalho que retratou um estudo sobre os Projetos Integradores no 

IFRN foi o de Santos e Souza (2017) que analisou os fundamentos do Projeto 

Integrador realizado no IFRN à luz do Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

instituição. A análise do documento permitiu verificar o cuidado da instituição em 

garantir um processo formativo que respeite a unidade do conhecimento, a 

organização dos saberes e sua materialização através das práticas integradoras, 

bem como a observância de uma formação omnilateral e politécnica. No entanto, os 

autores apontam como problemático, no texto do documento, a realização dos 

projetos integradores nos moldes interdisciplinar ou disciplinar.  

Diante do exposto, fica claro a escassez de trabalhos que tratem como objeto 

de estudo os projetos integradores dentro da esfera de rede federal tecnológica, 

sobretudo adotando-se as concepções do Ensino Médio Integrado. Apesar de ser 

uma prática integradora institucionalizada no IFRN desde a reformulação de seu 

PPP em 2012, sua operacionalização no Campus Pau dos Ferros ocorreu a partir de 
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2015, quando os docentes assumiram o compromisso de integrar seus esforços e 

conceber suas práticas nos cursos técnicos. 
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CAPÍTULO 3: ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 

3.1 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O projeto integrador é um instrumento pedagógico utilizado pelo IFRN para 

tentar promover a integração curricular. Para sua efetivação, é necessário que os 

sujeitos que estejam envolvidos nessa prática tenham uma compreensão 

fundamentada sobre o assunto. É partindo dessa necessidade de buscar essa 

fundamentação que surge a problemática levantada neste estudo. 

Pela própria natureza do projeto ser integradora, os caminhos buscados para 

esse estudo também não poderiam deixar de sê-lo. Tomando essa concepção de 

que um projeto não nasce nem se desenvolve sem muitas mãos, a pesquisa deve 

ser capaz de contribuir com a formação do coletivo investigado. É do interesse do 

pesquisador como sujeito participante e integrado no cotidiano escolar, que a prática 

seja ressignificada e que da concepção simplista de projeto (tomada como atividade 

ou como produto avaliativo), surja-se a concepção ampla de projeto, no sentido do 

vir a ser, de continuidade, de atitudes e reflexões que serão incorporadas 

permanentemente no fazer educativo. 

Foi partindo dessas reflexões que se propõe que os projetos integradores 

sejam tomados como objeto de estudo reflexivo pelos entes da comunidade escolar 

e que seus princípios de integração, de colaboração, de criatividade, cientificidade, 

sejam praticados (IFRN, 2012a). 

A presente pesquisa partiu de uma investigação preliminar sobre os Projetos 

Integradores, tomando-se como instrumentos de investigação e coleta de dados os 

documentos norteadores das diretrizes pedagógicas do IFRN e a utilização de um 

questionário semiestruturado para identificar a concepção docente sobre a prática.  

 

3.2. MARCO TEÓRICO 

 

Uma das muitas dúvidas que foram enfrentadas para propor esse estudo era 

encaixá-lo em uma abordagem teórico-metodológica que fosse condizente com as 

preocupações do investigador e seu objeto de investigação. Ao partir da 

problemática dos projetos integradores, pensou-se em utilizar uma abordagem que 
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pudesse contemplar toda historicidade do processo, que permeia as ações dos 

sujeitos e suas práticas educativas, muitas vezes discordantes, contraditórias e 

conflituosas. 

Entender a prática/política envolvida nos projetos integradores, vai além da 

compreensão do saber fazer docente, uma vez que este é encarado como 

instrumento de efetivação de um currículo integrado na instituição, e este movimento 

corresponde a uma tentativa de superar o modelo tecnicista, dualista que perdurou 

muito tempo na educação profissional. 

Além disso, um dos princípios fundamentais propostos na concretização do 

currículo integrado nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia é o 

trabalho como categoria central no processo educativo. Este trabalho, por sua vez, 

toma uma dimensão ontológica, em que compreende a própria realização humana, 

proporcionando uma superação do trabalho como condição à empregabilidade, 

rompendo com a dicotomia do trabalho manual e do trabalho intelectual 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005).     

Por esses motivos destacados, o referencial teórico adotado foi o modelo 

histórico-dialético, uma vez que as práticas educativas são permeadas por muitas 

contradições e que são mediadas pela compreensão que os sujeitos adquirem 

durante a execução do processo.  

De acordo com Severino (2001, p. 18), 

 

[...] o paradigma epistêmico dialético nega, recupera e transcende os 
paradigmas positivista e fenomenológico. Isso quer dizer que a educação 
pressupõe os sujeitos humanos como entidades naturais, que existem 
historicamente na dimensão social, mas conduzem sua existência pela 
mediação da sua prática que, intencionalizada, se transforma em práxis 
(SEVERINO, 2001, p. 18). 

 

É importante ressaltar que a abordagem dialética nasce com as ideias 

idealistas de Hegel, mas se transforma com os pensamentos de Marx e Engels, 

dando-lhe uma interpretação materialista, em que o movimento aparente do 

pensamento só pode se transformar em movimento real quando se parte da 

realidade concreta (COSTA; LOUREIRO, 2015).  

Para caracterizar melhor o modelo dialético, Ghedin e Franco (2011, p.118-

119) estabelecem como princípios epistemológicos: 
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 Privilegia-se a dialética da realidade social, a historicidade dos fenômenos, a 

práxis, as contradições, as relações com a totalidade, a ação dos sujeitos 

sobre suas circunstâncias; 

 O homem é um ser histórico social, criador da realidade social e 

transformador de suas condições; 

 A práxis é concebida como mediação básica na construção do conhecimento 

e vincula teoria e prática, pensar e agir; 

 A prática social é o critério da verdade; 

 O conhecimento se constrói a partir da realidade empírica; 

 Não há separação entre sujeito e objeto; 

 O saber produzido é necessariamente transformador dos sujeitos e das 

circunstâncias (práxis).  

Os elementos apontados por Ghedin e Franco constituem um arcabouço 

teórico que é defendido neste trabalho. Uma prática educativa não pode ser 

plenamente compreendida sem levar em consideração seus aspectos históricos e as 

mediações socioeconômicas que a estruturam.  Da mesma forma, a práxis só se 

efetiva se o sujeito buscar constantemente a reflexão sobre a sua prática com vistas 

a transformá-la. 

 

3.3 TIPO DE PESQUISA 

 

Minayo (2009) classifica a pesquisa em relação à forma de utilização dos 

resultados, ou em relação ao nível de interpretação. Em relação ao primeiro, as 

pesquisas podem ser do tipo básica, aplicada ou estratégica. Já em relação ao 

segundo critério, estas podem ser descritivas, explicativas ou experimentais. 

Gil (2002), utiliza uma classificação um pouco diferente para as pesquisas: 

em relação aos objetivos (exploratória, descritiva ou explicativa), e em relação aos 

procedimentos (tais como, pesquisas bibliográficas, documentais, de campo, 

pesquisa-ação, pesquisa-participante, etc.). 

Em relação à forma de utilização dos resultados, a referida pesquisa se 

classifica como aplicada e estratégica, pois se baseia na concepção sobre a prática 

dos sujeitos e tem como intuito solucionar problemas específicos, realizando uma 

transformação na realidade escolar vivenciada (MINAYO, 2009). Já em relação aos 
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objetivos, a pesquisa em questão pode ser enquadrada como exploratória e 

descritiva, uma vez que pretende inicialmente se familiarizar com o problema, por 

meio de levantamentos bibliográficos e pesquisa diagnóstica com a comunidade 

escolar (GIL, 1987).  

Quanto à natureza da pesquisa, a mesma se configura como um estudo de 

campo, pois pretende-se estudar uma realidade social específica (a prática dos 

projetos integradores), de forma colaborativa e participativa, requerendo a 

concepção docente e a construção de propostas de ações educativas que se 

mostrem mais coerentes com as práticas integradoras.  

Por toda essa caracterização já descrita, a pesquisa adquire uma abordagem 

qualitativa, uma vez que predominam em seus instrumentos de investigação a busca 

de processos interpretativos, perceptivos, de expressão e comunicação (CHIZOTTI, 

2006; MINAYO, 2009; AMADO, 2017).  

Ainda sobre este fato, o pesquisador não está em busca de respostas 

prontas, mas de refletir sobre os fenômenos investigados e mediar uma discussão 

que seja proveitosa para o campo do ensino. A pesquisa não foca em revelar 

causalidades e os fenômenos estudados não se apresentam de forma simples e 

linear. Ao lidar com processos educativos, muitas são as variáveis possíveis e 

muitos são os processos contingenciais que podem interferir na avaliação de um 

estudo deste tipo.  

 

3.4 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

 Silva e Menezes (2001), definem o universo da pesquisa como a população 

selecionada para o estudo, de acordo com suas características específicas. A 

seleção dessas pessoas depende da intencionalidade do pesquisador e dos 

objetivos do estudo. 

 A pesquisa em questão trata de um estudo de práticas vivenciadas pelos 

docentes e estudantes do IFRN, Campus Pau dos Ferros, mas que envolve o 

suporte da equipe pedagógica e dos coordenadores dos cursos. Os projetos 

integradores como instrumentos pedagógicos estão presentes nos mais diversos 

níveis de ensino, sendo objetivo deste estudo a análise da prática no Técnico 

Integrado de Nível Médio. 
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3.4.1 Caracterização do ambiente de pesquisa: IFRN, Campus Pau dos 

Ferros 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande (IFRN), 

Campus Pau dos Ferros se localiza na rodovia Br 405, Km 154, bairro Chico Cajá, 

no município de Pau dos Ferros-RN, interior do Estado, distando aproximadamente 

389 quilômetros da capital.  

O município está localizado na Mesorregião do Oeste Potiguar e na 

Microrregião de Pau dos Ferros. Apresenta uma área de 259,96 Km2 e população 

estimada de 30.452 pessoas (IBGE, 2017), fazendo divisa com os municípios de 

São Francisco do Oeste e Francisco Dantas ao norte; Rafael Fernandes e Marcelino 

Vieira ao sul; Serrinha dos Pintos e Antônio Martins a leste; e Encanto e o Ererê 

(Ceará) ao oeste. 

O IFRN resultou dos esforços empreendidos na II Fase do Plano de 

Expansão da Rede Profissional do Ministério da Educação (2006), iniciando suas 

atividades acadêmicas em 21 de setembro de 2009. A instituição atende a uma 

clientela de mais de três dezenas de cidades, distribuídas nos estados do Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Ceará (IFRN, 2017).  

A principal missão do Instituto é proporcionar uma educação científica e 

tecnológica que busque a formação integral do estudante, observando as dimensões 

múltiplas do processo educativo-formativo, como a ciência, a tecnologia, a cultura, 

as artes, a ética, e a valorização do trabalho como princípio educativo que norteia 

suas ações. 

Do ponto de vista organizacional, o Campus Pau dos Ferros conta com uma 

(1) Direção Geral, quatro (4) Diretorias (Acadêmica, Apoio Acadêmico, 

Administração e Gestão da Unidade Agrícola/Industrial Escola); onze (11) 

Coordenações (Comunicação Social e Eventos, Gestão de Pessoas, Tecnologia da 

Informação, Coordenação de Apoio Acadêmico, Pesquisa e Inovação, Extensão, 

Atividades Estudantis, Laboratórios, Finanças e contratos, Material e Patrimônio, 

Serviços Gerais e Manutenção) e uma Secretaria Acadêmica.   

O IFRN, Campus Pau dos Ferros oferta cursos nos níveis Integrado Médio, 

Subsequente e Superior. No último relatório realizado pela gestão em 2018, o 

instituto possuía novecentos e quarenta e seis (946) estudantes presenciais, sendo 
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quatrocentos e quarenta e quatro (444) alunos do turno matutino, quatrocentos e 

quinze (415) do turno vespertino e oitenta e sete (87) do turno noturno.  

Em relação às dimensões de ensino, apresenta os cursos de Nível Médio 

Integrado Técnico em Apicultura, Alimentos e Informática. O curso subsequente 

ofertado é o de Apicultura e os cursos de Nível Superior são a Licenciatura em 

Química e o de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS).  

O Campus ainda conta com o Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Especiais (NAPNE), Núcleo de Artes e Cultura (NUARTE), Núcleo de 

Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) e atividades de pesquisa e extensão. 

 

3.4.2 Sujeitos da pesquisa 

  

O público-alvo selecionado para compor a pesquisa foram os docentes do 

IFRN, Campus Pau dos Ferros, que ministravam aulas no Ensino Médio Integrado 

durante os anos de 2107-2018. Os sujeitos participantes da pesquisa foram os 

docentes que lecionavam em algum dos cursos técnicos (Apicultura, Alimentos e 

Informática), sejam professores do Núcleo Tecnológico (disciplinas técnicas) e do 

Núcleo Estruturante (disciplinas da formação geral), substitutos ou efetivos.  

Dos 57 professores que responderam ao questionário, a maioria lecionavam 

no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). Houve apenas um que disse 

trabalhar com o Ensino Superior. Como o critério de inclusão da pesquisa é a 

atividade no Ensino Médio Integrado, as respostas deste professor foram 

desconsideradas.  

Em relação ao gênero, 71% dos professores foram do sexo masculino e 29% 

do sexo feminino. Os professores que responderam estiveram na faixa etária dos 24 

aos 51 anos, sendo grande parte dos participantes concentrado na faixa dos 28 aos 

36 anos (n=41), demonstrando que os professores do campus são relativamente 

jovens. 

Com relação ao tempo de experiência dos professores no IFRN, Campus Pau 

dos Ferros a maioria tinha, no máximo, 3 anos de experiência no instituto (n=32). A 

quantidade de professores que responderam ter experiência de até um ano (ou seja, 

são professores recém-chegados) foi alta, correspondendo a um quantitativo de 

aproximadamente 18% dos respondentes. Com relação à experiência na docência 

anterior ao IFRN, 37 professores (64%) relataram ter no máximo quatro anos de 
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experiência, mostrando que boa parte dos docentes respondentes não possuíam 

muita experiência na atividade. No entanto, 7 professores (12%) relataram ter 

experiência na docência acima de dez anos, como pode ser observado na Figura 1. 

 

Figura 1- Tempo de atuação dos docentes no IFRN 

 

Fonte: autoria própria 

 

Ainda pode-se depreender da Figura 1 que a faixa de período que possui 

mais professores encaixados é a de até 1 ano, seguida pela faixa de 0 anos, 

mostrando que muitos professores estão tendo a experiência de sala de aula pela 

primeira vez. Esta é uma característica marcante do Campus Pau dos Ferros que 

apresenta uma alta rotatividade, fazendo com que os professores não fiquem muito 

tempo nesse estabelecimento e que receba muitos docentes inexperientes. 

A maioria dos professores respondentes (cerca de 62%) fazem parte do 

Núcleo Estruturante, que compreende as matérias da formação básica. Os outros 

são o Tecnológico, formado pelas disciplinas técnicas profissionalizantes, com cerca 

de 2% dos professores pesquisados, e o Articulador que compreende disciplinas 

afins da formação técnica, mas que não se enquadram no rol das disciplinas 

básicas, representando os outros 36%. 

Em relação à titulação, a maioria dos professores apresentou o grau de 

formação mestrado, seguido de doutorado, especialistas e poucos foram os que 

possuíam apenas graduação, como pode ser observado na figura 2.  
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Figura 2 – Titulação dos docentes 

 
 

Fonte: autoria própria 

 

Esses dados mostram um rol de profissionais habilitados e que valorizam uma 

formação continuada, uma vez que a instituição incentiva esse processo de 

capacitação. 

Em relação às disciplinas lecionadas aos estudantes pelos professores 

respondentes, a Figura 3 representa a diversidade destas.  

 

Figura 3 – Disciplinas dos professores respondentes 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Houve a representação de todas as áreas do Núcleo Estruturante (Ciências 

Exatas e da Natureza, Humanas e Linguagens), assim como também do Núcleo 

0 5 10 15 20 25 30 35

graduação

especialista

mestre

doutor



45 

 

Tecnológico (Apicultura, Alimentos e Informática) e foram contempladas disciplinas 

do Núcleo Articulador (Segurança do trabalho e Gestão/Empreendedorismo). 

  

3.5 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS  

 

3.5.1. Pesquisa bibliográfica e documental 

 

O primeiro passo da investigação foi buscar na literatura pesquisas relevantes 

à temática em questão, ou seja, que tratassem sobre o desenvolvimento de práticas 

interdisciplinares na escola, ou que promovessem a integração por meio do 

currículo. Tendo em vista a diversidade de textos que se referem a problemática da 

inserção da interdisciplinaridade e de práticas integradoras no contexto das escolas 

da Rede Federal Tecnológica, se fez necessário uma busca ampla nesses artigos 

para se discutir melhor os resultados que possam ser encontrados ao se analisar a 

realidade dos Projetos Integradores do IFRN no Campus Pau dos Ferros. 

Para Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é requisitada sobretudo em estudos 

exploratórios, quando o pesquisador precisa se aprofundar sobre alguns aspectos 

teóricos sobre o tema selecionado. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

A pesquisa bibliográfica foi tomada como base para o levantamento dos 

estudos do estado da produção do conhecimento, assim como para compor todo o 

referencial teórico que discute os pressupostos do Ensino Médio Integrado, a 

integração curricular e interdisciplinaridade, assim como as práticas integradoras e 

os Projetos Integradores.    

Posteriormente, outra via de pesquisa inicial foi por meio da pesquisa de 

documentos, buscando referenciais teóricos que pudessem subsidiar a pesquisa e 

delimitar os objetivos propostos para resolver o problema apontado. 

A pesquisa documental pode ser confundida com a pesquisa bibliográfica. 

Enquanto a segunda se remete à contribuição de vários autores e o material não se 

encontra à primeira mão, nas pesquisas documentais as fontes são primárias e o 

material se apresenta não analisado (GIL, 2002; PRODANOV; FREITAS, 2013).  

As principais vantagens de se utilizar a pesquisa documental é o baixo custo, 

além de ser uma fonte rica e estável de dados. As limitações dizem respeito à 
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subjetividade da análise das informações contidas nos documentos e a possível não 

representatividade (GIL, 2002). 

Nesse sentido, para entender quais as premissas básicas da prática do 

Projeto Integrador, é necessário fazer uma busca nos documentos norteadores das 

diretrizes e fazeres pedagógicos do IFRN, como o Projeto Político Pedagógico 

(PPP), a Organização Didática (OD) e os Planos Pedagógicos dos Cursos técnicos 

de Informática, Alimentos e Apicultura (PPCs), verificando qual a concepção e 

estratégias a instituição apresenta sobre os Projetos Integradores, bem como cada 

curso entende como essa prática deve ser trabalhada. 

 

3.5.2. Questionário como instrumento diagnóstico da prática dos 

projetos integradores 

 

Segundo Günther (2003), existem três vias para compreensão do 

comportamento humano no contexto das ciências sociais empíricas: (1) observação 

direta do que ocorre naturalmente; (2) criar situações artificiais a partir da 

experimentação; (3) perguntar às pessoas sobre suas concepções, ações e 

pensamentos. 

Esta última via implica na utilização de instrumentos como questionários, 

formulários e entrevistas, que apresentam como característica a obtenção de dados 

primários e descrição verbal dos informantes, onde um conjunto de questões são 

submetidas a uma amostra selecionada (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

O questionário se diferencia da entrevista e do formulário pelo fato dos dados 

serem obtidos sem a presença do pesquisador, enquanto que na entrevista e 

formulário, a coleta de dados normalmente é realizada face a face (GIL, 2002).    

Os questionários podem se apresentar totalmente fechados (padronizados), 

semi-abertos ou semi-estruturados (com algumas questões delimitadas e outras que 

podem explorar a subjetividade do sujeito que irá responder), ou totalmente abertos 

(MARKONI; LAKATOS, 2003). Cada um desses métodos apresenta suas limitações 

e é necessário um planejamento eficaz por parte do pesquisador ao se decidir por 

qual deles deve optar. 

Na pesquisa em questão há a preferência por adotar um questionário 

semiestruturado, aplicado ao público-alvo, por esta ferramenta se apresentar mais 

econômica ao ser utilizada e alcançar um grande número de pessoas, assim como 
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ser coerente com uma pesquisa de cunho qualitativo, uma vez que dispõe de 

questões que permitem uma análise interpretativa (MARKONI; LAKATOS, 2003). 

Como é objetivo deste trabalho avaliar a concepção dos docentes sobre a 

interdisciplinaridade e os projetos integradores, questões subjetivas são necessárias 

para se extrair pensamentos, ideias e representações dos sujeitos sobre o objeto de 

estudo.  

Além disso, o questionário semiestruturado conta com algumas questões 

fechadas que facilitam um tratamento a posteriori dos dados recolhidos, 

principalmente quando se quer diagnosticar o nível de participação na atividade, e 

contabilizar elementos estruturais (como dificuldades de implementação, 

participação restrita, condicionantes relacionados à atividade docente, etc.).  

Os questionários aplicados aos docentes foram disponibilizados para todos os 

professores do IFRN, Campus Pau dos Ferros incluindo efetivos, substitutos, 

afastados (para capacitação) e recém-remanejados (professores que participaram 

das últimas edições do projeto integrador). A justificativa de contemplar todas essas 

categorias é a de conseguir uma boa representatividade por parte do corpo docente 

de como estes visualizam a prática dos projetos integradores e como estes 

concebem essa prática pedagógica enquanto elemento de articulação do currículo 

integrado.  

Nesse sentido, o questionário foi proposto baseando-se na lista presente na 

plataforma virtual do IFRN, o SUAP, em que constam 78 professores no quadro do 

Campus Pau dos Ferros. Destes, tivemos a colaboração de 57 docentes. Os 

questionários foram submetidos aos professores por meio da plataforma GOOGLE, 

onde facilitou o envio e a recolha dos dados.  

 

3.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

O procedimento de análise dos resultados envolve uma série de etapas que 

compreende a tabulação dos dados recolhidos nos questionários e entrevistas, 

codificação de respostas e eventualmente cálculos estatísticos (GIL, 2002). 

Como a pesquisa em questão tem caráter qualitativo, a análise dos resultados 

passa por uma atividade de interpretação dos dados coletados, sobretudo das falas 

e registros dos participantes, diferenciando dos métodos analíticos matematizados 

que são comuns nos estudos quantitativos. 
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Prodanov e Freitas (2013, p. 113) colocam a questão da análise qualitativa da 

seguinte forma: 

A análise qualitativa é menos formal do que a quantitativa, pois, nesta 
última, seus passos podem ser definidos de maneira relativamente simples. 
A análise qualitativa depende de muitos fatores, como a natureza dos dados 
coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os 
pressupostos teóricos que nortearam a investigação. Podemos, entretanto, 
definir esse processo como uma sequência de atividades, que envolve a 
redução dos dados, a sua categorização, sua interpretação e a redação do 
relatório (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 113).  

 

Dentro dos procedimentos de análise da pesquisa qualitativa, a análise de 

conteúdo é um dos mais utilizados. A análise de conteúdo “[...] é uma técnica de 

pesquisa e, como tal, tem determinadas características metodológicas: objetividade, 

sistematização e inferência (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 84). 

Bardin (1979, p. 38) define a análise de conteúdo como “[...] um conjunto de 

técnicas de análises das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivod de descrição do conteúdo das mensagens.”   

A análise de conteúdo implica em um processo de inferência de resultados, 

baseados na interpretação do pesquisador e na seleção de categorias que podem 

ser definidas a priori ou a posteriori. Esta pode ser desenvolvida em três fases: a) 

pré-análise, b) exploração do material, c) tratamento e interpretação dos resultados. 

A primeira fase consiste na escolha dos documentos adequados que serão 

analisados, na formulação de hipóteses e à preparação do material para análise. A 

segunda é a exploração do material, que envolve a escolha das unidades que são 

mais pertinentes ao estudo (semântica, lexical, etc), a enumeração e a classificação 

das mesmas. A terceira etapa, por fim, é constituída pelo tratamento, inferência e 

interpretação dos dados, que podem ser validados por meio de testes estatísticos 

(BARDIN, 1979). 

Na pesquisa em questão, as categorias foram definidas a partir da coleta dos 

dados referentes aos questionários diagnósticos.  

A fim de analisar o discurso dos professores sobre a interdisciplinaridade e os 

Projetos Integradores, fez-se uma leitura atenta e extensa das respostas dadas 

pelos mesmos e estabeleceu-se algumas classificações tipológicas (pré-análise). Os 

professores foram identificados por códigos que se referem ao posicionamento nas 

respostas dos questionários (1, 2, 3...) e por meio das iniciais dos cursos técnicos a 

que pertencem (ALI, API e INF), ou das disciplinas do núcleo estruturante (BIO, HIS, 



49 

 

MAT...). As disciplinas Gestão/Empreendedorismo e Segurança do Trabalho, do 

núcleo articulador foram representadas com os códigos GE e ST.   

O passo seguinte foi tentar elaborar categorias e subcategorias que 

contemplassem os enunciados significativos sobre as concepções docentes, bem 

como quantificar as unidades registro presentes.  

Em relação à concepção docente sobre interdisciplinaridade, estas categorias 

foram baseadas nas suas múltiplas perspectivas de tentar encontrar um sentido para 

a prática, bem como defini-la e caracterizá-la. As categorias foram: Definição, 

Domínio e Finalidade. 

A categoria Definição analisa os enunciados em busca de um conceito mais 

geral para a interdisciplinaridade. Esta categoria foi central na nossa análise, uma 

vez que emerge com mais frequência nos relatos dos docentes. Com relação à 

definição de interdisciplinaridade, podemos estabelecer as seguintes subcategorias: 

a) interação de conteúdos; b) interação de disciplinas; c) interação de áreas do 

conhecimento/campos do saber.  

A primeira subcategoria diz respeito às respostas que evidenciam as marcas 

da interdisciplinaridade dentro de uma mesma disciplina, quando esta articula 

conteúdos que derivam de áreas do conhecimento distintas (ex: físico-química que 

abriga conteúdos da química e da física, ou a bioquímica com conteúdos de biologia 

e química). Nesta primeira subcategoria não existe a necessidade de articulação de 

disciplinas escolares, nem o movimento de integração entre os professores de 

diferentes disciplinas, uma vez que sua própria disciplina carrega os elementos 

necessários para uma prática interdisciplinar.  

A segunda subcategoria considera uma relação real entre as disciplinas 

escolares, podendo haver a intenção dos professores responsáveis por estas 

disciplinas de trabalharem seus conteúdos de forma conjunta. 

A terceira subcategoria resulta numa fusão dos termos áreas do 

conhecimento e campos do saber. Embora pareçam sinônimos, consideramos que o 

primeiro implica numa relação de disciplinas distintas, mas envolvendo as diferentes 

áreas do conhecimento que englobam estas disciplinas. Tradicionalmente, as áreas 

do conhecimento estão classificadas em Ciências Exatas e da natureza, Ciências 

Humanas e Linguagens. Assim, um movimento interdisciplinar envolveria a 

articulação entre duas ou mais áreas distintas. Já o segundo termo extrapola o 

campo disciplinar escolar e envolve articulação dos diferentes saberes produzidos 
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culturalmente, podendo estes serem derivados das tradicionais áreas do 

conhecimento, mas também enquadrar saberes relacionados à outras esferas da 

vida, tais como a ética, a política, a estética, a espiritualidade e a ciência. 

Na análise em questão, foi criada uma subcategoria única entre as respostas 

que se remeteram às áreas de conhecimento e aos campos do saber, pois não 

verificamos diferenças de sentido entre esses dois termos. 

A categoria Domínio compreende em que esferas de atuação podem ser 

exercidas as atividades interdisciplinares. Esta categoria é baseada na classificação 

proposta por Lenoir (2012) e apresenta relevância em nossa análise pelo fato do 

IFRN oferecer atividades que contemplem os diferentes domínios de atuação.  Em 

relação à essa categoria estabelecemos as seguintes subcategorias: a) 

interdisciplinaridade científica; b) interdisciplinaridade escolar; c) interdisciplinaridade 

profissional. 

A primeira subcategoria se refere aos movimentos de pesquisas 

interdisciplinares, ou seja, projetos científicos que definem um objeto de estudo e 

metas que necessitam da parceria de diferentes áreas de conhecimento, ou que 

lidam com objetos de estudo de cunho interdisciplinar. 

A segunda subcategoria tem como finalidade principal a aprendizagem dos 

estudantes e os processos de ensino, recrutando o auxílio de diferentes disciplinas.  

A terceira subcategoria diz respeito aos conhecimentos para a resolução de 

problemas direcionados à sua formação profissional. Um exemplo deste tipo se 

encontra em atividades de extensão e ligadas ao estágio supervisionado. 

A última categoria se refere à aplicação final da interdisciplinaridade, o sentido 

de propor uma ação interdisciplinar. Esta categoria se baseia em classificação 

proposta por Lenoir (2005). As subcategorias pensadas são: a) produção e 

reconhecimento da complexidade do conhecimento (saber-saber); b) resolução de 

problemas, projetos, produtos ligados à realidade cotidiana (saber-fazer); c) 

desenvolver atitudes e valores, tais como a cooperação, a autonomia e valores 

humanitários (saber-ser). 

A primeira subcategoria considera a interdisciplinaridade como um movimento 

que busca a produção do saber. Entende as conexões existentes entre os diversos 

campos do saber e percebe que o saber fragmentado é incompleto. Amplia a 

compreensão de mundo e visualiza sua complexidade. 
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A segunda subcategoria pressupõe uma interdisciplinaridade com um fim 

além da produção do conhecimento. É utilizada para responder a uma problemática, 

normalmente ligada aos problemas cotidianos, com uma aplicação prática. 

A terceira subcategoria é ligada aos valores de partilha e colaboração entre 

os indivíduos. É um movimento que depende da intencionalidade dos sujeitos em 

ampliar seus conhecimentos, relacionada com a atitude dos sujeitos.  

Em relação aos Projetos Integradores, foram propostas quatro categorias: 

Relacionadas ao conhecimento, Formação profissional, Iniciação científica, e 

Habilidades e atitudes. 

A primeira categoria foi dividida nas seguintes subcategorias: a) 

Interdisciplinaridade e integração do conhecimento; b) Diversidade e 

aprofundamento do conhecimento; a segunda categoria dividiu-se em: a) Interação 

com o trabalho; b) Relação teoria-prática; c) Contextualização (estudo da realidade); 

d) Extensão; a terceira categoria divide-se em: a) Pesquisa; b) Habilidades de 

pesquisa; a quarta e última categoria apresenta como subcategorias: a) 

Aprendizagem ativa; b) Trabalho em grupo.   

As categorias criadas se relacionam com os objetivos e finalidades dos 

projetos integradores propostos nos documentos norteadores que analisamos (PPP, 

OD e PPCs). Estas categorias contemplam um processo formativo que abrange as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão que são as dimensões em que podem 

atuar os estudantes e docentes. 
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CAPÍTULO 4: CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA, FUNDAMENTOS E 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 

 

Inicia-se a escrita deste capítulo com uma breve passagem pelos fatos 

políticos que desencadearam o Decreto Federal nº 5.154/2004 (BRASIL, 2004), 

responsável por implementar o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, 

como uma resposta à revogação do Decreto Federal nº 2.208/1997 (BRASIL, 2007).  

Posteriormente, a próxima sessão irá descrever os fundamentos filosóficos, 

epistemológicos e políticos que se baseiam o Ensino Médio Integrado, bem como 

daremos ênfase aos eixos norteadores em que alicerçam a proposta integrada: 

trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 

Por fim, o foco será na política dos projetos integradores no escopo do IFRN, 

analisando os documentos norteadores que definem e normatizam esta prática 

educativa. 

 

4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO: 

REVISITANDO AS PRINCIPAIS POLÍTICAS EDUCACIONAIS  

 

A proposta de um Ensino Médio Integrado à Educação Profissional não é uma 

discussão recente, mas aponta no cenário nacional desde os movimentos pela 

redemocratização dos anos 1980, quando as pautas contra-hegemônicas se 

estabeleciam no diálogo para reivindicar melhorias para e educação das classes 

populares (BRASIL, 2007). 

Naquela época se pretendia um projeto de uma educação que atendesse à 

uma formação mais ampla, que considerasse a dimensão humana de formação, 

mas que também contemplasse os aspectos voltados a uma “formação para e pelo 

trabalho” (RAMOS, 2005).  

O que se pretendia, de fato, era a superação do modelo dualista que marcou 

toda a trajetória educacional brasileira, onde o setor educacional privado era 

responsável pela formação intelectual das classes média e alta, enquanto as 

camadas populares se submetiam a um regime escolar precário, ou formações 

técnicas específicas, sendo preparados para o trabalho manual nas indústrias. 

Moura; Lima Filho; Silva (2015, p. 1059) descrevem bem esse cenário: 
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Em decorrência, a divisão social e técnica do trabalho constitui-se estratégia 
fundamental do modo de produção capitalista, fazendo com que seu 
metabolismo requeira um sistema educacional classista e que, assim, 
separe trabalho intelectual e trabalho manual, trabalho simples e trabalho 
complexo, cultura geral e cultura técnica, ou seja, uma escola que forma 
seres humanos unilaterais, mutilados, tanto das classes dirigentes como 
das subalternizadas. É claro que isso não ocorre de forma mecânica, mas 
em uma relação dialética em razão das forças que estão em disputa e que, 
em alguma medida, freiam parte da ganância do capital (MOURA; LIMA 
FILHO; SILVA, 2015, p. 1059).  

 

Esse modelo dualista escolar se encontrava em perfeita consonância com os 

antecedentes históricos que marcavam a época como a reorganização do capital no 

modelo neoliberal, as políticas desenvolvimentistas herdadas dos anos de ditadura, 

o crescimento industrial, a influência de órgãos internacionais subsidiando políticas e 

fornecendo empréstimos como o Banco Mundial (BIRD) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), e a demanda por mão de obra especializada (MUELLER, 2010).  

Desse modo, o cenário se encontrava desfavorável para a implementação de 

políticas que visassem o bem-estar social, como as propostas pretendidas pelos 

grupos do trabalho e educação. 

Foi desde os anos 1980 que se disputava um projeto educacional de ensino 

médio que atendesse os anseios da classe trabalhadora. As propostas chegaram a 

ser materializadas em um projeto de lei com o objetivo de implementar uma política 

educacional mais igualitária, que viesse a atenuar os anos de subserviência dos 

menos desfavorecidos. Foi assim que o Deputado Federal Otávio Elísio enviou ao 

Congresso Nacional em 1988 o Projeto de Lei nº 1258-A/1988, para a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) com o seguinte trecho: 

 

A educação escolar de 2º grau será ministrada apenas na língua nacional e 
tem por objetivo propiciar aos adolescentes a formação politécnica 
necessária à compreensão teórica e prática dos fundamentos científicos das 
múltiplas técnicas utilizadas no processo produtivo” (BRASIL. 1991, Art. 38 
apud FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). 

 

Nesse turbilhão de divergências ideológicas e políticas, o projeto foi vetado e 

reformulado nos anos 1990, quando então a Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), foi instituída. Esta reorganiza a educação 

brasileira, dividindo-a em dois níveis: a Educação Básica, realizada nas etapas do 

Infantil, Fundamental e Médio, e a Educação Superior. Paralelo a esses níveis 

educacionais se encontrava a Educação Profissional, como uma alternativa para os 
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jovens e adultos ingressarem no mercado de trabalho de forma mais aligeirada 

(BRASIL, 1996). 

A LDB reformulada confirma a estrutura dual da educação brasileira e 

intensifica sua atuação com o Decreto Federal nº. 2208/1997 que reestrutura o 

modelo organizacional da Educação Profissional (regulamentando o § 2º do art. 36 e 

os arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394/1996).  

 

Enquanto o primeiro projeto de LDB sinalizava a formação profissional 
integrada à formação geral nos seus múltiplos aspectos humanísticos e 
científico-tecnológicos, o Decreto n. 2.208/97 e outros instrumentos legais 
(como a Portaria n. 646/97) vêm não somente proibir a pretendida formação 
integrada, mas regulamentar formas fragmentadas e aligeiras de educação 
profissional em função das alegadas necessidades do mercado 
(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). 

 

A partir deste decreto, a educação profissional é dividida em três níveis: 

básico, técnico e tecnológico, podendo ser ofertadas em instituições públicas e 

privadas de ensino. As escolas técnicas passam então a ofertar duas formas de 

ensino: o sequencial que destina-se a estudantes que já concluíram o ensino médio 

e pretendem adquirir uma formação técnica; e o concomitante, que implica duas 

matrículas que podem ser ofertadas numa mesma instituição de ensino, ou em 

outra, conforme é estabelecido no Art. 5 do Decreto Federal nº 2.208/1997: “A 

educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e 

independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou 

sequencial a este”. (BRASIL, 1997, p.2). 

Outra mudança ocasionada pelo Decreto Federal nº 2.208/1997 diz respeito à 

organização curricular que reduziu a carga horária das disciplinas de formação geral 

dos cursos técnicos (conhecida como propedêuticas), estas passando a ter uma 

funcionalidade instrumental em sua formação, bem como as disciplinas de modo 

geral passaram a ser organizadas em módulos com caráter de terminalidade e 

possibilidade de certificação. 

O que estava em jogo eram os interesses do capital que promoveu uma 

reorganização estrutural e curricular na educação profissional, adotando um modelo 

pedagógico que instrumentalizava os conteúdos gerais e priorizava os aspectos 

individuais e atitudinais dos estudantes, imprimindo uma lógica tecnicista, 

reducionista e do “saber fazer”. 
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Este modelo proposto pelo Decreto foi reforçado com a lógica da 

aprendizagem por competências que foram implementadas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) e pelas Referências Curriculares Nacionais (RCNs) 

para a educação profissional. Ramos (2002, p. 412), já destacava alguns problemas 

que esse modelo de competências, acentuado pelas reformas do Decreto nº 

2.208/97 poderia acarretar: 

 

[...] a) reduzem as competências profissionais aos desempenhos 
observáveis; b) reduzem a natureza do conhecimento ao desempenho que 
ele pode desencadear; c) consideram a atividade profissional competente 
como uma justaposição de comportamentos elementares cuja aquisição 
obedeceria a um processo cumulativo; d) não coloca a efetiva questão 
sobre os processos de aprendizagem, que subjazem aos comportamentos e 
desempenhos: os conteúdos da capacidade (RAMOS, 2002, p. 412).  

 

Desse modo, percebe-se que o modelo educacional proposto pelo referido 

decreto visa à formação de sujeitos que tenham habilidades e competências 

voltadas às especialidades e particularidades do trabalho, e que sua estruturação é 

baseada em modelos educacionais aligeirados, tecnicistas e desenvolvimentistas, 

onde se minimiza a teoria e se sobrepuja a prática em serviço do trabalho. 

Essa situação permanece praticamente por todos os anos 1990 e início dos 

anos 2000, quando há uma intensa articulação de grupos contrários ao regime 

dominante, formados por especialistas, sindicalistas e líderes de movimentos sociais 

que passam a ter voz com a eleição de um governo favorável às reformas 

populares. 

A eleição do presidente Luís Inácio Lula da Silva abriu o caminho para os 

discursos contra-hegemônicos terem representatividade e retomar o fôlego perdido 

durante os anos 1990. O intenso debate resultou na revogação do Decreto Federal 

nº 2.208/1997 e a substituição deste pelo Decreto nº 5.154/2004 (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2005). 

Entre as principais alterações do Decreto nº 5.154/2004 estão a proposição 

de cursos e programas para formação inicial e continuada dos trabalhadores em 

todos os níveis de escolaridade (em substituição ao nível básico de formação 

profissional)  e as três formas de articulação da educação profissional técnica de 

nível médio e o ensino médio: integrada, concomitante e subsequente, sendo a 

forma integrada oferecida ao estudante que tenha concluído o ensino fundamental, 

com matrícula única na mesma instituição de ensino, a concomitante oferecida aos 
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estudantes que terminaram o ensino fundamental ou estejam cursando o ensino 

médio, e a subsequente a somente quem já concluiu o ensino médio (BRASIL, 

2004).   

O Decreto Federal nº 5.154/2004 representa os interesses perseguidos desde 

os anos 1980 quando se pretendia uma educação nos moldes da politecnia, 

entendida como uma formação geral, voltada para as habilidades técnicas, 

científicas, estéticas e artísticas, bem como para a formação para o trabalho. Desse 

modo, esse decreto estabelece a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Integrada ao Ensino Médio como uma medida de atender aos anseios das classes 

populares e contemplar uma travessia para um projeto mais digno de sociedade. 

 

4.2 ENSINO MÉDIO INTEGRADO: CONCEPÇÕES E PRINCÍPIOS 

 

4.2.1. Concepção de Ensino Médio Integrado 

 

O Ensino Médio, de acordo com a LDB, tem como finalidade complementar o 

processo educativo iniciado no Ensino Infantil e Fundamental, bem como preparar o 

indivíduo para o trabalho e exercer o seu papel na sociedade (BRASIL, 1996). Nesta 

concepção, temos que atentar para qual das finalidades assume maior relevância 

nas políticas de governo, o que torna o problema mais complexo. 

Assim, como apresentado anteriormente, as políticas educacionais dos anos 

1990 foram caracterizadas pelo apelo aos empréstimos internacionais, 

desenvolvimento dos setores industriais e demanda de formação especializada. É 

neste cenário que percebemos que o modelo desenvolvimentista ditou as regras de 

adaptabilidade dos sistemas educacionais, estabelecendo padrões organizacionais e 

estruturais com vieses mercantilistas. Não é de se espantar que as reformas 

educacionais tenderam a buscar currículos padronizados no ensino regular 

(propostas como os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais), bem como na educação profissional houve a expansão de ofertas em 

redes privadas e os currículos minimalistas e tecnicistas. 

Essa etapa da Educação Básica se configura como estratégica para as 

políticas neoliberais, tanto do ponto de vista biopsicológico (é nesta etapa que os 

sujeitos apresentam capacidades mentais superiores e maturidade para refletirem 

sobre os aspectos sociais e políticos), quanto do ponto de vista técnico-operacional 
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(esses sujeitos, representados em sua maioria por jovens estão aptos a integrarem 

os diversos postos de trabalho ofertados, de acordo com as suas possibilidades). 

 

Uma das questões é que, ao se tratar de um movimento em que o sujeito 
está fazendo a transição da sua vida infantil, adolescente, para a vida adulta 
é que ele é disputado. As concepções em luta na sociedade, disputa o 
sujeito que está no ensino médio. Porque a formação que ocorre nesta 
etapa de ensino pela especificidade psicológica desse momento, e também 
pelo tipo de relação que esta formação tem com as ciências é fundamental 
para definir a própria sociedade e a configuração social na sua totalidade. 
[...]. Nessa fase, a relação entre ciência, conhecimento científico e 
produção, modo de produção da existência, processo econômico, de 
geração de riqueza, distribuição de riqueza e trabalho, divisão social do 
trabalho, se manifestam (RAMOS, 2014a, p. 17). 

 

É pensando nessa potencialidade dos jovens em assumir essa dianteira 

política, assim como considerando a situação de desigualdade que o modelo 

neoliberal insiste em alimentar (formação geral para a classe dirigente e formação 

profissional para a classe popular), que se propôs um modelo de educação que 

rompa com essa dualidade.  

O projeto do ensino médio integrado à educação profissional vem garantir 

reais possibilidades de uma formação da classe trabalhadora que possibilite à 

ascensão aos patamares da classe dirigente, e esse movimento só é possível se o 

modelo educacional conceber como elemento central de sua ação a relação entre 

trabalho e educação, tanto em seu sentido histórico, como no sentido da produção 

da existência.  

 

O ensino médio integrado é aquele possível e necessário em uma realidade 
conjunturalmente desfavorável – em que os filhos dos trabalhadores 
precisam obter uma profissão ainda no nível médio, não podendo adiar esse 
projeto para o nível superior de ensino – mas que potencializa mudanças 
para, superando-se essa conjuntura, constituir-se em uma educação que 
contenha elementos de uma sociedade justa (FRIGOTO; RAMOS; 
CIAVATTA, 2005, p.44). 

 

Desse modo, Sotero (2006), baseado na pesquisadora Maria Ciavatta 

estabelece como pressupostos da integração os seguintes aspectos: 

a) Projeto social onde as instâncias educacionais manifestem vontade política 

de romper com a redução da formação à preparação para o mercado de 

trabalho; 

b) Manter os fundamentos legais entre o Ensino Médio de formação geral e a 

Educação Profissional em todas as suas modalidades; 
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c) Educação integrada não se faz sem a colaboração de gestores e professores; 

d) A escola deve levar em conta a visão dos alunos, as possibilidades de 

inserção social e laboral e as modalidades formativas oferecidas na escola; 

e) Fornecimento de infraestrutura adequada (laboratórios, salas de aula, 

biblioteca, espaços de lazer, oficinas); 

f) Implantação dessa oferta nunca deve ser imposta, mas a partir da vontade da 

coletividade; 

g) Garantia de investimentos que permitam a oferta pública e gratuita deste. 

