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SITUAÇÃO DE ESTUDO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA: 

DISTANCIAMENTOS E APROXIMAÇÕES  

 

 

 

RESUMO 

  

A presente pesquisa discute possíveis implicações envolvidas no processo de 

reorganização do currículo de um curso técnico Integrado em Meio Ambiente por meio 

da Situação de Estudo (SE). A SE foi desenvolvida pelo Grupo Interdepartamental de 

Pesquisa sobre Educação em Ciências da Universidade Regional do Noroeste do Estado 

do Rio Grande do Sul (GIPEC-UNIJUÍ) e, é balizada nos pressupostos vigotskianos. O 

contexto do ensino técnico se mostra interessante por ser uma temática pouco discutida 

na literatura e por ser caracterizado por um ensino excessivamente linear, fragmentado e 

compartimentalizado, características essas que a SE visa superar. Mediante isso, 

objetivamos compreender de que maneira o currículo do curso técnico Integrado em 

Meio Ambiente do IF Baiano pode ser reorganizado por meio da Situação de Estudo, 

em especial no que concerne a integração das disciplinas. Metodologicamente a 

investigação é de cunho qualitativo. Para a produção dos dados utilizamos, 

respectivamente: análise documental do Projeto Político Pedagógico do curso técnico 

Integrado em Meio Ambiente do IF Baiano/Itapetinga; aplicação de um questionário 

com os professores que lecionam no referido curso; implementação de um curso de 

vivências com alguns pressupostos da SE para os professores e entrevistas 

semiestruturadas com os docentes participantes do curso. Para análise e interpretação 

dos dados optamos pela Análise Textual Discursiva. De modo a proporcionar uma 

linearidade na construção dos dados e atingir um maior nível de compreensão, fizemos a 

análise dos dados por instrumentos. Nesse contexto, destacamos algumas categorias de 

acordo com os instrumentos de produção de dados e seus respectivos objetivos. Sendo 

elas: Educação como Prática Social e Compreensão e Organização Curricular, como 

categorias a priori para o Projeto Pedagógico; Trabalho coletivo: Um caminho possível 

e necessário e Construindo o conhecimento a partir das reais necessidades dos alunos 

como categorias emergentes para o questionário, e por final, destacamos, as categorias 

Elementos da SE potencialmente ricos para o ensino técnico: O que nos dizem os 

professores? e Alguns paradigmas a serem rompidos no contexto do ensino técnico que 

emergiram dos diálogos produzidos durante o curso e na entrevista. A partir dos dados 

produzidos neste estudo consideramos real a possibilidade da implementação da 

Situação de Estudo no contexto do curso técnico Integrado em Meio Ambiente. 

Contudo, ainda há alguns entraves a serem superados para que ocorra uma real e efetiva 

reorganização em seus currículos, dentre os quais destacamos a dificuldade em trabalhar 

de forma interdisciplinar; algumas características do ensino tradicional ainda presentes 

no cenário educacional técnico; a falta de conhecimentos básicos, interesse e motivação 

por parte dos educandos e ausência de espaços de diálogo entre os professores. Em 

síntese, esperamos que este estudo possa contribuir para a reflexão da possibilidade de 

um Ensino de Ciências integrado e articulado com o contexto de vida dos estudantes. 

Além disso, esperamos também a promoção de um ensino mais profícuo e significativo, 

com a formação de futuros trabalhadores comprometidos com a transformação social.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Técnica, Interdisciplinaridade, Reorganização 

Curricular.  



7 

 

STUDY SITUATION IN TECHNICAL PROFESSIONAL EDUCATION: 

DISTANCES AND APPROACHES 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research discusses possible implications involved in the process of 

reorganization of the curriculum of an integrated technical course in Environment 

through the Study Situation (SE). The SE was developed by the Interdepartmental 

Group of Research on Education in Sciences of the Regional University of the 

Northwest of the State of Rio Grande do Sul (GIPEC-UNIJUÍ) and is based on the 

vigotskian assumptions. The context of technical education is interesting because it is a 

topic that is little discussed in the literature and because it is characterized by an 

excessively linear, fragmented and compartmentalized teaching, which the SE aims to 

overcome. In this way, we aim to understand how the curriculum of the Integrated 

Environmental Course of the IF Baiano can be reorganized through the Study Situation, 

especially in what concerns the integration of the disciplines. Methodologically the 

research is qualitative. For the production of the data we used, respectively: 

documentary analysis of the Political Pedagogical Project of the integrated technical 

course in the Environment of IF Baiano / Itapetinga; application of a questionnaire with 

the teachers who teach in the mentioned course; implementation of a course of 

experiences with some assumptions of the SE for teachers and semi-structured 

interviews with the teachers participating in the course. For analysis and interpretation 

of the data we opted for the Discursive Textual Analysis. In order to provide a linearity 

in the construction of the data and reach a higher level of understanding, we performed 

the instrument data analysis. In this context, we highlight some categories according to 

the instruments of data production and their respective objectives. These are: Education 

as Social Practice and Understanding and Curricular Organization, as a priori categories 

for the Pedagogical Project; Collective work: A possible and necessary path and 

Building knowledge from the real needs of students as emerging categories for the 

questionnaire, and finally, we highlight the categories of elements of the SE potentially 

rich for technical education: What teachers tell us ? and Some paradigms to be broken 

in the context of technical education that emerged from the dialogues produced during 

the course and in the interview. Based on the data produced in this study, we consider 

the possibility of implementing the Study Situation in the context of the Integrated 

Technical Course in the Environment. However, there are still some obstacles to be 

overcome in order for a real and effective reorganization to take place in their curricula, 

among which we highlight the difficulty in working in an interdisciplinary way; some 

characteristics of traditional teaching still present in the technical educational setting; 

the lack of basic knowledge, interest and motivation on the part of the students and the 

absence of spaces for dialogue among teachers. In summary, we hope that this study can 

contribute to the reflection of the possibility of a Science Teaching integrated and 

articulated with the students' life context. In addition, we hope to promote a more 

meaningful and meaningful education, with the training of future workers committed to 

social transformation. 