Portanto, o projeto de ensino médio integrado compreende amplos sentidos ao 

processo de integração, proporcionando uma formação para e pelo trabalho que 

centralize as atenções e intenções nos sujeitos atuantes da realidade educativa, 

considerando o seu potencial de educabilidade, no sentido da vocação de “ser mais” 

como proposto por Paulo Freire (1987).  

 

4.2.2 As dimensões que norteiam o Ensino Médio Integrado  

 

Os princípios de uma Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio 

recaem no conceito central de trabalho como elemento definidor de uma práxis 

social. A práxis aqui está de acordo com o que determina o materialismo histórico 

dialético, onde a ação refletida é proveniente do trabalho intelectual e reorganiza a 

prática a partir de uma realidade concreta. Ramos (2014b, p. 208) assim define a 

filosofia da práxis: 

 

[...] a filosofia da práxis nos leva a compreender o homem como um ser 
histórico-social, cuja essência não é dada naturalmente nem 
transcendentalmente, mas é produzida nas relações com o mundo objetivo 
e com os outros homens, forjando o processo de produção da existência 
humana [...] (RAMOS, 2014b, p. 208). 

 

Nesse sentido, o trabalho assume o sentido de produção da existência 

humana em suas diversas manifestações (artísticas, culturais, científicas, históricas), 

assim como ele é situado em um contexto histórico em um viés econômico, onde os 

sujeitos se apropriam do trabalho para garantir a materialidade de sua existência. 

O trabalho como elemento central, também está presente em outras 

dimensões do fazer e existir humano que constituem os eixos norteadores da 

concepção de ensino médio integrado: o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura. 
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Entende-se a dimensão do trabalho a partir de duas concepções: em seu 

sentido ontológico (dimensão que representa a produção material da existência do 

indivíduo e da sociedade) e em seu sentido histórico (como uma condicionante da 

materialidade das forças de produção e que no modelo capitalista é reduzido a uma 

dimensão de emprego). 

O Documento base do Ensino Médio Integrado (BRASIL, 2007, p. 46) define 

da seguinte forma:  

 

[...] ontológico, como práxis humana e, então, como a forma pela qual o 
homem produz sua própria existência na relação com a natureza e com os 
outros homens e, assim, produz conhecimentos; histórico, que no sistema 
capitalista se transforma em trabalho assalariado ou fator econômico, forma 
específica da produção da existência humana sob o capitalismo; portanto, 
como categoria econômica e práxis produtiva que, baseadas em 
conhecimentos existentes, produzem novos conhecimentos. (BRASIL, 2007, 
p. 46). 

 

A ciência por sua vez, representa um conjunto de práticas, procedimentos e 

métodos que são produto do trabalho e que representam a materialidade das 

representações do conhecimento humano ao longo dos tempos. O conhecimento 

científico é o responsável por organizar as ideias do coletivo e sua forma estrutural e 

parcializada determina os campos das ciências, as disciplinas científicas. Esse corpo 

de conhecimentos é sempre tido como provisório, passível de revisão e 

questionamentos por parte da comunidade que se apropria de suas regras, 

evidenciando o caráter histórico da ciência (MOURA, 2012). 

A tecnologia representa a materialização do pensamento científico, o esforço 

da força de produção dos homens que se apropriam da realidade e sempre buscam 

a sua transformação para garantir a adaptabilidade. Ciência e tecnologia se 

relacionam a partir da produção industrial e esse desenvolvimento visa à satisfação 

de necessidades que a humanidade se coloca, o que nos leva a perceber que a 

tecnologia é uma extensão das capacidades humanas. 

 

A importância maior do estudo das tecnologias não é o conhecimento 
morfológico dos objetos em si e para si mesmos, mas o estudo dos usos 
desses objetos e das técnicas, e suas relações com as funções 
econômicas, culturais e sociais que eles cumprem em um determinado 
contexto histórico, produzindo sentidos, significados e história (MACHADO, 
2006, p.49). 
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Pode-se definir, desse modo, a tecnologia como “mediação entre a ciência 

(apreensão e desvelamento do real) e produção (intervenção no real)” (BRASIL, 

2007, p.44). Assim, a tecnologia e a ciência configuram dimensões das 

potencialidades do trabalho humano e elevam sua condição de mero espectador a 

participante ativo dos processos decisórios. 

Por fim, a dimensão da cultura representa os símbolos, posturas, 

representações, crenças, que a sociedade adquire e se conforma de acordo com a 

produção de sua existência. O trabalho à medida que faz parte da natureza 

intrínseca do homem, também gera cultura à medida que a materialização dos 

esforços da humanidade vai se disseminando e sendo incorporado ao longo do 

tempo. A dimensão cultural permite captar as múltiplas potencialidades de uma 

formação integral, quais sejam: a sensível, a artística, a científica, a ética, a 

humanística, a espiritual, entre outras (BRASIL, 2007, p.46).  

 

4.2.3 O trabalho como princípio educativo 

 

O trabalho se configura como um princípio educativo por ser o eixo 

epistemológico e ético-político que norteia a compreensão de mundo e o sentido de 

existência do indivíduo. É princípio educativo no sentido ontológico, pelo qual ele é 

compreendido como práxis humana e a forma pela qual o homem produz sua 

própria existência na relação com a natureza e com os outros homens (FRIGOTTO, 

2005). 

Gramsci (1891-1837) em seus Cadernos do Cárcere já estabelecia o trabalho 

como princípio educativo para as escolas primárias: 

 

[...] o princípio educativo no qual se baseavam as escolas primárias era o 
conceito de trabalho, que não pode se realizar em todo seu poder de 
expansão e de produtividade sem um conhecimento exato e realista das leis 
naturais e sem uma ordem legal que regule organicamente a vida dos 
homens entre si, ordem que deve ser respeitada por convicção espontânea 
e não apenas por imposição externa, por necessidade reconhecida e 
proposta a si mesmos como liberdade e não por simples coerção 
(GRAMSCI, 2001, p.43). 

 

Sob o princípio do trabalho, o processo formativo permite a historicidade da 

produção científica e tecnológica, como conhecimentos desenvolvidos e apropriados 
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socialmente para a transformação das condições naturais da vida e a ampliação das 

capacidades, das potencialidades e dos sentidos humanos. 

O sentido histórico do trabalho também traz elementos formativos, uma vez 

que expressa exigências específicas para o processo educativo e orienta finalidades 

para o exercício das profissões, visando à participação direta dos membros da 

sociedade no trabalho socialmente produtivo (RAMOS, 2014a). 

É princípio educativo, ainda, porque propõe a reflexão que toda atividade 

humana e seus produtos são derivadas da força produtiva do trabalho, 

compreendendo que somos moldados por ele, assim como a cultura e a ciência, 

levando a um exercício de reconhecimento das potencialidades humanas e a 

superação dos mecanismos de exploração dos trabalhadores.  

Portanto, tanto no sentido ontológico como histórico, o trabalho é princípio 

educativo que propõe a organização de um ensino médio que estabelece relações 

concretas do aprendido com o vivido e que supera o ensino enciclopédico.  

 

4.2.4 A pesquisa como princípio pedagógico 

 

A pesquisa representa a busca pela compreensão, a investigação da 

realidade a partir das múltiplas apreensões do concreto no trabalho humano. 

Constitui-se princípio pedagógico, uma vez que as práticas educativas devem 

sempre estimular o estudante a questionar os fatos observados e coletados; a levá-

lo a uma posição de sujeito atuante diante questões éticas ou políticas; de não se 

sujeitar a um modelo educacional reprodutivista e transmissivo, mas que o instigue à 

curiosidade natural do ser humano (RAMOS, 2005). 

Para Demo (2006) foi um dos primeiros pesquisadores a defender uma ideia 

de pesquisa como princípio educativo. Suas ideias discutem criticamente a postura 

dos docentes e estudantes em ambientes acadêmicos e escolares. Para este autor, 

só se é professor realmente aquele que pesquisa e que produz síntese de seus 

próprios materiais, assim como só se aprende aquele que pesquisa e é capaz de 

elaborar o seu próprio conhecimento. 

 

Pesquisa é processo que deve aparecer em todo o trajeto educativo, como 
princípio educativo que é, na base de qualquer proposta emancipatória. Se 
educar é sobretudo motivar a criatividade do próprio educando, para que 
surja o novo mestre, jamais o discípulo, a atitude de pesquisa é parte 
intrínseca. Pesquisar toma aí contornos muito próprios e desafiadores, a 
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começar pelo reconhecimento de que o melhor saber é aquele que sabe 
superar-se. O caminho emancipatório não pode vir de fora, imposto ou 
doado, mas será conquista de dentro, construção própria, para o que é 
mister lançar mão de todos os instrumentos de apoio: professor, material 
didático, equipamentos físicos, informação. Mas, no fundo, ou é conquista, 
ou é domesticação. (DEMO, 2006, p.16-17). 

 

O estímulo da pesquisa como um princípio decorre da ação prática das 

esferas de atuação humana, seja na dimensão formativa educativa, seja na 

formação profissional. Assim, a pesquisa se faz necessária para buscarmos o 

diálogo entre os diversos campos de conhecimento, articulando teorias diversas e 

problematizando situações na esfera conceitual disciplinar e na esfera social local; 

permite buscar a inovação e estimula a criatividade. 

 

É imprescindível potencializar uma concepção de pesquisa, aplicada ou 
não, assim como de ciência e de desenvolvimento tecnológico 
comprometidos com a produção de conhecimentos, saberes, bens e 
serviços que tenham como finalidade melhorar as condições da vida 
coletiva e não apenas produzir bens de consumo para fortalecer o mercado 
e privilegiar o valor de troca em detrimento do valor de uso, concentrando 
riqueza e aumentando o fosso entre os incluídos e os excluídos (BRASIL, 
2007, p.49). 

 

É por meio da pesquisa que se adquire habilidades e atitudes formativas de 

análise, verificação, proposição, síntese, argumentação, comunicação e 

sociabilidade com os diversos atores escolares (estudantes, professores e 

comunidade). Estimula assim, a integração em toda sua potencialidade. 

 

4.3 POLÍTICAS EDUCACIONAIS DO IFRN: OS PROJETOS INTEGRADORES NA 
PERSPECTIVA DOS DOCUMENTOS OFICIAIS 
 

4.3.1 A Organização Didática 

 

A resolução nº 38/2012 do Conselho Superior do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (CONSUP) determina que 

o volume III do Projeto Político Pedagógico seja direcionado à normatização da 

Organização Didática do IFRN. A Organização didática, por sua vez, constitui um 

documento que “apresenta as normas didático-pedagógicas para a organização 

geral do ensino e para o planejamento e funcionamento de todas as ofertas 

educacionais do IFRN” (CONSUP-IFRN, 2012). 

A função social do IFRN de acordo com o Art. 2º da OD (IFRN, 2012b, p.8) é: 
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Art. 2º. [...] ofertar Educação Profissional e tecnológica – de qualidade 
referenciada socialmente e de arquitetura político-pedagógica capaz de 
articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia – comprometida com a 
formação humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção 
e a socialização do conhecimento, visando, sobretudo, à transformação da 
realidade na perspectiva da igualdade e da justiça sociais. Desse modo, o 
IFRN contribui para uma formação omnilateral que favorece, nos mais 
variados âmbitos, o (re)dimensionamento qualitativo da práxis social (IFRN, 
2012b, p.8 grifos nossos). 

 

Destaca-se nesse artigo a pretensão da articulação entre ciência, cultura, 

trabalho e tecnologia, e a formação omnilateral. Ambos os termos evidenciam o 

compromisso da instituição com uma formação geral humanizadora. A articulação 

desses elementos contribui para uma formação tecnológica crítica e reflexiva, onde 

os sujeitos se orientam para uma prática que concilia os saberes gerais e os saberes 

do trabalho.  

No entanto, essa articulação não pode se dar apenas no plano superficial das 

especificidades dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas isoladas. É preciso 

que essa articulação seja vivenciada a cada momento de aprendizado, e que 

transcenda aos domínios disciplinares. Cabe aos professores das disciplinas 

propedêuticas inserirem em seu planejamento temáticas e discussões que 

ambientem o contexto do trabalho, da cultura, da ciência e da tecnologia. Da mesma 

forma, cabe aos docentes do Núcleo Tecnológico contribuir para uma criticidade na 

dimensão do trabalho a ser realizado, historicizando e problematizando a área, 

considerando o papel da ciência na evolução das tecnologias e as interferências 

culturais que modelaram o processo da consolidação da organização do trabalho. 

O Art. 3º da OD destina-se a enunciar os princípios que o IFRN considera 

para propor seu modelo didático-pedagógico. Destes destacamos os tópicos III, IV e 

V, que enfatizam a integração (IFRN, 2012b, p.8): 

 

III. integração, em uma perspectiva interdisciplinar, tanto entre a Educação 
Profissional e a educação básica quanto entre as diversas áreas 
profissionais; IV. verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa 
e a extensão; V. formação humana integral, com a produção, a socialização 
e a difusão do conhecimento científico, técnico-tecnológico, artístico-cultural 
e desportivo [...] (IFRN, 2012b, p. 8).  

 

O primeiro tópico do referido artigo deixa claro que a integração deve ser 

considerada em uma perspectiva interdisciplinar, ou seja, deve haver esforço por 
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parte dos educadores de promoverem diálogos entre as suas disciplinas, 

estabelecendo contatos iniciais e propondo metodologias articuladas, tanto dentro 

de um mesmo curso, como entre cursos de áreas diferentes.  

O segundo tópico considera uma dimensão a mais dessa integração que é a 

articulação do tripé ensino-pesquisa-extensão. O professor deve inserir em sua 

prática diária de aula a pesquisa como uma nova atitude frente ao conhecimento. 

Através da problematização de situações cotidianas, o professor e o estudante são 

levados a questionar verdades já estabelecidas e a investigar fenômenos naturais e 

sociais, que levarão à construção de um saber mais significativo e a inserção dos 

estudantes em uma esfera científica e de intervenção da realidade. Outra 

possibilidade pensada é a articulação de atividades da pesquisa e da extensão que 

possam ser integradas, e complementadas com a dimensão do ensinar. 

Por fim, o último tópico destacado sintetiza as possibilidades da integração 

em todas dimensões que possibilitam a formação humana integral: o conhecimento 

científico, técnico-tecnológico, artístico-cultural e desportivo. A integração é o 

movimento que assegura essa formação almejada pela instituição, sendo dessa 

forma, um requisito indispensável nas práticas pedagógicas. 

No Art. 13 encontramos novamente menção à integração como princípio do 

currículo integrado (IFRN, 2012b, p.11), evidenciando que essa integração a nível 

curricular ocorre entre a educação básica e a Educação Profissional, tendo como 

núcleo básico a ciência, o trabalho e a cultura. A integração, portanto, está presente 

tanto nos princípios da própria instituição, como do seu currículo.  

A primeira menção aos projetos integradores aparece no Art. 29 que fala 

sobre os seminários curriculares, mas como apenas uma orientação de um possível 

seminário. Os seminários curriculares constituem uma estratégia didático-

pedagógica de articulação entre teoria e prática, sendo considerados momentos 

integradores entre os discentes entre si e com os professores (IFRN, 2012b, p.15). 

O Art. 35 que trata da matriz curricular do curso técnico de nível médio 

integrado regular, em sua seção 4ª estabelece o seguinte (IFRN, 2012b, p.17): 

 

§ 4º. As disciplinas que compõem a matriz curricular deverão estar 
articuladas, fundamentadas na integração curricular numa perspectiva 
interdisciplinar e orientadas pelos perfis profissionais de conclusão, 
ensejando ao educando a formação de uma base de conhecimentos 
científicos e tecnológicos, bem como a aplicação de conhecimentos teórico-
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práticos específicos de uma área profissional, contribuindo para uma sólida 
formação técnico-científica e humanista. (IFRN, 2012b, p.17) 

 

Esta seção deixa bem clara a intenção de integração entre as disciplinas que 

compõem os três núcleos politécnicos (estruturante, articulador e tecnológico), assim 

como o incentivo à articulação de atividades teórico-práticas que possam 

proporcionar essa integração.  

O Art. 36 na sua seção 1ª, tópico IV deixa bem explícito que os projetos 

integradores fazem parte da prática profissional (IFRN, 2012b, p.17). Por se tratar de 

um componente da prática profissional, os projetos integradores devem ser 

desenvolvidos pensando no intuito de problematizar aspectos relevantes do curso 

em que se está inserido, podendo ser realizado entre o segundo e o último período 

do mesmo. 

Os projetos integradores são contemplados na seção I, do capítulo XII que 

trata da prática profissional. Esta seção determina o desenvolvimento de projetos, 

onde através dos Art. de 292 a 297 estabelecem o escopo de atuação dos projetos, 

a supervisão, desenvolvimento, quantidade mínima por curso, orientação, finalidade, 

avaliação e a representatividade (IFRN, 2012b, p.66-67). 

Destaca-se alguns aspectos relevantes nesses artigos que tratam do projeto 

integrador. O Art. 292 determina a finalidade dos projetos integradores como um 

instrumento teórico-prático da aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso e que se possa contemplar a realidade social vivenciada e o mundo do 

trabalho. Estes podem ser realizados em qualquer período do curso.  

O artigo posterior vem explicitar que embora seja um componente curricular, o 

projeto integrador não constitui uma disciplina de fato, mas se configura como uma 

abordagem metodológica que visa estimular ações interdisciplinares. O mesmo 

artigo ainda vem esclarecer que a articulação deve se dar nas dimensões 

horizontais (entre disciplinas de um mesmo nível do curso) e verticais (entre 

disciplinas em diferentes níveis do curso). Por fim, estabelece que devem ser 

pensados espaços de discussão próprios para planejamento e materialização dos 

projetos.   

O Art. 294 esclarece que deverá ser proposto no mínimo um projeto 

integrador ao longo do curso quando se tratar de nível médio integrado, e que este 

deve agregar disciplinas que estejam sendo cursadas, ou que já tenham sido 

cursadas previamente.  
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Os últimos artigos (Arts. 295, 296 e 297) estabelecem alguns critérios 

operacionais sobre avaliação, acompanhamento e prospecções. A avaliação e o 

acompanhamento serão feitos por uma equipe de professores que comporá banca 

examinadora, sendo o resultado do trabalho registrado por meio de um relatório 

técnico, que poderá servir de esboço a um trabalho de conclusão de curso (TCC). 

Para efeito de não sobrecarregar os docentes de trabalhos, o número recomendado 

para orientação é de oito estudantes ou até três grupos por orientador. 

Como se pode observar, o documento esclarece a importância das práticas 

integradoras como fundamentais para a formação omnilateral do estudante, 

despertando uma visão crítica da realidade, reflexiva sobre o seu agir no mundo, e 

que desse modo estará mais preparado para o convívio social.  

Os projetos integradores correspondem a uma estratégia de promover a 

articulação entre os diferentes núcleos politécnicos, bem como entre as disciplinas 

que estes compõem. Além disso, inserem os estudantes no universo da pesquisa e 

estimulam uma aprendizagem focada na iniciativa e na colaboração. 

Apesar da seção referente ao desenvolvimento de projetos determinar a 

finalidade dos projetos integradores, a incumbência dos docentes e a forma de 

avaliação e registro, ainda faltam elementos mais concretos para determinar 

possibilidades de articulação entre as diversas disciplinas e entre os diferentes 

núcleos politécnicos.   

Um documento que tem como finalidade apresentar as normas referentes à 

organização curricular e os procedimentos referentes ao ensino deveria reforçar as 

práticas que configuram o currículo ser considerado integrado. Ao analisar o 

documento da OD percebe-se que este não define possibilidades metodológicas que 

promovam a articulação entre os eixos estruturante, articulador e tecnológico.  

Essa ausência imprime uma dificuldade na implementação de uma prática 

integrada na realidade dos cursos ofertados pelo instituto. Os documentos 

norteadores devem ser coerentes quanto à proposta que querem seguir e devem 

incentivar os agentes que deles se apropriam a investir nas metodologias sugeridas.  

 

4.3.2 Projeto Político Pedagógico  

 

Antes de analisar a concepção do projeto integrador em si, necessita-se 

entender a definição de projeto assumida pelo documento. Este pode ser delimitado 
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como um instrumento de avaliação fechado, documento utilizado para descrever 

uma sequência de passos técnicos, assim como também pode relatar uma ação que 

mobiliza sujeitos, que incentiva a participação ativa e permite a interação com o 

mundo a ser descoberto. É neste último contexto que se insere a concepção 

adotada pelos projetos integradores. 

O Projeto Político Pedagógico do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(PPP-IFRN) destaca a fala de Lück (2003) que compreende os projetos como 

mobilizadores de saberes e competências ativas, que depreendem um processo 

mental de articulação de ideias, de procedimentos científicos sistematizados e da 

busca do conhecimento da realidade e da transformação através da ação. Esse 

cenário possibilita uma aprendizagem reflexiva e coerente com os princípios e 

objetivos da instituição. 

Com relação à necessidade de novos encaminhamentos metodológicos para 

atender às novas exigências da escola contemporânea, o documento destaca a 

posição de Hernandez e Ventura (1998) que demonstra que o acesso à informação 

se encontra facilitado devido ao mundo digital, mas que o saber escolar ainda tem 

espaço na interpretação e leitura dessa informação. Quanto mais se avança, mais 

são requisitados saberes específicos e mais elaborada deve ser a análise dessas 

informações. É preciso, pois, destacar procedimentos que despertem nos 

estudantes uma leitura crítica do mundo à sua volta, reconhecer fenômenos naturais 

e sociais, e depreender das entrelinhas os enunciados que estão ocultos.  

Sacristán e Gómez (1998) vão reforçar a importância das metodologias nos 

processos de aprendizagem e na modelação de ambientes mais propícios para 

atender às diferentes necessidades dos estudantes, que apresentam componentes 

psicológicos e culturais diferenciados. É necessário que essas metodologias sejam 

também diversificadas e que possam contemplar as singularidades encontradas em 

sala de aula, incorporando o princípio da inclusão social. 

A concepção de projeto proposta por Hernandez e Ventura (1998) deixa bem 

claro o objetivo dos projetos como processo de aprendizagem: despertar para a 

autonomia estudantil, inserir a realidade nas discussões e relações estabelecidas 

pelos estudantes, e promover o diálogo entre diferentes saberes. O conhecimento 

dessa forma fica mais palpável e concreto, podendo ser realizado e alcançado nos 

limites escolares, e evidencia o papel que estas instituições apresentam para 



68 

 

alcançarmos mudanças significativas na realidade social, econômica, política e 

cultural. 

Diante desse cenário o IFRN concebe os projetos integradores como (IFRN, 

2012a, p.78): 

 

[...] estratégia metodológica articulada à inovação da prática, à melhoria da 
ação pedagógica e à ressignificação do processo de ensino e 
aprendizagem. Essa metodologia visa extrapolar os limites e a 
burocratização técnica da elaboração de projetos e passa a se constituir, 
qualitativamente, em processos de investigação da realidade e em 
processos de idealização de situações de aprendizagens mais significativas. 
Para tanto, os projetos integradores sustentam-se na interdisciplinaridade, 
na contextualização de saberes, na cientificidade e na interrelação entre 
teoria e prática (IFRN, 2012a, p.78, grifos nossos).  

 

Os projetos integradores são vistos como uma estratégia metodológica, muito 

além de uma ferramenta avaliativa estanque, que visa contribuir com uma formação 

teórico-prática e empreender a articulação entre os diversos saberes. Enfatiza no 

desenvolvimento o aspecto qualitativo, de valorização da subjetividade, das 

significações que os sujeitos trazem e interpretam sobre o mundo, mas sem deixar 

de lado os rigores dos procedimentos científicos adotados. E, os mesmos se 

sustentam pelos eixos da interdisciplinaridade (à medida que o projeto contempla a 

análise da realidade como um todo), da contextualização de saberes (os saberes 

refletidos e inseridos em espaços significativos), da cientificidade (a curiosidade, o 

questionamento, a investigação, a descoberta, a comunicação) e da interrelação 

entre teoria e prática (os saberes adquiridos em sala de aula transformados em 

saberes concretos e projetos de ação que ligam às dimensões do saber escolar ao 

saber do trabalho). 

Com relação ao seu grau de amplitude, o documento diz que deve alcançar 

todas as instâncias formativas, promovendo a integração “entre estudantes, entre os 

educadores, entre os estudantes e educadores, entre as áreas do conhecimento, 

entre os eixos tecnológicos e entre os objetivos investigados” (IFRN, 2012a, p.78). 

Os projetos integradores dão destaque para que se promova a integração 

entre os eixos tecnológicos, uma vez que as disciplinas componentes são 

específicas para nortear as problemáticas levantadas pelos projetos integradores. 

Mas também enfatiza que se deve haver a integração entre as diversas áreas do 

conhecimento, levando esse desafio aos professores para estabelecerem as devidas 

conexões e interligações dos saberes tecnológicos com os saberes propedêuticos.  
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As atribuições que cabem ao estudante também são destacadas no 

documento, reconhecendo o caráter desafiador dos projetos como ferramenta que 

visa a emancipação do pensamento e ressignificação do processo de aprendizagem. 

 

O projeto integrador apresenta-se como ferramenta desafiadora, sobretudo 
para o estudante. Por isso, deve partir da análise de uma problemática 
calcada em uma visão crítica; deve retratar uma trajetória de pesquisa; deve 
estimular a criatividade; deve promover a busca por novas descobertas; 
deve instigar a capacidade de observar e de interpretar as necessidades da 
sociedade, oportunizando intervenções nas práticas sociais; deve permitir 
adequação e correção de rumos nas ações planejadas, com base na 
identificação das necessidades de aprendizagens; e deve implicar a 
reflexão, da parte dos agentes envolvidos, acerca da gestão dos processos 
pedagógicos (IFRN, 2012a, p.78).  

 

Como visto acima, as competências solicitadas pelo estudante não são nada 

triviais. Analisar criticamente a realidade é uma necessidade urgente que deve ser 

incorporada nos currículos escolares. Boa parte dos estudantes apresentam grande 

dificuldade de reconhecer elementos críticos nos discursos, nas notícias, nos dados 

que são postos em seu cotidiano. É preciso então que estes se deparem com 

situações de ensino-aprendizagem que os levem ativamente à ação e à 

reconstrução das informações obtidas. O espírito científico que adquire ao investigar 

as realidades sociais e ao compartilhar as atividades com os seus pares, é um 

precioso caminho para a formação omnilateral tão preconizada pelo IFRN. 

É preciso estar atento aos diversos saberes que fazem parte do processo de 

formação do estudante e que servirão como subsídios à aprendizagem, mas não a 

define, evidenciando o papel do sujeito e sua autonomia para a construção de sua 

identidade pessoal e social. Nesse sentido, “não são os conteúdos que geram os 

projetos integradores. São os projetos que dão significado e importância à seleção 

dos conteúdos curriculares.” (IFRN, 2012a, p.78). 

No que diz respeito ao modo como se executar os projetos integradores, o 

PPP assim determina: 

 

Do ponto de vista da implementação, os projetos integradores podem ser 
desenvolvidos de forma disciplinar ou interdisciplinar e devem agregar, 
em suas ações, atividades de natureza inovadora, dinâmica, criativa e 
desafiadora. Entretanto, essa implementação depende, em grande parte, 
das condições de efetivação das práticas pedagógicas institucionais 
planejadas para esse fim. Podem-se citar, como exemplos dessas 
condições, a consonância entre objetivos propostos, a organização dos 
processos pedagógicos, a disponibilidade de recursos e de materiais 
didáticos para assegurar os desdobramentos das ações planejadas, a 
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postura docente e a adesão dos educadores (IFRN, 2012a, p. 78, grifos 
nossos). 

 

Um primeiro ponto polêmico surge quando o documento diz que o projeto 

pode ser desenvolvido de forma disciplinar ou interdisciplinar. Este aspecto foi 

enfatizado pelo trabalho de Santos e Souza (2017) quando apontam que este 

aspecto contraditório pode desvirtuar as práticas concretas dos projetos 

integradores. Aparentemente, essa declaração vai em desacordo ao princípio da 

interdisciplinaridade entre as áreas do saber. No entanto, quando se considera a 

amplitude de atuação do projeto, este pode ser pensado para promover integração 

entre estudantes e professores, entre estudantes e entre professores. Dessa forma, 

vislumbramos que a integração entre estudantes pode se dar em uma mesma 

disciplina, desde que sejam estudantes de cursos distintos. Ou ainda, um projeto 

disciplinar pode integrar diferentes conteúdos de uma mesma disciplina, haja vista 

suas necessidades.  

Santos e Souza (2017) interpretam o movimento interdisciplinar como um 

mobilizador da articulação das disciplinas, visto em seu sentido metodológico, o que 

reduz o olhar para apenas o campo epistemológico. A interdisciplinaridade desta 

forma cria situações artificiais de integração, o que não permite um olhar reflexivo 

sobre as problemáticas levantadas. Esta deve ser encarada como a necessidade 

dos sujeitos, partindo da mediação disciplinar, tentar compreender a totalidade. 

Portanto, todas as possibilidades de integração, sejam disciplinares ou 

interdisciplinares, são bem vistas desde que o processo de construção se dê de 

forma reflexiva sobre o objeto, observando múltiplas nuances interpretativas.   

O projeto como ação mobilizadora, por sua natureza flexível e de 

desvendamento da realidade necessita desse olhar que transcenda o domínio das 

disciplinas e passe a reconhecer a totalidade da realidade complexa, passível de ser 

interpretada por meio de diferentes vias (métodos e procedimentos) e olhares 

(saberes diversos). 

Ainda sobre a implementação desses projetos, o documento reconhece que 

são necessárias certas condições para que este tenha êxito de execução 

destacando a consonância de objetivos propostos, organização de processos 

pedagógicos, disponibilidade de recursos, postura docente e adesão dos 

estudantes. 
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Acredita-se que o ponto de partida da implementação dos projetos 

integradores deve ser encarar a interdisciplinaridade e a possibilidade de integração 

como uma atitude, conforme defende a educadora Ivani Fazenda. Uma atitude 

revela muito mais do que os diferentes saberes disciplinares empreendidos no 

processo: é preciso reconhecer, de forma humilde, as limitações dos saberes e estar 

aberto à descoberta de novas possibilidades epistemológicas, metodológicas e 

ontológicas (FAZENDA, 2008).  

As possibilidades epistemológicas se referem à busca de novas formas de 

conhecer; as metodológicas quando se percorrem caminhos diferenciados para se 

chegar à resolução de problemas; e as ontológicas quando o sujeito encontra-se em 

um processo de autodescoberta ao se deparar com o novo e passa a transformar 

seu agir docente. Ao dar esse primeiro passo, o docente estará aberto ao diálogo 

com o desconhecido, estabelecendo relações significativas, organizando os 

conhecimentos pedagógicos e traçando objetivos coerentes e com uma proposta 

integradora.  

As condicionantes referentes à disponibilidade de recursos é um limitante ao 

processo, mas não impede de estabelecermos as relações necessárias para a 

configuração de práticas integradoras na escola. Já a adesão dos estudantes 

depende muito do quão significativa é a prática empreendida pelos educadores, e de 

como este se insere nesse processo. Dar voz e vez ao protagonismo estudantil é 

colaborar para que os estudantes se engajem deliberadamente no processo e 

possibilita uma forma ativa de fazer educação e resgatar o “encantamento” que lhe 

foi retirado ao longo do processo. 

O documento deixa bem claro que os projetos integradores devem articular 

temáticas, saberes e conhecimentos disciplinares que promovam o diálogo entre a 

formação geral e a formação técnico-profissional. Também enfatiza a estratégia 

metodológica como capaz de articular a aprendizagem conceitual, procedimental e 

atitudinal. Em relação aos objetivos propostos pelos projetos integradores tem-se:  

 Assumir a tarefa de promover projetos integradores como componente das 

atividades acadêmicas. Este configura o momento pedagógico concreto de 

articulação e integração dentro do currículo. O projeto deve ser incentivado 

como uma prática que traz benefícios de aprendizagem conceitual e reflexiva 

para professores e estudantes. Portanto, é assumido como uma dimensão da 

prática profissional;  
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 O segundo objetivo diz respeito à relevância social da prática pedagógica. Os 

projetos integradores devem partir da problematização de situações e 

necessidades reais que interliguem os saberes. Essa concepção de projeto 

se assemelha aos pressupostos de uma leitura crítica da realidade para se 

inserir como sujeito atuante e possibilitar a transformação; 

 O terceiro objetivo reforça o caráter da problematização da realidade global 

de forma consistente como passo importante de investigação, e que possa 

haver o intercâmbio com as situações específicas que se encontram 

ambientadas a realidade; 

 O quarto objetivo é reconhecer as contribuições científicas dos projetos 

integradores, como processos de investigação de realidades que podem ser 

transformadas e que para isso é preciso traçar estratégias de ação, de acordo 

com os resultados alcançados. Desse modo, os projetos podem apresentar 

caráter diagnosticador e que a partir de suas análises, os sujeitos devem 

pensar em planos de ação e monitoramento, sempre requerendo saberes e 

competências diversas que forem pertinentes; 

 O quinto objetivo coloca em pauta a necessidade de articulação dos 

diferentes saberes e das diferentes áreas envolvidas (gerais e profissionais);  

 O sexto objetivo considera a indissociabilidade nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. As práticas decorrentes dos projetos integradores 

podem ser ambientadas como atividades que visem à pesquisa, ou então de 

caráter interventivo, se assemelhando mais a extensão. Da mesma forma, os 

projetos de pesquisa e extensão devem ser incentivados para assumirem 

esse caráter integrador, possibilitando a articulação de diferentes saberes e 

reforçando a postura interdisciplinar no fazer pedagógico dos campi; 

 O sétimo objetivo diz respeito ao princípio educativo da pesquisa, 

imprescindível para fundamentar a ação mobilizadora e investigativa dos 

projetos integradores; 

 O oitavo objetivo vem garantir a prática profissional, inserindo os estudantes 

na dimensão do trabalho, tanto no sentido ontológico (de formação do 

indivíduo) com o aprimoramento de habilidades e competências inerentes, 

como no sentido histórico, da produção social e nas especificidades de 

saberes decorrentes do curso escolhido; 
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 O nono objetivo permite uma ampliação do olhar do estudante ao analisar 

novas realidades que não está acostumado. Esta constitui uma experiência 

enriquecedora, uma vez que se passa a compreender as múltiplas facetas da 

realidade e permite o estudante entender posturas ideológicas hegemônicas e 

combatê-las; 

 O décimo objetivo visa esclarecer os procedimentos metodológicos referentes 

à pesquisa e extensão, inserindo nos estudantes as habilidades de 

elaboração e apresentação de trabalhos científicos, sempre considerando a 

dimensão interdisciplinar; 

 O décimo primeiro objetivo é incentivar a inovação tecnológica por meio da 

criatividade no processo de desenvolvimento dos projetos. Uma nova 

perspectiva então é aqui considerada: o empreendedorismo. Esta é mais uma 

possibilidade de ação colaborativa encontrada nos projetos integradores; 

 O décimo segundo objetivo é a possibilidade de interação com a comunidade 

local, considerando esta como a receptora das benesses do processo 

investigativo realizado. Essa dimensão reforça o papel social das escolas e 

contribui para uma aprendizagem crítica, reflexiva e transformadora.  

 

Com relação aos aspectos metodológicos, são sugeridas as seguintes 

diretrizes (IFRN, 2012a, p. 80): 

a)  O planejamento e a elaboração devem ser realizados por alunos e 

professores, em conjunto, considerando sempre o perfil profissional 

específico do curso; 

b)  A seleção dos temas ou dos objetos de análise deve contemplar os 

conhecimentos pertinentes à área de formação e às disciplinas específicas; o 

acompanhamento (do planejamento à fase final) deve ser feito por um 

professor; 

c)   A metodologia deve estar ancorada na interdisciplinaridade, na superação 

da dicotomia teoria e prática e nas vivências profissionais;  

d)   A avaliação deve permear todas as etapas do processo em uma perspectiva 

processual, valorizando aspectos qualitativos com vistas à correção de rumos.  

 

Diante do exposto, fica destacado a participação dos estudantes na 

proposição de temáticas que lhes sejam pertinentes e significativas, sendo 
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indispensável o diálogo entre estes e os professores envolvidos. Nas diretrizes 

indica mais uma vez a importância de relacionar a problemática investigada com os 

saberes ligados à área de formação específica, cabendo a incumbência da 

orientação a um professor responsável.  

No documento não fica claro se essa orientação pode ser realizada tanto por 

professores de disciplinas gerais ou de disciplinas técnicas, mas entendemos que 

devido à finalidade de promover essa articulação, um professor que não esteja 

inserido na realidade da vivência profissional terá mais dificuldade de estabelecer as 

conexões devidas para inserção do projeto numa perspectiva interdisciplinar.   

Por fim, as diretrizes destacam que o processo avaliativo é processual e não 

pontual, sendo observadas todas as etapas de desenvolvimento do projeto, desde a 

proposição das ideias à comunicação dos resultados. Esta diretriz deixa bem 

explícito a função do projeto como mobilizador da ação e propõe que os professores 

não restrinjam o caráter avaliativo apenas aos resultados comunicados por meio de 

relatório técnico ou científico, mas que levem em consideração todos esforços 

empreendidos envolvendo aspectos do saber-ser (atitudes), saber-fazer 

(procedimentos) e saber-conhecer (conceitos). 

Para sistematização de etapas possíveis para o desenvolvimento dos 

projetos, o PPP destaca as fases de intenção; preparação e planejamento; 

implementação, desenvolvimento e acompanhamento; e resultados finais (IFRN, 

2012a, p. 80). 

A fase de intenção corresponde estabelecer a problemática ou as possíveis 

problemáticas que serão trabalhadas dentro de um grupo de estudantes, bem como 

os objetivos traçados, a justificativa e um possível plano de ação. Para materializar 

essa intenção, é preciso haver a articulação entre estes e os professores 

responsáveis, lembrando que a problemática selecionada é que será responsável 

por requisitar as disciplinas que serão envolvidas e não o contrário.  

Essa fase compreende o nascimento do projeto e muitas vezes os estudantes 

- por não serem acostumados com os procedimentos de pesquisa - apresentam 

muitas dificuldades de pensar em problemas que considerem a realidade local. O 

documento não deixa claro como contornar este problema operacional, mas pode-se 

pensar que os professores tendo mais experiência com o fazer científico possam 

mediar essa etapa, sugerindo possíveis problemáticas, mas sempre sondando as 
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preferências individuais, estabelecendo uma ligação do estudante com o objeto de 

estudo que será investigado. 

O documento também não esclarece um momento de articulação entre as 

diferentes áreas de conhecimento e devido à prática social fragmentada das 

disciplinas, fica difícil estabelecer projetos interdisciplinares pela inexperiência com 

esse tipo de abordagem. Sugere-se que antes do contato com os alunos, deveria se 

promover o contato entre os docentes para discutirem de que forma as áreas 

poderiam se integrar. Esse encontro pode ser proposto em espaços peculiares 

presentes na rotina dos institutos como a Semana Pedagógica e as Reuniões 

Pedagógicas (RPs). Para melhor organização e sistematização das atividades, essa 

fase pré-projeto deveria acontecer na Semana Pedagógica, que antecede às 

atividades com os alunos e permite um diálogo com maior número de saberes. 

A fase de preparação e planejamento compreende esboçar quais passos 

metodológicos serão desenvolvidos, levantamento bibliográfico, instrumentos para 

coleta de dados, recursos materiais e financeiros que serão requisitados, formas de 

análise de resultados, separação de atividades por integrantes e os tempos 

necessários para a execução de cada atividade do projeto.  Essa etapa também 

necessita da supervisão e acompanhamento do professor responsável (orientador) e 

também dos professores nas quais as disciplinas estão vinculadas. Para a 

realização da mesma é preciso estabelecer horários de orientação específicos, onde 

toda equipe se faça presente e discuta os andamentos do projeto. 

A fase de implementação, desenvolvimento e resultados consiste na 

realização das atividades solicitadas, teste das hipóteses levantadas e comunicação 

parcial dos resultados adquiridos com todo o coletivo, visando uma correção de 

rumos. Pelo o que se depreende do documento, os resultados parciais devem ser 

apresentados e discutidos em sala de aula, para que os diferentes grupos tenham 

acesso aos diferentes projetos desenvolvidos e possam avaliar em conjunto 

conceitos, procedimentos e atitudes.  

Por fim a fase de divulgação dos resultados tem como objetivo apresentar à 

comunidade escolar os resultados encontrados nos projetos e confrontar os saberes 

adquiridos pela experiência dos saberes conceituais. O documento não explicita 

como e para quem deve ser feita essa comunicação. Uma comunicação científica 

deve ser divulgada para o maior número de pessoas para que estes tenham ciência 

do trabalho desenvolvido no Campus, e não ficar restrito apenas ao domínio da sala 
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de aula. Os resultados encontrados devem ser compartilhados na forma de um 

evento de culminância dos projetos integradores, de preferência que este coincida 

os trabalhos apresentados nas diferentes áreas de formação.   

 

4.3.3 Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs)  

 

Os PPCs dos cursos técnicos de Informática, Alimentos e Apicultura 

determinam que os projetos podem ser desenvolvidos em qualquer período do curso 

e de acordo com as normatizações encontradas nos documentos do IFRN, devendo 

ser um instrumento que vise estabelecer uma relação da teoria com a prática, uma 

relação do mundo do trabalho com os saberes das disciplinas ofertadas, que 

incentive uma visão crítica da realidade social, possibilitando a produção de 

conhecimentos, novas tecnologias e a resolução de problemas locais (IFRN, 2012c, 

p. 16). 

O PPC mais adiante começa a caracterizar o projeto integrador como um 

impulsionador da prática profissional e sugere algumas possibilidades metodológicas 

para sua execução (IFRN, 2012c, p. 17): 

 

Dessa forma, opta-se pelo projeto integrador como elemento impulsionador 
da prática, sendo incluídos os resultados ou parte dessa atividade, como 
integrante da carga horária da prática profissional. A metodologia a ser 
adotada poderá ser por meio de pesquisas de campo, voltada para um 
levantamento da realidade do exercício da profissão de técnico, 
levantamento de problemas relativos às disciplinas objeto da pesquisa 
realizada ou por meio ainda, de elaboração de projetos de intervenção na 
realidade social, funcionando assim como uma preparação para o 
desempenho da prática profissional seja por estágio ou desenvolvimento de 
projetos de pesquisa e de intervenção (IFRN, 2012c, p. 17). 

 

O projeto integrador então constitui uma preparação para a prática 

profissional, onde o estudante se depara com questões referentes ao universo do 

trabalho e por meio da atividade científica propõe a produção de conhecimento, seja 

para atender à uma necessidade local, seja para resolver problemas internos dos 

conhecimentos solicitados. 

O PPC também reforça que os projetos integradores devem ser 

acompanhados por um orientador da prática e que resultará em relatório técnico. 

(IFRN, 2012c, p. 17) 
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Na seção referente às diretrizes curriculares e procedimentos pedagógicos, o 

documento reforça, mais uma vez, a importância da integração entre as diferentes 

áreas, destacando o papel dos projetos integradores. 

 

A realização de projetos integradores surge em resposta à forma tradicional 
de ensinar. Significa que o ensino por projetos é uma das formas de 
organizar o trabalho escolar, levando os alunos à busca do conhecimento a 
partir da problematização de temas, do aprofundamento dos estudos, do 
diálogo entre diferentes áreas de conhecimentos - interdisciplinaridade e do 
desenvolvimento de atitudes colaborativas e investigativas. Essa proposta 
visa à construção de conhecimentos significativos e deve estar contemplada 
em projetos interdisciplinares, que podem ser adotados como atividades 
inovadoras, eficazes e eficientes no processo de ensino e aprendizagem. 
(IFRN, 2012c, p. 19). 

 

Como visto acima, os projetos integradores possibilitam uma nova forma de 

encarar o ensino-aprendizagem, havendo o estímulo de atividades que despertem a 

criticidade, a autonomia, a reflexão e valorizem a construção do conhecimento de 

forma coletiva e significativa. 

Ainda no PPC, este dá orientações de como podem ser realizados os projetos 

integradores: 

 

Na condição de alternativa metodológica como um componente organizador 
do currículo, o trabalho com projetos promove a integração entre os 
estudantes, os educadores e o objeto de conhecimento, podendo ser 
desenvolvido de modo disciplinar ou interdisciplinar; esta última 
possibilitando a integração entre os conteúdos, as disciplinas e entre 
diferentes áreas do conhecimento. [...]. Assim, sugere-se nesse PPC que 
seja desenvolvido, pelo menos, um projeto integrador ou interdisciplinar no 
decorrer do curso com vistas a melhor possibilitar a integração do currículo, 
viabilizar a prática profissional e estabelecer a interdisciplinaridade como 
diretriz pedagógica das ações institucionais (IFRN, 2012c, p. 19). 

 

Mais uma vez, se coloca a questão que o projeto possa ser desenvolvido de 

forma disciplinar ou interdisciplinar, tal qual mencionado no PPP (IFRN, 2012a). 

Apesar de haver possibilidades múltiplas de ocorrer a integração, recomenda-se o 

incentivo das práticas integradoras interdisciplinares. Primeiro, porque constitui um 

desafio para os agentes participantes, seja estudante ou professor, fazendo com que 

se tenha novas percepções; segundo, porque as problemáticas sempre podem ser 

analisadas sobre múltiplas perspectivas, o que possibilita o intercâmbio e diálogo 

entre os saberes disciplinares; e terceiro, para que a prática da busca da totalidade a 

partir do movimento dialético (práxis educativa) se faça presente no cenário 

educacional.  
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Acredita-se que a prática do projeto integrador se bem empregada pode 

realmente despertar os sujeitos para uma visão mais crítica do conhecimento em si, 

nas suas potencialidades e limitações, e também da sua realidade vivida e 

profissional. 

 

4.3.4 Síntese dos documentos norteadores: pontos de convergência e 

divergência 

 

Os documentos norteadores do IFRN (OD, PPP e PPCs) trazem, no geral, 

as perspectivas de integração e os procedimentos operacionais para a realização 

dos projetos integradores. Após a análise individual de cada documento, percebe-se 

alguns pontos de convergência nos discursos escritos e algumas divergências, mas 

tendo em vista que as informações contidas nos documentos se complementam. O 

Quadro 1 sintetiza estas informações.  
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Quadro 1- Síntese dos documentos norteadores sobre os Projetos Integradores do IFRN 

OD PPP PPC 

Intervenção no mundo 
real e do trabalho; 

Intervenção no mundo real e do 
trabalho; 

Intervenção no mundo real e 
do trabalho; 

Estratégia metodológica; Estratégia metodológica; Possibilidades metodológicas 
(pesquisa de campo, estudo 
de caso, elaboração de 
projetos de intervenção 
social); 

Busca da 
interdisciplinaridade e da 
relação teoria-prática; 

Baseado nos princípios de 
interdisciplinaridade, 
contextualização, cientificidade e 
relação teoria-prática; 

Valorização da atividade de 
pesquisa como princípio 
educativo e da 
interdisciplinaridade; 

Articulação de forma 
horizontal e vertical; 

Podem ser desenvolvidos de 
forma disciplinar ou 
interdisciplinar; 

Podem ser desenvolvidos de 
forma disciplinar ou 
interdisciplinar; 

Espaço de orientação 
específico; 

Aspectos metodológicos: 
planejamento e elaboração 
envolvendo alunos e 
professores; seleção de 
temáticas relacionadas à 
formação profissional; avaliação 
deve ser processual com vistas à 
correção de rumos; 

 

Um Projeto Integrador 
por curso; 

Fases: Intenção; preparação e 
planejamento; implementação, 
desenvolvimento e 
acompanhamento; resultados 
finais. 

Um Projeto Integrador no 
curso. 

Avaliação por banca 
examinadora (orientador 
e professores 
participantes do projeto); 

  

Desenvolvimento de 
relatório técnico; 

  

Especificação de 
orientação de oito 
estudantes ou três 
grupos por orientador. 

  

Fonte: autoria própria  

 

Ambos os documentos norteadores deixam claro o viés de formação 

profissional do projeto, determinando que os Projetos Integradores devem se situar 

em problemáticas que analisem situações reais e do trabalho que atendam à 

desafios de demandas regionais e globais. Enfatizam também a natureza 

metodológica dos Projetos Integradores e apontam a valorização da pesquisa como 

princípio educativo e a busca da articulação entre os saberes disciplinares de 

formação geral e técnico (interdisciplinaridade).  

A OD traz os elementos de uma forma mais normativa, frisando em aspectos 

como a finalidade dos PIs, critérios para se definir orientação e avaliação, enquanto 
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o PPP e os PPCs trazem um discurso mais de proposição, de possibilidades 

metodológicas e enfatizam a importância do trabalho com projetos.  

O primeiro documento tenta estabelecer quantidades de orientações por 

professor, formas de avaliação fechadas (que podem ser entendidas como a 

produção do relatório técnico), que não condiz com a perspectiva de projeto 

defendida nos outros documentos (PPP e PPCs.). Enfatiza-se no PPP o caráter 

processual de avaliação dos projetos e com vistas à correção de rumos (IFRN, 

2012a). 
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CAPÍTULO 5: INTEGRAÇÃO CURRICULAR E INTERDISCIPLINARIDADE 
 

 

Neste capítulo iremos descrever os movimentos de integração curricular sob 

as teorias de currículo e situar o currículo integrado proposto pelo EMI, numa 

perspectiva antagônica em relação ao movimento de integração curricular pelo 

modelo de competências, que foi proposto pelas principais políticas educacionais de 

reforma dos anos 1990. 

Situando os princípios do currículo integrado, a próxima parte irá discutir a 

interdisciplinaridade e seus vários significados, buscando encontrar quais dessas 

concepções está mais articulada com as propostas integradas, bem como, 

contextualizar dentro das vertentes teóricas como se configura a interdisciplinaridade 

no projeto do Ensino Médio Integrado. 

Serão apresentados, por fim, os resultados encontrados sobre a concepção 

docente em relação à interdisciplinaridade e as práticas por eles realizadas. 

 

5.1 INTEGRAÇÃO CURRICULAR 

 

O currículo representa um conjunto de práticas sociais e educativas, que tem 

como objetivo normatizar e estruturar os conhecimentos científicos transformados 

em saberes escolares. Para tanto, esses conhecimentos são selecionados, 

organizados e classificados, tendo em vista a intencionalidade das estruturas 

gestoras educativas.  

Machado (2006, p. 63) coloca bem a questão ideológica do currículo quando 

diz que:  

 

O currículo é uma prática socialmente construída e historicamente formada. 
Ele envolve o conjunto de experiências planificadas proporcionadas pela 
escola tendo em vista a concretização dos objetivos da aprendizagem. Não 
é algo estático vinculado somente a conhecimentos que se deseja 
transmitir. Envolve, também, práticas políticas e administrativas, condições 
estruturais, materiais e a formação dos educadores (MACHADO, 2006, 
p.63). 

 

Valentim (2006, p. 110) também reforça o instrumento de poder que se 

configura o currículo quando diz que 
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[...] é no currículo escolar que o encorajamento, ou não, para a construção 
do conhecimento ocorre. Por outro lado, é também no currículo que o 
conhecimento produzido ou em processo de produção é controlado, 
apropriado e desapropriado, dependendo da situação (VALENTIM, 2006, 
p.110) 

 

Para Lopes e Macedo (2011) não é possível definir currículo como um 

conceito estabilizado: pois ele sempre representa acordos sobre os sentidos, 

“parciais e localizados historicamente.”  

Portanto, um currículo vai mais além do que apenas lidar com uma estrutura 

organizacional de conhecimentos e saberes escolares. Ele representa um discurso 

construído à base de ideias e concepções conflitantes, em que predominam certas 

ideologias e são silenciadas outras. 

Com relação à organização dos conteúdos, Zabala (1998) considera que o 

conhecimento pode ser estruturado por uma perspectiva disciplinar ou por uma 

perspectiva globalizante. Na primeira, dá-se ênfase ao arranjo disciplinar tradicional. 

Os objetivos, métodos, procedimentos e finalidades ficam centrados na dimensão 

das disciplinas. Nesta perspectiva é possível a articulação entre elas a partir de 

métodos pluri, inter e transdisciplinares, mas o ponto de partida será sempre das 

disciplinas.  

Já na perspectiva globalizante, as disciplinas ficam em segundo plano, 

tomadas como meios ou instrumentos para aquisição do conhecimento. Nesta 

perspectiva, os objetivos educacionais e os métodos são centrados na pessoa do 

estudante. Por meio da percepção, de experimentações, das motivações intrínsecas, 

os estudantes são buscados a questionar aspectos práticos da sua realidade (seja 

do ponto de vista escolar e seus problemas disciplinares, ou do ponto de vista 

extraescolar e seus problemas de vida) e buscar respostas.  

Nos métodos globalizantes o importante não são os conteúdos em si, mas 

mobilizá-los a partir de processos e atitudes para se compreender a complexidade 

da realidade. São exemplos de práticas que envolvem a perspectiva globalizante: os 

centros de interesses de Ovide Decroly, o método de projetos de Kilpatrick, os 

estudos do meio, e os projetos de trabalho, como os de Hernandez e Ventura 

(ZABALA, 1998). 

Sacristán e Gomes (1998) comentam a respeito da integração entre 

conhecimentos dentro de uma perspectiva curricular. Eles retomam a problemática 

da fragmentação do conhecimento e o ensino centrado nas disciplinas como um 
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possível fator para o desinteresse dos estudantes na realidade contemporânea. Eles 

concebem que a aprendizagem desarticulada das necessidades sociais e do 

acompanhamento dos problemas reais, torna os estudantes apáticos e pouco 

críticos para se posicionar em debates, atuar em movimentos sociais e contribuir 

para transformações práticas.  

Os autores ainda mencionam que o movimento de integração é mais 

facilmente assimilado nos anos iniciais de escolarização, mas encontra grande 

resistência de ser implantado no ensino secundário, o equivalente ao nosso ensino 

médio. Este fato, atribuem ao processo formativo dos professores nas academias 

serem fechados aos diálogos com os problemas atuais e não se promover 

articulação entre os diferentes saberes.  

Sacristán e Gomes (1998) apontam como possíveis soluções para resolver 

esse problema criar políticas de formação docente voltadas à uma dimensão 

pluridisciplinar, e no âmbito escolar, introduzir o enfoque globalizador nas 

organizações curriculares disciplinares, agrupando as disciplinas em grandes áreas 

do saber (tal qual temos as áreas de Ciências Humanas, de Linguagens e de 

Ciências da Natureza), a organização de unidades e sequências didáticas dentro 

das dimensões disciplinares e o incentivo com metodologias de projetos que 

procurem promover a articulação de disciplinas e desenvolver saberes 

procedimentais e atitudinais. 

O currículo integrado na perspectiva do EMI representa a proposta pensada 

para efetivar uma educação que supere as condições históricas desfavoráveis da 

classe trabalhadora. Nessa perspectiva, a integração ocorre mediante os sentidos 

de uma formação integral, que associe os conhecimentos gerais com os 

conhecimentos profissionais, e que busque no pensamento dialético da realidade a 

totalidade do conhecimento.  

No entanto, pensar em currículo integrado não é garantia de que as 

pretensões filosóficas, políticas e epistemológicas sejam de fato implementadas nas 

práticas educativas das instituições de ensino. Lopes e Macedo (2011) mostram que 

os currículos integrados permeiam desde perspectivas progressivistas a 

perspectivas críticas. 

Estas autoras agrupam as propostas de integração curricular em três 

modalidades, organizadas com base nos princípios de integração: integração pelas 

competências e habilidades a serem formadas nos alunos; integração de conceitos 
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das disciplinas mantendo a lógica dos saberes disciplinares de referência; 

integração via interesses dos alunos e buscando referência nas demandas sociais e 

nas questões políticas mais amplas (LOPES; MACEDO, 2011, p.123) 

O primeiro modelo, integração pelas competências e habilidades, é o que foi 

proposta pelas reformas curriculares dos anos 1990, reforçadas pelos documentos 

das DCNs e PCNs, e que reaparece nos dias atuais com a reforma do Ensino Médio 

(Medida Provisória nº 746/2016) e os movimentos da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Este modelo toma o currículo sob uma perspectiva instrumental, 

onde os aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor são evidenciados em detrimento 

dos conteúdos científicos disciplinares. Nesse enfoque as disciplinas se reduzem a 

ferramentas que podem ser utilizadas para a elaboração de projetos ou resolução de 

problemas. Quando se considera o ensino técnico profissionalizante, esse modelo 

ainda é mais engessado e reducionista, organizando o currículo por estruturas 

modulares, onde predomina o tecnicismo das ações e a desvalorização de questões 

sociais e políticas na organização curricular. 

O segundo modelo de integração curricular, de acordo com Lopes e Macedo 

(2011), acontece quando existe a valorização das disciplinas, mas que envolve 

aproximação entre elas para a elaboração de atividades interdisciplinares. Neste 

caso, um currículo interdisciplinar ou por temas transversais não pretende reduzir a 

dimensão disciplinar, mas se baseia por elas para propor em espaços específicos o 

entrelaçamento de saberes. Este modelo também acaba sendo incorporado nas 

reformas curriculares dos anos 1990, quando os PCNs para o Ensino Fundamental 

estimulam a utilização de temas transversais e os PCNEM abordam a questão da 

interdisciplinaridade e a contextualização como elementos-chave para se integrar as 

áreas do conhecimento. 

Por fim, o terceiro modelo valoriza a integração disciplinar por meio dos 

interesses dos alunos e associa com aspectos da vida social. Esse modelo de 

integração é que se baseia na organização curricular por projetos, que dependendo 

da intenção pode valorizar mais ou menos as disciplinas de referência. As autoras 

destacam os modelos de projetos de Kilpatrick (1918), que valorizava a inter-relação 

das disciplinas, mas que estas pudessem servir de suporte para a os alunos 

investigarem problemas da vida social de acordo com os seus interesses, e também 

os projetos de trabalho propostos por Hernandez e Ventura (1998) que deveriam 

criar estratégias de organização dos conhecimentos escolares, se baseando nos 
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aspectos de uma aprendizagem global dos conhecimentos, a fim de tentar resolver 

problemas ou hipóteses.  

Depreende-se desses exemplos que propor um currículo integrado pode 

assumir diversos sentidos, e que os sujeitos que fazem parte do processo de 

organização, estruturação e aplicação desses currículos são os agentes que podem 

promover a mudança necessária. Na concepção de Lopes e Macedo (2011), o 

currículo é visto como um discurso e como tal nunca está posto, pois ele sempre 

dependerá das interpretações dos sujeitos, de negociações em diversas esferas 

hierárquicas e de relações de poder assimétricas que implicam em situações 

contingentes, tornando o mesmo um elemento em constante transformação. 

 

5.2 CURRÍCULO INTEGRADO NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INTEGRADA 

 

Marise Ramos (2005) discute os pressupostos epistemológicos, pedagógicos 

e políticos do currículo integrado na perspectiva da educação integrada. Para ela, o 

modelo de competências não é suficiente para se superar a dualidade histórica e 

fragmentação curricular, por mais que possa apresentar perspectivas de integração 

curricular. Só é possível romper com o dualismo e compreender a totalidade do 

conhecimento quando se problematizam as relações dialéticas e sócio históricas de 

sua produção. 

 

Apreender o sentido dos conteúdos de ensino implica reconhecê-los como 
conhecimentos construídos historicamente e que se constituem, para o 
trabalhador, em pressupostos a partir dos quais se podem construir novos 
conhecimentos no processo de investigação e compreensão do real. O real 
é tanto material – a natureza e as coisas produzidas pelos homens – quanto 
social, configurado pelas relações que os homens constroem entre si. É 
pela relação homem-natureza e homem-homem que o ser humano produz 
sua existência como espécie e como sujeitos singulares. (RAMOS, 2005, 
p.107) 

 

Para embasar a proposta do currículo integrado, a autora se baseia nos 

conhecimentos de Santomé (1998) e Bernstein (1981). Santomé utiliza a 

denominação de currículo integrado como tentativa de contemplar uma 

compreensão global do conhecimento e de promover maiores parcelas de 

interdisciplinaridade na sua construção e Bernstein combate a visão hierárquica e 

dogmática do conhecimento, reconhecendo que a integração promove articulação 
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entre as disciplinas, saberes cotidianos e interatividade entre alunos e professores 

(RAMOS, 2005). 

Ao contemplar as análises teóricas das concepções de currículo integrado, 

Ramos reconhece que alguns elementos devem ser incorporados ao modelo 

proposto, mas que este deve superar percepções centradas apenas nas relações 

entre os conhecimentos: 

 

A proposta de integração que defendemos incorpora elementos das 
análises anteriores, mas vai além dessas, ao definir de forma mais clara as 
finalidades da formação: possibilitar às pessoas compreenderem a 
realidade para além de sua aparência fenomênica. Sob essa perspectiva, os 
conteúdos de ensino não têm fins em si mesmos nem se limitam a insumos 
para o desenvolvimento de competências. Os conteúdos de ensino são 
conceitos e teorias que constituem sínteses da apropriação histórica da 
realidade material e social pelo homem (RAMOS, 2005, p.114). 

 

A organização do currículo integrado então se baseia em dois pressupostos 

filosóficos: a concepção do homem e mulher como ser histórico-social, 

contemplando os aspectos do trabalho em seu sentido ontológico e histórico; e a 

percepção que a realidade concreta é uma totalidade. “Totalidade é um todo 

estruturado e dialético, do qual ou no qual um fato ou conjunto de fatos pode ser 

racionalmente compreendido pela determinação das relações que os constituem” 

(RAMOS, 2005, p.114). 

O modelo de currículo defendido para o ensino médio integrado deve estar de 

acordo com seus pressupostos e princípios assumidos. O currículo representa a 

materialização desses pressupostos e princípios e reflete um processo de decisão 

coletiva e diálogo entre os sujeitos envolvidos, conforme sugere Grabowski (2006, p. 

96): 

 

O entendimento do currículo como processo é condição tanto para o 
desvelamento da realidade como para a sua superação. Se a cotidianidade 
da escola for considerada um espaço de criação e recriação, a perspectiva 
de mudança curricular só se concretiza a partir de ações que atinjam esse 
nível e, então, a mudança, ou não, depende, necessariamente, do 
convencimento e da adesão dos professores (GRABOWSKI, 2006, p. 96). 

 

O currículo integrado fundamenta-se, então, na globalização das 

aprendizagens e na interdisciplinaridade. Por globalização das aprendizagens 

pretende-se alcançar a dimensão da totalidade do conhecimento a partir de seus 
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elementos representativos, sugerindo o sentido de integração como o elemento que 

articula essa busca. Desse modo, 

 

[...] o princípio da integralidade distancia-se da padronização, da seriação e 
da fragmentação do conhecimento, por meio da definição de ações e 
objetivos que priorizam a organização do trabalho escolar para a construção 
dialética do saber-fazer como uma experiência sócio-cultural (VALENTIM, 
2006, p.116). 

 

Nessa proposta curricular, destacam-se duas ideias centrais norteadoras: a 

primeira procura estabelecer um diálogo entre os conhecimentos e as experiências 

que viabilizem a compreensão crítica e reflexiva da realidade, enquanto que a 

segunda ressalta a necessidade de domínios dos processos de acesso ao 

conhecimento. 

 

5.3 INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A interdisciplinaridade é um conceito que gera muita controvérsia entre os 

educadores. Vários estudos foram realizados para tentar delimitar esse campo do 

saber, ou até mesmo buscar definições mais precisas para orientar práticas 

educativas (LENOIR, 1998; MUELLER, 2006; FAZENDA, 2011; JAPIASSU, 1976).  

Alguns estudiosos são favoráveis ao princípio interdisciplinar como um 

organizador curricular (FRIGOTTO, 2008), outros se referem a interdisciplinaridade 

como um método de orientação de atividades (JAPIASSU, 1976), bem como outros 

acreditam que a interdisciplinaridade é um movimento voluntário proposto por um 

grupo de professores que pretendem colaborar com seus respectivos campos de 

atuação (FAZENDA, 2014; FAZENDA; JOSÉ; SANTOS, 2016). O que se tira desse 

debate é que não existe consenso sobre o que, de fato, é interdisciplinaridade, o que 

pode ser responsável pelas confusões terminológicas e as resistências à uma 

prática interdisciplinar por parte dos professores. 

A própria historicidade do movimento interdisciplinar revela contradições que 

põem em xeque a utilização do termo, como o que, de fato, representa a 

interdisciplinaridade: uma comunicação/diálogo entre as disciplinas, sendo, portanto 

um movimento externo à elas, ou, se a mesma se configura como uma super-

disciplina, que tenderia a englobar práticas, métodos e procedimentos das outras.  
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O que se sabe é que existem vertentes que defendem a interdisciplinaridade 

a partir de concepções diferenciadas sobre o conhecimento, a sociedade e a 

humanidade (MANGINI, 2010). É neste cenário de confusões terminológicas, de 

intenções não reveladas que emerge a problemática de entender se o movimento 

interdisciplinar é necessário na construção de uma educação inovadora, de 

qualidade e sobretudo, crítica. 

 

5.3.1. Concepções de interdisciplinaridade e sua historicidade 

 

A interdisciplinaridade surge como conceito proposto pela comunidade 

científica a partir dos debates promovidos na Europa nos anos 1960, em resposta 

aos movimentos estudantis que ocorriam nas universidades. Uma das principais 

reivindicações desses movimentos era o método de ensino descontextualizado, sem 

relação com a vida prática que os acadêmicos transmitiam nesses centros (COSTA, 

2012b). 

Em contrapartida, países como França e Itália foram os pioneiros a 

questionarem os saberes descontextualizados e fragmentados que ocorriam nos 

centros universitários e, em 1970, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), realizaram um encontro de especialistas em 

Paris para decidir sobre os rumos do conhecimento científico, o que deu início a uma 

cruzada em busca da unidade do conhecimento. Esse encontro ficou conhecido 

como o Seminário de Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade e contou com 

expoentes como Eric Jantsch, Marcel Boisot, Georges Gusdorf e André 

Lichnerowicz, Jean Piaget, entre outros (MANGINI; MIOTO, 2009). 

A partir deste encontro, diversos especialistas, juntamente com empresários e 

membros de entidades religiosas, tentaram buscar uma unificação do conhecimento 

a partir das Ciências Humanas e criar uma definição precisa para o conceito de 

interdisciplinaridade, o que levou a novos conceitos derivados deste, tais como a 

pluridisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade. 

Um dos maiores defensores nesta época da interdisciplinaridade foi Georges 

Gusdorf, que criticava veementemente a fragmentação do conhecimento nas 

academias, a super-especialização dos campos científicos e sua impossibilidade de 

se construir um futuro que visasse o bem-estar da humanidade (PEIXOTO, 2013).  
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Para este especialista (2013, p. 125), 

 

[...] torna-se urgente a “conversão da atenção científica”, com a produção de 
uma “nova epistemologia” que suscite uma “nova pedagogia”. Trata-se da 
“epistemologia da convergência”, na qual “a exigência interdisciplinar” 
imponha a cada especialista “que transcenda sua própria especialidade”, 
reconhecendo seus limites e dispondo-se a “acolher as contribuições das 
outras disciplinas”, abrindo-se espaço para o “especialista da não 
especialidade”, que trabalhará pela produção da “totalidade do saber” que 
possibilitará “a promoção da humanidade do homem” (GUSDORF, 1976, p. 
7-27 apud PEIXOTO, 2013, p.125). 

 

Assim, as ideias de Gusdorf foram assumidas por seus discípulos, entre eles 

Hilton Japiassu que trouxe ao Brasil a discussão de uma visão interdisciplinar 

através do livro Interdisciplinaridade e Patologia do Saber (1976), ligada a uma 

concepção de panaceia para o problema da “doença” que assolava as academias e 

o conhecimento científico. Para Japiassu (1976, p. 74), “[...] a interdisciplinaridade se 

caracteriza pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de 

integração real entre as disciplinas, no interior de um projeto específico de pesquisa 

[...]”. 

O debate da interdisciplinaridade também repercutiu no contexto latino-

americano, destacando-se os movimentos sociais estudantis no ano de 1968 no 

México, e em 1969 na Argentina, onde se discutia a cisão teoria/prática na falta de 

relevância social nos conteúdos curriculares. Desse modo, diferentemente do 

sentido filosófico/epistemológico do debate que ocorria na Europa, na América 

Latina a concepção de interdisciplinaridade toma ares de uma postura política, de 

libertação do modelo de especialização estabelecido pela produção do capital 

(COSTA, 2012a). 

O trabalho de Mueller (2006), além de revelar toda essa historicidade sobre o 

conceito da interdisciplinaridade, vem também enfocar o seu fetichismo como 

propagador dos interesses do capital. Para este autor, o movimento interdisciplinar 

surge como um processo de reorganização e reestruturação dos próprios 

mecanismos da divisão do trabalho que após a crise dos anos 1970, onde o modelo 

de mão de obra especializada torna-se obsoleto e passa a funcionar sob o modelo 

do Toyotismo, em que os processos industriais são cada vez mais flexíveis e é 

preciso conhecer diversos processos da produção. 

Vê-se, portanto, que de um lado o debate sobre a interdisciplinaridade surge 

como uma necessidade de reconfigurar o conhecimento que impulsionará a 
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humanidade para o futuro. Percebe-se uma discussão mais no campo filosófico, 

sobre qual tipo de conhecimento científico é mais necessário para atender aos 

anseios dos sujeitos: um conhecimento fragmentado, ou a busca de um 

conhecimento universal, remetendo até aos conceitos filosóficos da Antiguidade 

(JAPIASSU, 2016). Por outro lado, tem-se aqueles que percebem a 

interdisciplinaridade como um fenômeno moderno, uma condicionante histórica dos 

processos de reestruturação do modo de produção capitalista, em que reflete em um 

conhecimento científico que procura trabalhar em cooperação para se adaptar às 

novas exigências do mercado (MUELLER, 2006). E por fim, ainda pode-se perceber 

aqueles que defendem um princípio interdisciplinar como forma de se libertar dos 

jugos da opressão do capital, em que o acesso à totalidade do conhecimento 

garante ao sujeito uma maior liberdade de perceber as contradições em que está 

inserido e de buscar uma transformação da realidade (FRIGOTTO, 2008). 

Considerando essas diferentes concepções assumidas de 

interdisciplinaridade, Mangini (2010), ao estudar quais são os sentidos de 

interdisciplinaridade prescritos pelas políticas educacionais dos anos 1990, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), destaca duas 

vertentes em que se pode colocar o debate da interdisciplinaridade: a vertente 

humanista e a vertente social-crítica. 

A vertente humanista é aquela que enxerga o movimento interdisciplinar como 

uma forma de revolucionar o conhecimento científico. Essa vertente é baseada na 

filosofia do sujeito, onde o voluntarismo e a colaboração são ingredientes essenciais 

para a aproximação dos sujeitos e seus campos do saber. Leva em consideração 

também que esse projeto é necessário para alcançarmos uma melhor condição de 

mundo, destacando que os problemas científicos atuais se apresentam de natureza 

complexa e que por isso, a presença da interdisciplinaridade se faz necessária como 

uma abordagem emergente. Essa vertente pode ser ainda, desmembrada no que 

conhecemos hoje como paradigma da complexidade, em que o conhecimento se 

apresenta de natureza complexa, que adotar a especialidade é perder de vista a 

compreensão do significado da realidade. No Brasil, os maiores expoentes dessa 

vertente são Hilton Japiassu e Ivani Fazenda (MANGINI, 2010). 

Já a concepção social-crítica analisa o fenômeno interdisciplinar como um 

produto das condições materiais de existência do conhecimento científico. De 

acordo com essa visão, não é possível conceber a interdisciplinaridade fora do 
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contexto histórico-social, uma vez que as ciências com seus paradigmas obedecem 

à lógica da divisão social e técnico-científica do trabalho no modo de produção 

capitalista. Essa posição ideológica faz uma crítica ao que consideram como filosofia 

do sujeito: postura que depende de aspectos subjetivos, que levam ao voluntarismo 

e à junção arbitrária de especialistas para organizar o movimento interdisciplinar 

(CARLOS, 2007).  

Os pressupostos da filosofia do sujeito, que atentam contra a concepção 

histórica da interdisciplinaridade, para Jantsch e Bianchetti (2011), são:  

 A fragmentação do conhecimento faz com que o homem perca o domínio 

sobre o próprio conhecimento produzido;  

 Esta fragmentação é um mal em si (patologia), que só pode ser superado 

pela vontade e decisão do sujeito;  

 A fórmula ideal, fecunda de interdisciplinaridade, é o trabalho em equipe, em 

que se forma um tipo de sujeito coletivo;  

 O sujeito é capaz de viver a interdisciplinaridade em qualquer espaço de 

atuação e capaz de curar qualquer enfermidade relativa ao conhecimento;  

 Satisfeita a exigência do trabalho em parceria, independente da forma 

histórica como ocorre a produção da existência, a produção do conhecimento 

estará garantida. 

 

Deste modo, essa vertente se opõe claramente ao pensamento proferido 

pelos pensadores humanistas como Gusdorf, Japiassu e Fazenda. As ideias 

concebidas por esses estudiosos foram compiladas no livro organizado por Ari 

Jantsch e Lucídio Bianchetti (1995), denominado Interdisciplinaridade: para além da 

filosofia do sujeito, e tem como principais representantes, Ari Jantsch e Lucídio 

Bianchetti, Gaudêncio Frigotto, Antonio Joaquim Severino, Norberto Etges e Roberto 

Follari. 

 

5.3.2 A transposição do debate da interdisciplinaridade para o cenário 

educacional brasileiro 

 

Conforme já foi mencionado, foi Hilton Japiassu, discípulo de Georges 

Gusdorf que introduz o debate sobre interdisciplinaridade no Brasil. As conclusões 
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retiradas da obra de Japiassu é que a discussão da interdisciplinaridade atinge 

apenas ao conhecimento científico, e não se estende à perspectiva escolar. Ou seja, 

Japiassu discute uma epistemologia ligada às ciências no âmbito da pesquisa e das 

academias, muitas vezes, oferecendo uma perspectiva mais filosófica do que 

propriamente operacional. 

O grande nome que de fato incorpora a discussão da interdisciplinaridade 

trazida por Japiassu e coloca o problema no cenário educacional, foi Ivani Catarina 

Fazenda, que hoje é reconhecida internacionalmente por seus trabalhos sobre a 

interdisciplinaridade na pesquisa, na formação de professores e na didática de sala 

de aula. Ela leva a discussão filosófica da interdisciplinaridade a patamares mais 

amplos, inserindo-a no âmbito educacional, enfatizando o papel das parcerias e do 

diálogo nas práticas interdisciplinares. 

De acordo com Fazenda (2012), o movimento interdisciplinar passou por 

fases bem distintas ao longo dos tempos: nos anos 1970, início das discussões, a 

interdisciplinaridade galgava um terreno filosófico, em busca de uma conceituação e 

de atuação no paradigma disciplinar; nos anos 1980, o que existia eram muitas 

teorias e muitos dissensos, ao passo que buscava-se a inserção da 

interdisciplinaridade nas questões sociais, posto que ficou conhecido como o 

período sociológico da interdisciplinaridade; e nos anos 1990, voltou-se novamente a 

uma discussão epistemológica em busca de uma teoria interdisciplinar, o que ficou 

conhecido como período antropológico da interdisciplinaridade. 

A autora relata que as discussões sobre interdisciplinaridade chegam ao 

Brasil de forma descontextualizada e distorcida nos anos 1970, própria de um 

conhecimento importado sem haver uma reflexão sobre o seu sentido, sendo 

encarada como um modismo que rapidamente é incorporado pelas políticas públicas 

(FAZENDA, 2002).  

Fazenda, uma das precursoras do movimento interdisciplinar no Brasil, em 

1986, cria o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Interdisciplinaridade na 

Educação (GEPI) na Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP), que responde por boa parte da produção sobre essa temática 

no Brasil durante esse período. 

 

Nas décadas de 70 e 80, contávamos com um número reduzido de 
pesquisas na temática da interdisciplinaridade e com uma bibliografia pouco 
difundida. No final dos anos 80 e início dos 90, porém, começam a surgir 
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centros de referência reunindo pesquisadores em torno da 
interdisciplinaridade na educação. (FAZENDA, 2002, p. 12). 

 

Assim, o grupo de Ivani Fazenda cresce, formando os primeiros mestres e 

doutores em educação e estabelecendo parcerias com centros internacionais de 

estudos interdisciplinares como Centro de Pesquisa Interuniversitária sobre a 

Formação e a Profissão/Professor (CRIFPE), o Grupo de Pesquisa sobre 

Interdisciplinaridade na Formação de Professores (GRIFE), coordenado por Yves 

Lenoir, no Canadá; nos Estados Unidos, a partir dos estudos de Julie Klein, da 

Wayne State University, e William Newell, da Miami University;  e Gerard Fourez e 

Maurice Sachot  na Europa (FAZENDA, 2002; FAZENDA, 2012). 

O movimento interdisciplinar só ganha respaldo e força no Brasil com as 

reformas educacionais dos anos 1990 que estabelecem o princípio interdisciplinar 

como elemento articulador entre as disciplinas, sobretudo no ensino médio.  

A prática da interdisciplinaridade é estimulada pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs), partindo do princípio de que todo conhecimento mantém um 

diálogo permanente com outros conhecimentos, seja de complementação, de 

negação, de questionamento, de ampliação, de esclarecimento de aspectos não 

observados em sua totalidade (BRASIL, 2013).  

Neste documento, a interdisciplinaridade também supõe que o programa das 

diferentes disciplinas são apenas fragmentos de um saber incompleto. As escolas 

devem organizar diferentes estratégias de ensino-aprendizagem que possam 

contemplar diferentes formas de interdisciplinaridade, propondo estudos de 

problemas práticos ou desenvolvimento de projetos de ação ou investigação. O 

intuito é tornar as disciplinas escolares solidárias para que a escola atinja o objetivo 

de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos (CASTRO; CARVALHO, 2012).  

Na concepção dos PCNS (BRASIL, 2000, p. 21) a interdisciplinaridade é vista 

como um reorganizador curricular que  

 

[...] não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, mas de 
utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema 
concreto ou compreender um determinado fenômeno sob diferentes pontos 
de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função instrumental. 
Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para responder 
às questões e aos problemas sociais contemporâneos (BRASIL, 2000, p. 
21).  
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Percebe-se pelo caráter instrumental aplicado à interdisciplinaridade nos 

PCNs que o sentido de funcionalidade, de ferramenta pragmática, é o adotado nas 

políticas públicas brasileiras. Esta concepção de saber-fazer está muito ligado ao 

modelo da pedagogia das competências e se atrela às exigências da visão 

mercadológica (MANGINI, 2010). 

Com relação à intencionalidade da perspectiva interdisciplinar, Yves Lenoir 

identifica que os movimentos interdisciplinares na formação de professores se 

diferenciam culturalmente: a cultura francófona baseia-se nos aspectos do 

conhecimento sobre a construção da interdisciplinaridade e as fronteiras 

disciplinares, um saber-saber; a cultura anglófona tem mais preocupação de 

relacionar o saber interdisciplinar com os aspectos da sociedade, como um 

instrumento que possibilite a resolução de problemas, um saber-fazer; e a cultura 

brasileira traz um novo aspecto do movimento interdisciplinar que reúne o aspecto 

afetivo e inter-relacional do processo educacional, o saber-ser (LENOIR, 2005). 

Lenoir é um grande contribuidor das pesquisas sobre interdisciplinaridade nas 

escolas, realizando seus trabalhos com o nível fundamental no Canadá. Este autor 

defende que um movimento interdisciplinaridade escolar não pode proceder do 

mesmo modo que uma interdisciplinaridade científica, da mesma forma que as 

disciplinas científicas se diferenciam das disciplinas escolares (LENOIR, 2012). Para 

se empreender a interdisciplinaridade na escola é preciso antes de tudo clarificar os 

conceitos, métodos, finalidades e intencionalidades do processo educativo que 

diferem dos objetivos científicos. Este concebe o processo de aprendizagem 

baseado no socio-construtivismo, onde, 

 

[...] o processo de aprendizagem escolar, que é um processo de 
objetivação, não pode ser entendido nem como uma revelação ou 
contemplação, nem como um desvendamento, por um terceiro iniciado, 
como um dado preexistente. Aprender é um processo ativo de construção 
socialmente contextualizada, por um sujeito, de uma realidade que se 
inscreve em uma relação dialética entre o sujeito e o objeto: o conhecimento 
não encontra sua origem no mundo conhecido. (LENOIR, 1997, p. 11). 

 

A fim de esclarecer conceitualmente como a interdisciplinaridade pode ser 

aplicada e pensada no plano educacional, Lenoir (2012) distingue três planos de 

análise da perspectiva interdisciplinar: o curricular, o didático e o pedagógico. 
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“A interdisciplinaridade curricular constitui preliminarmente toda 
interdisciplinaridade didática e pedagógica. [...]. Ela consiste no 
estabelecimento de ligações de interdependência, de convergência e de 
complementaridade entre as diferentes matérias escolares que formam o 
percurso de uma ordem de ensino ministrado, [...] a fim de permitir que surja 
do currículo escolar – ou de lhe fornecer – uma estrutura interdisciplinar 
segundo as orientações integradoras. [...] “ 
“A interdisciplinaridade didática [...] se caracteriza por suas dimensões 
conceituais e antecipativas, e trata da planificação, da organização e da 
avaliação da intervenção educativa. [...] A interdisciplinaridade didática leva 
em conta a estruturação curricular para estabelecer preliminarmente seu 
caráter interdisciplinar, tendo por objetivo a articulação dos conhecimentos a 
serem ensinados e sua inserção nas situações de aprendizagem. [...] “ 
“A interdisciplinaridade pedagógica [...] caracteriza a atualização em sala de 
aula da interdisciplinaridade didática. Ela assegura, na prática, a colocação 
de um modelo ou de modelos didáticos interdisciplinares inseridos em 
situações concretas da didática [...]”. (LENOIR, 2012, p. 57-58). 

 

Portanto, podemos depreender do seu entendimento que as questões 

interdisciplinares podem ser concebidas como um movimento de articulação entre as 

disciplinas, sem estabelecer hierarquização, ou sem se desfazer do arranjo 

disciplinar (plano curricular); estas podem ser pensadas em relação ao modo de 

organização das atividades e métodos empreendidos, buscando o diálogo e a 

colaboração entre os sujeitos para se propor intervenções educativas (plano 

didático); ou ainda considerar além dos fatores intrínsecos à organização dos 

conhecimentos disciplinares, os saberes necessários para a efetivação do processo 

educativo, onde a dimensão humana dos sujeitos (docentes e discentes) se faz 

presente com suas particularidades e singularidades (plano pedagógico).  

Fazendo parceria com Lenoir e outros estudiosos da interdisciplinaridade 

(Klein, Fourez, Gusdorf, Japiassu), o grupo de Ivani Fazenda tenta construir um 

método próprio de se realizar pesquisa interdisciplinar. Na concepção desta 

pesquisadora, a interdisciplinaridade é vista como uma atitude, dotada de 

intencionalidade e caracterizada por cinco princípios: humildade, coerência, espera, 

respeito e desapego. “Alguns atributos são próprios, determinam ou identificam 

esses princípios. São eles a afetividade e a ousadia que impelem às trocas 

intersubjetivas, parcerias” (FAZENDA; VARELLA; ALMEIDA, 2013, p. 853). 

Seus trabalhos se baseiam em aspectos subjetivos, voltados para o aspecto 

psicológico do indivíduo, onde o trabalho interdisciplinar implica em ato de vontade e 

coragem para buscar o novo, mas sem romper com o velho (FAZENDA, 2010).  

O método utilizado pela pesquisadora se baseia na reflexão de memórias 

pessoais e relatos da prática profissional transformando-as em problemas de 
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pesquisa. As incertezas e a exploração dessas questões, partindo da experiência 

concreta, possibilita os pesquisadores se depararem com as fronteiras do disciplinar 

e perceber que para buscar questões experenciais a interdisciplinaridade é o melhor 

caminho (HAAS, 2011; FAZENDA; JOSÉ; SANTOS, 2016). 

Assim, Fazenda enxerga a interdisciplinaridade como um processo que não 

se pode aprender nem ensinar, mas apenas vivê-lo. É nesse âmbito que coloca a 

interdisciplinaridade como um projeto utópico para a educação, sendo necessário 

coragem para empreendê-lo. Nesse mesmo sentido, também determina que a 

interdisciplinaridade é uma busca necessária para a reformulação da educação, 

convergindo suas ideias com os preceitos propostos pelas reformas educacionais.   

Fazendo oposição à corrente de pensamento de Fazenda, temos Frigotto 

(2008) que defende a inconsistência do movimento interdisciplinar pensado apenas 

como um ato de vontade, que depende dos sujeitos para que isto ocorra. 

Retomando a concepção de interdisciplinaridade como um princípio que está na 

gênese dos conhecimentos, este autor evidencia que apenas no plano da 

materialidade histórico-social da produção das atividades humanas é possível 

perceber a interdisciplinaridade como uma necessidade.  

 

A necessidade da interdisciplinaridade na produção do conhecimento funda-
se no caráter dialético da realidade social que é, ao mesmo tempo, una e 
diversa e na natureza intersubjetiva de sua apreensão. O caráter uno e 
diversos da realidade social nos impõe distinguir os limites reais dos sujeitos 
que investigam os limites do objeto investigado (FRIGOTTO, 2008, p. 43-
44). 

 

Para Frigotto (2008), a questão da interdisciplinaridade não pode ser colocada 

como questão de método de investigação ou técnica didática, porque revela um 

caráter extrínseco do conhecimento e dos procedimentos. Neste campo de 

discussão, a interdisciplinaridade pouco contribui para a mudança da realidade. Ela 

propõe arranjos temporais, convenientes, arbitrários, que dificultam o processo de 

obtenção do conhecimento da totalidade dialética.  

Thiesen (2013), ao tratar de debater a relação da interdisciplinaridade com a 

organização curricular, também chega à mesma conclusão: a interdisciplinaridade 

tomada como método que propõe arranjos de transversalidade, de postura do 

educador, de currículo integrado, de organização por projetos, cai no campo do 

recurso instrumental, e, no máximo, promove o que ele chama de “integração”, uma 
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vez que o currículo não é ciência, mas uma forma objetiva (histórica e socialmente 

concreta) de seleção, organização e socialização de saberes praticados em 

processos de formação humana. 

Portanto, vê-se que o debate sobre interdisciplinaridade se apresenta 

complexo tanto quando se considera a esfera da didática e epistemologia das 

ciências, quando o enfrentamos na seara educacional. É preciso ter esse 

entendimento dos limites, contradições e possibilidades do tema para inseri-lo no 

contexto do Ensino Médio Integrado. 

 

5.3.3 O princípio da interdisciplinaridade adotado pelo Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

 

 

A interdisciplinaridade é reconhecida pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) como uma das possibilidades 

de se efetivar a integração como princípio. A integração pode ser definida nos 

múltiplos sentidos apontados por Ramos (2014), em que a concebe como 

possibilidade de formação omnilateral, em indissociabilidade entre ensino básico e 

profissional, e em conceber a totalidade do conhecimento. Em seu PPP, consta que 

esse princípio é válido “tanto para a educação básica, como para a educação 

profissional” (IFRN, 2012a, p.21). 

Percebe-se então por esse arranjo que o IFRN toma o movimento 

interdisciplinar como um princípio organizador curricular, tal qual os DCNs e PCNs, 

mas que contempla uma outra filosofia de materializar o diálogo entre as disciplinas, 

adotando-se eixos que estruturam o currículo integrado, tais como o trabalho, a 

ciência, a tecnologia e a cultura. 

É, no entanto, no plano da prática pedagógica que a orientação se dá por 

meio da interdisciplinaridade, reforçando-a como princípio do currículo integrado. 

Além desta, a contextualização e a flexibilidade também são princípios apontados 

que norteiam as ações dos docentes.  

Com relação ao princípio da interdisciplinaridade, o documento afirma que 

este é  

 

[...] princípio basilar que visa estabelecer elos de complementaridade, de 
convergência, de interconexões, de aproximações e de intersecção entre 
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saberes de diferentes áreas. Do ponto de vista da materialização na prática, 
implica uma organização curricular e didático-pedagógica pautada na 
integração e na contextualização de conhecimentos. A interdisciplinaridade 
utiliza-se de estratégias de ensino e aprendizagem que possibilitam, ao 
mesmo tempo, um diálogo com as bases científicas, com a vida em 
sociedade, com a atividade produtiva e com as experiências subjetivas, 
favorecendo, aos alunos, uma formação integral. (IFRN, 2012a, p. 67). 

 

Vê-se, portanto nesta conceituação que se adota a perspectiva curricular e 

didática para se conceber a interdisciplinaridade (LENOIR, 2012), e que a utilização 

de estratégias de ensino-aprendizagem do ponto de vista prático, aproxima-se mais 

de uma visão instrumental, do que uma visão histórico-social. 

Para reforçar ainda mais este aspecto do discurso interdisciplinar no 

documento, retomam-se conceitos e concepções dos autores da vertente humanista 

(Fazenda e Japiassu), tais como a atitude dos sujeitos, a intencionalidade e 

necessidade dos projetos coletivos, e o problema centrado apenas no domínio dos 

conhecimentos. 

A interdisciplinaridade, então, é idealizada como um princípio que orientará as 

práticas integradoras, mas que na prática é materializada a partir de estratégias que 

busquem a aproximação das disciplinas, levando-se em conta a totalidade do 

conhecimento, as questões locais e globais e os problemas profissionais. 