 
 

KEYS WORDS: Technical Education, Interdisciplinarity, Curricular Reorganization. 
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INTRODUÇÃO  

 

Os avanços advindos da Ciência e da Tecnologia têm provocado mudanças na 

sociedade, bem como nas atitudes e pensamentos das pessoas. Isso tem refletido 

diretamente nas relações sociais, políticas, na estrutura familiar e até mesmo no âmbito 

educacional. Tais transformações passaram a exigir do educando subsídio imediato na 

reflexão e na resolução de problemas oriundos de situações do dia-a-dia. Entretanto, a 

escola como uma instituição que visa além de ensinar, contribuir para a formação de 

cidadãos tem se mostrado indiferente frente a esses avanços. É preciso que o ambiente 

escolar se adéque à evolução da sociedade. A escola pode contribuir para a formação do 

estudante o vendo como pessoa, crítica e reflexiva frente à realidade em que vive.  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) a 

educação é dever da família e do estado e tem como principais objetivos o 

desenvolvimento da cidadania e a qualificação para o mercado de trabalho (BRASIL, 

1996). Contudo, o processo de ensino e aprendizagem ainda continua baseado nos 

moldes do ensino tradicional, no qual o educando é visto como receptor do 

conhecimento e o educador o detentor de todo o saber. Esse método de ensino não 

necessariamente promove uma aprendizagem efetiva e uma formação cidadã. Desse 

modo, para Pereira (2000, p.34) “formar indivíduos que se realizem como pessoas, 

cidadãos e profissionais exige da escola muito mais do que a simples transmissão e 

acúmulo de informações”. De acordo com Fourez (2003) a educação encontra-se em 

“crise” no que diz respeito ao alcance de seus objetivos. A escola não tem conseguido 

promover o desenvolvimento do estudante para o mercado de trabalho nem tão pouco 

para o exercício da cidadania. 

 Diante desse cenário em que a escola se encontra, estudiosos e educadores da 

área de Ensino de Ciências como Auth (2002), Cruz (2004), Coelho e Marques (2007), 

Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012), Silva (2015) e Brasil (2016) têm se esforçado 

para buscarem diferentes e eficientes alternativas de ensino que sejam capazes de 

promover o desenvolvimento de habilidades e competências, tais como o pensamento 

crítico, a argumentação, o trabalho coletivo e a interdisciplinaridade. Pesquisas indicam 

que aquele aprendizado de conteúdos baseado em memorizações de leis, conceitos e 

regras não é mais suficiente no mundo contemporâneo (MALDANER, ARAÚJO e 

AUTH, 2005; PONTES et al., 2008; DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 
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2009; LIMA e MARCONDES, 2011). Esse método de ensino pautado no acúmulo de 

informações faz com que muitas das vezes o conhecimento não seja problematizado. 

Isto é, os conteúdos são abordados desvinculados da vivência dos estudantes, tornando-

os sem sentido para os mesmos. Boff et al. (2007) chamam a atenção para o fato de que 

esse método de aprendizagem baseado na transmissão-recepção de informações e, que 

se configura como o ensino propedêutico ainda está presente na maioria das escolas.  

 Ainda de acordo com Boff et al. (2007) uma das principais características do 

ensino propedêutico, e que se tornou um desafio para a educação na contemporaneidade 

é a maneira com que o conhecimento foi organizado, ou seja, os conteúdos foram 

compartimentados e isolados dentro das próprias disciplinas. Essa forma de organização 

do ensino acaba por muitas vezes dificultando o processo de aprendizagem, uma vez 

que os professores não conseguem articular o conhecimento de modo que facilite a 

compreensão por parte dos educandos. Trazendo essa discussão para o âmbito das 

disciplinas de Física, Química e Biologia, essa desarticulação é ainda mais evidente. 

Gerhard e Rocha Filho (2012) evidenciam a permanência da linearidade e fragmentação 

dos saberes, desde a formação de professores até a concretização do ensino na Educação 

Básica. Esses autores destacam a necessidade de uma formação de professores pautada 

na interdisciplinaridade e no trabalho coletivo. Percebemos que a fragmentação e a 

compartimentalização dos saberes ainda permanecem imbricadas no ambiente escolar, 

pois de acordo com Ocampo, Santos e Folmer (2016, p. 1021) “a fragmentação das 

áreas do conhecimento é uma realidade tanto nas ciências como no ensino”. Podemos 

ainda afirmar que essa fragmentação é maior na medida em que os níveis de ensino 

aumentam (Ensino Fundamental<Ensino Médio<Ensino Superior).  

 Pensando nessa questão, Azevedo e Reis (2014) destacam a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio como uma modalidade de ensino que também tem 

um ensino demarcado pela excessiva compartimentalização e fragmentação dos saberes. 

De acordo com Pena (2011) a Educação Técnica possui especificidades e singularidades 

que a caracterizam. Essa modalidade de Ensino na Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (RFET), é formada por um corpo docente 

composto em sua maioria por profissionais com diferentes formações na graduação e, 

grande parte desses profissionais possui qualificação em cursos de mestrado e 

doutorado em diversas áreas de conhecimento. Contudo, “trabalham [...], tendo como 

base o conhecimento do conteúdo específico de sua formação, contando com pouca ou 

nenhuma referência pedagógica” (PENA, 2011, p. 103). Ao afirmar isso, a autora 
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destaca que se baseou em pesquisas de diferentes autores em diferentes períodos, desde 

a criação do ensino técnico.  

 Ainda segundo Pena (2011, p. 103) os seus estudos evidenciam “a quase completa 

ausência de formação para os professores do ensino técnico como para a forma precária 

e emergencial em que essa formação ocorre nos cursos especiais de formação 

pedagógica”. Para a autora a falta de conhecimentos pedagógicos pode ocasionar numa 

metodologia de ensino tecnicista. Ainda de acordo com pesquisas realizadas na área de 

Ensino de Ciências, essa modalidade de ensino é pouco discutida na literatura, 

evidenciando assim a importância de sua discussão no cenário educacional (BULHÕES 

et al., 2011; URBANETZ, 2012; TEIXEIRA et al., 2014; AZEVEDO e REIS, 2014; 

OLIVEIRA e MORORÓ, 2015). Esse fato chama a atenção para a necessidade de 

estudos que busquem compreender os pressupostos que orientam e norteiam a Educação 

Profissional Técnica, mais especificamente na modalidade integrada, visando dessa 

forma, gerar conhecimentos que visem contribuir para a ampliação do conhecimento 

sobre essa temática. É necessária a construção de um projeto de Ensino Médio que 

supere a dicotomia entre formação específica e formação geral. Assim sendo, é 

importante que a Educação Profissional Técnica de Nível Médio proporcione a 

formação humana antes de se pensar a preparação para o mercado de trabalho. 