Portanto, de acordo com o documento norteador das ações e práticas 

educativas do IFRN (PPP), a vertente adotada é a humanista, apesar de se mostrar 

em contradição com os pensadores do projeto integrado, inclinados para uma visão 

sócio-crítica da realidade. 

Essa incoerência pode refletir em práticas equivocadas por parte dos 

docentes, assim como limitar o processo de aprendizagem a situações pontuais, 

pouco reflexivas, e que desconsiderem a materialidade da produção do 

conhecimento científico e a nossa relação dialética com o mundo. 

 

5.4 CONCEPÇÃO DOCENTE SOBRE INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A análise do discurso docente foi realizada de forma generalizada, 

percebendo em cada discurso, cada enunciado que denotasse as categorias 

elencadas, assim como fez-se uma análise separando as áreas de conhecimento 

(Profissionalizante, Humanas, Ciências Exatas e da Natureza e Linguagens). Para 

efeitos práticos, as disciplinas de Artes e Educação Física foram agrupadas em 
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áreas de conhecimento diversa do que determina os documentos oficiais do MEC 

(Humanas e Ciências Exatas e da Natureza, respectivamente), devido seus objetos 

de estudo e origem epistemológica.  

Ainda, houve a colaboração de dois docentes de disciplinas do núcleo 

articulador (Gestão/Empreendedorismo e Segurança do Trabalho), no qual devido 

ao seu caráter próximo com a profissionalização seus discursos foram incluídos na 

área Profissionalizante. As respostas dos docentes em relação às categorias 

elencadas estão representadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Categorias e subcategorias encontradas nos relatos dos docentes 

Categorias Subcategorias 
Número de 

unidades de 
registro 

Definição 

 Interação de conteúdos; 2 

 Interação de disciplinas; 38 

 Interação de áreas do 
conhecimento/campos do saber, 

19 

Domínio 

 Interdisciplinaridade científica; 2 

 Interdisciplinaridade escolar; 5 

 Interdisciplinaridade profissional, 1 

Finalidade 

 Produção e reconhecimento da 
complexidade do conhecimento (saber-
saber); 

8 

 Resolução de problemas, projetos, 
produtos ligados à realidade cotidiana 
(saber-fazer); 

13 

 Desenvolver atitudes e valores, tais como 
a cooperação, a autonomia e valores 
humanitários (saber-ser). 

1 

Fonte: autoria própria  

   

Ao analisar o discurso dos professores para a categoria Definição, percebe-se 

que não existem diferenças entre concepções de professores que fazem parte do 

núcleo propedêutico e o núcleo tecnológico/articulador. A maioria tem como 

definição de interdisciplinaridade uma interação/diálogo que ocorre entre duas ou 

mais disciplinas. Esta visão mostra que para os professores, a ação interdisciplinar 

pressupõe a presença das disciplinas e seus conteúdos em articulação.  

Do mesmo modo, ao separar a análise dos discursos pelas áreas de 

conhecimento (Profissionalizante, Humanas, Ciências da Natureza e Linguagens), 

ainda permanece uma predominância da concepção de interdisciplinaridade como a 

interação das disciplinas. 
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Pode-se destacar algumas falas docentes que trazem mais alguns elementos 

para análise:  

 

“Um diálogo entre duas ou mais disciplinas, de.maneira que uma não 
sobreponha a outra” (ART2). 
“Integração acadêmica entre disciplinas da mesma área ou afins” (SOC3). 
“Relação de confluência entre as disciplinas ou campos do saber” (GEO2) 

 

O professor ART2 enfatiza o equilíbrio que deve haver na relação entre as 

disciplinas. Em uma ação interdisciplinar não existe uma disciplina que deve se 

sobrepor a outra. Este tipo de relação representa uma das formas equivocadas, 

denominada por Lenoir (1998) de dominância. A interdisciplinaridade deve surgir da 

intersubjetividade dos sujeitos especialistas, em que a comunicação entre eles 

favoreça o incremento aos saberes por eles trazidos.  

Para o professor SOC3 a interdisciplinaridade só ocorre quando a articulação 

se dá entre disciplinas da mesma área de conhecimento, ou pelo menos que 

apresentam alguma afinidade. Esta concepção restringe o fazer interdisciplinar aos 

campos de conhecimento historicamente produzidos. A concepção do professor 

representa uma dificuldade de dimensionar a atividade interdisciplinar e diferenciá-la 

dos arranjos multi e pluridisciplinares, uma vez que nada impede que áreas não 

afins troquem objetos e métodos uma da outra.  

O professor GEO2 define em seu discurso que a interdisciplinaridade pode 

envolver tanto a relação entre as disciplinas, como os campos do saber. Outros 

professores também apresentam discursos que alternam entre a interação ser dada 

entre as disciplinas, ou entre as áreas de conhecimento e saberes diversificados 

como o INF7, INF2, HIS3, FIL1. Estes discursos mostram que estes docentes 

concebem que a ação interdisciplinar está para além das fronteiras disciplinares. 

Reconhece a importância dessa sistematização do conhecimento, mas a busca do 

saber não se restringe a esses domínios epistêmicos.  

Ao propor que a interdisciplinaridade se trata de um arranjo proposto por 

disciplinas, este pode se dar de forma diferenciada. Essas relações podem propiciar 

uma integração e articulação real, mas também podem apenas promover uniões 

frágeis e artificiais (LENOIR, 1998). Dizer que as disciplinas dialogam entre si, não é 

suficiente para caracterizar a interdisciplinaridade. Por isso, Jantsch, na obra de 

Japiassu (1976) propõe a seguinte classificação para estabelecer essas diferenças:  
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a) Multidisciplinaridade, quando as disciplinas se juntam, mas pouco trocam de 

informações;  

b) Pluridisciplinaridade, quando existe uma troca entre as disciplinas afins;  

c) Interdisciplinaridade, quando existe uma troca real e recíproca entre as 

disciplinas orientadas por um nível superior (problema);  

d) Transdisciplinaridade, quando as disciplinas interagem entre si, assim como 

os níveis orientadores acima.  

 

Definir interdisciplinaridade é um desafio até para os especialistas. O termo 

recebe diferentes orientações e concepções dependendo dos objetivos de pesquisa, 

do campo de atuação e até mesmo da cultura em que o estudo é proposto. Pombo 

(1993), por exemplo, tenta definir as interações possíveis entre disciplinas por meio 

da etimologia dos prefixos que cada termo recebe. Assim, para a autora multi e pluri 

são sinônimos, inter representa uma relação intermediária e trans enfatiza uma 

relação de atravessamento, de superação. Portanto, existe um gradiente de 

interação entre as disciplinas que vai de uma condição mais fraca (multi e pluri) e 

segue até a superação de suas barreiras (transdisciplinaridade). A 

interdisciplinaridade representa a condição intermediária desse gradiente, onde a 

interação é mais profunda e as contribuições para as disciplinas envolvidas são 

significativas. Para Nicolescu (1999), no Manifesto da Transdisciplinaridade, a 

pluridisciplinaridade tem como finalidade uma investigação sobre um determinado 

objeto disciplinar, ampliando sua compreensão pelo olhar de diferentes disciplinas. 

Já a interdisciplinaridade implica em uma transferência de métodos de uma 

disciplina para outra, mas tanto a pluridisciplinaridade como a interdisciplinaridade 

se situa em uma pesquisa disciplinar, enquanto que na transdisciplinaridade a 

pesquisa transcende a um objeto disciplinar, está relacionada a uma visão complexa 

do mundo e invoca a unidade do conhecimento.    

A segunda subcategoria corresponde à interação entre áreas do 

conhecimento/campos do saber. Alguns professores definem que o movimento 

interdisciplinar extrapola o campo das disciplinas e compreende como uma 

articulação entre as diversas áreas de conhecimento, ou campos do saber. Neste 

caso, não são as disciplinas que guiam as ações interdisciplinares, mas um objetivo 

comum, uma temática, ou objeto de estudo, dando um enfoque globalizador 
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(ZABALA,1998). Estes podem ser realizados por meio de projetos propostos ou 

mecanismos de resolução de problemas. Algumas falas dos professores que se 

encaixam nesta subcategoria: 

 

“Interagir diferentes áreas em prol de solidificar algum conhecimento em 
comum” (INF4). 
“Abordar temas referentes a diversas áreas do conhecimento de forma 
transversal” (INF5). 

 

O professor INF4 atribui como interdisciplinaridade a interação de diferentes 

áreas com a finalidade da solidificação de um conhecimento específico. Ou seja, 

considera que a interdisciplinaridade promove a interação das áreas para o 

aprofundamento de conhecimentos, considerando suas diferentes perspectivas. 

Pedro Demo define a interdisciplinaridade como “[...] como a arte do 

aprofundamento com sentido de abrangência, para dar conta, ao mesmo tempo, da 

particularidade e da complexidade do real” (DEMO, 1998, p. 88-89). Ou seja, pelo 

movimento interdisciplinar podemos tanto aprofundar conhecimentos específicos, 

como também podemos ampliar concepções generalizadoras. 

O professor INF5 considera como forma de se fazer o movimento 

interdisciplinar a transversalidade. O termo transversal pode se referir que os temas 

propostos atravessam as barreiras disciplinares e podem ser alvo de estudos das 

diferentes disciplinas. Mas também pode se referir aos chamados temas 

transversais, estratégia proposta pelos PCNs, juntamente com a 

interdisciplinaridade. Os primeiros eram temáticas globais com a finalidade de 

contextualização dos conteúdos disciplinares que poderiam ser trabalhados em 

todas séries de ensino fundamental. Já o segundo, era uma forma de organizar o 

currículo das escolas a fim de estabelecer a articulação entre as disciplinas no 

ensino médio. Portanto, trabalhar de forma transversal a interdisciplinaridade é uma 

possibilidade, mas esta não se restringe apenas a essa estratégia. 

Em relação à subcategoria de interação dos conteúdos encontramos dois 

relatos que podem ser encaixados nesta subcategoria. 

 

“Lecionar o conteúdo de sua disciplina fazendo sempre relação com as 
outras disciplinas [...]” (GEO3). 
“Relação de dois ou mais conhecimentos, ou seja, quando trabalhamos com 
com a disciplina de análise físico-química e conceitos de químicos e 
tecnologia de processamento” (API1). 
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O professor GEO3 concebe a interdisciplinaridade como uma perspectiva de 

estabelecer relações entre os conhecimentos. Para ele, está ocorrendo 

interdisciplinaridade sempre quando se faz essas associações, mesmo que seja 

apenas de forma discursiva nas aulas. Embora alguns teóricos defendam que não é 

preciso a parceria e o diálogo entre disciplinas para haver a interdisciplinaridade 

(FRIGOTTO, 2011; SEVERINO, 2011), um professor ao assumir uma postura de 

autossuficiência não se abre a possibilidade de diálogos com outras subjetividades 

que podem acrescentar novas dimensões conceituais e experienciais para a prática 

educativa.  

Já o professor API1 estabelece uma relação de interdisciplinaridade quando 

existe a associação de dois ou mais conhecimentos, mas exemplifica que estes 

conhecimentos podem ser dados dentro de uma mesma disciplina, quando esta 

apresenta conteúdos que são derivados de diferentes áreas do conhecimento. Este 

professor reconhece, portanto, uma interdisciplinaridade disciplinar. Sobre este 

ponto, Pombo (2006) reconhece que existem novas configurações de campos 

científicos e o surgimento de disciplinas cuja gênese provém da fusão ou articulação 

de diferentes campos do saber. São as chamadas interdisciplinas e interciências. O 

professor neste discurso confunde uma prática interdisciplinar com a natureza 

interdisciplinar de certas disciplinas. 

Com relação à categoria domínio, foram encontradas poucas unidades de 

registros que evidenciassem a presença de elementos que denotassem o campo de 

atuação científico e profissional. Estas falas ficaram restritas aos professores do 

núcleo tecnológico. O mais recorrente foi a menção à subcategoria 

interdisciplinaridade escolar, principalmente por meio de termos como ensino e 

aprendizagem. Os professores API1 e GEO3 mencionados acima, ao propor uma 

definição de interdisciplinaridade associada à interação de conteúdos, destacam um 

campo de atuação da interdisciplinaridade escolar. Outras falas que podem ser 

enquadradas nesta subcategoria são:  

 

 “Considero que a interdisciplinaridade é [...] a interação entre diferentes 
campos do conhecimento contribuem para a construção de novos saberes 
em prol da melhoria do processo de ensino e aprendizagem” (HIS1). 
“É a capacidade de trabalhar e integrar diferentes disciplinas/ áreas em 
suas atividades de pesquisa, ensino e extensão” (INF7). 
“Interdisciplinaridade diz respeito à integração de conhecimentos de dois ou 
mais componentes curriculares, visando à abordagem de conteúdos teórico-
práticos de uma forma mais ampla e completa [...]” (POR1). 



104 

 

“Um elo elementar para a ocorrência de uma aprendizagem significativa” 
(BIO3). 
“Uma alternativa para a educação integrada acontecer plena e 
efetivamente” (SOC1). 

 

O professor HIS1 ao trazer a interdisciplinaridade como um diálogo de 

saberes e metodologias, coloca diferentes dimensões que a interdisciplinaridade 

pode atuar (epistemológica e metodológica). Ainda, reconhece que a junção entre as 

áreas do conhecimento não é fortuita, mas que implica em novos saberes que 

podem ser utilizados na dimensão escolar para aprimorar o processo de ensino e 

aprendizagem. 

É interessante perceber que a interdisciplinaridade pode ser vista por uns 

como uma associação de saberes e perspectivas diferenciadas de áreas do 

conhecimento já consagradas, enquanto outros podem atribuir emergência na 

associação das disciplinas, ao passo que novos conhecimentos que não pertencem 

às áreas de conhecimento podem surgir. Um exemplo disso é a área de educação 

que se apropria de conhecimentos da psicologia, da sociologia e das ciências 

políticas para produzir conhecimentos próprios da sua área. A compreensão de que 

a interdisciplinaridade pode resultar em novos conhecimentos a partir do diálogo 

entre os sujeitos e seus conhecimentos disciplinares, está coerente com os 

pressupostos de Japiassu (1976).  

O professor INF7 abrange em seu discurso as dimensões científica, escolar e 

profissional da interdisciplinaridade, uma vez que menciona a importância da mesma 

nos campos de atuação da pesquisa (científica), do ensino (escolar) e da extensão 

(profissional). Este professor reconhece o papel da interdisciplinaridade como 

princípio norteador das práticas educativas que permeiam o IFRN.  

O professor POR1 ao colocar o termo componentes curriculares destaca o 

papel da interdisciplinaridade na dimensão escolar, visando o entendimento dos 

conteúdos tanto teóricos, como práticos de forma mais completa.  

O professor BIO3 coloca que a interdisciplinaridade é um elo fundamental 

para a aprendizagem significativa. Neste ponto, ele não deixa claro se está se 

referindo a uma aprendizagem que considera os conhecimentos prévios 

(Aprendizagem Significativa de Ausubel), ou se enfatiza o processo de 

aprendizagem mais efetivo. De todo modo, sua concepção não diz muito sobre o 
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que pensa sobre a natureza da interdisciplinaridade, mas reconhece que este 

movimento pedagógico colabora para uma aprendizagem significativa. 

O professor SOC1 também responde de forma evasiva, não enfatizando no 

processo de aprendizagem, mas concebe a interdisciplinaridade como uma opção 

para a educação integrada. Este professor é o único que estabelece a relação entre 

educação integrada e interdisciplinaridade, embora de forma vaga, sem mencionar 

de que forma o movimento interdisciplinar pode contribuir para a eficácia do 

processo integrado educativo.  

A educação integrada, se tomada como a que se propõe no IFRN, tem como 

pretensão a integração dos conhecimentos da formação geral com a 

profissionalizante (IFRN, 2012a). Esta pode ocorrer com ou sem 

interdisciplinaridade, uma vez que as disciplinas profissionalizantes têm em sua 

essência uma condição interdisciplinar. No entanto, concordamos com o 

posicionamento do professor que movimentos interdisciplinares contribuem ainda 

mais para que uma educação integrada ocorra com mais efetividade.  

Para Fazenda (2012), a interdisciplinaridade escolar possui objeto e 

finalidades próprias que a diferencia da interdisciplinaridade científica. Ao tratar da 

dinâmica escolar, trazendo como proposta articulações possíveis de saberes e 

disciplinas, seja em nível de sala, seja em nível curricular, organizando propostas 

metodológicas, programas de estudo, configura a chamada interdisciplinaridade 

escolar.  

A subcategoria interdisciplinaridade científica também foi mencionada em dois 

discursos de professores, quando estes atribuem o papel da pesquisa como 

integrante importante para o exercício de ações interdisciplinares. Um deles foi já 

mencionado acima (INF7) e o outro foi proferido pelo professor INF2. 

 
“A interdisciplinaridade, nada mais é do que o diálogo entre duas ou mais 
disciplinas para desenvolvimento da pesquisa. Isso, proporciona um maior 
escopo de estudo e consequentemente aumenta a possibilidade uma 
análise mais diversificada por diferentes áreas de conhecimento” (INF2). 

 

Diferente do professor INF7 que destaca os três campos de atuação possíveis 

para a interdisciplinaridade, INF2 foca apenas na importância da dimensão científica 

da interdisciplinaridade. As disciplinas dialogam entre si com a finalidade de 

responder de forma mais abrangente os problemas científicos.  
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Por fim, a subcategoria interdisciplinaridade profissional foi a menos 

mencionada, com apenas um professor (INF7) que menciona a importância da 

interdisciplinaridade para fomentar atividades de extensão. Esperava-se que os 

professores do núcleo tecnológico fizessem mais menção em seus discursos desse 

viés ao relatarem suas concepções. No entanto, a maioria deles não fizeram a 

articulação entre seu campo de atuação mais próximo e o movimento 

interdisciplinar, demonstrando que entendem a interdisciplinaridade como uma 

esfera meramente aplicada em um contexto escolar.  

A última categoria analisada apresenta relatos que dizem respeito à finalidade 

da interdisciplinaridade. Em relação à subcategoria produção e reconhecimento da 

complexidade do conhecimento, a maioria das unidades de registro foram 

encontradas entre os professores do núcleo estruturante (propedêuticas). Apenas 

um professor do núcleo tecnológico (INF6) menciona a relação da 

interdisciplinaridade com a produção do conhecimento, assim mesmo reconhecendo 

também o viés utilitário da ação interdisciplinar. Algumas das falas dos professores 

que representam esta subcategoria: 

 

“Uma forma de ver e trabalhar o conhecimento de uma forma mais integral, 
sem a necessidade de fatiar o conhecimento” (QUI1). 
“Unir as diversas áreas do conhecimento com o objetivo de proporcionar ao 
aluno uma visão holística acerca do conhecimento, demonstrando como a 
os conhecimentos estão relacionados e interdependentes!” (BIO2) 
“Abordagem acerca de um fenômeno/objeto à luz dos conhecimentos de 
várias disciplinas, compreendendo como os conhecimentos de disciplinas 
diferentes interagem para formular um conceito ou compreensão mais 
abrangente e complexa do fenômeno pesquisado” (FIL2). 

 

O professor QUI1 aborda a integralidade do conhecimento, e reconhece que a 

forma como este é socializado se dá de modo fragmentado. Os primeiros 

movimentos interdisciplinares dos anos 70, tinham como objetivo exatamente 

combater esta fragmentação do conhecimento, produto da superespecialização e 

das origens positivistas de se conceber a ciência (JAPIASSU, 1976). O professor 

BIO2 vem em encontro com essa concepção ao dizer que a união das áreas dos 

conhecimentos, relacionados e interdependentes, proporcionam uma visão holística, 

ou seja, do todo.  

O professor FIL2 relata a natureza complexa dos fenômenos e objetos 

pesquisados pela ciência. Por ser complexo, o fenômeno ou o objeto a ser estudado 

só pode ser plenamente compreendido quando as diferentes disciplinas se auxiliam 
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na busca da unidade do saber. A teoria da complexidade traz à tona o surgimento de 

novos problemas epistemológicos, sociais e éticos que não pertencem a nenhuma 

esfera disciplinar, mas que podem ser iluminados por elas (NICOLESCU, 1999).  

O saber-saber, resultante de um modo de pesquisa próprio da cultura 

francófona (LENOIR, 2005), decorre de uma busca acadêmica sobre a natureza do 

objeto interdisciplinar. Seu propósito é conhecer de que forma os conhecimentos 

podem ser articulados para responder aos grandes problemas da humanidade. Está 

atrelado a essa concepção o conceito de complexidade, que é bem trabalhado por 

Morin. O saber complexo é um saber que transcende o domínio das disciplinas e 

não possui uma lógica linear inerente, mas sim predomina neste a circularidade, a 

incerteza e a autorregulação (MORIN, 2011).  

Com relação à subcategoria de resolução de problemas, projetos e produtos e 

práticas relacionadas ao cotidiano, era esperado que os professores do núcleo 

tecnológico enquadrassem seus discursos nesta concepção, uma vez que sua 

formação profissionalizante pressupõe a utilização de saberes diferenciados para 

intervir na prática profissional. Dos 18 professores do núcleo tecnológico/articulador, 

8 deixaram explícitos em seus discursos a finalidade do saber-fazer. Para o núcleo 

estruturante, a relação é mais equilibrada entre concepções de saber-saber (7) e 

saber-fazer (8). Alguns desses discursos são mencionados abaixo. 

 

“Unir o conhecimento de vários campos do saber para o desenvolvimento 
de um projeto, produto (ALI1).  
A relação de duas ou mais disciplinas com o objetivo de produzir 
conhecimento, produto ou prover serviços de forma não isolada [...]” (INF6). 
“Unir conteúdos de disciplinas diferentes que possam ser trabalhadas em 
conjunto relacionando com fenômenos do cotidiano” (QUI5). 
“Envolvimento de várias disciplinas em situações problema” (MAT2).  

 

O professor ALI1 associa a interdisciplinaridade com um fim fora dela mesma, 

ou seja, atribui um viés utilitário. No caso, a interdisciplinaridade requer a união de 

vários conhecimentos para o desenvolvimento de ações externas ou confecções de 

produtos. O professor INF6 também atribui um viés utilitário para a 

interdisciplinaridade quando se refere ao objetivo de desenvolver produtos ou prover 

serviços, mas reconhece que existe no movimento interdisciplinar uma finalidade 

possível de produção de conhecimento. Pela fala do professor, este alia o saber-

saber e o saber-fazer da interdisciplinaridade.  
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O professor QUI5 traz que a contribuição da interdisciplinaridade se dá pela 

compreensão mais adequada da realidade cotidiana. Os conteúdos disciplinares 

podem retratar aspectos da realidade, mas não pressupõem uma compreensão 

fechada da mesma. Ao trabalhar interdisciplinarmente, pode-se atribuir aspectos de 

fenômenos cotidianos, mas não é condição obrigatória. Outra finalidade possível 

seria a resolução de problemas acadêmicos específicos que tratam de questões 

mais abstratas. A perspectiva da globalização das aprendizagens, defendida por 

Zabala (1998) e Sacristán e Gomes (1998) discute a possibilidade de inserir nos 

currículos escolares a dimensão social e cultural como central na organização das 

atividades escolares. 

Outra concepção para o saber-fazer é a perspectiva da resolução de 

problemas. O professor MAT2 traz em seu discurso que o papel da 

interdisciplinaridade reside justamente no desvendamento de problemas, que podem 

ser de natureza acadêmica, ou abordar a realidade sócio-cultural. Não fica claro no 

discurso do professor se esses problemas são disciplinares, ou se abrangem 

problemas reais. 

Ainda dentro desta subcategoria, encontram-se a fala dos professores que 

atribuem à interdisciplinaridade um movimento que visa atender a um objetivo 

comum.   

“O envolvimento de duas ou mais disciplinas contribuindo com um mesmo 

objetivo em comum” (ING2). 
“O envolvimento de múltiplas disciplinas e seus saberes para obter êxito 
quanto a um objetivo comum” (ESP). 
“Unir duas ou mais disciplinas com um objetivo em comum” (INF8). 
“Unificar conteúdos para um objetivo comum” (INF1). 

 

Ao relacionar a união das disciplinas para atender um objetivo comum, estes 

dão uma finalidade exterior à interdisciplinaridade, caracterizando-a como uma 

atividade orientada para um fim, que pode ser pedagógico, profissional ou científico. 

Esta concepção pressupõe um arranjo artificial dos saberes e disciplinas, 

determinando o caráter instrumental deste procedimento (ETGES, 2011). Esta 

concepção de objetivo comum se encaixa com a perspectiva da definição de Jantsch 

que pressupunha uma ordem hierarquicamente superior (o objetivo comum) 

definindo o diálogo e as trocas recíprocas entre as disciplinas (JAPIASSU, 1976). 

A última das subcategorias refere-se a uma finalidade vivencial da 

interdisciplinaridade.  Mais do que entender a interdisciplinaridade como objeto de 



109 

 

conhecimento em busca da unidade do saber, ou de instrumento de aplicações 

práticas do cotidiano, esta concepção se refere aos valores e atitudes adquiridos 

quando se propõe uma atividade interdisciplinar. Esta última subcategoria é 

decorrente da filosofia de trabalho proposta por Ivani Fazenda, que atribui à parceria 

condição indispensável para o desenvolvimento de ações interdisciplinares. Para 

ela, essa parceria pode ser exercida entre pares de diferentes especialidades, entre 

o professor e seus estudantes, assim como entre o sujeito que pesquisa e suas 

fontes bibliográficas (FAZENDA, 2012). 

Ao analisar os discursos docentes, percebe-se que não existem referências 

diretas de suas concepções se referindo a essa finalidade vivencial. Mas podemos 

depreender de algumas falas antecedentes que podem inferir em um trabalho de 

parceria e a colaboração dos envolvidos. 

 

“A união de diferentes disciplinas em um projeto único, trabalhando de 
forma conjunta” (GE). 
“É uma ação resultante de um planejamento com contribuição de diversas 
disciplinas’ (ALI2). 

 

O professor GE enfatiza o trabalho conjunto das diferentes disciplinas na 

construção de um projeto único. Um projeto pode ser elaborado individualmente, 

mas ao envolver diferentes disciplinas e saberes específicos, seu desenvolvimento 

se torna mais eficiente quando se há colaboração das partes envolvidas e 

integração dos sujeitos que dominam os diferentes saberes. Da mesma forma, ALI2 

atribui à interdisciplinaridade uma ação resultante de um planejamento prévio, o que 

predispõe a parceria entre os sujeitos de diferentes áreas do conhecimento. Este 

professor aborda um ponto interessante defendido por Fazenda (1996), quando a 

autora menciona que a maioria dos trabalhos interdisciplinares se dão por meio da 

improvisação, contatos externos e circunstâncias aleatórias e que se faz necessário 

um planejamento prévio entre os participantes. 
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CAPÍTULO 6: PRÁTICAS INTEGRADORAS, O TRABALHO COM PROJETOS E 
OS PROJETOS INTEGRADORES 

 

 

Neste capítulo aborda-se sobre os projetos integradores, buscando as raízes 

da abordagem de projetos para revelar como esse instrumento pedagógico pode ser 

articulado com as concepções de um currículo integrado e de que forma sua 

estrutura foi pensada, utilizando como referência o modelo adotado no IFRN.  

 

6.1 PRÁTICAS INTEGRADORAS E O TRABALHO COM PROJETOS 

 

A materialização do currículo integrado se dá a partir da efetivação das 

práticas educativas que promovem a integração. Esta não pode se restringir apenas 

ao modelo formal de articular os conhecimentos e saberes disciplinares, mas deve 

propiciar uma reflexão ético-política sobre o papel do trabalho como princípio 

educativo, que permita que os sujeitos a partir dele criem as condições necessárias 

para sua sobrevivência e existência (ARAUJO, 2014). 

Assim, as práticas integradoras propostas para um currículo integrado devem 

valorizar o aspecto humano dos estudantes, rompendo com a dicotomia entre 

trabalho intelectual e manual, e também dotando esses indivíduos de uma formação 

omnilateral (artes, ciências, cultura, tecnologia, política, ética) e politécnica. Entender 

esses aspectos são cruciais para a realização de um processo pedagógico que se 

firme com as propostas do currículo integrado (RAMOS, 2014a). 

Dentre as possibilidades de práticas educativas que permitam uma maior 

reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem, estão os trabalhos com projetos 

por envolverem um maior dinamismo em seu desenvolvimento, estar centrado nas 

ações dos sujeitos aprendentes e apresentarem caráter processual que está 

passível de situá-lo como produção histórica e dialética (ARAÚJO, 2008). 

A ação pedagógica por meio de projetos tem sido apontada tanto por 

estudiosos, quanto pelos documentos oficiais do MEC (PCNs, DCNs), como uma 

metodologia que favorece a aquisição do conhecimento, ressignificando o processo 

de ensino-aprendizagem (IFRN, 2012a). 

A abordagem por meio de projetos não é uma prática recente, ela tem início a 

partir da concepção de um ensino centrado na aprendizagem do estudante, 
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movimento que foi proporcionado pelos adeptos da Escola Nova no início do século 

XX. Um dos maiores contribuidores para esta revisão de pensamento sobre os 

processos educativos foi o filósofo americano John Dewey (1859-1952).  

Dewey criticava o ensino tradicional, cujo processo educativo era linear, 

memorístico e centrado na figura do professor. O ensino se dava por transmissão de 

saberes acumulados pela humanidade, de forma mecânica e sem relação com os 

aspectos cotidianos. Na concepção do ensino tradicional, as crianças e jovens eram 

instruídas, principalmente por meios disciplinares, com a finalidade de se tornarem 

adultos intelectuais, incorporando os saberes e valores culturais da humanidade 

(LOPES, 2008). 

Em oposição a este pensamento, Dewey acreditava que a escola não era 

uma instituição desvinculada dos aspectos da sociedade, mas se conformava como 

uma microesfera dela. O aprendizado, desse modo, deveria se dar observando as 

necessidades da sociedade e de uma perspectiva democrática, onde o componente 

da experiência do estudante seria o diferencial para torná-lo atuante em uma 

sociedade em transformação (VALDEMARIN, 2010). 

Dewey, portanto, rompe com uma concepção de uma educação que formará 

o estudante para uma vida futura (a vida adulta), revelando que a escola faz parte da 

vida, e que o processo de aprendizagem não pode ser dissociado dos aspectos de 

seu desenvolvimento enquanto cidadão. Este modo de pensar de Dewey influenciou 

um de seus discípulos, William Kilpatrick (1871-1965), que materializou sua 

concepção de ensino em um método conhecido como o de projetos (ZABALA, 

1998). 

O método de projetos foi cunhado dessa forma, pois implicava em um modelo 

educacional intencional. Este método então seria o primeiro arcabouço pedagógico 

de uma abordagem por projetos, onde os estudantes problematizam certos aspectos 

da vida pessoal e de seu interesse. Por meio de investigações tentavam buscar as 

respostas, com o auxílio do professor, que funcionava como um facilitador. Neste 

processo, as disciplinas não são fins educacionais, mas apenas meios de se obter o 

conhecimento (LOPES; MACEDO, 2011).  

É de se ressaltar, no entanto, que a concepção de projetos nasce como uma 

metodologia prática para a resolução de problemas que normalmente estavam 

restritos aos interesses dos estudantes e à esfera escolar.   
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Os modelos experimentais escolares da Escola Nova requeriam recursos 

para implantação de novos materiais e as condições especiais destinadas nestes 

espaços. Resultou daí que essa tentativa de mudança de sistema escolar atendia 

somente às elites, e que excluía desse processo as classes populares e 

marginalizadas. Tanto Dewey como Kilpatrick estavam mais preocupados com os 

aspectos psicológicos e de desenvolvimento das crianças, e não consideravam o 

processo educativo situado em uma base histórica e contraditória da luta de classes.  

 

[...] Com efeito, ao enfatizar a "qualidade do ensino", ela (a Escola Nova) 
deslocou o eixo de preocupação do âmbito político (relativo à sociedade em 
seu conjunto) para o âmbito técnico-pedagógico (relativo ao interior da 
escola), cumprindo ao mesmo tempo uma dupla função; manter a expansão 
da escola em limites suportáveis pelos interesses dominantes e desenvolver 
um tipo de ensino adequado a esses interesses (SAVIANI, 1999, P.11) 

 

O trabalho com projetos que se pretende para o EMI, portanto, visa superar 

essa característica marcante dos projetos da Escola Nova, uma vez que se ancora 

em pressupostos histórico-críticos: é preciso levar em consideração a realidade 

concreta (da luta de classes) e inserir os elementos educativos necessários para sua 

transformação.  

Na atualidade, um dos proponentes ao trabalho com projetos de trabalho é o 

espanhol Fernando Hernandez. Este psicólogo realizando um trabalho junto aos 

docentes da Escola Pompeu Fabra em Barcelona, construiu uma matriz curricular 

organizada por projetos e que influenciou as reformas educacionais no Brasil. 

Hernandez e Ventura (1998) defendem a abordagem de projetos de trabalho 

não como um método, mas como uma postura diferenciada das práticas docentes. 

Os projetos de trabalho surgem da necessidade de se trabalhar com a globalização 

dos conhecimentos, o acesso aos saberes gerais e locais, principalmente 

considerando o cenário de mudanças tecnológicas, sociais, culturais, ambientais e 

políticas que estamos imersos. Esta abordagem ainda está de acordo com as 

exigências da interdisciplinaridade como princípio e consideram como fundamental a 

aprendizagem significativa dos estudantes (LOPES; MACEDO, 2011). 

Portanto, a abordagem de projetos de trabalho de Hernandez e Ventura 

(1998), ressignifica o processo de aprendizagem, centralizando as ações na 

interação entre aluno e professor, e possibilita um aprendizado global a partir de 

problematizações que escapam os saberes disciplinares e fragmentados.  
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O método de projetos de Kilpatrick e os projetos de trabalho de Hernandez e 

Ventura, representam metodologias de aprendizagem que visam extrapolar os 

limites disciplinares e trabalhar em uma perspectiva globalizante o conhecimento. No 

entanto, ambos modelos se baseiam em atividades fundamentadas em uma 

perspectiva instrumental e psicológica, e desconsideram a dimensão ético-política 

como finalidade educativa. 

Adotando perspectivas críticas de práticas pedagógicas, Araújo (2014) vem 

relatar o trabalho pedagógico desenvolvido por Pistrak (2000) e seu método de 

complexos. Para Pistrak,  

 

[...] o trabalho coletivo corresponde a uma tarefa coletiva entendida como 
uma unidade, ou seja, requer a responsabilidade coletiva pelo trabalho. 
Para este educador soviético é o trabalho coletivo que revela a essência da 
escola socialista, tornando-se uma categoria central da sua proposta de 
pedagogia. O coletivo é entendido por ele não como a negação simples do 
indivíduo ou de sua individualidade, mas como crítica às práticas 
individualistas.  (Pistrak 2000 apud ARAÚJO, 2014, p. 68) 

 

De acordo com Araújo (2014), o método de complexos representava uma 

forma de organização do trabalho pedagógico por meio de temas gerais que 

tivessem relevância central com a realidade social. A partir desses desse tema 

central poderia ser desencadeado sub-temas, de forma que os estudos desses 

complexos pudessem revelar a totalidade dos fenômenos sociais.  

O planejamento do método de complexos é sempre iniciado com a escolha 

coletiva de um tema de relevância social. A partir daí cada disciplina elabora seu 

plano de trabalho individual que é apreciada pela equipe pedagógica, onde é 

elaborado um plano de trabalho integrando os objetivos das disciplinas (ARAÚJO, 

2014). 

Este autor também enfatiza a importância do método de projetos, desde que 

estes projetos assumam as seguintes características: atividade intencional com 

finalidades à emancipação social; responsabilidade e autonomia dos estudantes; 

busca de resolução de problemas que tenha como foco a realidade social e que 

permeie o processo reflexivo em seu desenvolvimento; projeto de natureza flexível 

em relação aos objetivos inicialmente propostos, aos métodos utilizados, tempo e 

recursos.   

O trabalho com projetos capacita os estudantes a vivenciarem saberes 

múltiplos, que envolvem diferentes habilidades e competências, mas que não se 
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limitam apenas a adquirir adaptabilidade técnica e produtiva. Potencialmente, o 

trabalho com projetos pode ir além ao conceber os projetos como um devir, um vir a 

ser, que é o horizonte do processo educativo. Trabalhar com projetos é 

compreender as incertezas do mundo, é abraçar as multiplicidades de pensamento e 

estimular a pesquisa no processo formativo (ARAÚJO, 2008).  

Tal forma de organizar o fazer pedagógico leva os alunos à busca de 

conhecimento a partir da problematização de temas, do aprofundamento dos 

estudos, da interdisciplinaridade e do desenvolvimento de atitudes colaborativas e 

investigativas. Nessa direção, entende-se que os projetos promovem a integração 

entre os estudantes, entre os estudantes e educadores, bem como entre eles e o 

objeto de conhecimento, podendo ser desenvolvidos de modo disciplinar ou 

interdisciplinar (IFRN, 2012a).  

Os projetos não são modelos pedagógicos pré-estabelecidos que devem ser 

aplicados seguindo padronizações rígidas. Em contrapartida, existem variadas 

estratégias metodológicas, que podem ser adequadas ao desenvolvimento de 

projetos, tais como a pesquisa de campo, o estudo de caso, a ação interventiva da 

realidade, simulação de situações problema e estudo técnico. Assim, o trabalho 

pedagógico com projetos torna-se um processo dinâmico, possibilitando que o 

estudante desenvolva o espírito crítico e inovador, compartilhe ideias, atue em 

equipe e aprenda a aprender de modo autônomo e atuante (CASTRO e 

CARVALHO, 2012). 

 

6.2 PROJETOS INTEGRADORES 

 

Para a efetivação de um currículo integrado, que contemple os princípios da 

integração e da interdisciplinaridade e que atenda às exigências de uma formação 

omnilateral do trabalhador, Moura (2007) sugere entre possíveis metodologias, a 

implementação de projetos integradores que articulem os saberes vinculados pelas 

diversas disciplinas, bem como possibilitem uma associação com os problemas 

locais, regionais e profissionais. 

Henrique e Nascimento (2015) afirma que os projetos integradores são a 

materialização em componente curricular do exercício de práticas integradoras em 

instituições de ensino médio e superior do país. No entanto, este tipo de prática é 
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adotada predominantemente em uma perspectiva para a formação de competências 

destinadas ao mercado de trabalho. 

Considerando a Rede dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFs), algumas experiências com projetos integradores vêm sendo 

realizadas e revelam a potencialidade da utilização dessa prática pedagógica 

(BARRETO et al., 2007; ZEN; OLIVEIRA, 2014; ROCHA, SILVA e FONSECA, 2017; 

BRAGA e MONTEIRO, 2107). 

O projeto integrador é, portanto, um instrumento pedagógico que tem duração 

variável, podendo ser desenvolvido durante um bimestre, um semestre, ou até 

mesmo planejado para ser anual. Este por seu caráter integrador deve envolver 

mais de uma disciplina ou campo do saber, articulando teoria e prática, e podendo 

ser utilizado por diversas modalidades e níveis educacionais, tais como o Ensino 

Médio Integrado, o Ensino Superior e o Ensino de Jovens e Adultos (EJA).  

No IFRN, o projeto integrador é um instrumento metodológico e avaliativo que 

envolve os diferentes níveis de ensino e tem o intuito de promover a flexibilização do 

currículo e a integração entre as diversas áreas do conhecimento (IFRN, 2012a).  

O objetivo do projeto integrador é, portanto, permitir a articulação das 

disciplinas do eixo estruturante (disciplinas da formação básica) com as do eixo 

tecnológico, bem como, em uma visão interdisciplinar, buscar a solução de 

problemas que sejam relevantes para o curso em questão. Desta forma, o estudante 

é levado a perceber a importância de uma formação mais ampla e condizente com 

suas reais necessidades. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Instituto Federal de 

Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, (IFRN, 2012a): 

 

“O projeto integrador apresenta-se como ferramenta desafiadora, sobretudo 
para o estudante. Por isso, deve partir da análise de uma problemática 
calcada em uma visão crítica; deve retratar uma trajetória de pesquisa; deve 
estimular a criatividade; deve promover a busca por novas descobertas; 
deve instigar a capacidade de observar e de interpretar as necessidades da 
sociedade, oportunizando intervenções nas práticas sociais; deve permitir 
adequação e correção de rumos nas ações planejadas, com base na 
identificação das necessidades de aprendizagens; e deve implicar a 
reflexão, da parte dos agentes envolvidos, acerca da gestão dos processos 
pedagógicos” (IFRN, 2012a, p.85). 

 

Os projetos poderão permear todas as séries do curso, obedecendo às 

normas instituídas pelo IFRN, e deverão contemplar o princípio da unidade entre 
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teoria e prática, a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, tendo 

em vista a intervenção no mundo do trabalho, na realidade social, de forma a 

contribuir para o desenvolvimento local a partir da produção de conhecimentos, do 

desenvolvimento de tecnologias e da construção de soluções para problemas.  

O espírito crítico, a problematização da realidade e a criatividade poderão 

contribuir com os estudantes na concepção de projetos de pesquisa, de extensão ou 

projetos didáticos integradores que visem ao desenvolvimento científico e 

tecnológico da região ou contribuam para ampliar os conhecimentos da comunidade 

acadêmica.  

 

[..]Dessa forma, opta-se pelo projeto integrador como elemento 
impulsionador da prática, sendo incluídos os resultados ou parte dessa 
atividade, como integrante da carga horária da prática profissional. A 
metodologia a ser adotada poderá ser por meio de pesquisas de campo, 
voltada para um levantamento da realidade do exercício da profissão de 
técnico, levantamento de problemas relativos às disciplinas objeto da 
pesquisa realizada ou por meio ainda, de elaboração de projetos de 
intervenção na realidade social, funcionando assim como uma preparação 
para o desempenho da prática profissional seja por estágio ou 
desenvolvimento de projetos de pesquisa e de intervenção (IFRN, 2012c).  

 

Com base nos projetos integradores, o estudante irá desenvolver um plano de 

trabalho, numa perspectiva de projeto de pesquisa, voltado para a prática 

profissional, contendo os passos do trabalho a ser realizado. Este processo será 

acompanhado por um ou mais orientadores, onde o estudante participará ativamente 

do processo, desde a reflexão sobre a problemática geradora, elaboração de uma 

rotina de acompanhamento, hipóteses e testes a serem realizados para confirmação 

do fenômeno, ou intervenção prática no contexto local. Por fim, todo esforço 

culminará num relatório da pesquisa e os orientadores estabelecem uma avaliação 

pela execução do projeto (IFRN, 2012a). 

 

6.3. CONCEPÇÃO DOCENTE SOBRE OS PROJETOS INTEGRADORES E 

SUA PARTICIPAÇÃO 

 

Essa sessão de análise se refere à concepção docente sobre a atividade dos 

projetos integradores. Almeja-se a partir do questionário estabelecer um diagnóstico 

dos docentes sobre a importância dessa atividade, a participação docente e discente 

nos projetos integradores, e os limites e potencialidades do mesmo.  
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6.3.1. Importância dos projetos integradores na visão dos docentes 

 

Os projetos integradores (PI) são atividades institucionalizadas pelo Campus 

que ocorrem em determinado período para os cursos do Ensino Médio Integrado. É 

uma atividade de caráter voluntário, ou seja, não existe obrigatoriedade de todos os 

professores participarem, embora exista uma pressão para que os professores que 

ministram aulas nos períodos do componente curricular do PI estejam envolvidos. 

Como constitui uma atividade a mais para os docentes e como foge da lógica 

disciplinar que normalmente se está acostumado, tem-se a intenção de saber pelos 

professores qual o grau de importância que estes destinavam a essa atividade. Dos 

57 respondentes, todos consideraram a atividade como de importância para o 

Campus, mostrando que estes são receptivos à atividade.     

Um outro questionamento feito aos docentes que retrata a importância dos 

Projetos Integradores foi relativo à contribuição dos mesmos no processo formativo 

dos estudantes. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 3. 

 

Tabela 3- Concepções docentes sobre a contribuição dos PI para a formação dos estudantes. 

Categorias Subcategorias Nº unidades 
de registro 

Relacionados ao 
conhecimento 

 Interdisciplinaridade e integração do 
conhecimento; 

27 

 Diversidade e aprofundamento do conhecimento. 16 

Formação profissional  Interação com o trabalho;  10 

 Relação teoria-prática;  10 

 contextualização e extensão. 3 

Iniciação científica  Pesquisa; 17 

 Habilidades de pesquisador. 7 

Habilidades e atitudes  Trabalho em grupo; 11 

 Aprendizagem ativa. 6 

Fonte: autoria própria  

 

Em termos gerais, a categoria que prevalece nas unidades de registro dos 

docentes é a de Relacionada ao conhecimento (40%). A que menos é apontada é a 

de Habilidades e atitudes (16%). As categorias de Formação profissional e Iniciação 

científica têm a mesma contribuição (22%). 

Quando a análise é feita separando os docentes das disciplinas técnicas e 

das propedêuticas temos a seguinte situação, onde está demonstrado nas figuras 4 

e 5: 
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Figura 4- Porcentagem das categorias das disciplinas técnicas 

 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 5- Porcentagem das categorias das disciplinas propedêuticas 

s 

 

Fonte: autoria própria 

 

Percebe-se pelas Figuras 4 e 5 que ambos os grupos relatam uma 

predominância das contribuições relativas ao conhecimento, em relação às outras 

categorias. A categoria de formação profissional é a segunda que mais aparece nos 

discursos dos professores das disciplinas profissionalizantes, mas é o aspecto 

menos mencionado nos discursos dos professores da propedêutica.  

As subcategorias também foram quantificadas para cada grupo, como 

podemos ver na tabela 4 abaixo: 

  

41% 

32% 

9% 

18% 

RELACIONADOS AO
CONHECIMENTO

RELACIONADOS À
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

HABILIDADES E
ATITUDES

RELACIONADOS À
PESQUISA

43% 

14% 

21% 

22% 

RELACIONADOS AO
CONHECIMENTO

RELACIONADOS À
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

HABILIDADES E
ATITUDES

RELACIONADOS À
PESQUISA
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Tabela 4- Subcategorias das disciplinas técnicas e propedêuticas. 

Categorias técnica Nº unidades 
de registro 

Categorias propedêutica Nº unidades 
de registro 

Interdisciplinaridade e 
integração do 
conhecimento; 

10 Interdisciplinaridade e 
integração do 
conhecimento; 

17 

Relação teoria-prática; 6 Pesquisa; 14 

Interação com o 
trabalho; 

 Diversidade e 
aprofundamento do 
conhecimento; 

13 

Pesquisa; 5 Trabalho em grupo; 8 

Habilidades do 
pesquisador; 

3 Aprendizagem ativa 6 

Trabalho em grupo; 3 Interação com o trabalho; 5 

Diversidade e 
aprofundamento do 
conhecimento; 

3 Relação teoria-prática; 4 

Contextualização e 
extensão. 

1 Habilidades do 
pesquisador; 

4 

  Contextualização e 
extensão. 

1 

Fonte: autoria própria  

 

Em relação às subcategorias, a predominante para os professores técnicos é 

a Interdisciplinaridade e integração dos conhecimentos com 10 unidades de registro. 

Para os professores das disciplinas propedêuticas esta também é a categoria 

predominante (17), seguida pela pesquisa (14). As subcategorias que fazem a 

relação com a formação profissional são mais enfatizadas pelos professores das 

áreas técnicas do que os professores das propedêuticas. A subcategoria relação 

teoria-prática aparece como a segunda mais enunciada e a subcategoria interação 

com o trabalho aparece na terceira posição entre os professores das disciplinas 

técnicas, enquanto que nos discursos dos professores da propedêutica a categoria 

de formação profissional melhor representada é a interação com o trabalho na sexta 

opção com 5 unidades de registro. A subcategoria contextualização e extensão é 

pouco mencionada de forma geral nos dois grupos. 

Considerando as falas dos professores em relação às categorias, observamos 

que a subcategoria dominante é a que faz menção à interdisciplinaridade e 

integração dos conhecimentos, como o próprio nome do projeto sugere. Muitos 
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professores mencionam em sua fala o papel da interdisciplinaridade na formação 

dos estudantes: 

 

“Esses projetos acabam fortalecendo [...] a interdisciplinariedade, faz com 
que os alunos vejam a importância de unir disciplinas e conteúdo” (ALI4). 
“Capacidade do aluno refletir sobre a interdisciplinaridade [...]” (ALI3). 
“[...] A pesquisa e a interdisciplinaridade proporcionadas pelo projeto 
integrador fazem com que o estudante amadureça nesse processo e 
perceba que a ciência faz parte do cotidiano não sendo, desse modo, algo 
isolado e inacessíve” (FIS2). 

 

Outros professores como MAT3 e INF6 relatam sobre as práticas integradoras 

e a interação entre as disciplinas: 

 

“[...] despertou nos alunos o interesse pelo projeto, uma vez que eles viam, 
sobre o ponto de vista prático, a real interação entre os conteúdos das 
disciplinas envolvidas [...]” (INF6). 
“Conhecimento formal, sociabilização, prática integradora, resultado do 
aprendizado planejado sobre aquilo que tem como meta o trabalho (Projeto) 
proposto” (MAT3). 

 

Talvez dentre os relatos dos professores o que melhor expõe o papel da 

interdisciplinaridade e integração dos conhecimentos é o professor FIL2: 

 

“Os fenômenos da realidade são imensamente complexos, não sendo 
redutíveis a nenhuma área de conhecimento isolada. A metodologia 
científica, em função da necessidade de recortar ou delimitar o âmbito da 
pesquisa em função de sua exequibilidade em determinado período de 
tempo, frequentemente acaba por mutilar a complexidade da realidade. Os 
projetos integradores são um espaço ou uma oportunidade de prática 
interdisciplinar, que permitem que um objeto de pesquisa seja 
compreendido a partir do cruzamento ou intersecção de várias disciplinas, 
possibilitando uma compreensão mais complexa e matizada dos 
fenômenos. Nesse sentido, contribuem para a formação dos alunos no 
sentido de vislumbrar que os objetos da realidade são complexos e podem 
ser abordados de inúmeras perspectivas, evidenciado a interdisciplinaridade 
como a melhor maneira de abordar os fenômenos da realidade” (FIL2). 

 

A fala do professor FIL2 traz a questão da complexidade dos fenômenos da 

realidade, a problemática da fragmentação por meio do método científico, 

enfatizando que abordagens integradas e interdisciplinares são os melhores modos 

de tentar compreender a realidade. Este posicionamento articula o projeto integrador 

com a concepção do paradigma da complexidade (MORIN, 2011; NICOLESCU, 

1999), em que abordagens que transcendam as dimensões disciplinares permitem 

uma maior aproximação com a realidade dos fenômenos globais.  
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Ainda tiveram os professores que relataram que os projetos integradores 

contribuíam com a diversidade e o aprofundamento do conhecimento. 

 

“Ajuda a entender a diversidade do conhecimento” (GE).  
“Permitem experimentarem o diálogo em comum entre diferentes disciplinas 
contribuindo para uma visão mais ampla do conhecimento, sob diversas 
esferas” (QUI7). 
“Aprendizado mais consistente, uma vez que eles estão estudando um 
determinado assunto com diversas abordagens” (API4). 
[...] aprofunda o conteúdo trabalhado” (QUI5). 

 

 Ao explorar perspectivas de abrangência e aprofundamento do conhecimento, 

estes professores corroboram com a visão de DEMO (1998) que define a 

interdisciplinaridade como “a arte do aprofundamento com sentido de abrangência, 

para dar conta, ao mesmo tempo, da particularidade e da complexidade do real” 

(DEMO, 1998, p. 88-89). 

Os professores da área técnica prevaleceram em seus discursos fazendo a 

relação dos projetos integradores com a formação profissional. Destaque para os 

professores de Apicultura, onde três dos quatro (API1, API2 e API3) estabeleceram 

este ponto como contribuição fundamental para a formação dos estudantes.  

 

“Dentre as principais poderia citar o início de sua identificação com o seu 
curso, com a pesquisa e o mercado de trabalho (principalmente do seu 
curso) ”(API2). 
“Uma interação com mundo do trabalho, sentido de fazer um curso técnico 
onde disciplinas técnicas são pagas concomitantemente com disciplinas 
propedêuticas” (API1). 
“Principalmente a possível capacidade/chance de fazer os alunos se achar 
como profissional em decorrência da vivência prática do projeto integrador” 
(API3). 

 

Porém, a relação com o mercado de trabalho não foi exclusividade dos 

professores da área técnica. Embora não com tanta frequência, houve relatos de 

professores das disciplinas propedêuticas, tais como: 

 

“[...]Autonomia para buscar soluções de problemas que surjam em sua área 
profissional/pessoal. (FIS1) 
Desenvolve ações no ramo de sua formação técnica” (EF1). 
“Ele permite uma versatilidade maior para o profissional que pretende 
ingressar no mercado de trabalho, pois permite uma visão plural sobre os 
problemas” (SOC1). 
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A subcategoria relação teoria-prática foi outro enunciado bastante encontrado 

na fala dos professores. O grupo da área técnica que mais menciona essa relação é 

o do curso técnico de Informática.  

 

“[...] Eles têm a oportunidade de presenciar como um projeto acontece na 
vida real e a importância das disciplinas que eles vem cursando” (INF7). 
“A vivência na prática dos conteúdos vistos em sala de aula e a experiência 
do trabalho em equipe” (INF1). 
“[...] diante de um problema concreto irá buscar um conjunto de soluções e 
será mais capaz de encontrar saídas para resolver esses desafios” (INF5). 

 

Os professores das disciplinas propedêuticas também relataram a 

possibilidade do trabalho prático, concretizando o aprendizado. 

 

“[...] construção do conhecimento na prática” (BIO1). 
“[...] Desenvolver algo concreto que envolve mais de uma disciplina; 
Trabalho prático que apresenta um resultado” (MAT1). 

 

A subcategoria contextualização e extensão foi a menos mencionada pelos 

professores de forma geral. O único professor da área técnica que relatou uma 

contribuição dos projetos para o benefício da comunidade local e regional foi ALI3. 

Dentre os professores da propedêutica temos GEO3 e POR2, o primeiro abordando 

sobre a capacidade dos estudantes realizarem projetos de pesquisa e extensão, e o 

segundo sobre o papel dos estudantes como transformadores da realidade social. 

 Com relação à essa categoria, percebe-se que os professores estabelecem a 

relação dos projetos integradores como uma possibilidade de dotar o estudante de 

instrumentos e capacidades técnicas para a profissão, ou propor uma relação teoria-

prática desarticulada. Isto fica evidente com a pouca menção às possibilidades 

formativas que explorem os contextos com as realidades locais, ou trabalhos que 

prestem serviços e envolvam à comunidade.  

 
“[...] conhecimento significativo é contextualizado, produzido e utilizado em 
contextos específicos. Contextualizar a aprendizagem significa superar a 
aridez das abstrações científicas para dar vida ao conteúdo escolar, 
relacionando-o com as experiências passadas e atuais vivenciadas pelos 
estudantes/educadores, projetando uma ponte em direção ao seu futuro e 
ao da realidade vivencial”. (BARACHO, SILVA, MOURA, PEREIRA, 2006, p. 
31) 

 

 É, portanto, na esfera contextual que as dimensões profissional e social se 

relacionam e ganham sentido no projeto integrador.  
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A categoria de iniciação científica também foi bem mencionada pelos 

professores tanto da área técnica (API2, ALI2, INF8, entre outros) como das 

propedêuticas (QUI3, FIS1, SOC2, POR1, POR3, entre outros). Alguns relatos 

abordam a importância da pesquisa como princípio educativo e a inserção dos 

jovens nesta atividade:   

 

“Muitos especialistas em ensino de ciências falam sobre a necessidade de 
uma "alfabetização científica". A pesquisa e a interdisciplinaridade 
proporcionadas pelo projeto integrador fazem com que o estudante 
amadureça nesse processo e perceba que a ciência faz parte do cotidiano 
não sendo, desse modo, algo isolado e inacessível” (FIS2). 
“Creio que os projetos integradores são o meio, o modo dinâmico que os 
alunos têm para se descobrirem pesquisadores, concatenando ideias, 
cruzando informações de campos do conhecimento diferentes” (ART1). 
“[...] A pesquisa, como princípio educativo, permite aos alunos o 
desenvolvimento de conhecimentos teórico-práticos e também de atitudes 
(reflexão, senso crítico), que são importantes para a formação integral” 
(POR1). 

 

O professor FIS2 menciona o movimento da alfabetização científica para 

reforçar seu argumento da importância da atividade. A perspectiva tomada pelo 

IFRN vai além de inserir os estudantes nas práticas de iniciação científica, como 

defende o movimento pela alfabetização científica (SASSERON, 2011). Ela se 

encaixa como um princípio educativo, que mobiliza os jovens, através do processo 

investigativo, onde predominam as competências de participação e construção do 

conhecimento (DEMO, 2006).    

Outros relatos enfatizam as habilidades e técnicas despertadas pelo ato de 

pesquisar: 

 

“[...] ajudam a executar a capacidade de serem seres pensantes, com 
objetivos e metas que devem ser seguidas [...]” (ALI2). 
“[...]. Além disso, quando corretamente executado traz inúmeros benefícios 
ao aluno, como: melhoria da escrita, dinamicidade, melhoria de 
argumentação, envolvimento com atividades diversificadas, segurança em 
apresentações [...]” (QUI3). 
“Iniciação à pesquisa; preparação para apresentações; produzir artigos 
científicos; aprendizado interdisciplinar” (SOC3). 

 

O professor ALI2 coloca que uma das etapas fundamentais na construção de 

um projeto é o planejamento, e assim os estudantes amadurecem a capacidade de 

traçar planos e metas. Já o professor QUI3 e o professor SOC3 trazem as 

contribuições decorrentes do processo de pesquisar, tais como a melhora na 
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redação científica, melhor poder de argumentação, maior capacidade de realizar 

buscas bibliográficas, entre outros. 

Estas afirmações dos professores reforçam o papel da investigação científica 

no processo de formação dos estudantes e retomam o princípio educativo da 

pesquisa como defende Demo (2006). Para este autor, um conhecimento que visa à 

emancipação deve ser problematizado, investigado, verificado e reconstruído. A 

prática de reproduzir conhecimentos prontos só contribuem com uma formação 

direcionada e favorece aos interesses ideológicos dominantes. A concepção 

científica deve, portanto, despertar a criticidade e a autonomia. 

A última das categorias diz respeito aos enunciados que denotam 

contribuições de cunho social e afetivo que estão ligados a uma autonomia discente. 

Estes dois processos são fundamentais na formação do estudante que não deve 

estar restrita apenas ao conhecimento em si. Esta categoria foi mais encontrada nos 

professores das disciplinas propedêuticas do que nos professores das áreas 

técnicas.  

 

“Esses projetos acabam fortalecendo o aprendizado em grupo e a 
interdisciplinariedade [...] (ALI4). 
“Permite o trabalho em grupo e o compartilhamento de experiências” 
(GEO4). 
“[...] Autonomia para buscar soluções de problemas que surjam em sua área 
profissional/pessoal” (FIS1). 
“Acredito que essa integração facilita o surgimento do protagonismo 
estudantil [...]” (BIO3). 
“Conhecimento formal, sociabilização, prática integradora, resultado do 
aprendizado planejado sobre aquilo que tem como meta o trabalho (Projeto) 
proposto” (MAT3). 

 

O professor ALI4 traz em seu discurso a importância dos projetos 

integradores para fortalecer os trabalhos em grupo, assim como GEO4 e MAT3. Os 

professores FIS1 e BIO3 colocam a importância do protagonismo estudantil e a 

autonomia para buscar soluções como característica permitida pela atividade dos 

projetos integradores.  

O trabalho com projetos não se limita à exploração dos conteúdos factuais e 

conceituais que são vistos no componente curricular regular. Ele permite também 

abordar aspectos de procedimentos e atitudes, componentes que devem permear 

uma formação que se pretende integral (ZABALA, 1998). No entanto, estes aspectos 

não costumam ser refletidos quando se propõem as práticas educativas. Na análise 
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em questão, os professores da área técnica foram os que menos atentaram para 

essa dimensão formativa.   

 

6.3.7. Participação docente nos projetos integradores 
 

Em relação à participação docente nos PI, resolveu-se diagnosticá-la em 

diferentes níveis: primeiramente, saber dos respondentes quantos já tinham a 

experiência de participar dos projetos integradores. Segundo, de avaliar o grau de 

participação nas diferentes etapas da atividade (planejamento, desenvolvimento, 

avaliação, culminância). Este detalhamento da participação consiste em uma de 

nossas análises principais para saber os docentes entendem a natureza colaborativa 

dos projetos integradores. Além disso, perceber se essa colaboração se dá durante 

todo o processo, ou se acontece apenas em momentos específicos. A Figura 6 

representa as categorias de participação dos projetos integradores. 

 

Figura 6- Participação dos docentes nos projetos integradores 

 

Fonte: autoria própria 

 

Pela Figura percebe-se que a maioria dos docentes respondentes já tiveram 

experiências com o projeto integrador, seja no Campus Pau dos Ferros, seja em 

outro Campus, seja em ambos. No entanto, temos 18% dos professores que nunca 

participaram dos projetos integradores, o que representa uma quantidade importante 

de docentes que necessitam de auxílio, seja por parte dos docentes mais 

experientes, seja por meio da gestão e equipe pedagógica para orientá-los nessa 

atividade.   

7% 

71% 

4% 

18% 
sim, em outro campus

sim, nesse campus

sim, em ambos

não
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De acordo com o PPP do IFRN (IFRN, 2012, p. 86), o projeto integrador pode 

ser dividido nas seguintes etapas: intenção; preparação e planejamento; 

implementação, desenvolvimento e acompanhamento; resultados finais. Neste 

diagnóstico avalia-se a participação docente nas fases de planejamento e 

desenvolvimento.  

Define-se aqui como a fase de planejamento, a organização dos docentes 

com os estudantes em que estes se propõem de forma coletiva a buscar 

problemáticas relevantes para se desenvolver o projeto integrador. Esta fase é 

caracterizada como a fase inicial, em que há a interação dos professores que serão 

envolvidos nos projetos, bem como dos estudantes.  

Ao questionar sobre a participação dos docentes nesta fase, de 57 

respondentes, 17 professores disseram que não participaram desta fase. Este 

número ultrapassa o quantitativo daqueles que disseram nunca ter participado dos 

projetos integradores (10), mostrando que alguns docentes desconhecem a fase de 

planejamento e que mesmo assim desenvolvem projetos integradores.  

Alguns professores que responderam que participavam da fase planejamento 

justificaram que esta fase é fundamental para a realização das atividades como um 

todo (API1, GEO3, GEO4). 

O professor ALI2 diz não participar pela sobrecarga de atividades que ocorre 

no período (mesmo período em que ocorre as orientações para o TCC). Ressalta 

também que como o grupo vem antecipando as orientações para o período anterior, 

está mais fácil incluir outras disciplinas após as construções do planejamento.  

Pela fala do professor fica subentendido que o projeto integrador no curso 

técnico de Alimentos é uma iniciativa do grupo de Alimentos que planeja as ações e 

repassa para os estudantes. A integração com as disciplinas propedêuticas não 

ocorre de forma equânime, mas existe uma prevalência das disciplinas técnicas 

sobre estas.   

O professor API3 entende que a fase de planejamento deve ser realizado 

somente entre os docentes, a integração deve se dar entre os especialistas de cada 

área para sistematizar temáticas que devem ser repassadas aos estudantes. 

O professor SOC3 desconhece a chamada fase de planejamento. A falta de 

uma comunicação prévia na organização das atividades institucionalizadas, 

principalmente encabeçadas pela equipe gestora, resulta nessa falta de informação 

de alguns docentes, principalmente aqueles que são recém-chegados no Campus.  



127 

 

O professor HIS2 coloca a dificuldade de se ter uma participação mais ativa 

quando não há uma participação maciça dos professores. O resultado é que alguns 

acabam ficando sobrecarregados, e tendem a negligenciar algumas etapas do 

projeto.  

O professor FIL1 foi convidado a participar posteriormente à elaboração do 

plano do projeto. Apesar de demonstrar a autonomia dos estudantes como ressalta 

o professor, este fato ocorre porque os projetos integradores são inicialmente 

pensados dentro da matriz das disciplinas técnicas, e daí são extrapolados para a 

matriz das disciplinas propedêuticas. Na nossa concepção, por mais que o caráter 

fundamental do projeto seja profissionalizante, a integração entre os núcleos deve 

acontecer desde a fase de planejamento, onde os saberes partem de um lugar 

comum e não existe hierarquia entre eles. Só assim, a interdisciplinaridade se 

efetiva concretamente.  

O professor QUI5 ressalta uma importante questão que é a mediação por 

parte do docente na fase inicial do projeto. Os estudantes não estão acostumados a 

trabalhar com certa autonomia ao passo que é imprescindível que os professores 

participem auxiliando a viabilidade das sugestões dadas, bem como estimulando os 

primeiros passos na iniciação científica.  

Alguns professores ao responder o questionário estavam participando pela 

primeira vez dos projetos integradores (FIS2), enquanto outros não conseguiram se 

integrar nas atividades (ESP). 

Ao pensar em atividades por meio de projetos pressupõe-se o planejamento. 

Os grandes entraves apontados pelos professores é como caracterizar essa fase de 

planejamento, em que espaço esta fase pode ocorrer, quais sujeitos devem 

participar e como supervisioná-la. Alguns são favoráveis que os planejamentos 

sejam apenas de caráter docente e direcionado pelo núcleo profissionalizante. 

Outros reivindicam a participação de todos elementos que compõem a integração 

tanto dos sujeitos (alunos e professores), como dos conhecimentos (técnicos e 

científicos). 

Nos projetos de trabalho pensados por Hernandes e Ventura, a fase de 

planejamento ocorre nos encontros pedagógicos, onde se estruturam as ações que 

serão desenvolvidas durante o ano letivo (HERNANDES; VENTURA, 1998). Embora 

haja um planejamento prévio propondo possíveis temáticas, se sugere que na sala 

de aula haja o confronto com as concepções prévias dos estudantes, bem como 
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essas sugestões sirvam de ponto de partida para despertar a motivação e interesse 

dos mesmos. Da mesma forma, é sugerido por Zabala (1998) que esses projetos 

sejam pensados e compartilhados com a turma, criando um ambiente democrático e 

participativo. O planejamento, portanto, é etapa crucial para o êxito nas ações 

educativas, devendo haver a participação ativa dos sujeitos na realização dos 

projetos integradores.  

Quando nos referimos à integração das disciplinas nessa fase de 

planejamento, observa-se os seguintes resultados expostos na Figura 7: 

 

Figura 7- Integração das disciplinas durante a fase de planejamento 

 

 

Fonte: autoria própria 

 

Dos 46 respondentes, a maioria dos professores diz que realiza o 

planejamento integrando disciplinas técnicas e básicas (propedêuticas), mas a figura 

mostra que houve exemplos de planejamento que envolveu apenas disciplinas 

técnicas (6), assim como apenas disciplinas propedêuticas (2). A categoria outro se 

refere a exemplos em que a orientação se deu solitariamente, que envolviam a 

licenciatura e nenhuma das opções.  

Por essa figura observou-se algumas incoerências frente ao significado do 

projeto integrador. Este está inserido como componente da prática profissional, e por 

isso, pressupõe a participação das disciplinas técnicas como orientadora das 

atividades (IFRN, 2012). No entanto, temos exemplos de planejamentos envolvendo 
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apenas disciplinas do núcleo propedêutico, o que implica em projetos integradores 

que fogem da proposta profissionalizante. 

Ao questionar os docentes sobre a preferência de desenvolver os projetos 

integradores dentro de um mesmo eixo de atuação, ou seja, o eixo tecnológico ou 

propedêutico, a maioria se mostrou indiferente em relação à essa preferência (30). 

No entanto, tivemos 9 professores que disseram preferir desenvolver projetos no 

mesmo eixo e 15 dizendo que não, o que mostra que alguns professores ainda são 

reticentes em desenvolver um trabalho interdisciplinar, cujo domínio dos objetos de 

conhecimento lhes sejam mais distantes.   

Algumas falas dos professores deixam mais clara essa preferência ou não por 

realizar trabalhos dentro do mesmo núcleo. O professor ALI2 diz preferir realizar 

experiências de projetos no próprio núcleo, devido a ter tido dificuldades com a 

integração com os outros núcleos.  

A busca da integração e interdisciplinaridade é um desafio para aqueles 

profissionais que ousam romper com as barreiras do conhecimento, e que assumem 

uma atitude de humildade frente ao conhecimento (FAZENDA, 2002).  

O professor INF5 coloca que a integração depende do desafio proposto. O 

professor FIS1 relata que não se deve impor a priori uma integração para o projeto 

integrador. Esta deve surgir a partir da necessidade detectada por seus agentes, 

assim como o professor QUI4 que defende que dependendo da problemática a 

articulação se fará mais ou menos necessária.  

Ao colocar dessa forma suas respostas, os professores têm um 

posicionamento indiferente em relação à integração entre os núcleos. Integrar 

disciplinas técnicas e propedêuticas é uma opção dos professores, seus objetos de 

estudos, assim como também dos estudantes. 

O relato do professor SOC1 vai ao encontro com essa possibilidade. De 

acordo com ele, por critérios de viabilidade, talvez o mais sensato seria projetos 

ocorrendo entre as disciplinas do núcleo. No entanto, este também afirma que se 

perde em riqueza quando os núcleos não se abrem para o diferente. É possível e 

até mais prudente buscar a integração dentro dos núcleos. Mas salienta-se que ao 

não proporcionar uma integração entre núcleos, a formação integral almejada fica 

comprometida.  

Se os professores aceitarem os caminhos da incerteza e forem abertos ao 

novo, se encarar com humildade a diversidade do conhecimento, se estiver disposto 
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à parceria, então os desafios propostos estarão mais em consonância com 

princípios integradores e interdisciplinares. 

Com relação à execução da atividade, questiona-se aos docentes como estas 

estavam ocorrendo. Sugere-se algumas possibilidades de respostas, uma vez que 

era conhecido por experiência do pesquisador que alguns docentes participavam 

com mais empenho do processo do que outros. A Figura 8 ilustra as respostas dos 

professores com relação ao desenvolvimento de todo processo. 

 

Figura 8- Participação docente durante as fases dos projetos integradores 

 

Fonte: autoria própria 

 

Pelo que se pode depreender da Figura 8, dos 46 respondentes, 30 (67%) 

relatam ter ajuda dos colegas durante todo o processo. Mas encontramos 

representações nas outras categorias que evidenciam uma assimetria na 

responsabilização das atividades, seja no início desta (ajudando apenas no 

planejamento), seja no final (ajudando apenas na avaliação). Três (6%) professores 

relataram assumir toda atividade, enquanto outros (18%) foram mais enfáticos ao 

dizer que tiveram que fazer o trabalho do colega, na maioria das vezes, enquanto 

outros disseram que as experiências variam dependendo do projeto e dos 

professores envolvidos (incluídos na categoria outro). 

O fato de alguns professores se sobrecarregarem com todo trabalho, a falta 

de colaboração e coparticipação em todas as fases do projeto e o comprometimento 

com a atividade e com os estudantes envolvidos, tornam o desenvolvimento da 
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atividade um desafio para os docentes mais compromissados que às vezes acabam 

desistindo de se envolver com estes projetos.  

 

6.3.8. Participação discente nos projetos integradores 

 

Outro componente de bastante importância para nossas análises é 

reconhecer a participação dos estudantes durante o processo. O projeto integrador 

para alcançar efetividade de seu exercício precisa ser compreendido e abraçado 

como uma alternativa de incrementar a formação profissional e mais ainda, iniciar o 

estudante na pesquisa científica. Por isso, por meio do relato dos professores 

questionamos como se dá a participação e o nível de interesse desses estudantes. 

Reconhece-se a limitação destas respostas, uma vez que se trata das 

concepções dos professores sobre a participação dos estudantes. No entanto, como 

os docentes são os responsáveis por fazer o acompanhamento da participação dos 

estudantes, as respostas dos mesmos podem lançar luzes à investigação, mesmo 

que preliminarmente. 

A fim de medir o grau de participação dos estudantes estabelece-se uma 

categoria de participação: do tipo ativa, onde o estudante é quem toma a iniciativa 

da elaboração, seja em propor a temática que será investigada, em buscar os 

professores para tirar dúvidas, comparecer às reuniões periódicas e desenvolver de 

fato o projeto; e uma participação do tipo passiva, onde o estudante entende o 

projeto integrador como mais uma atividade obrigatória e que demonstra negligência 

no cumprimento de suas atividades. Diferencia-se ainda os momentos do 

desenvolvimento nas fases de planejamento, elaboração e divulgação. A Figura 9 

representa o resultado das respostas dos professores: 
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Figura 9 - Participação dos discentes durante os projetos integradores 

Fonte: autoria própria 

 

Esta Figura revela que temos projetos integradores que os estudantes não 

participam da fase de planejamento, apenas das fases de elaboração e divulgação. 

A fase de planejamento é o ponto de partida, onde professores e estudantes devem 

dialogar para a partir daí surgirem problemas de investigação que despertem o 

interesse de ambos. Planejar previamente e depois propor a atividade aos 

estudantes pode ser um fator responsável pela desmotivação dos mesmos. Muitas 

vezes, as temáticas propostas não despertam o interesse deles, e podem estar 

longe de suas concepções prévias de realidade.  

Portanto, é imprescindível inserir os estudantes no processo do planejamento 

deixando que estes tenham liberdade e autonomia de montarem suas equipes, 

decidirem sobre os objetos a serem investigados e que o professor esteja orientando 

e mediando todo esse processo de aprendizagem ativa. Mais do que buscar o 

resultado, o docente deve conscientizar-se e conscientizar os alunos do processo de 

investigação científica (ZABALA, 1998). 

Com relação à percepção dos professores sobre o grau de motivação dos 

estudantes durante as ações do Projeto Integrador, a Figura 10 abaixo expressa as 

respostas dos professores.  
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Figura 10 – Nível de interesse dos estudantes em relação aos projetos integradores na visão 
docentes 

 

Fonte: autoria própria  

 

Esses resultados representam situações pontuais vivenciadas pelos 

professores que responderam esse questionário. A atividade de projeto é bem 

peculiar e pode ou não interessar os estudantes. Da mesma forma, turmas ou 

grupos diferentes de orientação podem gerar experiências distintas, positivamente 

ou negativamente.     

Alguns professores justificaram a opção escolhida, e estas respostas podem 

enriquecer os dados coletados quantitativamente.  

As respostas favoráveis reforçam que os estudantes apresentam interesse 

em todas as atividades do projeto como se pode observar nos seguintes relatos dos 

professores: 

“Eles se mostraram bastante interessados. Eles demonstraram total 
autonomia, pois, na verdade, eles foram responsáveis por praticamente 
todo o desenvolvimento do projeto [...]” (FIL1). 
“Querem aprender; desenvolver o melhor para que o projeto em si, 
apresente resultados positivos” (MAT3). 
“Estavam sempre atuante na realização das ações do projeto” (SOC2). 
“Eles buscam e participam de todas as fases do projeto integrador” (API3). 

 

Outros professores enfatizaram as questões negativas em relação ao 

interesse dos estudantes, tais como desmotivação do curso em que estão fazendo, 

o caráter de obrigatoriedade do projeto, e a necessidade da nota: 

 

“Alguns alunos não acham importante ou não estão motivados com o curso. 
Logo, não se interessam tanto” (INF7). 
“[...] os alunos não têm muito interesse em desenvolver os PI, não sei se 
pela forma como são implantados na escola. A maioria só faz porque é 
obrigatório e pode reprovar’ (API4). 
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“O aluno realmente só se preocupa com o projeto quando está próximo de 
sua finalização e precisa da nota, durante o restante do processo 
(principalmente por ausência de cobrança do orientador) ele acaba 
desestimulado e deixa o projeto de lado, até a finalização, quando a 
necessidade de notas o faz retornar” (API2). 

 

Outros professores ofereceram justificativas externas para o possível 

desinteresse dos estudantes, tais como uma culpa pelo despreparo em relação aos 

projetos integradores, a sobrecarga de atividades que os estudantes possuem na 

grade curricular, a falta de maturidade para persistir com foco no projeto, e a falta de 

horário específico para desenvolver as atividades do projeto.  

 
“Me sinto culpada, tenho despreparo para organizar o envolvimento” (API1). 
“Talvez não se interessem devido à sobrecarga de atividades que já 
compõe a grade curricular” (ALI1). 
“[...] para eles não é interessante, um projeto que envolva experimentos 
com tentativa e erro, pois logo eles se desesperam e querem desistir da 
ideia. Ou seja, não possuem maturidade para persistir no foco do projeto” 
(ALI2). “A falta de horário para o projeto integrador causava isso” (HIS2). 

  

Um trabalho realizado com professores das áreas de Ciências da Natureza da 

rede estadual paulista (AUGUSTO e CALDEIRA, 2007), revelou que uma das 

dificuldades de se trabalhar com projetos interdisciplinares decorre do desinteresse 

e indisciplina dos alunos. De acordo com eles, os estudantes têm dificuldade de 

trabalhar em grupo, preferem o ensino tradicional às metodologias diferenciadas e 

não conseguem articular os conhecimentos que estão sendo requisitados.  

Embora as realidades apresentadas no trabalho e do Campus sejam distintas 

em relação à infraestrutura, observa-se certa semelhança nos aspectos 

motivacionais dos estudantes. Cabe ao docente, portanto, tornar a experiência dos 

projetos mais significativa para o estudante, estimulando sua participação e 

valorizando suas ações. 

 

6.4. LIMITES E POTENCIALIDADES DOS PROJETOS INTEGRADORES 

 

Os projetos integradores, como toda prática humana, não estão isentos de 

erros e limitações. Uma prática educativa está sempre em constante modificação, 

pois seus agentes e processos são dinâmicos. O relato dos professores também 

aponta algumas dificuldades para a realização dos projetos. Os pontos negativos 
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impõem certos limites para o seu pleno desenvolvimento, como pode ser observado 

no Quadro 2.  

 

Quadro 2- Pontos negativos dos projetos integradores, de acordo com o relato dos professores 

Categorias Pontos Negativos 

Participação docente Descompromisso com as atividades; 
Baixa participação; 
Dificuldade de diálogo entre docentes. 

Participação dos estudantes Desestímulo dos estudantes; 
Descompromisso dos estudantes; 
Sobrecarga dos estudantes; 
Baixa participação;  
Dificuldade de integrar conhecimentos. 

Desenvolvimento do projeto Envolvimento de apenas disciplinas técnicas; 
Falta de padronização do projeto; 
Necessidade maior de divulgação; 
Falta de uma avaliação adequada; 
Falta de comunicação; 
Inexistência de uma finalidade para além da avaliação escolar; 
Falta de propostas com relevância social. 

Relações temporais Sobrecarga de projetos; 
Tempo insuficiente para conclusão do projeto; 
Tempo para discussão coletiva insuficiente; 
Falta de horário específico para o PI; 
Falta de tempo para aprofundar as pesquisas; 
Dificuldade de conciliação de horários entre os docentes. 

Fonte: autoria própria  

 

Os pontos negativos representam algumas limitações que a atividade dos 

projetos integradores apresenta. Com relação à Participação docente , os relatos 

dos professores enfatizaram como pontos negativos: o descompromisso com as 

atividades realizadas durante a orientação do projeto integrador (API4, API1, ALI3); 

a baixa participação docente na atividade (API2, INF1, BIO2, HIS2, HIS3); e a 

dificuldade de diálogo entre os docentes para efetivar a integração dos projetos 

(ALI2, POR1, MAT1). 

No que diz respeito ao descompromisso dos professores com as atividades, 

este relato foi encontrado apenas entre os professores da área técnica, o que faz 

refletir sobre os motivos destes professores resistirem em estabelecer parcerias com 

as áreas propedêuticas. Os relatos dos professores são enfáticos em relação a isso: 

 
“[...] A forma como o projeto é executado e a falta de compromisso de 
alguns colegas orientadores” (API4). 
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“[...] muitas vezes um professor só ficar responsável pela condução, reunião 
só com alunos não com todo grupo envolvido” (API1). 
‘[...] falta de interesse de docentes para condução nas orientações e 
também de alguns alunos” (ALI3). 

  

Outro aspecto encontrado no relato dos professores é a baixa participação 

docente nos projetos integradores. Conforme tínhamos mencionado, os projetos 

integradores são práticas voluntárias, que normalmente são encabeçadas pelos 

professores da área técnica, o que faz com que os professores da área propedêutica 

não sintam a obrigação de participar. Os relatos dos professores que participam do 

projeto dizem que há pouco envolvimento e dedicação dos professores (BIO2, 

HIS2), que a participação precisa ser ampliada (INF1), que existe pouca iniciativa ao 

desenvolvimento dos projetos nas grades curriculares (HIS3). 

 
“Existe um baixa participação dos professores do Campus nas etapas de 
desenvolvimento do projeto. “No início os professores até se envolvem 
(mais pela questão de ganhar carga horária ou pontos para progressão) e 
depois acabam por abandonar os alunos [...]” (API2). 
“[...] a integração e participação de todos (professores e alunos) ainda 
precisa ser ampliada” (INF1). 
“[...] pouco envolvimento por parte de alunos e professores” (BIO2). 
“[...] pouca importância dada à iniciativa dos projetos integradores nas 
grades curriculares” (HIS3). 

  

Um outro ponto notado pelos professores foi a dificuldade de diálogo entre os 

docentes, o que impede que haja uma integração efetiva. Essa dificuldade é 

apontada principalmente na fase de planejamento, onde devido às dificuldades com 

os horários específicos dos docentes, estes não conseguem se reunir para propor 

problemáticas em comum. 

 
‘[...] experiência com disciplinas de outros núcleos geram dificuldades de 
diálogo entre os orientadores do projeto devido as interseções de horários 
dos docentes [...]” (ALI2). 
“[...] dificuldade dos professores de sentarem juntos para desenvolver o 
planejamento e orientação dos alunos, ficando a orientação separada [...]” 
(MAT1). 
“Negativos: dificuldades em planejar as ações com os professores 
envolvidos” (POR3). 

 

Os professores também relataram com bastante ênfase dificuldades com o 

envolvimento dos estudantes. Vimos acima nos pontos positivos que alguns deles 

ficavam entusiasmados com a participação estudantil. Mas a realidade é que ainda é 

preciso refletir juntamente com eles da importância formativa de práticas educativas 

como os projetos integradores. Entre os pontos destacados pelos relatos dos 



137 

 

professores temos: desestímulo dos estudantes, realizando a atividade para 

obtenção de nota; a baixa participação e o descompromisso com as atividades, 

assim como as dificuldades inerentes da dinâmica do IFRN que sobrecarrega os 

estudantes com outras atividades, e a inexperiência com uma abordagem 

integradora. 

Em relação ao desestímulo dos estudantes, a fala do professor API2 é 

emblemática: 

 

“Existe uma baixa participação dos professores do Campus nas etapas de 
desenvolvimento do projeto. No início os professores até se envolvem (mais 
pela questão de ganhar carga horária ou pontos para progressão) e depois 
acabam por abandonar os alunos. Estes ficam desestimulados e só voltam 
a cobrar os professores quando o semestre está se encerrando, o que 
acarreta em trabalhos pobres e que muitas vezes não são integradores” 
(API2). 

 

Este professor atribui ao descompromisso de certos professores a causa da 

desmotivação de alguns dos estudantes. Como o envolvimento dos professores 

decresce e as atividades aumentam ao longo do período cursado, o resultado é que 

sem suporte adequado e despreparação os estudantes perdem o sentido da 

atividade e se orientam apenas pela obtenção da nota ao final do bimestre. Os 

projetos desse modo, não desenvolvem seu potencial e a atividade se torna 

superficial e pouco reflexiva. 

Outros professores relatam o descompromisso de alguns estudantes que 

deixam para realizar as ações do projeto de última hora, assim como relatam a 

participação de uma minoria, problema recorrente em trabalhos em grupo. 

 

“[...] verifico o entusiasmo de uma minoria em fazer parte apenas pela nota 
da disciplina” (GEO1). 
“Os pontos negativos é que parte dos alunos só se interessam em fazer 
próximo do prazo de entrega. “Ficando de forma muito corrida’ (QUI1). 
“Alguns componentes de grupos não estiveram inseridos no processo” 
(FIS1). 

  

Apesar do descompromisso de alguns estudantes, os professores 

reconhecem que a rotina do Campus é intensa e estressante às vezes, prejudicando 

o desempenho em relação à algumas atividades. A sobrecarga dessas atividades 

também constitui um fator que limita a atuação estudantil, como se pode observar 

nos seguintes relatos: 

Ponto negativo: sobrecarga de atividades desenvolvidas pelos alunos (ALI1) 
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Pontos negativos: [...] dificuldade por parte de alguns alunos de conciliar o 
tempo entre as atividades do projeto e as atividades cotidianas, e por isso, 
dificuldades de cumprir prazos estabelecidos. (MAT1) 

 

Por fim, o professor INF5 relata a ambiguidade proporcionada pelas 

atividades integradoras e interdisciplinares: se de um lado elas possibilitam uma 

ampliação no conhecimento e nas perspectivas de desvendamento da realidade, por 

outro a inexperiência com esse tipo de abordagem traz dificuldades à compreensão 

dos estudantes.  

Na categoria de desenvolvimento do projeto, encontramos dificuldades 

relacionadas com as rotinas realizadas nos projetos integradores (modelo praticado 

no Campus); a questão do envolvimento de apenas disciplinas técnicas nos projetos 

integradores, relatos trazidos pelos professores da área (ALI2, ALI4, INF6, INF7); 

dificuldades em relação à divulgação (BIO1) e ao processo de avaliação (INF8), 

assim como a comunicação entre os diversos agentes do processo e a 

aplicabilidade do mesmo. 

Um dos pontos mais comentados negativamente sobre o desenvolvimento 

dos projetos integradores foi o envolvimento de apenas disciplinas técnicas. Os 

professores da área técnica reconhecem que a integração desse modo fica 

comprometida, como se pode ver nas seguintes falas: 

 

“[...] os projetos têm sido limitados a área técnica; [...] experiência com 
disciplinas de outros núcleos geram dificuldades de diálogo entre os 
orientadores do projeto devido as interseções de horários dos docentes [...]” 
(ALI2). 
“[...] Falta de envolvimento com disciplinas propedêuticas” (INF6). 
“[...] o PI normalmente fica restrito só às disciplinas técnicas do período” 
(INF7). 

 

Outro ponto limitante foi encontrado no relato dos professores API3 e INF8. 

De acordo com eles, os projetos integradores não seguem uma rotina específica, 

sendo às vezes difícil de orientar as atividades por causa das mudanças repentinas. 

 

“[...] sinto falta de um modelo mais amarrado para a formação do PI” (API3). 
“[...] o projeto integrador no IFRN ainda é uma coisa muito nova, no primeiro 
ano de participação, não se sabia quanto tempo iria levar, nem como iria 
ocorrer as apresentações. No segundo ano o tempo de trabalho ficou mais 
claro, porém as apresentações seguiram um modelo diferente do anterior e 
ocorreu de forma insatisfatória, uma vez que todos os projetos integradores 
tiveram que ser apresentados em um curto espaço de tempo. [...]” (INF8). 
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O professor API3 sente necessidade de um modelo mais padronizado para os 

projetos integradores. Já o professor INF8 destaca que por causa da atividade ser 

recente no IFRN, ainda não se encontrou institucionalmente um modelo mais 

adequado de desenvolvimento. Este professor relata suas experiências 

diferenciadas e aponta como outro ponto negativo a questão avaliativa dos 

estudantes que tiveram baixa participação. 

Outros problemas ligados ao desenvolvimento dos projetos dizem respeito à 

uma maior necessidade de buscar formas de divulgação, bem como os problemas 

que resultam de uma comunicação deficiente entre os diversos sujeitos 

(professores, gestão, equipe pedagógica e estudantes). 

 

“[...] necessidade de maior divulgação do que seja e maior prazo para 
conclusão” (BIO1). 
“Acho que falta comunicação” (SOC4). 
“O negativo foi que a todo momento surgiam informações que deixavam os 
docentes inseguros quanto a duração do projeto! ” (ST). 

 

Os professores POR1 e MAT3 questionam a relevância e aplicabilidade dos 

projetos integradores. Para o primeiro, os projetos se resumem na busca de uma 

avaliação e são desperdiçadas as potenciais ideias que neles são desenvolvidos. O 

segundo, coloca que as temáticas propostas nos projetos não estão alcançando sua 

potencialidade de relevância social, sugerindo alguns possíveis temas como 

trabalhar a relação homem, sociedade e ambiente. 

 

“[...] a inexistência de uma finalidade (sua implementação) para os 
processos e produtos desenvolvidos pelas equipes para além da avaliação 
escolar” (POR1). 
“[...] deveria se pensar em propostas de práticas ou ações que represente o 
melhor custo-benefício para as futuras gerações e um equilíbrio melhor 
entre homem-sociedade-ambiente” (MAT3). 

  

A última das categorias que limitam a ação dos projetos integradores foi 

denominada de relações temporais, porque diz respeito a como os “tempos 

escolares” podem restringir certas práticas educativas. Dentre os diversos problemas 

de tempo temos alguns que criticam o pouco tempo para o desenvolvimento dos 

projetos, bem como seu aprofundamento; outros questionam a falta do próprio 

tempo para dar conta das atividades rotineiras, mais os projetos integradores; outros 

ainda falam de um tempo que é difícil de ser encontrado para que se realizem os 
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diálogos interdisciplinares e interpessoais. Enfim, o problema de tempos e espaços 

permeiam o bom andamento das atividades dos projetos integradores. 