 Um dos possíveis caminhos para a superação de lacunas que afetam o Ensino de 

Ciências, em especial na Educação Profissional Técnica, é a construção de estratégias 

de integração entre pressupostos teóricos, epistemológicos e o contexto de vida. Nessa 

perspectiva, ultimamente têm sido propostas alternativas de ensino que visam o 

desenvolvimento do educando como sujeito atuante, e, sobretudo, a superação da 

descontextualização, compartimentalização e fragmentação do conhecimento. Entre as 

propostas estudadas atualmente destacamos, a Situação de Estudo (SE) desenvolvida 

pelo Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências (Gipec) da 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí). Essa 

proposta curricular visa vincular e reorganizar o currículo escolar de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias com a realidade dos educandos (AUTH, 2002). No 

contexto em que o Ensino de Ciências se encontra Halmenschlager (2010) destaca que 

uma das alternativas seria repensar o currículo escolar, refletindo a forma como o 

mesmo está estruturado. 

 A Situação de Estudo tem como referencial teórico a Abordagem Histórico-

Cultural, em especial, as ideias de Vigotski (1998, 2001, 2005, 2007). Tal abordagem 
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possibilita uma melhor compreensão do desenvolvimento dos seres humanos, sobretudo 

a significação conceitual (evolução conceitual) e a função do ambiente escolar nesse 

processo. Dentre as ideias defendidas por Vigotski e acolhidas pela SE, podemos citar o 

papel da linguagem e da interação no desenvolvimento e na aprendizagem; como 

funciona a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e como ocorre a formação dos 

conceitos, em especial os de cunho científicos. A Abordagem Histórico-Cultural 

defende que o desenvolvimento dos seres humanos possui relação direta com os 

aspectos sociais e culturais e que esse desenvolvimento se dá na interação do ser 

humano com seu meio e com outro ser mais capaz. 

 A partir de tais pressupostos, a SE objetiva superar a visão tradicional de ensino, 

rompendo a forma descontextualizada, fragmentada e linear dos conteúdos de Ciências 

da Natureza. Nos cursos técnicos essa desarticulação é apontada por Bulhões e 

colaboradores (2011), no qual em seu estudo procuraram analisar o currículo de um 

curso técnico em nutrição. Para isso, tais autores se debruçaram em compreender o 

currículo, enfocando a organização das disciplinas dentro desse currículo. Nesse 

trabalho os autores ainda comprovam a nítida divisão entre as disciplinas gerais e as 

específicas, evidenciando a compartimentalização do ensino na Educação Técnica.  

 A SE visa a reorganização do currículo escolar através de situações-problema que 

levem os estudantes a desenvolverem conceitos, a capacidade de julgar, argumentar, 

pensar e trabalhar em grupo. A elaboração de uma SE ocorre de forma coletiva, ou seja, 

envolve três categorias de sujeitos: professores pesquisadores do Ensino de Ciências da 

Natureza da Universidade; professores da Educação Básica e licenciandos dos 

componentes curriculares de Biologia, Física e Química (MALDANER, ARAÚJO e 

AUTH, 2005; SANGIOGO et al., 2013). De acordo com Maldaner, Araújo e Auth 

(2005, p. 6) “a SE parte de uma situação prática complexa, com multiplicidade de 

relações e rica conceitualmente, podendo contemplar os conteúdos escolares de forma 

mais aberta numa visão interdisciplinar, intercomplementar e transdisciplinar [...]”. Isto 

significa inserir uma proposta transdisciplinar em um contexto totalmente disciplinar, se 

caracterizando assim, como algo inovador e dinâmico no ambiente escolar.  

 Meu interesse por estas questões afloraram na graduação ao cursar a Licenciatura 

em Química pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Embora eu 

acredite que a minha pretensão por questões relacionadas ao Ensino de Ciências sempre 

esteve adormecida dentro de mim. De início não era a minha pretensão cursar 

Licenciatura em Química. Entretanto, durante o Ensino Médio tive um professor de 
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Química que me fez ter outro olhar sobre o “ensinar” e o “aprender”. A partir disso, 

comecei a cogitar a possibilidade de tornar-me professora e, seguir o exemplo desse 

profissional tão engajado, didático e humano, o qual teve imensa contribuição em minha 

decisão de optar pela Licenciatura. Terminado o Ensino Médio em 2010, ingressei na 

Licenciatura em Química no ano de 2011.  

 Durante minha formação inicial, muitos momentos foram marcantes, em especial, 

a participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

assim como a produção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Na formação 

inicial, toda a minha produção acadêmica sempre foi direcionada para a área de ensino, 

mais especificamente, abordagens e discussões que pudessem contribuir para a melhoria 

no processo de “ensinar” e “aprender”. No PIBID, as atividades desenvolvidas também 

eram direcionadas para questões que pudessem contribuir para melhoria do ensino das 

escolas da região na qual a UFRB se localiza. 

 Ainda na graduação, mais para o final, me aproximei de discussões relacionadas a 

valorização do contexto como fonte do conhecimento a ser problematizado, ou seja, da 

contextualização. A partir daí levantei a bandeira em defesa de propostas de ensino que 

tivessem como eixo norteador a contextualização. Foi pensando nisso que desenvolvi 

meu TCC, no qual elaborei e implementei uma oficina temática com o tema drogas para 

contextualizar o ensino das Funções Orgânicas (PEIXOTO, 2015). A partir dos próprios 

anseios dos estudantes e das conversas com as professoras da escola em que desenvolvi 

meu estudo, pude perceber a carência de atividades contextualizadas no âmbito escolar, 

em particular com temas sociais da vivência dos alunos. Entretanto, foi evidenciado que 

a ausência da contextualização perpassava por questões maiores, como falta de espaço 

de diálogos, tempo curto para os professores planejarem suas aulas, deficiências na 

formação inicial e continuada, falta de articulação entre a universidade/escola, 

desmotivação e desinteresse por parte dos alunos, entre outros fatores. Tais questões me 

inquietaram e foi a partir daí que em meados de 2015, após concluir a graduação, de 

posse dos conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento de meu TCC e, por ser 

uma questão que muito me instiga que elaborei meu projeto de mestrado. O mesmo teve 

como problema de investigação a compreensão de educadores químicos acerca da 

contextualização. 