O relato mais frequente em relação à limitação do tempo foi da insuficiência 

dos prazos dados para se desenvolver os projetos integradores. 

 

Os negativos são o pouco tempo para desenvolvimento desses projetos        
[...]” (POR1). 
“[...] pouco tempo destinado a execução dos projetos [...]” (ALI3). 
“[...] necessidade de maior divulgação do que seja e maior prazo para 
conclusão” (BIO1). 
“[...] planejamento próximo a execução [...]” (SOC3). 

  

Outra queixa é a sobrecarga de atividades que fazem com que os professores 

não tenham muito tempo para desenvolver outras atividades, como orientar os 

projetos. 

 

[...] as vezes temos uma quantidade muito grande de projetos o que acaba 
consumindo muito o nosso tempo [...] (INF7) 
Os professores QUI7 e HIS3 relatam que falta tempo para aprofundar as 
pesquisas iniciadas com os projetos integradores; 
“[...] Devido os Projetos Integradores ocorrerem próximos da conclusão do 
curso dos estudantes, pouco se consegue perpetuar o trabalho, aprofundá-
lo” (QUI7). 
“[...] falta de tempo tanto de discentes quanto de docentes para o 
aprofundamento das atividades de pesquisa [...]” (HIS3). 

  

Por fim, existe também a dificuldade de se buscar espaços e tempos para que 

se possam haver os diálogos integradores e interdisciplinares. Isso ocorre devido 

não existir um horário específico para a realização dos projetos integradores (HIS2). 

 

“[...] a parte mais difícil é unir as ideias iniciais, pois é complicado organizar 
a agenda de todos os envolvidos. O que ajuda um pouco nessa etapa 
(planejamento) são as tecnologias de mensagens instantâneas e e-mails” 
(INF9). 
“[...] pouco tempo para discussão de forma integrada” (ART2). 
“[...] A falta de um horário específico para o integrador” (HIS2). 

  

De forma geral, percebe-se que as limitações temporais são bastante 

frequentes nos relatos dos professores e dificultam sua prática. Juntando os 

problemas relativos à participação docente e estudantil e as dificuldades no 

desenvolvimento dos projetos, podemos traçar estratégias para superar os 

obstáculos e potencializar a prática, explorando todos os benefícios que ela pode 

proporcionar à formação integral dos estudantes. 
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Os pontos positivos que representam as potencialidades da atividade com 

projetos integradores podem ser visualizados no Quadro 3.  

 

Quadro 3- Pontos positivos dos projetos integradores, de acordo com os relatos dos professores. 

Categorias Pontos Positivos 

Relacionado ao conhecimento 
Interdisciplinaridade 
Abrangência e profundidade do conhecimento 
Integração de conhecimentos  

Relacionado à pesquisa 
Iniciação à pesquisa 
Ideias para o TCC 
Publicação científica 

Relacionado aos Saberes Profissionais 

Relação teoria-prática 
Contextualização 
Formação profissional 
Projeto de extensão 

Habilidades e atitudes 

Interação entre estudantes 
Integração docente 
Relação professor-aluno 
Trabalho de equipe 
Sociabilização 
Envolvimento e disponibilidade dos estudantes 
Aprendizagem 
Participação ativa 
Desenvolvimento do senso crítico 

Fonte: autoria própria  

 

Com relação à categoria Relacionada ao conhecimento, tanto a 

interdisciplinaridade, quanto a integração representam pontos positivos de grande 

parte dos professores. Os dois termos foram bastante frequentes, além de outros 

enunciados que nos induz a pensar nesses dois movimentos, tais como o “diálogo 

entre as disciplinas” (SOC3, QUI7), “ligar as disciplinas” (INF8), integração dos 

núcleos de ensino (QUI4), “troca de conhecimento” (ALI4), “experiência de ter 

contato em outras áreas (HIS2). Alguns relatos ilustram essas diferentes 

perspectivas: 

 

 “Os projetos integradores é muito importante para os alunos perceberem a 
importância da interdisciplinariedade [...]” (INF3). 
“[...] estimular o ensino interdisciplinar [...]; fomentar a integração dos 
núcleos de ensino e consolidação dos cursos e da instituição” (QUI4). 
“[...] além do diálogo entre diferentes disciplinas, em especial o trabalho que 
orientei, permitiu a integração também dos estudantes do Técnico em 
Informática com os da licenciatura em Química. Uma parceria que contribuiu 
para a maior integração dentro do IFRN” (QUI7). 
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“[...] contribui para a integração dos conhecimentos entre diferentes áreas” 
(HIS1). 
“[...] a experiência de ter contato com outras áreas [...]” (HIS2). 

  

Outros professores mencionam em seus discursos a possibilidade de ampliar 

o seu conhecimento, ou aprofundá-lo. Termos como “somar ideias” (BIO3), e 

“construção do conhecimento” (BIO1) também indicam essa potencialidade em 

relação ao conhecimento. 

 
“[...] Ampliação dos conhecimentos” (API3). 
“[...] é gratificante somar ideias e obter resultados satisfatórios em um 
trabalho dessa natureza” (BIO3). 
“[...] ampliação da construção do conhecimento” (BIO1). 

 
A categoria Relacionado à pesquisa se refere aos discursos que enfatizam a 

importância da iniciação científica para a vida dos estudantes. Professores das 

áreas técnicas e das propedêuticas mencionaram esse aspecto em seus relatos, 

como um importante ponto desenvolvido através das atividades dos projetos 

integradores. Enunciados como “elaborar e desenvolver projeto de pesquisa” (INF3), 

“entendem melhor o que é e como pesquisar” (INF7), “experiências na pesquisa e no 

método científico” (QUI4), “ineditismo da pesquisa” (HIS2), são alguns dos 

encontrados nos relatos dos professores. 

Outros aspectos que se relacionam com a atividade de iniciação científica é a 

possibilidade do exercício dos projetos integradores para o desenvolvimento dos 

trabalhos de conclusão de curso (TCC). Além de estimular também os estudantes à 

aprimorar a redação científica, como podemos observar nos seguintes relatos: 

 
“[...] alunos envolvidos com idéias para o TCC, projeto de pesquisa um 
momento de mais proximidade com as disciplinas técnicas’ (API1). 
“[...] Eles já aprendem a fazer o TCC e o método de pesquisa” (INF8). 
“[...] trabalhos prontos para publicação [...]” (ALI2). 

 

Com relação aos saberes profissionais encontramos referências nos 

discursos dos professores por atribuírem associações entre os projetos integradores 

e a identidade do curso, seja promovendo a integração dos saberes propedêuticos 

com as áreas técnicas (GEO2), aproximando essas áreas (API1), ou desenvolvendo 

trabalhos com esse viés (EF1). O curioso é que esta associação não foi muito 

recorrente, o que reforça nossa concepção de que os professores não refletem 

sobre o viés profissional durantes as práticas do projeto integrador. 
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“[...] um momento de mais proximidade com as disciplinas técnicas” (API1). 
“[...] Desenvolvem ações de acordo com sua formação técnica” (EF1). 
“[...] integração com professores e conteúdos da área técnica” [...] (GEO2). 

  

Outros aspectos pontuados pelos professores foram: a menção aos estudos 

da realidade e à resolução de problemas (HIS3, SOC3, QUI4), aos projetos com viés 

intencionista (API3), e principalmente às relações entre teoria e prática, que é o 

enunciado mais frequente na fala dos professores (INF6, MAT3, MAT1, FIL2, 

POR3). 

 

“[...] Os alunos veem na prática a relação entre as disciplinas envolvidas, 
por meio da produção de um produto que envolvam teorias e conteúdos de 
todas as disciplinas envolvidas no processo” (INF6). 
“[...] oportunizar a aplicação dos conhecimentos construídos na escola para 
resolver problemas locais; fomentar a integração dos núcleos de ensino e 
consolidação dos cursos e da instituição” (QUI4). 
“[...] produção de conhecimentos sobre temas geralmente mais próximos 
aos interesses e à realidade local dos estudantes e do Campus [...]” (HIS3). 
“[...] Oportunidade de concepção de projetos de extensão [...]” (API3). 
  

  

A categoria Habilidades e atitudes envolve na percepção dos professores as 

potencialidades do desenvolvimento das habilidades de aprendizagem (participação 

ativa, aprendizagem e autonomia estudantil), assim como das atitudes do trabalho 

com projetos (parcerias, trabalhos colaborativos, relações interpessoais). 

Observa-se no relato dos professores como estes consideram positivos os 

encontros de diferentes áreas, propiciando uma relação de estreitamento entre os 

docentes envolvidos. 

 
“[...] Foi uma experiência boa, de integração com professores e conteúdos 
da área técnica [...]” (GEO2). 
“[...] diálogo e aproximação entre professores de diferentes áreas” (HIS3). 

 

Outro ponto observado pelos professores é a relação entre professor e 

estudante que é melhorada, uma vez que existe a possibilidade dos docentes 

aprenderem com eles, seja na perspectiva dos saberes técnicos, como nos saberes 

de formação geral. 

 

“[...] integração dos alunos e professores em busca do desenvolvimento do 
projeto [...]” (ALI4). 
“Minha experiência foi muito boa. Aprendi junto com os alunos” (QUI5). 
“[...] A possibilidade de aprender com os alunos, já que eles dominam os 
termos técnicos” [...] (HIS2). 
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Os professores também relataram que um dos pontos positivos é a 

disponibilidade dos estudantes e o seu envolvimento, assim como sua participação 

ativa nos projetos, embora não haja consenso com relação à esse aspecto. 

  
“[...] Envolvimento dos alunos [...]” (INF6). 
“[...] os alunos são levados a pensar de forma ampliada e muitas vezes 
contextualizada. Isso traz um envolvimento maior [...]” (INF5). 
“[...] a disponibilidade dos alunos e de outros professores dentre outros!” 
(ST). 
“[...] integração e a construção de conhecimentos pelos alunos de forma 
mais ativa e participativa” (POR1). 

  

Os projetos integradores também propiciam a integração entre os estudantes 

de cursos e níveis diferentes como pode ser observado no relato do professor QUI7: 

 

“[...] o trabalho que orientei, permitiu a integração também dos estudantes 
do Técnico em Informática com os da licenciatura em Química. Uma 
parceria que contribuiu para a maior integração dentro do IFRN” (QUI7). 

Os professores também destacaram habilidades de aprendizado de forma 

geral, uma vez que para a realização dos projetos, se busca ativamente o 

conhecimento, assim como o desenvolvimento do senso crítico do estudante. 

  

“[...] a satisfação dos alunos envolvidos ao abordar mais de uma disciplina 
em um único projeto, resultando em uma aprendizagem maior” (INF9). 
“[...] interesse e autonomia dos discentes que desenvolveram o Projeto; 
maior aprendizado [...]” (FIL1). 
‘[...] os alunos desenvolvem mais o senso crítico [...]” (INF7). 

 

Talvez a grande contribuição do trabalho com projeto seja o trabalho em 

equipe e a sociabilização. Esse aspecto também é destacado pelos professores: 

  

“[...] trabalho em equipe [...]” (ALI4). 
“[...] trabalho em equipe, melhora a interação dos alunos” (ALI1). 
“[...] os alunos trabalham juntos para desenvolver uma atividade que 
envolve mais de uma disciplina [...]” (MAT1) 
“[...] sociabilização [...]” (MAT3). 

 

 As potencialidades elencadas já tinham sido enfatizadas nas contribuições 

que os projetos integradores trazem para a formação profissional do estudante. Elas 

reforçam a importância da atividade como uma oportunidade de se praticar a 

integração curricular e pensar em uma formação crítica, responsável, que vise 

atender uma perspectiva de formação para o trabalho, assim como de preparar o 

estudante para se integrar na sociedade. 
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6.5. SUGESTÕES DOS DOCENTES PARA A MELHORIA DO PROCESSO 

  

Os projetos integradores pressupõem a parceria entre os sujeitos e a 

possibilidade de integração de conhecimentos e metodologias. Trabalhar com 

projetos sempre é desafiante e inovador, ainda mais quando existem em jogo 

tensões de ordem epistemológica, prática e organizacional. Na realidade do IFRN 

permeiam práticas que não são limitadas à formação profissional, nem tampouco 

meramente instrucionistas e formativas. 

Tendo isso em vista, após termos identificado as potencialidades e limites dos 

projetos integradores a partir dos relatos dos professores, estes também deram 

sugestões de como melhorar a prática. As contribuições sugestivas também foram 

divididas em categorias, assim como todas as nossas análises discursivas. As 

categorias construídas a partir das respostas foram: Sobre as finalidades do PI; 

Organização e sistematização do PI; Avaliação, registro e divulgação; Sobre a 

integração pessoal; sobre os estudantes; outras especificidades, de acordo com o 

quadro 4. 
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Quadro 4- Sugestões dos docentes sobre os projetos integradores 

Categorias Sugestões 

Finalidades do Projeto 
Integrador 

 PIs aproveitados para TCC; 

 Pensar em inovações tecnológicas e desenvolvimento 
de produtos; 

 Práticas ligadas à extensão; 

 Integrar PIs com pesquisa e extensão; 

 Relacionar as temáticas com as demandas locais. 

Organização e 
sistematização do Projeto 
Integrador  

 Planejamento mais adequado e participativo; 

 Mais espaços e tempos coletivos para construção do 
projeto; 

 Flexibilidade dos PIs (podendo ocorrer em qualquer 
período); 

 Socialização das etapas com os estudantes; 

 Discussão sobre a natureza do PI; 

 Mais tempo para desenvolvimento do PI; 

 Mudança de PPC do curso (Alimentos); 

 Modelo do projeto integrador; 

 Inclusão do PI no PIT/RIT; 

 Dividir os PIs em dois momentos: um de planejamento 
(2º ano) e um de desenvolvimento (3º ano); 

 Articular os PIs com disciplinas de metodologia 
científica e redação; 

 Expansão do significado dos PIs (além da dimensão 
técnica). 

Avaliação, registro e 
divulgação 

 Divulgação coletiva do PI; 

 Obrigatoriedade de um relatório sobre as atividades; 

 Socialização de experiências na Reunião Pedagógica; 

 Criar um banco de dados dos PIs. 

Integração pessoal  Mecanismos de envolvimento das diversas disciplinas; 

 Melhorar o diálogo entre os professores; 

 Maior participação docente (mais professores 
atuando); 

 Conhecer as potencialidades dos colegas docentes; 

 Formas de conscientizar os docentes sobre a 
importância do PI; 

 Melhor integração entre técnicos, professores e alunos; 

 Melhorar Envolvimento do pessoal. 

Estudantes  Partir da concepção prévia dos estudantes;  

 Apresentação de relatórios parciais pelos alunos; 

 Trabalhar a importância dos PIs com os estudantes; 

 Incentivar os alunos a fazerem as coisas com 
antecedência. 

Fonte: autoria própria  

 

Na categoria Finalidades do Projeto Integrador, os professores sugerem 

ações como o aproveitamento dos projetos para os trabalhos de conclusão de curso 

(ALI1, SOC3, HIS3); pensar nos projetos como momentos de se produzir 

conhecimento científico e tecnológico, promovendo inovações tecnológicas e o 
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desenvolvimento de produtos (ALI4, MAT3); agregar os projetos integradores com 

os processos de pesquisa e extensão (INF7, GEO2); pensar em temáticas que 

condigam às necessidades locais, em que possa haver a contextualização dos 

saberes oferecidos (POR1); e pensar em mecanismos que promovam maior 

envolvimento integração entre as disciplinas (INF6, BIO3, QUI4, ART1, ING1, 

SOC2). 

Os relatos dos professores abaixo representam as reivindicações acima 

mencionadas. 

 

“[...] incentivar uma maior articulação entre as pesquisas dos projetos 
integradores e a elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso [...]” 
(HIS3). 
“[...] inovações tecnológicas, desenvolvimento de novos produtos, 
aproveitamento integral dos alimentos” (ALI4). 
“Um óbice que vejo hoje é que os projetos integradores acabam "matando" 
um pouco a pesquisa e a extensão. Acho que as normas institucionais que 
regem o IF deveriam essa questão, de forma que uma temática a ser 
trabalhada pudesse enquadrar sincronicamente ambos projetos (integrador 
e outros) ” (GEO2). 
“[...] incentivar a implementação e o uso dos processos ou produtos; 
relacionar melhor as temáticas dos projetos com a realidade local” (POR1). 
“Deve-se haver mais discussão acerca do que é o projeto integrador, e de 
como envolver de forma profícua as disciplinas técnicas com as 
propedêuticas” (INF6). 

  

O professor HIS3 enfatiza bem a importância de se articular as pesquisas dos 

projetos com os trabalhos de conclusão de curso. Este pode ser um procedimento 

eficaz em conferir um sentido ao produto formulado no final do curso (TCC) e de 

evitar que os estudantes realizem dois trabalhos que despendam muito esforço 

intelectual e procedimental. Quando as demandas são muitas, é interessante 

otimizar os processos.  

O professor ALI4 traz em seu discurso a necessidade de buscar desenvolver 

projetos que promovam a inovação tecnológica e de produtos. Este é um viés pouco 

explorado no nosso Campus, mas que faz parte das proposições institucionais. 

Inclusive, temos em nosso instituto as chamadas incubadoras que são centros onde 

são desenvolvidos produtos tecnológicos e despertam no estudante os caminhos do 

empreendedorismo. Esta área apresenta uma série de vantagens para a formação 

integral: autonomia, criatividade, visão de liderança, entre outras. 

Na visão do professor GEO2 os projetos integradores acabam prejudicando 

os andamentos da pesquisa e extensão. Talvez devido à sobrecarga de trabalhos, 
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em que o professor deve trabalhar com os dois projetos sem que haja ligação entre 

eles. Entendemos que os questionamentos do professor são legítimos, mas que é 

possível trabalhar os projetos integradores articulados com a pesquisa e com a 

extensão. Os projetos pensados na dimensão curricular-escolar, podem ser 

protótipos de investigações mais aprofundadas, pontos de partida que podem ser 

melhor detalhados nos espaços de pesquisa e extensão. Faremos uma discussão 

mais aprofundada na próxima sessão. 

O professor POR1 chama atenção para uma finalidade social dos projetos 

integradores. Muitos trabalhos estão realizados, mas poucos têm sido pensados em 

discutir as necessidades das realidades locais. Este aspecto educativo é o que é 

conhecido por contextualização e está de acordo com as tendências educacionais 

mais contemporâneas. Trabalhar os conhecimentos com o intuito de dotar os 

indivíduos de informações e conceitos é muito simplista. É necessário, portanto, 

tornar viva a aprendizagem, dar lugar no mundo da vida aos conteúdos e temas 

trabalhados em sala de aula e nos projetos integradores. 

Por último, o professor INF6 sugere que é preciso buscar um envolvimento 

maior entre as disciplinas técnicas e propedêuticas. Esta solicitação já foi bem 

mencionada como um fator que limita a ação mais plural dos projetos integradores. 

Como trabalhar essa integração é um dos desafios mais árduos que a instituição 

precisa repensar. 

Revisitando as demandas presentes nos documentos norteadores do IFRN, 

percebemos que praticamente todas as sugestões dos professores já estão 

contempladas: Art. 296 da OD “[...] Os projetos desenvolvidos poderão ser 

aprofundados de forma a constituir o trabalho de conclusão de curso” (IFRN, 2012b) 

e os objetivos do Projeto integrador no PPP são [...] e) integrar os conhecimentos 

específicos das diferentes disciplinas e das diferentes áreas, promovendo o 

desenvolvimento da capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar, em ação, 

os mais diversos saberes; f) promover atividades e práticas que integrem o ensino, a 

pesquisa e a extensão; i) proporcionar análises sobre a realidade social e sobre as 

problemáticas em questão, de modo que o aluno venha a confrontar as suas 

percepções com outras ideias; j) desenvolver, como princípio educativo, habilidades 

de pesquisa e de extensão, por meio da elaboração e da apresentação de projetos 

investigativos em uma perspectiva interdisciplinar; k) promover a integração, a 

cooperação e a inovação tecnológica entre o Instituto e o mundo do trabalho; e l) 
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promover a interação entre a comunidade acadêmica e as comunidades locais, por 

meio da pesquisa e da extensão como agentes de intervenção e de transformação 

para a melhoria da qualidade de vida. [...] (IFRN, 2012b). 

Portanto, as reivindicações dos professores não são novidades no que diz 

respeito às finalidades dos projetos integradores, apenas reforçam como podemos 

tornar a prática mais efetiva e que se configure como mais do que uma atividade 

avaliativa, uma vivência de conhecimentos e aprendizados. 

A categoria Organização e sistematização do Projeto Integrador abrange as 

sugestões dos professores em relação à como os projetos integradores podem 

ocorrer e o que é preciso para que isso aconteça. Foram fornecidas várias 

sugestões tais como: planejamento mais adequado e participativo (INF9, ST, MAT3, 

EF1, BIO2, SOC3, POR3, POR1, HIS1); mais espaços e tempos coletivos para a 

construção do projeto (ALI2, ALI3, QUI2, SOC1, SOC4, HIS3, HIS2); maior 

flexibilidade dos PIs (ART2, ESP); socialização das etapas com os estudantes (INF5, 

QUI4, HIS1); discussão sobre a natureza do PI (INF6, QUI3); mais tempo para o 

desenvolvimento do PI (BIO2, POR1); propor um modelo específico de projeto 

integrador (API3);  expandir  o significado dos PIs para além da dimensão técnica 

(ART2); articular os PIs com disciplinas de metodologia e redação científica (HIS3); e 

propor uma mudança de PPC do curso (ALI2). 

  

a) Planejamento mais adequado e participativo 

  

Muitos professores frisaram a importância de um momento mais participativo 

e estruturado durante a fase de planejamento. Vimos em sessões anteriores que 

alguns professores até desconheciam essa fase no desenvolvimento dos PIs. As 

sugestões em relação à essa temática vão desde uma maior articulação dos 

agentes envolvidos (professores, gestores e estudantes) até a uma melhor 

organização e estruturação, definindo espaços para que se promovam essa 

articulação inicial. Algumas das falas dos professores expressam isso: 

 
“Melhor organização geral no início do projeto: sempre fica a sensação de 
que algo está faltando por parte da equipe (alunos, professores e gestão) 
[...]” (INF9) 
“No 2º ano letivo, os alunos deveriam propor ideias, onde os professores de 
áreas diferentes pensariam na interdisciplinaridade possível e definiriam a 
orientação já com o planejamento. No 3º ano letivo seria realizada a 
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execução e em seguida a defesa do projeto integrador (que de preferência 
se desdobrasse num TCC)” (SOC3). 
“Sugiro que se criem etapas para que o projeto integrador possa ser 
realizado e planejado de maneira mais estruturada, de maneira que fique 
claro também para o alunado todos os procedimentos, datas e orientações 
dos projetos” (HIS1). 

  

O professor INF9 reconhece essa deficiência de comunicação entre os 

diversos setores e agentes educativos. As práticas pedagógicas institucionalizadas 

como os projetos integradores devem ser pensadas dentro do grande grupo que é o 

coletivo escolar, incluindo professores, alunos e gestão. 

A importância de intermediários como gestão, coordenadores e equipe 

pedagógica é inquestionável. Às vezes, o processo de integração não consegue ser 

realizado pelos professores que estão muito centralizados em suas demandas 

específicas, no qual pode ser facilitado com a figura de um agente que estruture os 

arranjos pedagógicos e que supervisione os processos de encontro e diálogo 

(AUGUSTO e CALDEIRA, 2007). 

O professor SOC3 traz uma sugestão de desmembrar os momentos de 

planejamento e idealização do projeto do processo de seu desenvolvimento. Essa 

ideia foi adotada no modelo proposto aos estudantes da Licenciatura do Campus e 

garantiu melhoras substanciais. Planejar um projeto não é uma atividade simples, 

principalmente reconhecendo a matriz de pensamento dominante nas escolas que é 

o modelo tradicional reprodutivo-transmissivo. Talvez a sugestão do professor seja 

um bom caminho para desde cedo introduzirmos a cultura científica nos estudantes 

e termos mais tempo para o amadurecimento e aprofundamento dos resultados dos 

projetos. 

E o professor HIS1 coloca uma importante reflexão sobre a inserção dos 

estudantes durante toda a fase de planejamento. Às vezes não fica para estes os 

prazos e como funciona a dinâmica dos projetos integradores. Isto pode ser 

resolvido ao envolvê-los em todo processo de discussão e planejamento. 

Os professores INF5 e QUI4 também defendem a participação e socialização 

das atividades com os estudantes: 

 
“Creio que o ponto inicial é ouvir os alunos, definir uma linha que seja 
atraente para eles e a partir desse ponto planejar atividades que abranjam 
as áreas de conhecimento alvo [...]” (INF5). 
“Construção coletiva e cooperativa do projeto: Todas as ações para o 
desenvolvimento do projeto devem ser socializadas com os alunos e 
construídas com eles, desde escolha do tema até a apresentação do 
relatório [...]” (QUI4). 
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 Estas demandas dos professores apontam para um planejamento mais 

participativo, onde professores, estudantes, equipe pedagógica e gestão se 

envolvam no seu desenvolvimento e uma maior estruturação dos possíveis 

caminhos de diálogo e encontros de sujeitos e suas especialidades. 

  

b) Mais espaços e tempos coletivos para a construção do projeto 

  

Uma das principais limitações apontadas pelos professores foi a questão do 

tempo e espaço específico para a realização dos projetos integradores. Muitos deles 

sugeriram então que se pensasse nesses momentos coletivos para o 

desenvolvimento dos PIs. 

  

“[...]. No entanto, isso só será de fato eficaz se houver mais espaços para 
construção dos projetos no grande grupo. É de extrema importância que 
cada docente conheça e compreenda o que cada colega faz e é capaz de 
fazer. Só através desse conhecimento, podemos pensar juntos em projetos 
com o verdadeiro sentido integrador” (ALI2). 
“Que as reuniões de grupo fossem, de fato, um espaço para discussão e 
elaboração das temáticas” (QUI2). 
“[...] todo curso poderia possuir uma disciplina, inserida na grade de horários 
semanal e realizada não obrigatoriamente em sala de aula, mas que fosse 
voltada à execução dos diversos projetos integradores [...]” (HIS3). 
“Um horário semanal reservado para o assunto, em contra turno, com direito 
à alimentação dos alunos” (HIS2). 

  

O relato do professor ALI2 nos traz a importância desses espaços de 

discussão coletiva. Ele mostra que muitas vezes desconhecemos as atribuições dos 

nossos colegas. Momentos de articulação devem servir também para entendermos 

as dimensões de percepção e investigação dos professores, para então promover a 

integração por meio de temáticas que possam interessar a todos envolvidos. Claro 

que essa integração não se dará com todas as disciplinas, mas momentos desta 

natureza permitem novos olhares e novas intervenções. 

O professor QUI2 sugere que adotemos o espaço das reuniões de grupo para 

propor essas articulações. Esse espaço da forma como vem sendo aproveitado não 

oferece um momento ideal para articular as diferentes áreas. As reuniões de grupo 

normalmente se restringem às demandas específicas das disciplinas. Um espaço 

que seria mais adequado para promover esses encontros seriam os momentos das 

reuniões pedagógicas (RPs). 
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Tanto o professor HIS2, quanto HIS3 propõem um espaço curricular para a 

realização desses encontros. HIS2 oferece a possibilidade de um horário delimitado 

no contraturno, enquanto que HIS3 defende a ideia de uma disciplina formal que não 

seja necessariamente restrita ao espaço de sala de aula. 

Com relação a esse tempo, a OD determina em seu Art. 293 que o espaço de 

orientação deve ocorrer em horário específico, independentemente das disciplinas 

vinculadas (IFRN, 2011). Portanto, já é previsto um tempo próprio para as 

orientações, mas penso que os professores atribuem ao desenvolvimento dos 

projetos um processo mais amplo do que o processo de orientar. 

A problemática dos tempos e espaços de encontro são enfocadas por vários 

pesquisadores na área de educação (ZABALA, 1998; SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998; 

FAZENDA, 2002). A organização curricular e as normativas escolares constrangem 

as atividades para espaços e tempos específicos que inviabilizam propostas mais 

flexíveis. No entanto, dependendo da estrutura escolar sempre existem 

possibilidades que podem ser pensadas para se romper com estes 

constrangimentos, desde que se esteja disposto a ousar e a se arriscar, 

características essenciais para quem se propõe desenvolver a interdisciplinaridade 

(FAZENDA, 2012).   

Neste aspecto, concordamos com esses professores que os espaços para se 

pensar, planejar, organizar, articular, disciplinas e sujeitos são essenciais para o 

desenvolvimento do projeto, mas não necessariamente esse espaço tenha que estar 

formalizado na grade curricular. Pensamos que os espaços devem existir, mas deve 

haver flexibilidade de encontros para que o projeto integrador não tome conotações 

de dever obrigatório e seja feito de qualquer forma como às vezes acontece. 

      

c) Flexibilidade dos PIs 

 

Sugestões particularmente interessantes para essa pesquisa são dadas pelos 

professores ART2 e ESP: 

 

“Gostaria que os projetos integradores, para poderem ser desenvolvidos, 
não dependessem da inclusão de uma disciplina da área técnica, mas que 
fosse possível desenvolver projetos integradores envolvendo somente 
disciplinas da área das humanas. Além disso, sugiro que seja possível o 
desenvolvimento desses projetos em qualquer período letivo (1, 2, 3 ou 4 
anos) (ART2)” 
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“Maior flexibilidade com relação à quais séries podem ser incluídas. Ao meu 
caso, que só leciono em quartos anos, minha participação se restringe ao 
curso de alimentos, que por sua vez atrela o projeto integrador ao seu TCC 
e iniciam a discussão ainda no terceiro ano, acaba não sobrando muito 
espaço para me envolver. (ESP)” 

 

Os professores sugerem que os projetos integradores não estejam restritos à 

esfera de atuação profissional (ART2) e que não ocorram apenas em períodos 

específicos. O professor ART2 defende a possibilidade de envolver apenas a área 

de Humanas nos projetos, uma vez que sua área se afina mais com esta. A 

problemática do professor ESP diz respeito a só lecionar em um período específico 

(4º ano) que restringe sua participação apenas ao curso técnico de Alimentos. 

O trabalho com projetos pressupõe certa flexibilidade curricular. Pode ser 

pensado em uma perspectiva disciplinar ou globalizante (ZABALA, 1998). No caso 

em questão está se situa como um híbrido entre as duas perspectivas, uma vez que 

se propõe inovador, integrador e flexível, mas se apresenta materializado como um 

componente curricular para a formação profissional (IFRN, 2012c).  

Os relatos dos professores confirmam a concepção inacabada de currículo de 

Lopes e Macedo (2011). Por mais que existam constrangimentos normativos de 

tempos, espaços e sujeitos, o currículo se faz na presença de seus agentes ativos 

que percebem as incoerências e negociam diferentes situações propostas 

transformadoras.  

Ambos professores lançam luzes para a insuficiência de se pensar os projetos 

integradores em uma dimensão de componente curricular e abrir suas possibilidades 

para outras dimensões: como uma práxis educativa que pode permear todas as 

atividades do Campus, assim como pode ocorrer em qualquer período do curso.   

Os projetos integradores devem ser pensados em uma lógica de incluir o 

máximo possível das áreas e saberes e da forma como vem ocorrendo limitam a 

participação de alguns sujeitos.  

  

d) Discussão sobre a natureza do PI 

  

Sobre a discussão dos projetos integradores (INF6, QUI3), isto deve 

acontecer nos momentos de formação continuada e nos espaços chamados de 

Seminários Integrados. O aprimoramento desses momentos pode contribuir para 
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que os professores entendam melhor as finalidades possíveis e as múltiplas de se 

trabalhar os projetos integradores.  

Estas reivindicações foram apontadas no trabalho de Paula, Sá e Andrade 

(2017) que verificaram com os professores do curso técnico de Informática a 

insuficiência de momentos de formação continuada. Estes espaços podem vir a 

esclarecer os processos da integração, assim como possibilitar que mais 

professores participem da orientação dos projetos.   

  

e) Mais tempo para desenvolvimento do PI 

 

As falas destes professores enfatizam que os tempos ofertados para o 

desenvolvimento dos PIs são insuficientes: 

 

“Atividades de planejamento mais frequentes com apresentação de 
relatórios parciais por parte dos alunos e mais tempo para execução, um 
semestre não é suficiente (BIO2). 
“[...] dar mais tempo para o desenvolvimento dos projetos [...]” (POR1). 

 

O professor BIO2 enfatiza que apenas um semestre não é suficiente para a 

realização dos projetos. Do mesmo modo, o professor POR1 também considera 

insuficiente o tempo que se destina aos projetos integradores. Apesar do professor 

BIO2 destacar o tempo de um semestre, os projetos têm ocorrido em um tempo 

maior que o período semestral. Se se planeja para que este ocorra semestralmente, 

quase nunca se consegue devido às limitações que foram apontadas anteriormente 

pelos professores. 

Conforme discutimos na questão de se articular pesquisa e extensão com os 

projetos integradores, poderíamos dar uma continuidade ao que se é pesquisado 

nos projetos integradores e assim teríamos mais tempo para desenvolver as 

pesquisas que sejam de interesse para a instituição. 

Outras reivindicações são mais pontuais e não se encaixam em nenhuma das 

categorias acimam mencionadas: mudança de PPC do curso, modelo de projeto 

integrador, inclusão no PIT/RIT, e articulação com as disciplinas de metodologia e 

redação científica.  

O professor ALI2 sugere que no curso técnico de Alimentos haja uma 

mudança do PPC, trazendo para o 3º ano o projeto integrador, uma vez que neste 
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curso ele ocorre no último ano, juntamente com o TCC dos alunos. A sobrecarga de 

atividades fica muito grande para os professores que têm duas atividades para 

orientar. 

O professor API3 sugere que “[...]seja desenvolvido um modelo de projeto 

mais amarrado no sentido de: quantidade de alunos por grupo, definição mais clara 

de interdisciplinaridade [...]”. 

Em relação à esta última reivindicação, o documento OD determina em seu 

Art. 297 que: “[...]. De forma a proporcionar um envolvimento de todos os docentes 

do curso na orientação de projetos, permitir-se-á, preferencialmente, até 8 (oito) 

estudantes ou até 3 (três) grupos de estudantes por orientador.” (IFRN, 2012b). 

Uma quantidade de orientações já foi sugerida pelo documento, mas 

achamos que especificar quantidades de alunos por grupo pode limitar a atividade e 

o desempenho dos estudantes. Sugere-se que não se formem grupos com muitos 

alunos (o que pode resultar em uns fazendo mais o trabalho do que outros), nem 

que sejam feitas pesquisas individualmente (o que demandaria muitos professores 

para acompanhar os estudantes).  

Um modelo amarrado é transformar o projeto integrador em instrumento 

avaliativo, é pensar no sistema de racionalidade técnica, é simplificar a abordagem 

na nossa concepção. Já em relação à definição mais clara de interdisciplinaridade 

isso precisa ser discutida dentro do grande grupo as possíveis concepções e 

vertentes e pensar em qual delas mais se encaixa com a dinâmica oferecida pelo 

IFRN. Particularmente, pensamos que adotá-la como princípio como determina o 

PPP seja um bom caminho e que forneça os subsídios necessários para a 

articulação e integração entre as diversas áreas. 

O professor INF8 coloca um problema em termos organizacionais que 

também pode ser um dos possíveis limitantes ao trabalho com projetos integradores: 

sua valorização como atividade institucional. As atividades dos docentes, 

recentemente por meio da Resolução CONSUP nº 32/2017 (CONSUP-IFRN, 2017), 

têm que ser notificadas nos instrumentos de Plano Individual de Trabalho (PIT) e 

Relatório Individual de Trabalho (RIT). Na época, não havia inclusão desta atividade 

no plano de trabalho dos docentes, apesar de estar prescrita na resolução, o que 

contribuía para a desmotivação de alguns docentes se envolverem ativamente nos 

projetos integradores. Neste ponto, concordamos com o professor que uma 

atividade tão dispendiosa e tão cheia de contribuições formativas deve ter seu 
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espaço contabilizado, junto com atividades como pesquisa, extensão e estágio 

supervisionado. Na situação atual, a atividade já está sendo contabilizada com a 

possibilidade de até 6 horas-aula semanais por professor.  

Por fim, o professor HIS3 dá uma sugestão que nos parece de extrema 

importância que é articular os projetos integradores com disciplinas de metodologia 

e redação científica. Vimos nas contribuições formativas da nossa investigação que 

as habilidades de pesquisador são requisitos cruciais para o desenvolvimento dos 

projetos.  

Ao se propor investigar uma problemática é necessário se apropriar de todo 

processo cultural científico. Seja propor problemas, pensar em hipóteses, coletar 

dados empíricos ou pesquisas bibliográficas, assim como analisar, interpretar e 

comunicar os resultados encontrados. Dessa forma, disciplinas como metodologia e 

redação científica darão ótimos incrementos à uma elaboração e sistematização de 

projetos mais críticos, maduros e globalizantes.  

No entanto, estas disciplinas de preparação científica estão presentes nas 

ementas dos cursos técnicos de Apicultura e Alimentos, mas não se encontram 

presentes no curso técnico de Informática (IFRN, 2012c). 

Na categoria Avaliação, registro e divulgação reuniu-se alguns momentos 

finais dos Projetos Integradores que às vezes não são discutidos como deveriam, e 

prejudicam sua valorização e seu sentido enquanto prática coletiva. 

Das reivindicações dos professores nesta categoria, a mais relatada foi a 

questão da falta de uma divulgação maior dos projetos, como se pode observar nos 

relatos abaixo:   

 

“[...] uma maior divulgação ao final do projeto: poderia haver uma semana 
de apresentações dos resultados finais (com banners, apresentações orais, 
etc)” (INF9). 
“Deveria haver uma maior divulgação dos Projetos Integradores 
desenvolvidos e concluídos. Talvez a realização de um evento feito 
unicamente para divulgar e até premiar (premiação essa para os melhores 
Projetos Integradores de cada curso) os Projetos Integradores poderia 
estimular ainda mais os estudantes, reconhecendo o esforço, seriedade e 
dedicação que alguns empregam nessa atividade” (FIL1). 
“[...] os PI sejam mais usados para que todos saibam como os alunos estão 
praticando. Ou seja, dar importância aos mesmos com a apresentação final 
sendo uma semana de pesquisa e discussão” (GEO1). 
“Poderia haver um evento para que se divulgasse os trabalhos realizados. E 
a publicação de um livro com todos os projetos integradores do respectivo 
semestre” (QUI1). 
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Todos os professores enfatizam a necessidade uma maior divulgação, 

sugerindo-a por meio de um evento, uma semana de divulgação das pesquisas 

realizadas, e até havendo premiações para os trabalhos mais bem elaborados. 

Como frisa o professor GEO1, é preciso que todos saibam o que os estudantes 

estão produzindo e como estão praticando os projetos integradores. Estes não 

podem ficar fechados a um momento de apresentação em sala de aula para os 

respectivos cursos, onde apenas a turma que se propôs a realizar os projetos 

tenham conhecimento dos saberes produzidos e produtos. É preciso dar mais 

notoriedade a essas atividades integradoras, porque são elas que mostram como é 

possível efetivarmos um currículo integrado dentro dos IFs, e também dentro de 

outros espaços escolares. 

O trabalho de Bueno (2010) estabelece uma diferença conceitual entre a 

comunicação e a divulgação científica. Para este autor a comunicação científica se 

refere aos momentos em que são repassados os discursos científicos entre seus 

pares, enquanto que a divulgação científica se processa em ambientes mais 

heterogêneos, onde há a presença de um público leigo, com a finalidade de 

democratizar o acesso ao conhecimento científico. Percebe-se que a reivindicação 

dos professores perpassa as duas finalidades, onde existe a intenção de comunicar 

os achados científicos aos seus pares (aos especialistas), assim como também 

divulgar o conhecimento científico para uma comunidade mais ampla, 

democratizando o saber escolar. 

O professor FIS1 destaca como instrumento avaliativo a produção dos 

relatórios técnicos que são determinados pela OD. 

 

“Destaco a necessidade de que os relatórios dos projetos sejam obrigatórios 
para sua conclusão, assim preservando todo o trabalho realizado e servindo 
como fonte de inspiração e pesquisa para os futuros projetos” (FIS1). 

  

As aspirações do professor me parecem corretas no sentido de que o relatório 

é uma forma de se registrar toda a trajetória dos estudantes na confecção do 

projeto. É também uma possibilidade de se armazenar ideias inovadoras, processos 

exitosos ou não, enfim, meios de se comunicar da importância da atividade e de 

buscar preservá-la para as próximas levas de estudantes que serão submetidos aos 

projetos. 
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No entanto, tornar o relatório como único instrumento é instrumentalizar a 

finalidade dos projetos integradores. Talvez mais do que a necessidade de impor 

como forma avaliativa a confecção de relatórios fechados, seja mais interessante e 

mais educativo ensinar aos estudantes a descrever os processos inerentes da 

iniciação científica. O modelo de projetos implica em situações de aberturas ao 

pensamento e às possibilidades. Deve-se sair do paradigma da certeza, apontando 

apenas as experiências que deram certo, mas também enfatizar caminhos incertos e 

questionamentos que surgiram durante o processo (MORIN, 2011). Mais ainda, é 

preciso que no instrumento de registro esteja a percepção do estudante que o seu 

trabalho é de fato integrador. Só assim pode-se buscar uma prática integradora que 

contemple os diversos saberes e que não exclua sua dimensão profissional e 

formativa. 

Neste ponto de registrar e armazenar as informações, o professor FIL2 

sugere a criação de um banco de memórias, além de socializar as experiências 

através das reuniões pedagógicas. 

 
“Creio que seria interessante criar momentos nas reuniões pedagógicas 
para socializar experiências exitosas (ou não) envolvendo projetos 
integradores; creio que também seria interessante criar um banco de 
memórias acerca de projetos integradores e atividades interdisciplinares, 
para que servissem de inspiração ou de modelo para professores 
interessados em desenvolver novos projetos” (FIL2). 

  

Este professor analisa um ponto importante que ocorre com os projetos 

integradores atualmente: estes são realizados, apresentados, avaliados e depois 

esquecidos. É preciso, portanto, amadurecer mecanismos de registro e 

armazenamento das atividades. Bancos de dados virtuais podem ser a melhor saída 

para armazenar os projetos, assim como os TCCs e as pesquisas realizadas.  

A categoria da integração pessoal envolve as relações interpessoais entre os 

sujeitos que desenvolvem os projetos integradores. Entre as sugestões coletadas 

temos: melhorar o diálogo entre os professores (MAT1, QUI7, QUI4, EF1); aumentar 

a participação docente nos projetos (INF7, BIO1), no sentido de que mais 

professores participem; conhecer as potencialidades dos docentes do Campus 

(ALI2); promover a integração entre professores, técnicos e estudantes (BIO1); 

formas de conscientizar sobre as atividades do PI (API4). Estas sugestões podem 

ser expressas nos seguintes relatos: 
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“Sobretudo, deve haver um diálogo entre os professores, em um primeiro 
momento, para traçarem eixos problemáticos onde pudessem atuar a 
interdisciplinaridade como resolução de problemas” (QUI7). 
“Creio que envolver um número maior de professores para a orientação seja 
uma boa ideia [...]” (INF7). 
“[...] isso só será de fato eficaz se houver mais espaços para construção dos 
projetos no grande grupo. “É de extrema importância que cada docente 
conheça e compreenda o que cada colega faz e é capaz de fazer. Só 
através desse conhecimento, podemos pensar juntos em projetos com o 
verdadeiro sentido integrador” (ALI2). 
“Uma forma de conscientizar todos os colegas orientadores da importância 
da realização desses projetos [...]” (API4). 
‘Incluir integração entre técnicos, professores e alunos [...]” (BIO1). 

 

Na categoria Estudantes, algumas das sugestões dos professores dizem 

respeito às posturas dos mesmos, em como incentivá-los a realizarem as atividades 

com antecedência para que no final não fique muito corrido dar conta das atividades, 

assim como buscar envolvê-los cada vez mais nas atividades. Os relatos abaixo 

destacam isso: 

 

 “[...] incentivar aos alunos a fazerem as coisas com antecedência [...]” 
(EF1). 
“[...] Todas as ações para o desenvolvimento do projeto devem ser 
socializadas com os alunos e construídas com eles, desde escolha do tema 
até a apresentação do relatório [...] Alunos devem estar motivados; - O 
curso deve trabalhar com as turmas a importância do desenvolvimento de 
projetos integradores na formação dos estudantes [...]” (QUI4). 

  

Outra sugestão apontada pelo professor QUI4 é trabalhar com eles a 

importância dos PIs, sendo cada curso responsável por preparar os jovens para se 

inserir na atividade. A ideia de haver uma preparação prévia ocorre nos Seminários 

Integrados. O problema é que este acontece no mesmo período que os projetos 

integradores. Talvez a ideia do professor SOC2 de se começar esse trabalho de 

preparação e planejamento já no 2º ano seja uma boa saída. 

Por fim, o professor BIO2 defende a apresentação de relatórios parciais pelos 

estudantes, nas atividades de planejamento: 

  
“Atividades de planejamento mais frequentes com apresentação de 
relatórios parciais por parte dos alunos e mais tempo para execução [...]” 
(BIO2). 

 

Acredita-se que a proposta de relatórios parciais se apresenta no contexto 

dos projetos como uma atividade mais de acordo interno entre orientadores e 

estudantes, do que uma formalização institucional. Os relatórios parciais 

representam mecanismos de se observar o desenvolvimento da ação do projeto. Isto 
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pode ser conferido através de reuniões periódicas com os estudantes e um 

acompanhamento de perto sobre o desenvolvimento das atividades. Talvez mais 

interessante seja trabalhar com os estudantes a importância de registrar os 

procedimentos aprendidos como uma atitude de reflexão sobre a prática. 

As sugestões deixadas pelos professores são valiosas: elas representam os 

olhares de cada um deles sobre um processo ainda em construção. Mais do que 

isso, elas mostram como o processo de aprendizagem é complexo e que requer 

vários saberes, competências e habilidades para traduzir a realidade. Estas 

sugestões só legitimam nossa pesquisa na busca de construir uma práxis mais 

coerente com os princípios propostos pelo IFRN em que se busca uma formação 

integral considerando a articulação escola-trabalho e escola-mundo.   

Os projetos integradores enquanto dimensão curricular estão circunscritos à 

uma abordagem metodológica inserida na prática profissional, o que restringe sua 

prática a buscar nas opções dos cursos técnicos ofertados (no caso aqui 

Informática, Alimentos e Apicultura), seus objetos de investigação e as 

problemáticas que serão analisadas.  

Embora existam possibilidades de integração entre os diferentes núcleos 

(estruturante, articulador e tecnológico), a proposição desta forma limita a 

participação das disciplinas (uma vez que algumas delas são ofertadas apenas no 

último período) e algumas áreas de conhecimento, como o papel das artes e das 

atividades desportivas na formação integral do estudante. 

Considerando ainda os relatos de alguns professores que atribuem como fator 

limitante o arranjo curricular disciplinar dos projetos integradores, a obrigatoriedade 

do viés profissionalizante dos projetos, a impossibilidade de se desenvolver projetos 

além do período especificado, defende-se uma filosofia integradora de se pensar os 

projetos escolares, nos seus mais diversos campos de atuação (ensino, pesquisa e 

extensão), não havendo restrição de espaços, tempos e campos do saber para se 

promover a integração entre os sujeitos e entre as áreas de conhecimento. 

Assim, as disciplinas de Artes, que no nosso Campus se dividem em Música e 

Teatro podem articular interações com os diversos eixos propostos do EMI: o 

trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia. A disciplina de Música, por exemplo, 

utiliza-se de muitos eventos culturais de apresentações musicais que exploram as 

habilidades e competências artístico-musicais dos estudantes. Esta disciplina pode ir 

além da promoção de eventos e problematizar a relação do trabalho artístico e o 
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valor que este apresenta atualmente na nossa sociedade. O músico também é um 

trabalhador que produz renda e mobiliza a circulação do capital. As questões da 

profissionalização do músico e o caráter de trabalho/entretenimento também poderia 

ser questionado. As relações da música com a matemática são constantes (a lógica 

musical era estudada pelos matemáticos na Antiguidade Clássica), assim como por 

meio da música pode se discutir temáticas sociais emergentes como a questão 

ambiental, as relações de gênero, as desigualdades entre os diferentes grupos 

étnicos, entre outros.  

A disciplina de Teatro, da mesma forma, pode discutir o cenário artístico como 

mobilizador de reflexões e discursos de protestos, assim como tratar da articulação 

das relações do trabalho com a sociedade, inclusive problematizar o espaço escolar 

como ambiente de integração e de formação dos sujeitos. Assim, as disciplinas de 

Artes contribuem para dar luz à dimensão comunicativa e criativa do conhecimento, 

sem deixar de trabalhar de forma integradora com a questão da profissionalização e 

do trabalho como modo produção da existência do ser humano.    

As práticas desportivas promovidas pela disciplina de Educação Física 

também podem ser pensadas nessa dimensão de projeto integrador que contempla 

a articulação de disciplinas e relaciona com a formação para o trabalho. O estudo do 

corpo em sua integralidade assume concepções culturais, artísticas, fisiológicas, 

políticas e estéticas. O culto ao corpo e suas relações sociais já foi alvo de 

pesquisas em nosso Campus (MAIA, 2017), principalmente associando a educação 

física com a química dos anabolizantes. Pode-se pensar também nas relações de 

qualidade de vida no trabalho, programa que já existe no Campus com a finalidade 

de ofertar atividades práticas para os servidores dissiparem as energias 

condensadas depois de um longo dia de trabalho. Para além das atividades práticas, 

investigar os diferentes cenários de trabalho (campo, indústria ou empresarial) e 

relacionar com o estresse biofísico e psicológico gerado, podem ser temáticas 

interessantes em uma perspectiva integradora. 

Os ambientes dos núcleos também fornecem espaços para se articularem as 

disciplinas e saberes variados. Os Núcleos de Assistência às Pessoas com 

Necessidades Especiais, Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e de Arte da Campus 

Pau dos Ferros (NAPNE, o NEABI e o NUARTE, respectivamente), são espaços em 

que se formam grupos temáticos para se discutir sobre aspectos da inclusão e 

acessibilidade dos estudantes com necessidades especiais (NAPNE), sobre as 
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relações étnico-raciais e sua conscientização (NEABI), e sobre os eventos culturais 

promovidos pelo Campus (NUARTE). Estes núcleos pela sua própria estrutura já 

configuram uma oportunidade para a interdisciplinaridade e integração. Inserir 

nesses ambientes a discussão sobre a profissionalização e relação com o trabalho, 

além de suas temáticas principais incrementa a discussão e dá relevância a 

discussão que se é desenvolvida, considerando os contextos da educação 

profissional.  

Os projetos de extensão e pesquisa também podem assumir essa filosofia 

integradora, pensando em problemáticas que atendam às demandas regionais e 

locais, e dessa forma requisitando a contribuição de diversos saberes para investigar 

e aprofundar aspectos mais específicos. O projeto de extensão Abelha Operária 

Emponderada, por exemplo, representou uma proposta integradora, onde se aliou 

os saberes técnicos advindos da Apicultura, com os saberes e valorização da cultura 

local, do empreendedorismo, artesanato e discussões sociais que ampliam a 

dimensão e magnitude do mesmo. Outro projeto de extensão com forte inclinação 

integradora foi o projeto COLETARES que trabalhou a conscientização ambiental, 

no que diz respeito ao descarte de resíduos sólidos, tanto no Campus, como em 

outras escolas da região. 

Percebe-se, portanto, que os projetos integradores, como proposta de um 

projeto circunscrito ao viés disciplinar e profissionalizante, deixam de abarcar 

possibilidades múltiplas de se trabalhar projetos que integram diversos saberes, 

diversos sujeitos e que trabalham com a reflexão sobre a relação do trabalho em seu 

sentido ontológico e histórico, assim como permite sua inter-relação com as 

dimensões da ciência, tecnologia e cultura.  

Com este trabalho, por meio dos relatos dos professores, observou-se as 

limitações de tempo e espaço ao se trabalhar com os Projetos Integradores, ao 

passo que é necessário se pensar nestas limitações e se propor alternativas para a 

sua superação. Neste sentido, a adoção de uma cultura integradora na realização 

dos projetos nas mais diferentes esferas de atuação (ensino, pesquisa e extensão), 

assim como ampliar as possibilidades de sua realização para além do componente 

curricular podem ser saídas viáveis para tornar a prática mais condizente com os 

princípios de integração propostos pelo IFRN. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O projeto de dissertação inicialmente tinha a pretensão de refletir sobre a 

prática docente e dos processos que conduzem à integração dos sujeitos e dos 

conhecimentos, tentando compreender as potencialidades e dificuldades da 

estratégia metodológica dos Projetos Integradores, inserindo-a no contexto da 

realidade institucional e curricular do campus de Pau dos Ferros. Para tanto, era 

preciso buscar nos documentos norteadores a fundamentação da prática (tal qual 

idealizada), e na concepção dos sujeitos participantes (professores e estudantes) a 

efetividade dos processos educativos. 

Os projetos integradores constituíram um desafio como objeto de 

investigação, uma vez que é uma prática que ocorre de forma diversificada, tanto em 

relação aos espaços de interação e divulgação, como em relação aos tempos de 

exposição. Cada curso técnico determina um modo de sistematizar as práticas e a 

dinâmica pouco integradora entre estes dificultam um acompanhamento do processo 

como um todo. 

Apesar destas dificuldades, ainda foi possível um acompanhamento do 

processo de divulgação e avaliação dos projetos integradores do curso técnico de 

Apicultura do ano de 2018, podendo-se observar as temáticas trabalhadas e as 

tentativas de integração. Este aspecto não foi contemplado em nossa dissertação, 

haja vista o projeto tomou novos rumos e se centrou nas concepções docentes 

sobre a interdisciplinaridade e os projetos integradores.  

Deve-se considerar que os projetos integradores não podem ser tomados 

como uma prática rígida, com modelos à priori e que organizam o trabalho docente 

desde sua efetiva implementação no Campus em 2015. A cada ano novos acordos 

são firmados entre os professores, novas propostas de integração são 

estabelecidas, novos prazos são propostos e os processos avaliativos também são 

variáveis. Não se pretende defender um modelo formal para os Projetos 

Integradores, mas pelos relatos docentes, as práticas acabam se tornando confusas 

por conta de toda essa variabilidade. É preciso que haja certas diretrizes e 

ordenações que facilitam uma gestão dos tempos e espaços e podem favorecer os 

processos integrativos. 
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Essa necessidade foi verificada pelos pesquisadores, ao propor no seu 

projeto inicial um momento de formação continuada sobre os projetos integradores, 

onde seria um espaço de reflexão, discussão e tentativa de consenso entre os 

docentes, equipe pedagógica e gestão. Foi formado um grupo de estudos sobre os 

projetos integradores (GEPI), que acabou não vingando devido às constantes 

dificuldades de conciliação de horários compatíveis para os membros.  

Uma das necessidades identificadas pelos pesquisadores era refletir sobre o 

significado de se trabalhar com projetos, bem como inserir essa discussão teórica na 

perspectiva dos projetos integradores. O ponto de partida era tornar evidente os 

aspectos elencados nos documentos norteadores (PPP, OD e PPCs), e a partir daí 

trabalhar uma nova atitude que favorecesse a integração, sobretudo entre as 

disciplinas das áreas técnicas com as disciplinas de formação geral. Esta 

necessidade se torna mais evidente com os resultados encontrados nesta pesquisa. 

Para que a prática docente seja ressignificada é preciso que tomemos como ponto 

de partida a realidade concreta, e retornemos a ela de forma que se possa teorizar a 

prática, ou seja, que a prática seja reflexiva (práxis). 

Os resultados encontrados nesta pesquisa não são definitivos, uma vez que 

tratar da concepção dos sujeitos recai no campo da interpretação e nos riscos de 

uma interpretação equivocada. Outro fator complicador é a polissemia que muitas 

palavras assumem nos discursos, o que pode nos distanciar dos sentidos 

inicialmente pretendidos pelos sujeitos investigados. Tentamos em nossas 

interpretações refletir sobre esses riscos e acreditamos que os resultados 

encontrados, embora insuficientes, trazem reflexões interessantes sobre a prática 

dos projetos integradores na visão docente.  

Outra possível limitação do trabalho se dá pela escolha metodológica do 

materialismo histórico dialético e a manutenção deste referencial como cenário para 

se investigar as práticas e concepções docentes mediante seus discursos. A escolha 

prévia do método vinha em conjunto com a análise da prática e da perspectiva de se 

buscar estratégias dentro do coletivo para a mudança da realidade. Com a 

reconfiguração do trabalho se perdeu esse componente transformador, mas ainda 

permanece nos pesquisadores a intenção de deixar contribuições reflexivas e 

propositivas. Defende-se a abordagem dialética, pois ela se encaixa melhor no perfil 

buscado do educador que não toma a realidade como dada, mas que busca 

entendê-la situada dentro de condicionantes históricos-sociais, e que nesse 
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movimento tenta transformá-la, assim como permite seus educandos buscar a sua 

autoformação. A formação integral buscada nos princípios da instituição só pode ser 

concretizada se houver a articulação entre os diversos saberes, a valorização do 

trabalho como princípio educativo, a reflexão sobre o papel político e tomador de 

decisões do indivíduo, e situar as aprendizagens como meio para sermos agentes 

transformadores da realidade. Por esses motivos, manteve-se a perspectiva dialética 

do trabalho, apesar das limitações percebidas ao se analisar discursos e 

concepções. 

Voltando aos objetivos da pesquisa, o primeiro dizia respeito à análise dos 

documentos norteadores (OD, PPP e PPCs) buscando verificar convergências e 

divergências em seus discursos.  

Verifica-se que os pontos convergentes são: a) deixar claro que a atividade 

tem como intuito a aproximação com a realidade da formação profissional; b) 

determinar que esta atividade deve se situar em problemáticas que analisem 

situações reais e do trabalho que atendam à desafios de demandas regionais e 

globais; c) enfatizar a natureza metodológica dos PIs; d) valorizar a pesquisa como 

princípio educativo; e) buscar articulação entre os saberes disciplinares de formação 

geral e técnico (interdisciplinaridade).  

As divergências encontradas dizem respeito ao caráter mais normativo da 

OD, estabelecendo critérios para orientação e avaliação, enquanto o PPP e os PPCs 

trazem um discurso mais de proposição, de possibilidades metodológicas e 

enfatizam a importância do trabalho com projetos. Neste aspecto, evidencia-se um 

caráter de complementaridade nos documentos. No entanto, foi verificada 

incoerência entre a forma de avaliação determinada pela OD (fechada, podendo ser 

entendida como a produção do relatório técnico), e a perspectiva de projeto trazida 

pelos PPP e PPCs, onde a avaliação deve se centrar no processo, e não em um 

produto fechado.  

O projeto integrador deve focar no processo desenvolvido de pesquisa e na 

busca de uma integração reflexiva entre os diferentes campos do saber, bem como 

a reflexão de um processo formativo profissional que deve extrapolar à realidade do 

curso, contribuindo desta forma para uma educação integral. As incoerências 

encontradas nos documentos norteadores sobre os processos avaliativos podem 

restringir a atuação dos professores, bem como reduzir à atividade a um viés 
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tecnicista, onde se perde toda a riqueza do processo para se avaliar apenas o 

produto final (relatório técnico).   

O segundo objetivo específico foi refletir sobre as concepções docentes sobre 

a interdisciplinaridade. As concepções de interdisciplinaridade são variadas, ora 

tomadas como princípio, ora como método, ora como atividade. Assim, ao analisar a 

concepção dos professores procurou-se separá-las por categorias como a definição, 

domínio e finalidade.  

De forma geral, os professores entendem a interdisciplinaridade como uma 

interação/diálogo que ocorre entre duas ou mais disciplinas, não havendo diferenças 

entre os núcleos propedêutico e tecnológico/articulador. No entanto, alguns 

professores sugeriram um entendimento da interdisciplinaridade como uma 

interação entre conteúdos (o que poderia ocorrer dentro da mesma disciplina), ou 

que envolve a interação entre áreas do conhecimento/campos do saber, 

extrapolando as dimensões disciplinares. O entendimento que o movimento 

interdisciplinar está restrito à uma dimensão disciplinar, pressupõe a presença das 

disciplinas e seus conteúdos para se promover a integração, e consequentemente a 

articulação buscada nos projetos integradores.  

Com relação à categoria domínio da interdisciplinaridade, foi mais recorrente 

a visão da interdisciplinaridade escolar, sendo as subcategorias científica e 

profissional pouco mencionada. Como os projetos integradores incorporam uma 

articulação nos três domínios, era esperado que houvessem mais registros 

enfatizando a importância da interdisciplinaridade na pesquisa e nas aplicações 

profissionais. No entanto, como os projetos integradores estão inseridos como 

componentes curriculares da dimensão ensino, é justificável a predominância deste. 

A categoria finalidade se centrou nas concepções de produção e 

reconhecimento da complexidade do conhecimento (saber-saber), resolução de 

problemas, projetos, produtos e práticas relacionadas ao cotidiano (saber-fazer) e 

valores e atitudes (saber-ser). Em relação à primeira subcategoria, a maioria das 

unidades de registro foram encontradas entre os professores do núcleo estruturante 

(propedêuticas). Apenas um professor do Núcleo Tecnológico menciona a relação 

da interdisciplinaridade com a produção do conhecimento, assim mesmo 

reconhecendo também o viés utilitário da ação interdisciplinar. Com relação à 

segunda subcategoria, os professores do Núcleo Tecnológico/Articulador deixaram 

mais explícitos a dimensão do saber-fazer. Nos professores do Núcleo Estruturante 
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a relação é mais equilibrada entre concepções de saber-saber e saber-fazer. E a 

última das subcategorias não foi contemplada de forma direta nos discursos dos 

professores.    

A categoria finalidade diz como pensam os professores o objeto da 

interdisciplinaridade. Professores da área técnica o entendem como um meio de se 

chegar a um produto funcional, podendo estar relacionado ao universo do 

conhecimento (dentro da realidade da área de conhecimento), ou à realidade 

externa. Já os professores do núcleo propedêutico entendem a interdisciplinaridade 

como um instrumento pedagógico que favorece um maior conhecimento, seja em 

sentido horizontal (abrangência), seja em sentido vertical (aprofundamento). Ambos 

não assumem a interdisciplinaridade em um sentido para além dos produtos gerados 

e dos conhecimentos adquiridos, como uma forma de ser no mundo, pelo menos 

não de forma explícita. 

Nosso terceiro objetivo proposto foi analisar e refletir, através do relato dos 

professores, a participação docente e discente nos projetos integradores. 

Em relação aos docentes, percebeu-se que a maioria tinha conhecimento 

sobre a atividade dos projetos integradores, tendo a realizado projetos dentro do 

Campus ou em outras ocasiões. Tivemos também uma parcela de respondentes 

considerável (18%) que nunca realizaram os projetos integradores. Este número de 

professores que nunca realizaram essa atividade pode ser explicado pelas restrições 

do período ofertado, pelo desinteresse pela atividade, e pela alta rotatividade que 

propicia que novos servidores cheguem ao campus. 

A fim de refinar essa participação, investigou-se também de que forma isso 

ocorria, separando os resultados da participação nas fases de planejamento e 

desenvolvimento. Embora a maioria dos docentes tenha participado da fase de 

planejamento, observou-se pelos relatos que alguns não participam desta fase, e 

outros até mesmo a desconhecem. Outro resultado encontrado foi que alguns 

projetos integradores integram apenas as disciplinas do seu próprio núcleo durante o 

planejamento, sendo até mesmo proposto projetos integradores que não envolvam o 

viés profissionalizante. Em relação à preferência de se integrar os diferentes 

núcleos, a maioria se mostrou favorável à realização de um trabalho que permite 

uma maior diversidade de conhecimentos. 

Todo projeto para ser bem-sucedido precisa ter objetivos e metas bem 

definidos, assim como a consciência do coletivo participante sobre as finalidades do 
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trabalho que será desenvolvido. Esta consciência nasce da fase de planejamento, 

onde se deve haver a articulação dos saberes que serão desenvolvidos, assim como 

dos sujeitos que vão desenvolver o projeto. Os projetos integradores não têm a 

obrigação de promover a interdisciplinaridade, nem de articular os diferentes 

núcleos. Mas é preciso ter consciência da finalidade da formação profissional 

quando se for propor temas e problemáticas, assim como entender que a fase de 

planejamento deve ser uma construção coletiva entre estudantes e professores 

envolvidos.  

A outra fase que indica a participação dos professores é a de 

desenvolvimento dos projetos. A maioria respondeu que existe uma colaboração 

entre os professores durante todas as etapas do desenvolvimento (planejamento, 

implementação, avaliação e divulgação). No entanto, houveram relatos de 

professores que disseram assumir toda atividade, enquanto outros relataram que as 

experiências são variáveis, demonstrando que o compromisso dos docentes pode 

ser um fator limitante na participação docente.  

Percebe-se com estes relatos que a participação docente em termos 

quantitativos é frequente, mas em termos qualitativos às vezes deixa a desejar. O 

fato de alguns docentes serem mais compromissados com os projetos, seja por sua 

obrigatoriedade enquanto disciplina, ou por sua postura de trabalho, faz com que 

haja sobrecarga de trabalho e gera desinteresses tanto para os docentes, quanto 

para os estudantes. 

Em relação à participação discente, a maioria dos professores responderam 

que existe uma participação ativa durante o processo e que a maioria dos 

estudantes demonstra interesse ao se desenvolverem os projetos. Este resultado é 

colocado em xeque quando analisa-se os relatos de alguns professores que 

mostram exatamente o contrário: os estudantes acabam se desmotivando do projeto 

integrador por não ter um acompanhamento adequado, pela sobrecarga de 

atividades e desarticulação entre os professores envolvidos, assim como muitos 

projetos são planejados sem a participação destes. 

Já foi mencionado que a fase de planejamento é o norte do processo de 

desenvolvimento dos projetos. Os problemas na participação docente se refletem no 

desinteresse por parte dos discentes. Claro que essa relação não é determinante. 

Existem casos em que há o compromisso docente, mas o estudante não encara a 

atividade com seriedade ou a enxerga apenas de forma superficial, como um meio 
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de se obter a nota do bimestre. Discutiu-se que esta concepção é trazida nos 

documentos norteadores (OD) e às vezes incorporada nas práticas dos próprios 

docentes.  

 O quarto objetivo era refletir sobre os limites e potencialidades dos projetos 

integradores do campus de Pau dos Ferros. Em relação aos limites encontrados da 

participação docente se destacam o descompromisso com as atividades realizadas 

durante a orientação do projeto integrador, a baixa participação docente na atividade 

e a dificuldade de diálogo entre os docentes para efetivar a integração dos projetos. 

Estas dificuldades já tinham sido diagnosticadas em outros momentos na 

investigação, mas desta vez reforçando a necessidade de uma maior participação 

docente nos projetos integradores, assim como maior compromisso por parte 

daqueles que se propõem realizar os projetos. 

 A participação discente também foi bastante relatada pelos professores como 

um ponto negativo, contrariando os resultados anteriores que diziam que a maioria 

dos estudantes participavam ativamente e com interesse de todo o processo. Os 

professores colocam que muitos estudantes não têm interesse em desenvolver o 

projeto, outros apontam a questão dos projetos como mais uma atividade que deve 

ser desenvolvida diante das demandas disciplinares, e ainda outros professores 

relatam que os estudantes têm dificuldade com a proposta integradora, uma vez que 

não é prática regular encontrada na escola. 

 Em relação à categoria de desenvolvimento dos projetos, uma das principais 

críticas é a falta de integração entre os Núcleos Estruturante e Tecnológico, 

apontada pelos professores da área técnica. Estes reconhecem que os projetos 

precisam ser melhorados nesse âmbito da integração, o que vai de encontro com os 

resultados observados na participação dos docentes durante a fase de 

planejamento. Outros problemas relatados nessa categoria foram dificuldades em 

relação ao modelo que se adota no campus (não existe), à comunicação, divulgação 

e avaliação dos projetos integradores. 

 A última categoria analisada sobre os limites dos projetos integradores diz 

respeito às relações temporais. Esta categoria foi bastante mencionada pelos 

professores, evidenciando a necessidade de se repensar nesses múltiplos tempos 

que de alguma forma impedem uma atividade mais efetiva. O relato mais frequente 

foi da insuficiência dos prazos oferecidos para se desenvolver os projetos. 
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 A dinâmica dos Projetos Integradores que ocorrem atualmente no Campus 

ultrapassa o prazo estipulado nos PPCs que é de um semestre. Estes por 

apresentarem estas dificuldades de encontros, de motivação, e exigir um trabalho de 

investigação, normalmente duram o ano inteiro, pois os professores entendem que 

estes devem gerar produtos acabados. Verificou-se que o processo de envolver o 

estudante em uma questão de pesquisa, fazê-lo investigar e coletar dados, analisar 

e interpretar os resultados, e comunicar à comunidade os resultados deste processo, 

gerando produto ou não, já constitui momento pedagógico de extrema riqueza e 

desenvolvimento de competências nos campos cognitivo, procedimental e atitudinal. 

Resultados que não foram concluídos podem ser aperfeiçoados e se transformarem 

no trabalho de conclusão dos estudantes. Assim está previsto na Organização 

Didática.     

Os tempos de encontros entre as diferentes disciplinas para planejar e 

acompanhar os projetos também foi mencionado. Assim como a sobrecarga de 

atividades que diminuem o tempo, tanto para docentes como para os estudantes. 

 Os tempos escolares estão sempre condicionados à lógica de organização 

curricular proposta pela escola. Apesar da divisão disciplinar, a estrutura curricular 

pensada para os IFs deveria permitir uma maior aproximação entre os núcleos 

estruturante e tecnológico. Pensar o projeto como uma atividade curricular talvez 

seja o responsável por essa limitação. Quando se pensa o projeto como uma 

atividade que extrapola os limites das disciplinas criam-se tempos e espaços de 

encontro, onde se pode articular a integração.  

 Todas estas limitações podem ser alvo de estudos interventivos a fim de 

superar essas dificuldades e potencializar ainda mais a prática dos projetos 

integradores. 

Em relação à potencialidade da atividade dos Projetos Integradores foram 

contemplados nos relatos dos professores, na categoria Conhecimento, a 

importância da integração e a interdisciplinaridade, a possibilidade de se aprofundar 

os conhecimentos que são adquiridos em sala de aula, assim como de ampliar os 

conhecimentos. Alguns professores mencionaram a busca de uma visão mais 

holística dos conhecimentos, enquanto outros focaram na ruptura com a 

fragmentação curricular das disciplinas.  

 Em relação às potencialidades da Pesquisa, muitos professores relataram 

esse aspecto, sendo observado por estes que os projetos integradores propiciam 
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uma iniciação científica nos estudantes, assim como os instrumenta a pensarem em 

projetos, fortalecem a redação científica, prepara os estudantes para os trabalhos de 

conclusão de curso, a melhora seu poder de argumentação e postura de 

apresentação. 

 A categoria de Saberes Profissionais está diretamente ligada à prática dos 

Projetos Integradores. Os relatos dos professores evidenciaram as possibilidades de 

se associar os projetos com a identidade do curso, aos estudos relacionados com a 

realidade local, ao viés extensionista possível dos projetos integradores, e a relação 

teoria e prática que é reforçada a partir do desenvolvimento destes projetos. Embora 

categoria central para se pensar os projetos integradores, poucos foram os 

professores que deixaram explícito essa associação, sugerindo que estes pensam 

nos projetos como atividades, cuja finalidade se insere apenas no campo do 

conhecimento escolar, e não assume um viés de formação profissional. 

 A última categoria das potencialidades é a de Habilidades e atitudes, onde se 

destaca na dimensão das habilidades a possibilidade de aprendizagens ativas e o 

despertar do senso crítico dos estudantes. Na dimensão das atitudes são 

destacados o maior envolvimento por parte dos estudantes quando realizam projetos 

de natureza desafiadora; a integração entre os estudantes, que são levados a 

trabalharem em grupo, bem como entre os professores compartilhando seus 

saberes; e entre os professores e estudantes, havendo mútuo aprendizado.  

 O último dos objetivos propostos foi o de sugerir possibilidades educativas 

para além dos componentes curriculares dos cursos técnicos de Ensino Médio 

Integrado. Elaborou-se temáticas integradoras que servem de ponto de partida para 

se buscar uma maior integração entre os núcleos estruturante e tecnológico para 

cada curso técnico do campus. E, por fim, sugeriu-se que os projetos integradores 

devem assumir uma dimensão para além do componente curricular, sendo tomado 

como uma filosofia de se pensar em projetos (práxis educativa), de forma que todas 

as disciplinas possam participar do processo, assim como este possa ser 

desenvolvido em outros períodos dos cursos. 

 O projeto integrador pode ser trabalhado no ensino, na pesquisa e na 

extensão. Pode envolver as disciplinas técnicas ou não. Pode ser de caráter multi, 

inter ou disciplinar. O que deve ficar é a proposta e os benefícios de uma atividade 

integradora. O trabalho com projetos tira o sujeito de seu lugar comum, causando 

inquietação e a mobilização. Faz o mesmo com os estudantes. Desse modo, revisa-
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se o conhecimento que já se sabe, vai de encontro ao desconhecido e assim torna o 

momento pedagógico uma atividade de vida e com uma proposta transformadora.   
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ANEXOS 
 

Anexo A - Termo de anuência da instituição pesquisada. 
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Anexo B - Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Esclarecimentos 

 
Este é um convite para você participar da pesquisa “Articulando saberes: 

concepção docente sobre interdisciplinaridade e a prática dos Projetos 
Integradores dos cursos técnicos integrados de Nível Médio do IFRN, Campus 
Pau dos Ferros” coordenada pelo (a) Prof. Leonardo Emmanuel Fernandes de 
Carvalho. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 
qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum 
prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido aos seguintes 
procedimentos: responder um questionário semi-estruturado (questões objetivas 
e subjetivas), em plataforma virtual, cuja responsabilidade de aplicação é do próprio 
pesquisador, formado em Ciências Biológicas, pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). As informações coletadas no questionário serão 
organizadas em banco de dados, selecionadas e sistematizadas de acordo com os 
objetivos propostos pela pesquisa. A pesquisa apresenta-se como de caráter 
qualitativo, onde as informações serão sujeitas aos métodos interpretativos.  

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Analisar a concepção docente 
sobre a interdisciplinaridade e os projetos integradores nos cursos técnicos 
de Nível Médio do  IFRN, Campus Pau dos Ferros.” 

E como objetivos específicos:  
a) Analisar os documentos norteadores do IFRN (OD, PPP e PPCs), 

verificando suas convergências e divergências em relação aos projetos 
integradores;  

b) Analisar e refletir a concepção docente sobre interdisciplinaridade;  
c) Analisar e refletir a concepção docente sobre a participação docente e 

discente nos projetos integradores; 
d) Refletir sobre os limites e potencialidades dos projetos integradores no 

IFRN, Campus Pau dos Ferros a partir dos discursos dos professores;  
e) Propor possibilidades educativas sobre os projetos integradores, para 

além dos componentes curriculares dos cursos técnicos de Ensino Médio 
Integrado. 

 
Os benefícios serão dados de forma indireta, uma vez que o estudo implica 

em uma prática educativa que os participantes estão sujeitos a aplicá-la. Os 
resultados apresentados servirão para nortear ações e compreender melhor a 
prática de um ponto de vista instituconal, bem como pela coletividade do campus. 

   Pág.01/03 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Campus Avançado Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 
Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 
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Os riscos mínimos que o participante da pesquisa estará exposto são de 
aborrecimento, cansaço ou desconforto físico e mental ao tentar responder as 
questões, possíveis constrangimentos em relação às perguntas pessoais e sobre 
condutas profissionais. Esses riscos serão minimizados mediante: Elaboração de um 
questionário com questões simples e de forma  

Pág.02/03 
 

clara, com questões objetivas e subjetivas; Garantia do anonimato/privacidade do 
participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o nome do mesmo; Para 
manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, o questionário será 
disponibilizado de forma virtual por meio da plataforma GOOGLE FORMS e somente 
o próprio pesquisador responsável poderá manusear e guardar os questionários; 
Sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será 
divulgado dado que identifique o participante; Garantia que o participante se  
sinta a vontade para responder aos questionários e Anuência das Instituições de 
ensino para a realização da pesquisa. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e 
caixa arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do 
pesquisador responsável na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ensino, 
a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações 
coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 
participantes e o responsável. Após esse período, os dados serão destruídos. 

Você ficará com uma via original deste TCLE, que deverá ser rubricada e 
assinada em cada página e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, 
poderá perguntar diretamente para o pesquisador Leonardo Emmanuel Fernandes 
de Carvalho, do Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte/RN, Campus Pau dos Ferros, no endereço BR 405, KM 154, S/N, Bairro 
Chico Cajá, CEP 59900-000– Pau dos Ferros– RN. Tel.(84) 4005-4109. O endereço 
do pesquisador é: Rua Maria Margarida Fernandes, Nº 227, Bairro Chico Cajá. Tel. 
(84) 99673-9356. E-mail para contato: leonardo.emmanuel@ifrn.edu.br. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 
participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – 
cobertura material para reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – 
compensação material, exclusivamente de despesas do participante e seus 
acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação – sob a 
responsabilidade do pesquisador Leonardo Emmanuel Fernandes de Carvalho. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os 
dados coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos 
científicos e publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador 
estará à disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo de 
desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, agradeço 
antecipadamente sua atenção e colaboração.  
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Pág.03/03 

Consentimento Livre 
 
Concordo em participar desta pesquisa “Articulando saberes: concepção 

docente sobre interdisciplinaridade e a prática dos Projetos Integradores dos 
cursos técnicos integrados de Nível Médio do IFRN, Campus Pau dos Ferros”. 
Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos 
objetivos da pesquisa, aos procedimentos em que serei submetido (a) e dos 
possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim 
esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da 
participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em 
qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação 
dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados 
referentes à minha identificação. 

 
 
Pau dos Ferros, ______/_______/_______.  
 
__________________________________________ 
                 Assinatura do Pesquisador  
 
___________________________________________ 
                Assinatura do Participante 

Leonardo Emmanuel Fernandes de Carvalho - Aluno do Mestrado de Pós-Graduação em 
Ensino, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Avançado 
Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), no endereço Br 405, Km 153, 
bairro Arizona, CEP 59900-000, Pau dos Ferros – RN. Tel. (84) 3312-7001  
Prof Emanuel de Oliveira Neto (Orientador da Pesquisa – Pesquisador Responsável) - 
Mestrado de Pós-Graduação em Ensino, da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – UERN, Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), 
no endereço Br 405, Km 153, bairro Arizona, CEP 59900-000, Pau dos Ferros – RN. Tel. 
(84) 3312-7001                       
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APÊNDICES 
 

Apêndice A - Documentos norteadores do projeto integrador 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO   

GRANDE DO NORTE (IFRN) 

GRUPO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES E DE PRÁTICAS 

INTEGRADORAS (GEIPI) 

MEDIADOR: LEONARDO EMMANUEL 

 

 

 

ENCONTRO 1 – DOCUMENTOS NORTEADORES DO PROJETO 

INTEGRADOR 

Projeto Político Pedagógico do IFRN (PPP) 

3.5.3.1 Concepção de projeto integrador 

A depender do enfoque dado, um projeto pode representar a condição restrita 

e formal de um documento ou pode adquirir o perfil de ação mobilizadora focalizada 

no processo, centrada na realidade e comprometida com a transformação. 

No que se refere ao projeto como ação mobilizadora, Lück (2003, p. 21) 

esclarece: 

 
Elaborar projetos significa planejar cursos específicos e dinâmicos 

de ação, tendo-se em mente articular todos os elementos envolvidos 
(pressupostos, objetivos, objeto, método e seus desdobramentos, condições 
físicas, materiais, financeiras e circunstancias necessárias para sua 
execução), a partir de uma visão concreta da realidade e o 
comprometimento com a sua transformação. [...] Em seu sentido mais 
amplo, e na realização plena do seu significado, o mais importante não é o 
documento produzido pelo planejamento, e sim o processo mental e social 
que o envolve, o empreendimento que mobiliza, que se faz presente na 
ação inteligente dos atores do projeto e que cria a predisposição e 
determinação para agir visando consequências concretas e positivas. Nesse 
sentido, corresponde a um processo de mobilização e de promoção de 
sinergia para uma ação organizada e consistente. 

 
No campo educacional, vários pesquisadores reforçam as necessárias 

mudanças nos encaminhamentos metodológicos de modo a favorecer a 

aprendizagem globalizada. São contribuições (advindas da psicologia, da sociologia 

e da antropologia, entre outras ciências) que destacam, na construção do 
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conhecimento escolar e pessoal e na leitura crítica da realidade, a importância da 

biografia, da construção da subjetividade e dos significados culturais. Nesse sentido, 

Hernández 

(1998, p. 79) destaca: 
 

Na cultura contemporânea, uma questão fundamental para que um 
indivíduo possa “compreender” o mundo em que vive é que saiba como ter 
acesso, analisar e interpretar a informação. Na educação escolar (desde a 
Escola infantil até a universidade), supõe-se que se deva facilitar esse 
aproveitamento, num processo que começa, mas que nunca termina, pois 
sempre podemos ter acesso a formas mais complexas de dar significado à 
informação. O que nos leva a formas mais elaboradas e relacionais de 
conhecimento da realidade e de nós mesmos. 

 
No mesmo viés, Gimeno Sacristán e Pérez Gómez (1998), ao porem em foco 

novos modos de compreender e transformar o ensino, afirmam que tanto o tipo de 

ambiente em que se desenvolvem os estudantes quanto o processo de 

aprendizagem dependem do método. Conforme Gimeno Sacristán e Pérez Gómez 

(1998), os recursos metodológicos servem para responder às diferenças 

psicológicas e culturais, tendo em vista que a diversidade de traços pessoais, de 

gênero ou de origens culturais demanda a diversificação de atividades e de 

encaminhamentos metodológicos. Na perspectivação teórica de os projetos de 

trabalho serem compreendidos como uma necessidade epistemológica e serem 

capazes de abordar a complexidade do conhecimento escolar, Hernández (1998, p. 

88) esclarece: 

 
Os projetos de trabalho constituem um plano de ensino e 

aprendizagem vinculados a uma concepção da escolaridade em que se dá 
a importância não só à aquisição de estratégias cognitivas de ordem 
superior, mas também ao papel do estudante como responsável por sua 
própria aprendizagem. Significa enfrentar o planejamento e a solução de 
problemas reais e oferece a possibilidade de investigar um tema partindo de 
um enfoque relacional que vincula ideias-chave e metodologias de 
diferentes disciplinas.  

 
Ancorando-se nesses entendimentos, o IFRN concebe o projeto integrador 

como estratégia metodológica articulada à inovação da prática, à melhoria da ação 

pedagógica e à ressignificação do processo de ensino e aprendizagem. Essa 

metodologia visa extrapolar os limites e a burocratização técnica da elaboração de 

projetos e passa a se constituir, qualitativamente, em processos de investigação da 

realidade e em processos de idealização de situações de aprendizagens mais 

significativas. Para tanto, os projetos integradores sustentam-se na 
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interdisciplinaridade, na contextualização de saberes, na cientificidade e na 

interrelação entre teoria e prática. 

As experiências com o desenvolvimento de projetos integradores na dinâmica 

acadêmica do Instituto sugerem a consolidação dessa prática em todas as 

instâncias formativas. Isso se justifica, principalmente, pelo fato de os projetos 

integradores promoverem a integração entre os estudantes, entre os educadores, 

entre os estudantes e os educadores, entre as áreas do conhecimento, entre os 

eixos tecnológicos e entre os objetos investigados. 

O projeto integrador apresenta-se como ferramenta desafiadora, sobretudo 

para o estudante. Por isso, deve partir da análise de uma problemática calcada em 

uma visão crítica; deve retratar uma trajetória de pesquisa; deve estimular a 

criatividade; deve promover a busca por novas descobertas; deve instigar a 

capacidade de observar e de interpretar as necessidades da sociedade, 

oportunizando intervenções nas práticas sociais; deve permitir adequação e 

correção de rumos nas ações planejadas, com base na identificação das 

necessidades de aprendizagens; e deve implicar a reflexão, da parte dos agentes 

envolvidos, acerca da gestão dos processos pedagógicos. 

 
Defende-se, portanto, que um projeto integrador se traduza [...] em 

um processo aberto e flexível, de modo que seja, continuamente 
desdobrado e articulado, à luz de novas informações e da própria mudança 
da realidade que se propõe promover. [...] O que orienta a elaboração de 
projetos é o espírito científico, sempre aberto e questionador, das pessoas 
envolvidas e não, simplesmente, esquemas formais de elaboração. Estes 
são, apenas, apoios à objetivação das ideias, concepções e orientações 
delineadas para, por sua vez, orientarem a ação. (LÜCK, 2003, p. 28). 

 
Assim, a realização do projeto integrador caminha para a construção de uma 

metodologia mais condizente com as demandas da realidade contemporânea, no 

que diz respeito ao campo da construção dos saberes sistematizados. Tal postura 

tende a ver, nas diversas áreas e nos diversos conteúdos elencados, os 

instrumentos necessários para responder a questões que forem formuladas pelos 

alunos e pelos professores, diante de situações e de problemáticas advindas do 

processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, não são os conteúdos que 

geram os projetos integradores. São os projetos que dão significado e importância à 

seleção dos conteúdos curriculares. Do ponto de vista da implementação, os 

projetos integradores podem ser desenvolvidos de forma disciplinar ou 

interdisciplinar e devem agregar, em suas ações, atividades de natureza inovadora, 
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dinâmica, criativa e desafiadora. Entretanto, essa implementação depende, em 

grande parte, das condições de efetivação das práticas pedagógicas institucionais 

planejadas para esse fim. Podem-se citar, como exemplos dessas condições, a 

consonância entre objetivos propostos, a organização dos processos pedagógicos, a 

disponibilidade de recursos e de materiais didáticos para assegurar os 

desdobramentos das ações planejadas, a postura docente e a adesão dos 

educadores. 

 
3.5.3.2 Objetivos dos projetos integradores 
 
As atividades desenvolvidas nos projetos integradores precisam dialogar com 

temáticas, com conteúdos e com situações reais abordados pelas áreas da 

formação geral e da formação técnico-profissional. Devem, ainda, possibilitar a 

participação ativa na sala de aula, promover a integração dos conhecimentos e 

favorecer a aquisição de hábitos e atitudes. Assim, beneficia-se a aprendizagem dos 

alunos, tanto de conteúdos conceituais quanto de conteúdos procedimentais e 

atitudinais. Essa estratégia metodológica exige a participação ativa de alunos e de 

educadores e estabelece o trabalho em equipe, definindo tarefas e metas em torno 

de objetivos comuns a serem atingidos. Em relação aos projetos integradores, o 

IFRN persegue entre outros objetivos, os seguintes: 

a) assumir o projeto integrador como um dos compromissos para com as 
atividades acadêmicas institucionais, a fim de assegurar as condições efetivas ao 
seu desenvolvimento; 

b) concentrar atenção em aspectos significativos das problemáticas 
investigadas e dos desafios constatados nos estudos desenvolvidos; 

c) promover práticas pedagógicas com unidade e consistência teórica, 
entendendo que o projeto integrador estabelece, ao mesmo tempo, uma visão global 
e um enfoque específico acerca de problemáticas investigadas; 

d) definir ações conjuntas de apoio e de incentivo às melhorias necessárias 
suscitadas pelos desdobramentos do projeto integrador; 

e) integrar os conhecimentos específicos das diferentes disciplinas e das 
diferentes áreas, promovendo o desenvolvimento da capacidade pessoal de 
mobilizar, articular e colocar, em ação, os mais diversos saberes; 

f) promover atividades e práticas que integrem o ensino, a pesquisa e a 
extensão; 

g) estimular as atividades de pesquisa sob a égide do princípio educativo; 
h) promover o contato entre os estudantes e o mundo do trabalho, estreitando 

esse relacionamento por meio de atividades que articulem, no decorrer do curso, 
teoria e prática; 

i) proporcionar análises sobre a realidade social e sobre as problemáticas em 
questão, de modo que o aluno venha a confrontar as suas percepções com outras 
ideias; 
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j) desenvolver, como princípio educativo, habilidades de pesquisa e de 
extensão, por meio da elaboração e da apresentação de projetos investigativos em 
uma perspectiva interdisciplinar; 

k) promover a integração, a cooperação e a inovação tecnológica entre o 
Instituto e o mundo do trabalho; e 

l) promover a interação entre a comunidade acadêmica e as comunidades 
locais, por meio da pesquisa e da extensão como agentes de intervenção e de 
transformação para a melhoria da qualidade de vida. 

 
3.5.3.3 Aspectos metodológicos dos projetos integradores 
 
Como opção metodológica para os currículos das diversas ofertas educativas 

do IFRN, o desenvolvimento de projetos integradores norteia-se pelas seguintes 

diretrizes: 

a) o planejamento e a elaboração devem ser realizados por alunos e 
professores, em conjunto, considerando sempre o perfil profissional específico do 
curso; 

b) a seleção dos temas ou dos objetos de análise deve contemplar os 
conhecimentos pertinentes à área de formação e às disciplinas específicas; o 
acompanhamento (do 

planejamento à fase final) deve ser feito por um professor; 
c) a metodologia deve estar ancorada na interdisciplinaridade, na superação 

da dicotomia teoria e prática e nas vivências profissionais; e 
d) a avaliação deve permear todas as etapas do processo em uma 

perspectiva processual, valorizando aspectos qualitativos com vistas à correção de 
rumos. 