  No mesmo ano de 2015 submeti o projeto para a seleção em dois programas de 

mestrado: O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Científica e 

Formação de Professores pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - (UESB) e 
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no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências - (PPGEC) pela 

Universidade Estadual de Santa Cruz - (UESC), sendo aprovada em ambos. Contudo, 

alguns fatores de ordem pessoal me fizeram optar pelo PPGEC. Assim, na oportunidade 

de ingressar (2016.1) no PPGEC, e como consequência de minha participação no Grupo 

de Pesquisa em Currículo e Formação de Professores em Ensino de Ciências 

(GPeCFEC)
1
 coordenado pela professora Elisa Prestes Massena (responsável por trazer 

os primeiros estudos da SE para o âmbito da UESC desde 2010), me apropriei de 

estudos relacionados à proposta de reorganização curricular denominada Situação de 

Estudo. Vale salientar que meu orientador, o professor Neurivaldo José de Guzzi Filho 

também é membro do GPeCFEC.  

 No grupo discutimos diversas questões relacionadas ao currículo e a formação 

inicial e continuada de professores de ciências, de maneira muito especial a SE. Do 

grupo, emergem diversos trabalhos apresentados em congressos, artigos, dissertações, 

entre outras produções (BULHÕES et al., 2011; TEIXEIRA et al., 2012a; TEIXEIRA et 

al., 2012b; AMARAL et al., 2013; TEIXEIRA et al., 2013; MASSENA e BRITO, 2014; 

TEIXEIRA et al., 2014; OLIVEIRA et al, 2015; MASSENA, 2015; MASSENA e 

BRITO, 2015; VIEIRA et al., 2016; ALMEIDA e GUZZI FILHO, 2016; VIEIRA, 

2017; PEIXOTO et al, 2017a, 2017b) e atualmente encontra-se em desenvolvimento 

duas teses de doutorado. 

 De início a SE me chamou a atenção por ser uma proposta que abarca as 

principais características (contextualização, interdisciplinaridade, significação 

conceitual, formação para a cidadania, trabalho coletivo e a problematização) que em 

minha opinião podem contribuir para um Ensino de Ciências mais profícuo. Sem contar 

que engloba a contextualização, aspecto esse que sempre defendi. Além disso, a SE é 

algo maior, propõe uma reestruturação nos currículos. Dessa forma, em meus estudos 

durante a elaboração de um artigo na disciplina de mestrado “Formação de Professores 

no Ensino de Ciências”, o qual mais tarde foi apresentado no XI Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), percebi que a SE é muito explorada na 

Educação Básica, entretanto na Educação Técnica é escasso o número de trabalhos. 

Assim, no intuito de compreender possíveis aproximações e distanciamentos entre a SE 

                                                           
1
 O GPeCFEC é um grupo coordenado pela profa. Elisa Prestes Massena e composto por doutorandos, 

mestrandos, bolsistas de iniciação científica, licenciandos, formadores de professores e professores da 

Educação Básica. Este grupo se debruça em estudar questões relacionadas ao currículo e a formação de 

professores do Ensino de Ciências, de maneira especial a SE. 
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e a Educação Técnica apresentei no artigo uma discussão teórica sobre alguns elementos 

da SE potencialmente ricos para o ensino técnico (PEIXOTO et al., 2017). Vale 

ressaltar que um dos primeiros trabalhos (BULHÕES et al., 2011) que discute Situação 

de Estudo no ensino técnico, foi desenvolvido no âmbito da UESC.  

 A partir da observação da carência de estudos relacionados a propostas de ensino 

no cenário da Educação Técnica, e com a finalidade de contribuir para o entendimento 

teórico sobre a reorganização dos currículos de cursos técnicos Integrados por meio da 

Situação de Estudo, fizemos o seguinte questionamento que norteou nosso estudo, 

Tendo em vista as peculiaridades intrínsecas da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, é possível reorganizar o currículo do curso técnico Integrado em Meio 

Ambiente do IF Baiano por meio da Situação de Estudo? Nesse sentido, o presente 

estudo tem como objetivo geral compreender de que maneira o currículo do curso 

técnico Integrado em Meio Ambiente do IF Baiano pode ser reorganizado por 

meio da Situação de Estudo, em especial no que concerne a integração das 

disciplinas. Como desdobramento do objetivo geral, temos os seguintes objetivos 

específicos:  

 Identificar possíveis singularidades e especificidades da Educação Técnica, 

em especial no que concerne a possibilidade de se reorganizar o currículo 

via SE;  

 Verificar a possibilidade da inserção da SE no que diz respeito aos anseios 

dos professores; 

 Contribuir para a reestruturação ou a reformulação do currículo do curso 

técnico Integrado em Meio Ambiente do IF Baiano/Itapetinga.   

Metodologicamente, a pesquisa foi estruturada em quatro etapas: 1) realização de 

estudos no Projeto Político Pedagógico do curso técnico em Meio Ambiente do IF 

Baiano campus de Itapetinga, para investigar a possibilidade de um diálogo entre a 

proposta curricular Situação de Estudo e a Educação Profissional Técnica, de modo a 

identificar possíveis aproximações e distanciamentos; 2) realização de um questionário 

com professores do Instituto que lecionam disciplinas no referido curso para identificar 

como tais docentes compreendem e vivenciam na prática algumas discussões suscitadas 

no Projeto Pedagógico e como trabalham no contexto da Educação Técnica, enfocando 

aspectos como contextualização, interdisciplinaridade, currículo e formação para a 

cidadania; 3) desenvolvimento de um curso de formação que possibilitou aos 

professores do Instituto um momento de vivências com alguns pressupostos da Situação 
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de Estudo; 4) realização de entrevistas semiestruturadas com os professores 

participantes do curso. Essa entrevista objetivou identificar as compreensões dos 

docentes sobre o desenvolvimento e implementação da Situação de Estudo após terem o 

contato com alguns elementos inerentes à SE. Os dados foram produzidos por meio da 

análise documental do Projeto Político Pedagógico do curso técnico em Meio 

Ambiente, do questionário com os professores, da vídeo-gravação e das atividades 

produzidas durante o curso e de entrevistas semiestruturadas com os professores 

participantes do curso. Todas essas informações foram analisadas e interpretadas por 

meio da Análise Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2006).  

Assim, apresentamos a estrutura deste estudo organizada em quatro capítulos:  

No Capítulo 1 buscamos situar como se encontra o Ensino de Ciências 

atualmente, enfatizando o aspecto da estrutura curricular. Com isso, apresentamos a 

Situação de Estudo como uma possibilidade de reorganizar o currículo da Educação 

Básica, em especial de cursos técnicos Integrados, de forma a contribuir para uma 

modéstia qualidade no ensino.  