Para a realização do projeto integrador, são necessárias as seguintes fases: 

intenção; preparação e planejamento; implementação, desenvolvimento e 

acompanhamento; e resultados finais. 

A intenção corresponde aos objetivos, às finalidades e às realizações 

almejados. Encontra-se diretamente interligada à amplitude do projeto, envolvendo 

as disciplinas, as necessidades de aprendizagem de cada turma e os 

conhecimentos da dinâmica social da área específica de formação. Devido a isso, 

abre-se espaço, na concepção do(s) projeto(s), para a problematização dos 

conteúdos e para a canalização das curiosidades e dos interesses dos alunos. A 

intenção compreende, portanto, a definição do problema, a justificativa, os objetivos, 

os resultados esperados e a abrangência do projeto. 

A preparação e o planejamento consistem no estabelecimento das etapas 

para a implementação do projeto. Alunos e professores devem identificar estratégias 

possíveis para atingir os objetivos propostos; coletar materiais bibliográficos 

necessários ao desenvolvimento da temática escolhida; organizar grupos de 
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trabalho por afinidades e habilidades; buscar informações; idealizar pesquisas de 

campo; organizar instrumentos de investigação; programar coleta de dados; analisar 

resultados; escrever relatórios; definir duração das pesquisas; buscar outros meios 

necessários para a solução das questões e/ou das hipóteses levantadas na fase 

anterior; e aprofundar e/ou sistematizar conteúdos necessários ao bom desempenho 

do projeto. Em conjunto, alunos e professores devem planejar tanto a divulgação do 

projeto quanto a apresentação dos resultados finais da pesquisa. 

A implementação, o desenvolvimento e o acompanhamento correspondem à 

fase de realização das atividades planejadas na busca de respostas às questões 

e/ou às hipóteses definidas anteriormente. Nessa etapa, as equipes (grupos) de 

pesquisa planejam e executam as tarefas, trazendo, com frequência, à apreciação 

do coletivo, o que já foi desenvolvido ou está em desenvolvimento, as dificuldades 

encontradas e os resultados alcançados. Os alunos devem ter a oportunidade de 

conhecer o trabalho dos diversos grupos e de, quando convier, cooperar com eles. É 

importante que sejam elaborados relatórios parciais orais ou escritos, a fim de 

acompanhar o desenvolvimento do tema (ou dos temas) e estimular a participação 

dos alunos. Durante toda essa fase, os docentes e os discentes devem criar um 

espaço de confronto científico e de discussão de pontos de vista distintos. Trata-se 

de antecedente fundamental para a construção do conhecimento, uma vez que 

professores e alunos precisam se sentir desafiados a cada atividade planejada. 

Os resultados finais correspondem, sobretudo, à sistematização dos 

resultados da aprendizagem e à avaliação dos objetivos pedagógicos norteadores 

do projeto. Essa etapa final contribui, decisivamente, para a construção da 

autonomia intelectual dos estudantes, uma vez que possibilita avaliar conteúdos (ou 

saberes) abordados e desenvolvidos, procedimentos adotados e experiências 

vivenciadas. Deve-se oportunizar a abertura de canais de comunicação para que o 

estudante verbalize suas impressões acerca do processo e, sobretudo, acerca dos 

resultados alcançados. Geralmente surgem nos resultados finais interesses que 

podem proporcionar novos temas e, por conseguinte, novos projetos integradores. 

 
IFRN. Organização Didática do IFRN. Natal, 2012.  

Desenvolvimento de projetos integradores 

Art. 292. Os projetos integradores (técnicos ou temáticos), de pesquisa e/ou 

de extensão poderão permear todos os períodos dos cursos, devendo contemplar a 
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aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, tendo em vista a 

intervenção no mundo do trabalho e na realidade social, contribuindo para o 

desenvolvimento local e a solução de problemas.  

Art. 293. Os projetos integradores, embora sejam componentes curriculares, 

não constituem disciplinas, mas uma concepção e uma postura metodológica 

assumidas pela instituição, voltadas para o envolvimento de professores e 

estudantes na busca da interdisciplinaridade e da articulação teoria e prática.  

§ 1º. Os projetos integradores deverão ser articulados de formas horizontal e 

vertical, de modo que possam contribuir para a prática profissional.  

§ 2º. O desenvolvimento de projetos integradores pressupõe espaço de 

orientação específico, com destinação de carga horária independente das disciplinas 

vinculadas.  

Art. 294. Em todos os cursos técnicos de nível médio e superior de 

graduação, serão desenvolvidos projetos integradores, com o objetivo de contribuir 

para o diálogo entre as disciplinas que integram os respectivos períodos letivos e a 

articulação teoria-prática dos conhecimentos científicos e tecnológicos próprios de 

cada curso.  

§ 1º. Deverá ser desenvolvido, no mínimo, um projeto integrador em cada 

oferta educacional, excetuando-se os cursos de licenciatura em que será previsto o 

mínimo de dois.  

§ 2º. Cada projeto integrador terá disciplinas vinculadas que deverão ser 

necessariamente cursadas concomitante ou anteriormente ao desenvolvimento do 

projeto.  

§ 3º. Os projetos integradores poderão estabelecer relações de pré-requisito 

com outros projetos integradores ou com disciplinas vinculadas.  

Art. 295. Cada projeto será avaliado por uma banca examinadora constituída 

pelo professor orientador e pelos professores de disciplinas vinculadas, e sua nota 

pode variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, exigindo-se o mínimo de 60 (sessenta) 

pontos para aprovação.  

Art. 296. Com base nos projetos desenvolvidos, o estudante desenvolverá 

relatório técnico, no período de realização do projeto. Parágrafo único. Os projetos 

desenvolvidos poderão ser aprofundados de forma a constituir o trabalho de 

conclusão de curso (TCC).  
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Art. 297. De forma a proporcionar um envolvimento de todos os docentes do 

curso na orientação de projetos, permitir-se-á, preferencialmente, até 8 (oito) 

estudantes ou até 3 (três) grupos de estudantes por orientador. 

IFRN. Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em 

Informática. 2011 

5.2.1. Desenvolvimento de Projetos 
 
Os projetos poderão permear todas as séries do curso, obedecendo às 

normas instituídas pelo IFRN, e deverão contemplar o princípio da unidade entre 

teoria e prática, a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, tendo 

em vista a intervenção no mundo do trabalho, na realidade social, de forma a 

contribuir para o desenvolvimento local a partir da produção de conhecimentos, do 

desenvolvimento de tecnologias e da construção de soluções para problemas. O 

espírito crítico, a problematização da realidade e a criatividade poderão contribuir 

com os estudantes na concepção de projetos de pesquisa, de extensão ou projetos 

didáticos integradores que visem ao desenvolvimento científico e tecnológico da 

região ou contribuam para ampliar os conhecimentos da comunidade acadêmica. 

Compreendida como uma metodologia de ensino que contextualiza e coloca 

em ação o aprendizado, a prática profissional, permeia assim todo decorrer do 

curso, não se configurando em momentos distintos. Dessa forma, opta-se pelo 

projeto integrador como elemento impulsionador da prática, sendo incluídos os 

resultados ou parte dessa atividade, como integrante da carga horária da prática 

profissional. A metodologia a ser adotada poderá ser por meio de pesquisas de 

campo, voltada para um levantamento da realidade do exercício da profissão de 

técnico, levantamento de problemas relativos às disciplinas objeto da pesquisa 

realizada ou por meio ainda, de elaboração de projetos de intervenção na realidade 

social, funcionando assim como uma preparação para o desempenho da prática 

profissional seja por estágio ou desenvolvimento de projetos de pesquisa e de 

intervenção. 

Com base nos projetos integradores, de extensão e/ou de pesquisa 

desenvolvidos, o estudante desenvolverá um plano de trabalho, numa perspectiva 

de projeto de pesquisa, voltado para a prática profissional, contendo os passos do 

trabalho a ser realizado. Dessa forma, a prática profissional se constitui num 
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processo contínuo na formação técnica, deverá ser realizada a partir de um plano a 

ser acompanhado por um orientador da prática e resultará em relatório técnico. 

 

5.3. DIRETRIZES CURRICULARES E PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
Este projeto pedagógico de curso deve ser o norteador do currículo no Curso 

Técnico Integrado em Informática. Caracteriza-se, portanto, como expressão 

coletiva, devendo ser avaliado periódica e sistematicamente pela comunidade 

escolar, apoiados por uma comissão avaliadora com competência para a referida 

prática pedagógica. Qualquer alteração deve ser vista sempre que se verificar, 

mediante avaliações sistemáticas anuais, defasagem entre perfil de conclusão do 

curso, objetivos e organização curricular frente às exigências decorrentes das 

transformações científicas, tecnológicas, sociais e culturais. Entretanto, as possíveis 

alterações poderão ser efetivadas mediante solicitação aos conselhos competentes. 

A educação profissional técnica integrada de nível médio será oferecida a 

quem tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a 

conduzir o (a) discente a uma habilitação profissional técnica de nível médio que 

também lhe dará direito à continuidade de estudos na educação superior. 

Os princípios pedagógicos, filosóficos e legais que subsidiam a organização, 

definidos neste projeto pedagógico de curso, nos quais a relação teoria-prática é o 

princípio fundamental associado à aprendizagem dos conhecimentos presentes na 

estrutura curricular do curso, conduzem a um fazer pedagógico, em que atividades 

como práticas interdisciplinares, seminários, oficinas, visitas técnicas e 

desenvolvimento de projetos, entre outros, estão presentes durante os períodos 

letivos. 

O trabalho coletivo entre os grupos de professores da mesma área de 

conhecimento e entre os professores de base científica e da base tecnológica 

específica é imprescindível à construção de práticas didático-pedagógicas 

integradas, resultando na construção e apreensão dos conhecimentos pelos 

estudantes numa perspectiva do pensamento relacional. Para tanto, os professores 

deverão desenvolver aulas de campo, atividades laboratoriais, projetos integradores 

e práticas coletivas juntamente com os estudantes. Para essas atividades, os 

professores têm, à disposição, horários para encontros ou reuniões de grupo, 
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destinados a um planejamento antecipado e acompanhamento sistemático das 

práticas. 

Considera-se a aprendizagem como processo de construção de 

conhecimento, em que partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, os 

professores assumem um fundamental papel de mediação, idealizando estratégias 

de ensino de maneira que a partir da articulação entre o conhecimento do senso 

comum e o conhecimento escolar, o aluno possa desenvolver suas percepções e 

convicções acerca dos processos sociais e de trabalho, construindo-se como 

pessoas e profissionais com responsabilidade ética, técnica e política em todos os 

contextos de atuação. 

Neste sentido, a avaliação da aprendizagem assume dimensões mais amplas, 

ultrapassando a perspectiva da mera aplicação de provas e testes para assumir uma 

prática diagnóstica e processual com ênfase nos aspectos qualitativos. 

A realização de projetos integradores surge em resposta à forma tradicional 

de ensinar. Significa que o ensino por projetos é uma das formas de organizar o 

trabalho escolar, levando os alunos à busca do conhecimento a partir da 

problematização de temas, do aprofundamento dos estudos, do diálogo entre 

diferentes áreas de conhecimentos - interdisciplinaridade e do desenvolvimento de 

atitudes colaborativas e investigativas. Essa proposta visa à construção de 

conhecimentos significativos e deve estar contemplada em projetos 

interdisciplinares, que podem ser adotados como atividades inovadoras, eficazes e 

eficientes no processo de ensino e aprendizagem. 

Na condição de alternativa metodológica como um componente organizador 

do currículo, o trabalho com projetos promove a integração entre os estudantes, os 

educadores e o objeto de conhecimento, podendo ser desenvolvido de modo 

disciplinar ou interdisciplinar; esta última possibilitando a integração entre os 

conteúdos, as disciplinas e entre diferentes áreas do conhecimento. 

Dessa forma, favorece a aprendizagem dos alunos, tanto de conteúdos 

conceituais, como de conteúdos procedimentais e atitudinais, visto que são 

estabelecidas etapas que envolvem o planejamento, a execução e a avaliação das 

ações e resultados encontrados. Essa forma de mediação da aprendizagem, exige a 

participação ativa de alunos e de educadores, estabelece o trabalho em equipe, bem 

como a definição de tarefas e metas em torno de objetivos comuns a serem 

atingidos. Assim, sugere-se nesse PPC que seja desenvolvido, pelo menos, um 



199 

 

projeto integrador ou interdisciplinar no decorrer do curso com vistas a melhor 

possibilitar a integração do currículo, viabilizar a prática profissional e estabelecer a 

interdisciplinaridade como diretriz pedagógica das ações institucionais. 

 

IFRN. Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em 

Apicultura. 2011 

5.2.1. Desenvolvimento de Projetos 
 
Os projetos poderão permear todas as séries do curso, obedecendo às 

normas instituídas pelo IFRN, e deverão contemplar o princípio da unidade entre 

teoria e prática, a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, tendo 

em vista a intervenção no mundo do trabalho, na realidade social, de forma a 

contribuir para o desenvolvimento local a partir da produção de conhecimentos, do 

desenvolvimento de tecnologias e da construção de soluções para problemas. O 

espírito crítico, a problematização da realidade e a criatividade poderão contribuir 

com os estudantes na concepção de projetos de pesquisa, de extensão ou projetos 

didáticos integradores que visem ao desenvolvimento científico e tecnológico da 

região ou contribuam para ampliar os conhecimentos da comunidade acadêmica. 

Compreendida como uma metodologia de ensino que contextualiza e coloca 

em ação o aprendizado, a prática profissional, permeia assim todo decorrer do 

curso, não se configurando em momentos distintos. Dessa forma, opta-se pelo 

projeto integrador como elemento impulsionador da prática, sendo incluídos os 

resultados ou parte dessa atividade, como integrante da carga horária da prática 

profissional. A metodologia a ser adotada poderá ser por meio de pesquisas de 

campo, voltada para um levantamento da realidade do exercício da profissão de 

técnico, levantamento de problemas relativos às disciplinas objeto da pesquisa 

realizada ou por meio ainda, de elaboração de projetos de intervenção na realidade 

social, funcionando assim como uma preparação para o desempenho da prática 

profissional seja por estágio ou desenvolvimento de projetos de pesquisa e de 

intervenção. 

Com base nos projetos integradores, de extensão e/ou de pesquisa 

desenvolvidos, o estudante desenvolverá um plano de trabalho, numa perspectiva 

de projeto de pesquisa, voltado para a prática profissional, contendo os passos do 

trabalho a ser realizado. Dessa forma, a prática profissional se constitui num 
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processo contínuo na formação técnica, deverá ser realizada a partir de um plano a 

ser acompanhado por um orientador da prática e resultará em relatório técnico. 

 

5.3. DIRETRIZES CURRICULARES E PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
Este projeto pedagógico de curso deve ser o norteador do currículo no Curso 

Técnico Integrado em Apicultura. Caracteriza-se, portanto, como expressão coletiva, 

devendo ser avaliado periódica e sistematicamente pela comunidade escolar, 

apoiados por uma comissão avaliadora com competência para a referida prática 

pedagógica. 

Qualquer alteração deve ser vista sempre que se verificar, mediante 

avaliações sistemáticas anuais, defasagem entre perfil de conclusão do curso, 

objetivos e organização curricular frente às exigências decorrentes das 

transformações científicas, tecnológicas, sociais e culturais. Entretanto, as possíveis 

alterações poderão ser efetivadas mediante Solicitação aos conselhos competentes. 

A educação profissional técnica integrada de nível médio será oferecida a 

quem tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a 

conduzir o(a) discente a uma habilitação profissional Técnica de nível médio que 

também lhe dará direito à continuidade de estudos na educação superior. 

Os princípios pedagógicos, filosóficos e legais que subsidiam a organização, 

definidos neste projeto pedagógico de curso, nos quais a relação teoria-prática é o 

princípio fundamental associado à estrutura curricular do curso, conduzem a um 

fazer pedagógico, em que atividades como práticas interdisciplinares, seminários, 

oficinas, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos, entre outros, estão 

presentes durante os períodos letivos. O trabalho coletivo entre os grupos de 

professores da mesma base de conhecimento e entre os professores de base 

científica e da base tecnológica específica é imprescindível à construção de práticas 

didático‐pedagógicas integradas, resultando na construção e apreensão dos 

conhecimentos pelos estudantes numa perspectiva do pensamento relacional. 

Para tanto, os professores deverão desenvolver aulas de campo, atividades 

laboratoriais, projetos integradores e práticas coletivas juntamente com os 

estudantes. Para essas atividades, os professores têm, à disposição, horários para 

encontros ou reuniões de grupo, destinados a um planejamento antecipado e 

acompanhamento sistemático. 
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Considera-se a aprendizagem como processo de construção de 

conhecimento, em que partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, os 

professores assumem um fundamental papel de mediação, idealizando estratégias 

de ensino de maneira que a partir da articulação entre o conhecimento do senso 

comum e o conhecimento escolar, o aluno possa desenvolver suas percepções e 

convicções acerca dos processos sociais e de trabalho, construindo‐se como 

pessoas e profissionais com responsabilidade ética, técnica e política em todos os 

contextos de atuação. 

Neste sentido, a avaliação da Aprendizagem assume dimensões mais 

amplas, ultrapassando a perspectiva da mera aplicação de provas e testes para 

assumir uma prática diagnóstica e processual com ênfase nos aspectos qualitativos. 

A realização de projetos integradores surge em resposta à forma tradicional de 

ensinar. significa que o ensino por projetos é uma das formas de organizar o 

trabalho escolar, levando os alunos à busca do conhecimento a partir da 

problematização de temas, do aprofundamento dos estudos, do diálogo entre 

diferentes áreas de conhecimentos interdisciplinaridade e do desenvolvimento de 

atitudes colaborativas e investigativas. Essa proposta visa à construção de 

conhecimentos significativos e deve estar contemplada em projetos 

interdisciplinares, que podem ser adotados como atividades inovadoras, eficazes e 

eficientes no processo de ensino e aprendizagem. 

Na condição de alternativa metodológica como um componente organizador 

do currículo, o trabalho com projetos promove a integração entre os estudantes, Os 

educadores e o objeto de conhecimento, podendo ser desenvolvido de modo 

disciplinar ou interdisciplinar; esta última possibilitando a integração entre os 

conteúdos, as disciplinas e entre diferentes áreas do conhecimento. 

Dessa forma, favorece a aprendizagem dos alunos, tanto de conteúdos 

conceituais, como de conteúdos procedimentais e atitudinais, visto que são 

estabelecidas etapas que envolvem o planejamento, a execução e a avaliação das 

ações e resultados encontrados. Essa forma de mediação da aprendizagem, exige a 

participação ativa de alunos e de educadores, estabelece o trabalho em equipe, bem 

como a definição de tarefas e metas em torno de objetivos comuns a serem 

atingidos. Assim, sugere-se nesse PPC que seja desenvolvido, pelo menos, um 

projeto integrador ou interdisciplinar no decorrer do curso com vistas a melhor 
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possibilitar a integração do currículo, viabilizar a prática profissional e estabelecer a 

interdisciplinaridade como diretriz pedagógica das ações institucionais. 

 

 

IFRN. Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em 

Alimentos. 2011 

Desenvolvimento de projetos 
 
Os projetos poderão permear todas as séries do curso, obedecendo às 

normas instituídas pelo IFRN, e deverão contemplar o princípio da unidade entre 

teoria e prática, a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, tendo 

em vista a intervenção no mundo do trabalho, na realidade social, de forma a 

contribuir para o desenvolvimento local a partir da produção de conhecimentos, do 

desenvolvimento de tecnologias e da construção de soluções para problemas. O 

espírito crítico, a problematização da realidade e a criatividade poderão contribuir 

com os estudantes na concepção de projetos de pesquisa, de extensão ou projetos 

didáticos integradores que visem ao desenvolvimento científico e tecnológico da 

região ou contribuam para ampliar os conhecimentos da comunidade acadêmica. 

Compreendida como uma metodologia de ensino que contextualiza e coloca em 

ação o aprendizado, a prática profissional, permeia assim todo decorrer do curso, 

não se configurando em momentos distintos. Dessa forma, opta-se pelo projeto 

integrador como elemento impulsionador da prática, sendo incluídos os resultados 

ou parte dessa atividade, como integrante da carga horária da prática profissional. 

A metodologia a ser adotada poderá ser por meio de pesquisas de campo, 

voltada para um levantamento da realidade do exercício da profissão de técnico, 

levantamento de problemas relativos às disciplinas objeto da pesquisa realizada ou 

por meio ainda, de elaboração de projetos de intervenção na realidade social, 

funcionando assim como uma preparação para o desempenho da prática 

profissional seja por estágio ou desenvolvimento de projetos de pesquisa e de 

intervenção. 

Com base nos projetos integradores, de extensão e/ou de pesquisa 

desenvolvidos, o estudante desenvolverá um plano de trabalho, numa perspectiva 

de projeto de pesquisa, voltado para a prática profissional, contendo os passos do 

trabalho a ser realizado. Dessa forma, a prática profissional se constitui num 
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processo contínuo na formação técnica, deverá ser realizada a partir de um plano a 

ser acompanhado por um orientador da prática e resultará em relatório técnico. 

 
5.3. DIRETRIZES CURRICULARES E PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
Este projeto pedagógico de curso deve ser o norteador do currículo no Curso 

Técnico Integrado em Alimentos. Caracteriza-se, portanto, como expressão coletiva, 

devendo ser avaliado periódica e sistematicamente pela comunidade escolar, 

apoiados por uma comissão avaliadora com competência para a referida prática 

pedagógica. Qualquer alteração deve ser vista sempre que se verificar, mediante 

avaliações sistemáticas anuais, defasagem entre perfil de conclusão do curso, 

objetivos e organização curricular frente às exigências decorrentes das 

transformações científicas, tecnológicas, sociais e culturais. Entretanto, as possíveis 

alterações poderão ser efetivadas mediante solicitação aos conselhos competentes. 

A educação profissional técnica integrada de nível médio será oferecida a 

quem tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a 

conduzir o(a) discente a uma habilitação profissional técnica de nível médio que 

também lhe dará direito à continuidade de estudos na educação superior. 

Os princípios pedagógicos, filosóficos e legais que subsidiam a organização, 

definidos neste projeto pedagógico de curso, nos quais a relação teoria-prática é o 

princípio fundamental associado à estrutura curricular do curso, conduzem a um 

fazer pedagógico, em que atividades como práticas interdisciplinares, seminários, 

oficinas, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos, entre outros, estão 

presentes durante os períodos letivos. 

O trabalho coletivo entre os grupos de professores da mesma base de 

conhecimento e entre os professores de base científica e da base tecnológica 

específica é imprescindível à construção de práticas didático‐pedagógicas 

integradas, resultando na construção e apreensão dos conhecimentos pelos 

estudantes numa perspectiva do pensamento relacional. 

Para tanto, os professores deverão desenvolver aulas de campo, atividades 

laboratoriais, projetos integradores e práticas coletivas juntamente com os 

estudantes. Para essas atividades, os professores têm, à disposição, horários para 

encontros ou reuniões de grupo, destinados a um planejamento antecipado e 

acompanhamento sistemático. 
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Considera-se a aprendizagem como processo de construção de 

conhecimento, em que partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, os 

professores assumem um fundamental papel de mediação, idealizando estratégias 

de ensino de maneira que a partir da articulação entre o conhecimento do senso 

comum e o conhecimento escolar, o aluno possa desenvolver suas percepções e 

convicções acerca dos processos sociais e de trabalho, construindo-se como 

pessoas e profissionais com responsabilidade ética, técnica e política em todos os 

contextos de atuação. 

Neste sentido, a avaliação da aprendizagem assume dimensões mais amplas, 

ultrapassando a perspectiva da mera aplicação de provas e testes para assumir uma 

prática diagnóstica e processual com ênfase nos aspectos qualitativos. 

A realização de projetos integradores surge em resposta à forma tradicional 

de ensinar. Significa que o ensino por projetos é uma das formas de organizar o 

trabalho escolar, levando os alunos à busca do conhecimento a partir da 

problematização de temas, do aprofundamento dos estudos, do diálogo entre 

diferentes áreas de conhecimentos interdisciplinaridade E do desenvolvimento de 

atitudes colaborativas e investigativas. Essa proposta visa à construção de 

conhecimentos significativos e deve estar contemplada em projetos 

interdisciplinares, que podem ser adotados como atividades inovadoras, eficazes e 

eficientes no processo de ensino e aprendizagem. 

Na condição de alternativa metodológica como um componente organizador 

do currículo, o trabalho com projetos promove a integração entre os estudantes, os 

educadores e o objeto de conhecimento, podendo ser desenvolvido de modo 

disciplinar ou interdisciplinar; esta última possibilitando a integração entre os 

conteúdos, as disciplinas e entre diferentes áreas do conhecimento. 

Dessa forma, favorece a aprendizagem dos alunos, tanto de conteúdos 

conceituais, como de conteúdos procedimentais e atitudinais, visto que são 

estabelecidas etapas que envolvem o planejamento, a execução e a avaliação das 

ações e resultados encontrados. Essa forma de mediação da aprendizagem, exige a 

participação ativa de alunos e de educadores, estabelece o trabalho em equipe, bem 

como a definição de tarefas e metas em torno de objetivos comuns a serem 

atingidos. 

Assim, sugere-se nesse PPC que seja desenvolvido, pelo menos, um projeto 

integrador ou interdisciplinar no decorrer do curso com vistas a melhor possibilitar a 
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integração do currículo, viabilizar a prática profissional e estabelecer a 

interdisciplinaridade como diretriz pedagógica das ações institucionais. 
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Apêndice B – Questionário aplicado na pesquisa  

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

Um estudo dos Projetos Integradores do IFRN campus Pau dos Ferros 

Caro (a) professor (a) 

O presente questionário surgiu para atender a uma pesquisa de mestrado sobre a prática do 

projeto integrador no campus Pau dos Ferros. Todas as respostas serão contabilizadas e estará 

resguardado o anonimato do colaborador. O objetivo do mesmo é diagnosticar as práticas 

integradoras que já ocorrem na referida instituição e sugerir melhorias no processo. 

 

I. DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

1. Idade: ____ anos 

2. Sexo: Feminino (    )         Masculino (    ) 

3. Tempo de experiência como professor(a) do IFRN: ________anos e _____meses 

4. Tempo de experiência como professor(a) de outra instituição: ____anos e ____meses 

5. Nível de ensino no IFRN:___________________________________________________ 

6. Disciplina(s) que ensina:___________________________________________________  

 

II. DADOS DE OPINIÃO 

 

A- SOBRE INTERDISCIPLINARIDADE 

 

1- Para você interdisciplinaridade é: 

 

2 - Você já realizou alguma atividade no campus que julga ter sido interdisciplinar?   

SIM                   (    ) 

NÃO                  (    ) 

 

Se caso afirmativo assinale em qual dimensão (pode marcar mais de uma alternativa)  

Ensino               (    ) 

Pesquisa           (    ) 
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Extensão           (    ) 

Outros.              (     )  Citar:_______________________________________________________ 
3 – Caso tenha desenvolvido alguma atividade interdisciplinar QUAIS foram e QUAIS as 

disciplinas foram envolvidas? 

Atividade 

1:__________________________________________________________________________ 

Disciplinas 

envolvidas:___________________________________________________________________ 

Atividade 

2:___________________________________________________________________ 

Disciplinas 

envolvidas:___________________________________________________________________ 

Atividade 

3:___________________________________________________________________ 

Disciplinas 

envolvidas:___________________________________________________________________ 

 

B- SOBRE O PROJETO INTEGRADOR 

 

4-Você já participou de uma atividade de projeto integrador no IFRN? 

Sim já participei, mas em outro campus                                       (    ) 

Sim, já participei nesse campus                                                   (     )  

Já participei nesse campus, como em outros                               (     ) 

Nunca participei                                                                             (     ) 

 

5 – Qual o grau de importância que você atribui ao desenvolvimento dos projetos integradores 

no campus? 

Muito importante                                                                              (     ) 

Importante                                                                                        (     ) 

Pouco importante                                                                             (     ) 

Indiferente                                                                                        (      ) 

 
Justifique:____________________________________________________________________ 
 
6- Você já participou durante a fase de planejamento dos projetos integradores? 

SIM            (   ) 

NÃO           (   ) 

 

Justifique:___________________________________________________________________ 

 

7- Como se deu a participação dos alunos durante o desenvolvimento do projeto integrador? 
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(A) A maioria participou ativamente de todo o processo contribuindo com as etapas de 

planejamento, elaboração e divulgação 

(B) A maioria participou ativamente das etapas de elaboração e divulgação, mas não 

participaram da etapa de planejamento 

(C) A maioria participou passivamente do processo de elaboração e divulgação, mas com 

muito entusiasmo 

(D) A maioria participou passivamente do processo de elaboração e divulgação, mas sem 

muito entusiasmo 

 

8 – Como é o interesse dos alunos durante o desenvolvimento das ações do projeto 

integrador?  

Tem interesse                                 (     )  

Não tem interesse                          (     ) 

A maioria tem interesse                 (     ) 

A maioria não tem interesse          (     ) 

Justifique:___________________________________________________________________ 

9- Quais as contribuições você considera que os projetos integradores trazem para a 

formação dos alunos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

10- Caso tenha desenvolvido alguma atividade de projeto integrador, como foi o processo de 

execução da mesma? 

(A) Apenas eu assumi a orientação e desenvolvimento da atividade, mesmo sendo 
relacionada a várias disciplinas.  

(B) Tive ajuda de colegas para orientação e desenvolvimento da atividade para as disciplinas 
relacionadas. 

(C) Tive ajuda de colegas para orientação de disciplinas relacionadas no planejamento, mas 
acabei orientando todas as disciplinas durante o desenvolvimento e avaliação da atividade.  

(D) Os colegas contribuíram apenas no processo de avaliação da atividade 

(E) Outro.   

 

11 - Você prefere desenvolver o projeto integrador com disciplinas de um mesmo eixo de 

ensino (propedêutica ou profissionalizante)? 

SIM                                                 (   )                               

NÃO                                                (   ) 

INDIFERENTE                                 (   ) 

 

Se considerar necessário justifique: 
________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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12 – Como se dá o processo de avaliação do projeto integrador por parte dos professores? 

(pode marcar mais de uma alternativa).  

Relatório                                     (   ) 

Apresentação oral                      (   ) 

Avaliação escrita                        (   )  

Outros.                                                   (    ) Especificar:_______________________________________ 
13 – Caso tenha participado de projetos integradores nesta instituição ou em alguma outra, 

relate brevemente sua experiência citando os pontos positivos e negativos:  

Pontos positivos: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Pontos negativos: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

14 - Que sugestões você daria para desenvolver os projetos integradores no campus (Podem 

ser em relação às atividades, temáticas, espaços para discussão, pessoal envolvido, entre outros)? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela sua colaboração 
Leonardo Emmanuel Fernandes de Carvalho 

Mestrando – UERN 
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Apêndice C – Cartilha da coleção produtos educativos e metodológicos 

de ensino  

 

TRABALHANDO COM PROJETOS INTEGRADORES: EM 

BUSCA DE DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES 

 

Leonardo Emmanuel Fernandes de Carvalho  

Estudante do Mestrado em Ensino -PPGE/UERN 

Emanuel Neto Alves de Oliveira 

Professor do Mestrado em Ensino -PPGE/UERN 

Ayla Márcia Cordeiro Bizerra 

Professor do Mestrado em Ensino -PPGE/UERN 

 

 

 

 

Esta cartilha é uma produção vinculada ao Programa de Pós-graduação em 

Ensino (PPGE) da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), Campus 

Pau dos Ferros e é derivada dos estudos teóricos da dissertação sobre os projetos 

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

do Norte (IFRN) que estamos desenvolvendo. O objetivo é delinear alguns passos 

importantes para a realização de projetos integradores nas escolas, sendo este 

material endereçado principalmente a professores e alunos do ensino médio. Apesar 

da prática dos projetos integradores ser vivenciada pelas instituições que visem uma 

formação para o trabalho (escolas técnicas, institutos tecnológicos e faculdades 

tecnológicas), acreditamos que seus pressupostos podem ser adaptados para as 

rotinas das escolas públicas de ensino médio, despertando nos sujeitos envolvidos 

uma cultura da pesquisa como princípio educativo (MOURA; GARCIA; RAMOS, 

2007). 

Os projetos escolares são ferramentas pedagógicas que visam um aprendizado 

mediado pela pesquisa e investigação científica. Desse modo, o estudante passa a 

ser o protagonista do seu processo de aprendizagem, adquirindo autonomia e 

criticidade (MATOS, 2009). 

APRESENTAÇÃO 
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Tendo isso em vista, os projetos integradores são projetos escolares que são 

baseados na observação da realidade e na resolução de problemas, bem como 

trabalham com o princípio da interdisciplinaridade e da integração entre 

disciplinas da mesma área do conhecimento ou não (ver Box 1). Estes projetos 

devem estimular a investigação da realidade vivenciada e a compreensão da mesma 

de uma forma crítica e transformadora.  

Os projetos integradores são proposições que podem partir de uma dimensão 

mais ampla, como projetos escolares, ou até mesmo de professores de uma mesma 

série, ou de séries diferentes. É uma atividade que busca, sobretudo, o diálogo entre 

os diversos profissionais da educação e os estudantes, onde se rompe com a noção 

da fragmentação do conhecimento, requisitando os diversos saberes para a 

compreensão da realidade como um todo.

 

Box 1: Interdisciplinaridade e integração 

Para Ivani Fazenda (2011) 

 Interdisciplinaridade é a interação existente entre duas ou mais disciplinas. Essa 

interação pode ir da simples comunicação de ideias à integração mútua dos conceitos 

epistemológicos (como conhecer), da terminologia (conceitos), da metodologia, dos 

procedimentos, dos dados e da organização referentes ao ensino e à pesquisa. 

 Integração refere-se a um aspecto formal da interdisciplinaridade, ou seja, à questão 

de organização das disciplinas num programa de estudos. Seria, portanto, uma etapa 

anterior à interdisciplinaridade, em que se iniciaria um relacionamento, um estudo, uma 

análise dos conhecimentos e fatos a serem posteriormente integrados. 

 

 

COMO REALIZAR PROJETOS INTEGRADORES? 

 

Com base nos Projetos Integradores, o estudante irá desenvolver um plano 

de trabalho, numa perspectiva de projeto de pesquisa, contendo os passos 

detalhados a serem realizados. Este processo será acompanhado por orientadores, 

onde o estudante participará ativamente do processo, desde a reflexão sobre a 

problemática geradora do projeto, elaboração de uma rotina de acompanhamento, 

hipóteses e testes a serem realizados para confirmação do fenômeno, ou 

intervenção prática no contexto local. Por fim, todo esforço culminará num relatório 
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da pesquisa e na divulgação perante a comunidade escolar (DANTAS; COSTA, 

2012). 

 Os projetos integradores podem ser pensados como um instrumento 

pedagógico capaz de explorar as competências requeridas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), de acordo com as grandes áreas 

de conhecimento envolvidas: Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Área de Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias (BRASIL, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Fonte: Autores. 

  

Podemos refletir sobre as possibilidades dessas áreas em intercambiar 

conhecimentos quando inserimos as seguintes categorias: CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

CULTURA e TRABALHO. Devemos perceber que o sujeito está inserido em uma 

cultura que lhe proverá saberes e valores, e por meio do seu trabalho modifica o 

mundo (natural e social) ao mesmo que é modificado por ele (MOURA; RAMOS; 

GARCIA, 2007). É através do seu agir que este desenvolve ciência e tecnologia, 

ao passo que estas promovem mudanças culturais. Por isso, essas categorias são 

indissociáveis uma das outras.  

Estes quatro pilares compreendem dimensões formativas do ser HUMANO, 

tentando entender toda sua totalidade e contradição. “Uma educação só pode ser 

viável se for uma educação integral do ser humano” (MORIN, 2000).  
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ETAPAS DO PROCESSO 

 

  

 Fonte: Autores (Adaptado de www.dreamstime.com) 

 

DIMENSÕES DE ARTICULAÇÃO DA INTEGRAÇÃO 

 

 

 

 

 

Passo 1 – Reflexão e reconhecimento de problemáticas gerais 

 

Esta primeira etapa se refere ao momento em que os professores se reúnem 

e discutem sobre as possibilidades de integração. Nesta fase é crucial uma busca de 

temas geradores, em que os docentes percebam a realidade em sua totalidade, e 

problematizem situações que estejam de acordo com as necessidades locais e da 

Ser 
humano 

ciência 

tecnologia 

trabalho 

cultura 

Disciplinas diferentes 

Professores e alunos 

Estudantes de turmas diferentes de uma mesma série 

Estudantes de diferentes séries 

Projeto escolar (pedagógico) 
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turma. Para isso ocorrer é imprescindível que se criem espaços de discussão e 

reflexão tais como, na semana pedagógica, em reuniões de planejamento, etc. 

Este momento também serve para que os professores possam expor um 

pouco sobre os saberes de suas respectivas áreas e que os mesmos possam 

encontrar elementos convergentes entre os seus saberes. A partir desses encontros 

são elencadas problemáticas possíveis que serão levadas aos estudantes como 

sugestões. 

Nesta etapa são determinadas as equipes de professores que serão 

responsáveis pelas turmas. Entendemos que seria interessante se cada turma 

envolvida tivesse no mínimo dois professores responsáveis, incentivando a busca de 

diálogos interdisciplinares.  

 

Passo 2 – Proposição de problemas 

 

Um projeto integrador não é uma atividade imposta, mas construída a partir 

da participação e colaboratividade. Ela se ancora nos princípios de uma 

aprendizagem ativa, onde o estudante deve tomar a consciência de seu mundo e 

agir sobre ele de forma consciente e autônoma (PAIVA; PARENTE; BRANDÃO; 

QUEIROZ, 2016). Portanto, a participação estudantil na tomada de decisões é um 

passo importante para sua formação pessoal. 

Desse modo, a segunda etapa consiste em levar as problemáticas gerais para 

a sala de aula e a partir delas confrontar com as perspectivas dos estudantes. Para 

isso, é importante despertar o interesse no conhecimento como um todo e levar em 

consideração o que os mesmos consideram significativos. O projeto integrador deve 

partir da temática geral e não das disciplinas. É a realidade analisada que direciona 

os saberes utilizados para resolvê-la.  

Tendo em vista as possibilidades levantadas pelos estudantes, os professores 

responsáveis trabalharão com eles a formulação de problemas (Box 2) e estes 

serão separados em pequenos grupos (com até três integrantes) para a realização 

dos projetos. Existe a possibilidade também de se propor um grande projeto dentro 

de uma sala e que este seja desmembrado em ações específicas dentro de cada 

grupo. 
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Box 2: Como elaborar um bom problema científico? 

 

Segundo Gil (2002), um problema se diz científico quando apresenta variáveis que 

podem ser testadas. Não constitui tarefa fácil formular um problema, mas os pesquisadores 

apresentam algumas regras práticas para a sua elaboração: 

 Deve ser apresentado como pergunta em torno da problemática levantada; 

 Deve ser claro e preciso – definir com precisão os conceitos que serão utilizados pode 

auxiliar na clareza do problema; 

 Deve ser empírico, ou seja, não está ligado a valores morais, mas a situações que possam 

ser testadas experimentalmente; 

 Deve ser passível de solução, ou seja, ser possível realizar coleta de dados; 

 Deve ser exequível – restrito ao tempo e espaço disponível de execução do projeto. 

 

Passo 3 – Reconhecimento de objetivos e montagem do plano de ação 

 

Essa etapa consiste no esforço conjunto do grupo, orientado pelos 

professores responsáveis a buscarem formas de responder à pergunta lançada. 

Como irei resolver o problema? Quais seriam os passos lógicos? Desse modo, se 

traçam os objetivos pretendidos e os caminhos metodológicos para se alcançar os 

objetivos. É interessante lembrar que áreas específicas possuem metodologias que 

lhe são próprias, e que o conhecimento sobre os procedimentos científicos pode ser 

esclarecido aos estudantes por parte dos professores responsáveis pelo projeto.  

O plano de ação consiste em estabelecer os passos necessários para a 

realização do projeto. Além de determinar o que será feito operacionalmente 

(objetivos) e como deverá ser feito (metodologia), teremos que atentar para do que, 

ou de quem iremos precisar (recursos humanos e materiais), se o projeto precisará 

requerer gastos para obtenção de materiais, e também do tempo que teremos para 

realizá-lo. Este pode ser pensado para ser bimestral, semestral, ou até mesmo 

anual, mas deve ser determinado previamente mediante o planejamento pedagógico 

anual. Por isso, é necessário estabelecer um cronograma de execução de ações 

para sistematizar os passos necessários para a implementação do projeto. 
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Passo 4 – Desenvolvimento e implementação do projeto 

 

Passo 5 – Resultados, armazenamento e divulgação 

 

Uma vez traçados os objetivos gerais e específicos de cada grupo (que 

podem ser delimitados por saberes específicos), e delineado o plano de ação, 

passa-se para a fase de execução do projeto. 

 

 

 

Esse passo consiste na fase operacional do projeto. É neste momento que 

podemos observar a capacidade dos estudantes de trabalharem em conjunto, o 

senso de organização para a realização de tarefas específicas, a colaboração, a 

solidariedade e o compromisso com o trabalho. Essas habilidades são cruciais para 

uma execução exitosa do projeto.  

É preciso que os professores responsáveis periodicamente se reúnam com os 

grupos e que estes deem um retorno das ações que conseguiram realizar. O grau de 

liberdade dos estudantes está de acordo com o seu nível de maturidade. Alguns 

estudiosos consideram que dependendo do nível escolar a ser trabalhado o 

professor deve intervir mais diretamente sobre os processos de investigação, 

reflexão, coleta e análise de dados (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). 

Como se pode perceber, a atividade de projetos integradores inicia os 

estudantes em uma cultura científica, uma vez que os saberes requeridos passam 

pelos próprios procedimentos do método científico. Dependendo da dificuldade dos 

estudantes, é necessário que o professor esteja sempre próximo dando subsídios 

necessários para a realização das atividades e ações. 

 

 

 

O último passo consiste na apresentação dos resultados e comunicação dos 

mesmos. A realidade percebida pelos estudantes deve ser compartilhada e 

confrontada com realidades divergentes. Esse processo é crucial para a confirmação 

dos resultados, ou a readequação em estudos posteriores. Portanto, um projeto 

integrador deve ser comunicado e divulgado para um maior número de pessoas. A 

finalidade do projeto se atenua caso este seja utilizado como mero objeto de 

avaliação. Ele deve servir como conduta para a autonomia, e, por isso, somos 

favoráveis que os projetos culminem em um evento de divulgação que pode ser uma 

feira de ciências, um espaço de integração com a comunidade externa e escolar, ou 
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qualquer outro espaço que atinja um público além daqueles que realizaram a 

investigação. 

Com fins de estimular a redação e argumentação científica, e documentar 

toda a trajetória de desenvolvimento dos projetos, estes devem ser entregues aos 

professores responsáveis na forma de um relatório (ou diário de campo), onde os 

estudantes descrever todas as etapas necessárias e relatar o aprendizado geral com 

a metodologia empregada. É importante destacar que o relatório não deve ser 

tomado como o único instrumento avaliativo, mas sim como um mecanismo de 

retermos as informações produzidas que serão armazenadas e incorporarão a 

cultura científica escolar. Acreditamos que esse cuidado deve ser tomado para que 

os projetos integradores se tornem uma prática educativa incorporada nos projetos 

pedagógicos e curriculares das escolas, e dessa forma, possam ser sempre 

utilizados como abordagens inovadoras no ensino-aprendizagem. 

Caso o projeto seja desenvolvido visando uma finalidade investigativa, a 

apresentação deve constar todas as etapas vivenciadas, desde a proposição do 

problema, a motivação que levou o grupo a escolher determinado objeto de estudo, 

assim como os passos metodológicos, a coleta e análise dos dados, e os resultados 

adquiridos. No entanto, se o intuito do projeto é a confecção de um produto ou 

protótipo, além das etapas relatadas, o produto deve ser exibido, bem como suas 

funcionalidades.  

É importante relatar que o objetivo da divulgação dos resultados é comunicar 

para a comunidade escolar e local quais são os passos necessários para se fazer 

ciência e como esta postura pode ser adquirida por todos que por ela se 

interessarem. A pesquisa como princípio educativo deve ser estimulada pelas 

escolas, pois acreditamos que dessa forma o estudante recebe uma formação mais 

adequada para atender aos compromissos da contemporaneidade. 
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ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR 

FLUXOGRAMA 
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Fonte: Autores 
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