No Capítulo 2 apresentamos alguns aspectos que permearam o surgimento e 

desenvolvimento da Educação Profissional Técnica no Brasil, ao mesmo tempo em que 

são apresentados os principais aspectos que norteiam e orientam essa modalidade de 

Ensino. Trazemos ainda uma breve discussão de aspectos pedagógicos, com o objetivo 

de conhecer alguns pressupostos que fazem parte da Educação Técnica. Com isso, 

enfatizamos a importância de propostas que dêem uma atenção especial ao currículo 

visando uma melhoria na aprendizagem concomitante com uma formação cidadã.  

 No Capítulo 3 apresentamos os elementos metodológicos da pesquisa, discutindo 

aspectos como caracterização da pesquisa, contexto da pesquisa, sujeitos, instrumentos 

de obtenção de dados e método de análise e interpretação dos dados.   

No Capítulo 4 são apresentados os resultados e discussões da pesquisa, os quais 

foram analisados e discutidos a luz da Análise Textual Discursiva. Tais resultados 

visam responder se é possível reorganizar o currículo do curso técnico Integrado em 

Meio Ambiente do IF Baiano por meio da Situação de Estudo, compreendendo de que 

maneira o processo de reorganização via SE pode ocorrer.   
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1- O ENSINO DE CIÊNCIAS NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO: ENTRAVES 

E TENDÊNCIAS  

 

Neste capítulo trazemos um panorama geral de como o Ensino de Ciências tem 

sido abordado na maioria das escolas da Educação Básica, mais especificamente no 

nível médio e, como isso está evidenciado na organização curricular. Tais discussões 

apontam para a necessidade do desenvolvimento de propostas de ensino que visem a 

melhoria no processo de ensinar e aprender concomitante com a formação crítica, 

reflexiva e consciente dos educandos. Essa discussão se faz necessária uma vez que é 

fundamental o entendimento do contexto em que se encontra o Ensino de Ciências no 

nível médio e, quais necessidades as pesquisas da área têm sinalizado. É nessa 

conjuntura que apresentamos a proposta de reorganização curricular denominada 

Situação de Estudo (SE), como uma possibilidade que emergiu de esforços de 

educadores-pesquisadores no que diz respeito a superação da linearidade, 

compartimentalização, fragmentação e descontextualização dos saberes no Ensino de 

Ciências.  

1.1 Contexto Atual do Ensino de Ciências
2
 

 

Diversas pesquisas têm evidenciado a importância do Ensino de Ciências da 

Natureza em todos os níveis de escolaridade (SANTOS e SCHNETZLER, 1996; 

MORTIMER, 1996; SILVA, 2007; GOLDSCHMIDT, 2012, SILVA, 2015). Tais 

estudos têm apresentado um panorama geral de como se encontra o ensino nas escolas, 

evidenciando a prevalência do ensino propedêutico baseado no método transmissão-

recepção de informações. Nessa perspectiva de ensino o professor é considerado o 

transmissor de todo conhecimento produzido pela Ciência e o educando é visto como 

receptor desses conhecimentos. Com isso, a aprendizagem acontece de maneira 

mecânica sem dar oportunidade ao estudante de refletir e questionar sobre os conteúdos 

abordados em sala de aula.   

Baseando-nos na LDB, podemos inferir que a educação escolar pode possibilitar, 

além da compreensão dos conteúdos científicos, a formação para a cidadania. Dessa 

forma, aspectos como Epistemologia da Ciência (modos de produção e validação da 

                                                           
2
 Esta seção discute o que as pesquisas revelam a cerca do Ensino de Ciências na última etapa da 

Educação Básica.  
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Ciência); propostas de ensino que permitam relacionar os conteúdos com a vivência dos 

estudantes, de modo que eles possam saber aplicar em contextos adequados e 

abordagens que possibilitem correlacionar os impactos desses conhecimentos na 

sociedade deveriam ser inseridos no Ensino de Ciências. É indispensável que a 

organização curricular busque contemplar as necessidades formativas dos educandos, 

para assim lhes assegurar uma formação necessária para que esses possam atuar frente 

às rápidas mudanças ocorridas na sociedade (AZEVEDO e REIS, 2014). Assim, 

defendemos a necessidade de uma formação para que o indivíduo possa intervir de 

maneira crítica e consciente no contexto em que vive. 

Tendo em vista que a escola pode contribuir para a formação dos sujeitos, é que 

defendemos o currículo a partir da teoria crítica e pós-crítica. Segundo Silva (2007) 

tanto na concepção crítica como pós-crítica o currículo é tido como espaço de poder, de 

lutas. Nessas concepções o currículo é compreendido como um espaço de 

problematização e diálogo, de modo a instigar a comunidade escolar na busca pela 

compreensão da sua realidade. Nesse entendimento o professor não reproduz os saberes 

meramente prontos e sistematizados, mas medeia o conhecimento.  Para Pinheiro (2009, 

p. 22), 

  Um currículo proposto a partir da teoria crítica e pós - crítica pressupõe 

trabalhar com conteúdos significativos, partindo da realidade educacional 

existente, não ficando apenas nos debates e nas discussões, mas partindo para 

a prática com o objetivo de uma possível transformação dessa realidade, 

sendo o professor corresponsável para que essa proposta de currículo se 

efetive. 

 

 

Ainda de acordo com Pinheiro (2009) o currículo, a partir da teoria pós-crítica, 

deve ser visto como um complemento, como uma forma de aprofundamento e 

ampliação às teorias críticas. Assim, podemos compreender a escola como um espaço 

de sucessivas aprendizagens, em que o educando através da mediação do professor 

consiga estabelecer relações de suas ideias anteriores com as novas adquiridas em sala 

de aula. Contudo, a escola, em especial no nível médio, não tem conseguido atender a 

todos os objetivos propostos pela LDB e pelas diretrizes curriculares que regem a 

educação e nem aos anseios do público alvo. Mediante isso, surge a importância de 

espaços de discussões que visem o desenvolvimento de alternativas com vistas a 

melhoria no processo de ensino e aprendizagem. Como enfatizam Azevedo e Reis 

(2014, p. 22), 

O Ensino Médio, como etapa final da Educação Básica, tem sido o foco 

permanente de discussões, reflexões e problematizações no âmbito da mídia, 
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dos círculos acadêmicos, das organizações econômicas e em diversos espaços 

da sociedade. Isso se deve, em grande parte, ao histórico quadro de fracasso 

escolar que essa etapa da educação formal tem conservado ao longo das 

últimas décadas. 

 

Pelo trecho supracitado percebemos que um dos principais desafios atuais no 

Ensino de Ciências é a superação da defasagem no processo de ensino e aprendizagem e 

a consequente formação do aluno (FOUREZ, 2003; AZEVEDO e REIS, 2014). Apesar 

da oferta do Ensino Médio ter sido ampliada a partir da década de 1970 (a escolaridade 

obrigatória dos 4 aos 14 anos) e, posteriormente com a LDB de 1996, percebemos que a 

escola não se adequou para atender a essa demanda de maneira evolutiva. De acordo 

com Halmenschlager (2010), ainda são encontradas, em algumas escolas, organizações 

curriculares descontextualizadas, lineares e fragmentadas, distantes das necessidades 

dos estudantes em discutir e compreender o mundo no qual estão inseridos. Cenário 

esse que pouco mudou de acordo com o estudo de Ocampo, Santos e Folmer (2016). 

Isso sinaliza para a necessidade de se repensar a atual organização dos currículos 

escolares, em uma perspectiva em que questões relacionadas à realidade do aluno 

também sejam contempladas.  

Diante desse cenário de distanciamento entre escola e contexto sócio-cultural, as 

escolas encontram dificuldades em motivar seus alunos para continuarem progredindo 

de maneira satisfatória em seus estudos. O ambiente escolar não tem sido um lugar 

atrativo para os jovens. Azevedo e Reis (2014, p. 24) destacam que os estudantes são 

desafiados a resistirem em meio a um ensino que se norteia basicamente, 

 
[...] na reprodução dos conteúdos de forma estanque e estandardizada, na 

pura transmissão e reprodução de informações, muitas vezes 

descontextualizadas, destituídas de significado para os estudantes; na 

avaliação classificatória e certificativa (pautada na lógica quantitativa); no 

currículo fragmentado, no qual as disciplinas e os espaços-tempo da escola 

são organizados para dificultar o diálogo entre os campos do conhecimento, 

as reflexões coletivas e os projetos interdisciplinares.  

 

Percebemos que os alunos não se sentem motivados a continuarem num modelo 

de ensino que não “conversa” e nem condiz com situações do dia-a-dia de vida.  

Atualmente a educação adquiriu uma tendência de que qualquer coisa a ser estudada 

deve ter relação com a vivência do estudante. Há um movimento pela busca de um 

ensino pautado no aluno como um modo de promover uma aprendizagem com mais 

sentido. Todavia, devemos ter o cuidado de ao utilizar o contexto não promover uma 

aprendizagem mecânica, pois as vezes o que acontece de fato é a exemplificação e, não 
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uma real contextualização problematizada. Dessa forma, ao formular atividades que não 

contemplam a realidade imediata dos aprendizes, formam-se então indivíduos treinados 

para repetir conceitos, aplicar fórmulas e armazenar termos, sem, no entanto, reconhecer 

possibilidades de associá-los a seu cotidiano (PONTES et al., 2008). É importante que o 

aprendiz reconheça as possibilidades de associação do conteúdo com contextos locais 

para que haja significado imediato daquilo que ele vê em sala de aula.  

 Defendemos que um dos possíveis caminhos para a superação da fragmentação, 

compartimentalização e descontextualização do ensino seria repensar o currículo 

escolar, assim como defende Halmenschlager (2010). Marcelo e Vaillant, (2009) 

também defendem que diante da complexidade da sociedade atual e das novas 

expectativas impostas por esse momento, torna-se urgente a necessidade de mudanças 

no currículo e nas práticas que regem o processo de ensino e aprendizagem, de modo 

que a conjuntura escolar passe a responder de fato as reais expectativas do mundo atual.   

 Todavia, no que diz respeito ao modelo didático e curricular, que é base da escola 

de todos os níveis, percebemos que esses também são pautados e fundamentados na 

fragmentação, na repetição de conteúdos, de conceitos e saberes e da negligência à 

própria formação humana de produção de conhecimento, ignora as características do 

desenvolvimento humano e as concepções interacionistas de aprendizagem. Esse 

modelo de ensino não possibilita ao estudante o desenvolvimento da capacidade de 

fazer relações e intervenções no mundo do trabalho, no campo social e nem com a 

natureza física. Essa forma de ensinar se caracteriza como uma “robotização” das 

mentes dos estudantes, tornando-os alienados no que diz respeito ao poder de 

argumentar, pensar, refletir e criticar, habilidades essas indispensáveis na sociedade 

atual (AZEVEDO e REIS, 2014). Ainda de acordo com os autores, 

 
A ausência de uma organização curricular flexível e dialógica e do real 

enlace teórico e prático no trabalho com os conteúdos dá base às resistências 

discentes ao mundo escolar. Não pensar o projeto de estudo interligado ao 

projeto de vida dos estudantes constitui foco gerador do fracasso social do 

Ensino Médio, que não consegue formar para a cidadania (pleno exercício 

das formas existentes de trabalho, estudo e intervenção no mundo) 

(AZEVEDO e REIS, 2014, p. 27). 

 

 

A ausência de um currículo articulado com a vivência dos estudantes não estimula 

a permanência desses na escola. É indispensável que a base curricular seja flexível, 

contextualizada e interdisciplinar. Contudo, percebemos que a orientação dos currículos 

não é uma consequência apenas da compartimentalização do saber, mas também, e 
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principalmente, da maneira como foram sendo conformados\sedimentados ao longo da 

história. A modificação dessa orientação demanda significativas transformações 

políticas, econômicas, sociais, culturais e pedagógicas no contexto em que se dão.  

Para Halmenschlager (2010) o modelo de currículo que prevalece atualmente é 

decorrente de um processo histórico em que o objetivo principal era a formação do 

aluno para a vida profissional e que atualmente o foco é a preparação para o acesso ao 

Ensino Superior. Com isso, predomina a ideia de que o currículo do Ensino Médio deve 

estar baseado, quase que exclusivamente, em conteúdos indispensáveis para a entrada 

dos estudantes no Ensino Superior. Ainda para Halmenschlager (2010, p. 13) “tem-se 

uma preocupação com a quantidade de conteúdos a serem ensinados e nem sempre com 

o porquê ensiná-los e com a qualidade do processo de desenvolvimento dos mesmos em 

sala de aula”. Sendo assim, defendemos que é imprescindível uma reflexão mais ampla 

a respeito da estrutura curricular e da abordagem dos conteúdos em sala de aula, de 

modo que essa abordagem proporcione a formação do educando. Compartilhamos da 

compreensão de currículo defendida por Silva (1996, p. 23), na qual o autor destaca que, 

 

O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, 

representação e domínio, discurso e regulação. É também no currículo que se 

condensam relações de poder que são cruciais para o processo de formação 

de subjetividades sociais. Em suma, currículo, poder e identidades sociais 

estão mutuamente implicados. O currículo corporifica relações sociais. 

 

A partir do trecho supracitado podemos afirmar que o currículo é permeado por 

diversos aspectos, tais como, ideologias, relações de poder, valores, questões políticas, 

entre outras questões que podem estar imbricadas. A discussão do currículo se mostra 

indispensável na medida em que se pode comparar o papel do ensino com os objetivos 

dos currículos postos e como as concepções contidas nesses podem contribuir para uma 

discussão mais ampla. Além disso, não se pode esquecer, como destaca Silva (1996), 

que o currículo envolve relações de poder. Isto significa a importância de um olhar mais 

crítico sobre o currículo e sobre o cidadão que se quer formar. Chamamos a atenção 

para o fato de que não se deve discutir/elaborar um currículo fora da realidade dos 

estudantes, uma vez que o currículo também se caracteriza como um agente que possui 

identidade e, assim sendo, constrói identidades. 

Para Araújo, Auth e Maldaner (2007) foi a partir da década de 1970 que estudos 

científicos na área da Educação em Ciências começaram a demonstrar a falência das 
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metodologias tradicionais empregadas nas escolas com o objetivo de ensinar. Os autores 

ressaltam que, 

A partir de 1970 a pesquisa educacional científica passou a ter maior 

relevância, mostrando que as pessoas, mesmo com muitos anos de 

escolaridade, conseguiam discorrer e argumentar pouco, com base em 

conceitos científicos, sobre eventos corriqueiros cotidianos ou tecnológicos 

(ARAÚJO, AUTH e MALDANER, 2007, p. 162).          

 

 

Foi identificado que o currículo poderia estar reforçando a maneira como os 

professores “transmitiam o conhecimento”. É evidente que o Ensino de Ciências requer 

mudanças na forma como tem sido abordado em sala de aula. Diante disso, surge a 

necessidade do desenvolvimento de alternativas de ensino que visem à melhoria do 

ensino nas escolas, associado a isso é de fundamental importância o apoio das políticas 

públicas educacionais. Diante disso, várias perspectivas de ensino têm sido propostas na 

tentativa de propiciar uma aprendizagem efetiva concomitante à formação dos 

estudantes. Segundo Araújo, Auth e Maldaner (2005, p. 2), 

 
A tradição escolar dos currículos acadêmicos, dos documentos oficiais, dos 

livros didáticos, dos grupos de estudo em desenvolvimento de currículo e de 

propostas alternativas tem influenciado o ensino de Ciências tanto na 

Educação Básica quanto na formação de professores. 

 

 Percebemos pelo fragmento destacado que a educação é influenciada por diversos 

aspectos, os quais podemos citar, as diretrizes curriculares, os livros didáticos, as 

pesquisas educacionais, os Projetos Político Pedagógicos. Destacamos ainda a Ciência, 

a política, a cultura e a Tecnologia como agentes que também influenciam a educação. 

Não obstante, o currículo é um dos principais agentes que interferem diretamente no 

modo como se dá o ensino nas escolas. Uma vez que, o currículo rege todo o processo 

educativo, desde o estabelecimento dos conteúdos que deverão ser abordados em sala de 

aula até a concretização por meio da prática pedagógica docente. 

  É nesse contexto que Auth et al. (2004) destacam que na maioria das vezes os 

professores seguem um currículo escolar com base em conteúdos prontos, listados em 

livros didáticos, sem espaço para questionamento sobre o que ensinar e para que 

ensinar. Jesus (2008, p. 2639) também corrobora com essa ideia ao afirmar que “o 

currículo escolar tem ação direta ou indireta na formação e desenvolvimento do aluno. 

Assim, é fácil perceber que a ideologia, cultura e poder nele configurados são 

determinantes no resultado educacional que se produzirá”. Pensando nisso, enfatizamos 

a importância de uma reflexão para que se possa identificar se de fato o currículo tem 
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contemplado as necessidades básicas para a formação do educando enquanto cidadão e 

se tem promovido uma aprendizagem efetiva, significada e contextualizada.  Para Veiga 

(1998, p.11-35), 

Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a 

sistematização dos meios para que esta construção se efetive; a transmissão 

dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de assimilá-los,  

portanto, produção, transmissão e assimilação são processos que compõem 

uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o 

currículo propriamente dito. Neste sentido, o currículo refere-se à 

organização do conhecimento escolar. 

 

 

É imprescindível a discussão do currículo no cenário escolar, demonstrando que 

esse é construído a partir de valores culturais, políticos, econômicos e sociais. Isto é, o 

currículo é algo intencional e, assim como a Ciência, não é neutro, é impregnado de 

valores e concepções de mundo e de Ciência. Diante disso, é importante que se discuta 

qual o papel do currículo na escola, quais seus objetivos e, se realmente o modelo 

existente têm atendido aos anseios dos estudantes. Segundo as diretrizes curriculares 

(PCNs) e a LDB (Lei 9394/96) o nível médio deve qualificar para a cidadania, para o 

aprendizado permanente e promover competências gerais, que articulem conhecimentos. 

Tendo em vista isso, compreendemos que o papel da escola vai muito além da simples 

transmissão de conteúdos, requer a formação mais ampla do estudante. A escola pode 

também formar o educando para a vida em sociedade e, isso não se resume apenas no 

ato de ensinar. 

De acordo com Araújo, Auth e Maldaner (2005) um dos maiores desafios para os 

professores da Área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias na Educação Básica é 

identificar quais as capacidades mentais decorrentes da formação científica são mais 

importantes para os estudantes e identificar quais os conteúdos e conceitos científicos 

são mais apropriados para desenvolver nos educandos as capacidades mentais 

requeridas para a atuação no meio social contemporâneo. Segundo esses autores, o 

espaço social é marcado pela complexidade e necessidade de serem consideradas 

múltiplas dimensões imbricadas para a tomada de decisões. Nesse cenário em que a 

escola se encontra os educadores se deparam diante de situações tão complexas, na qual 

muita das vezes sua formação não dá conta de resolver. E assim surge a necessidade do 

desenvolvimento de novas posturas que possam propiciar mudanças em suas práticas 

docentes vivenciadas no ambiente escolar.  
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Araújo, Auth e Maldaner (2005) destacam a necessidade de se repensar na forma 

como os currículos escolares estão postos. Contestam a concentração 

predominantemente de aspectos científicos em detrimento dos aspectos sociais e 

políticos dos currículos. Essa separação e supervalorização do científico estaria levando 

os educandos a atuarem de forma limitada e, principalmente, alienada diante da 

complexidade em que a sociedade se encontra. Com isso, surge a necessidade de 

desenvolver estudos que visem à melhoria da qualidade da Educação Básica. 

Nesse contexto de buscas por propostas de ensino que visem a promoção de uma 

educação de qualidade e mais igualitária, surgiu a ideia da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC)
3
. A BNCC deverá ser referência para a construção de Projetos 

Pedagógicos das escolas e, para os municípios, estados e Distrito Federal, na 

reformulação e implementação de currículos para Educação Básica. A BNCC apresenta 

os Direitos e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para cada ano escolar que 

devem orientar a elaboração de currículos para as diferentes etapas de escolarização 

(Educação infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) (BNCC, 2016).  

No que diz respeito ao Ensino Médio, o documento afirma que uma base comum 

deve se comprometer com a criação de alternativas que visem a superação da 

fragmentação dos conhecimentos e tornem a aprendizagem um desafio interessante e 

envolvente para os estudantes (BNCC, 2017). Isso é reforçado pela maior ênfase a 

articulação entre as áreas do saber e na organização dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento em Unidades Curriculares. A questão da interdisciplinaridade é 

abordada pela proposição de duas formas de integração entre os componentes 

curriculares de cada uma das quatro grandes áreas e entre as áreas de conhecimento: (1) 

por projetos interdisciplinares significativos para os estudantes em seus contextos e (2) 

pelo trabalho com os temas integradores.  

O documento que ainda será finalizado pelo Ministério da Educação (MEC), traz 

em sua proposta para a reforma do Ensino Médio a questão da flexibilização curricular
4
. 

Em outras palavras, as disciplinas obrigatórias ocuparão 60% do total da carga horária, 

com os aprendizados que serão comuns a todos os alunos. Já os 40% restantes serão 

                                                           
3
 A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental foi aprovada no final de 2017 e a do 

Ensino Médio está em fase de Elaboração.  

4
 Na perspectiva do MEC, a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que determina 

os conhecimentos essenciais que todos os alunos da Educação Básica devem aprender, ano a ano, 

independentemente do lugar onde moram ou estudam. 



26 

 

optativos, ou seja, os estudantes escolherão o itinerário que mais se interessar (MEC, 

2017). Esse aspecto é alvo de muitas discussões e entre as contestações está o fato da 

possível desvalorização de algumas disciplinas, além da falta de maturidade de muitos 

alunos ao entrarem no Ensino Médio, o que os impossibilita escolherem de forma 

consciente sobre qual área deseja seguir (SILVA, 2015). 

A BNCC apresenta também uma discussão sobre a importância dos temas de 

grande relevância social para a formação integral do estudante, denominados de “Temas 

Especiais” (Economia, Educação financeira, Sustentabilidade; Culturas indígenas e 

africanas; Culturas digitais e computação; Direitos humanos e cidadania; Educação 

ambiental), os quais segundo o documento permitem estabelecer a integração entre os 

componentes curriculares de uma mesma área do conhecimento e entre as diferentes 

áreas que organizam a Educação Básica. A BNCC defende que o uso de temáticas de 

relevância social podem ser potencialmente favoráveis para a reorganização de um 

currículo no qual se pode compreender como esses temas se relacionam com todas as 

áreas do conhecimento (BNCC, 2016).  

Entretanto, de acordo com Silva (2015), em estudos que antecederão a criação da 

Base, essa nova proposta trazida pela BNCC requer a adequação de todos os currículos 

das redes tanto pública como privada de ensino e dos Projetos Políticos Pedagógicos das 

escolas. Além disso, será necessária a formação continuada dos professores voltada para 

essa questão e a adequação dos materiais didáticos. Mudanças essas que não são fáceis 

do ponto de vista estrutural e pela falta de investimento na educação. De modo geral, a 

BNCC tem sido alvo de constantes debates no âmbito acadêmico acerca de suas reais 

intenções, as quais de início podem estar implícitas. Vale destacar que a BNCC não 

representa o currículo, é um documento que deve ser base para a elaboração dos 

currículos escolares. 

Como fruto de pesquisas e discussões, percebemos que atualmente têm surgido 

diversas propostas que visam promover um ensino mais profícuo (Articulação entre os 

pressupostos Ciência-Tecnologia-Sociedade, Abordagem Temática Freireana, , Ensino 

por investigação, etc.). A Situação de Estudo desenvolvida pelo Gipec-Unijui se 

diferencia de muitas propostas curriculares por defender um ensino significativo, 

contextualizado, problematizado e interdisciplinar, mediante uma reestruturação nos 

currículos da Educação Básica. Para Auth et al. (2004) um dos maiores ganhos, se não o 

maior do desenvolvimento e inserção da proposta SE nas práticas pedagógicas nas 

escolas, é algo não disciplinar num contexto totalmente disciplinar. Segundo Auth et al. 
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(2004) por mais que os sujeitos tenham sido formados nos moldes do ensino tradicional, 

a Situação de Estudo por hipótese forçará uma postura interdisciplinar. 

1.2 Situação de Estudo como Alternativa de Reorganização Curricular
5
  

 

Diante da necessidade de se desenvolver novas orientações para o ensino de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, pautado num ensino contextualizado, com 

atividades estruturadas a partir de situações da vivência para os envolvidos no processo 

de aprendizagem e para uma abordagem interdisciplinar, o Grupo Interdepartamental de 

Pesquisa sobre Educação em Ciências (Gipec) da Universidade Regional do Noroeste 

do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) desenvolveu uma proposta de reorganização 

curricular denominada Situação de Estudo (SE). A referida proposta defende a 

vinculação do currículo escolar de ciências com a realidade dos educandos por meio de 

uma reorganização na estrutura curricular (SANGIOGO et al., 2013).  

A Situação de Estudo está balizada na Abordagem Histórico-Cultural, em 

especial, nas concepções de Vigotski (1998). A teoria Histórico-Cultural parte do 

pressuposto de que a aprendizagem se dá mediante a interação dos sujeitos com o meio 

em que vivem. O ambiente sócio-cultural influencia no processo de aprendizagem, 

dessa forma, é necessário levar em consideração a vivência dos estudantes no processo 

de aquisição do conhecimento. Assim sendo, o aluno poderá compreender o mundo que 

o cerca e estabelecer relações entre os conhecimentos científicos apresentados na escola 

e os conhecimentos do cotidiano advindos de sua vivência. 

Ainda dentro dessa abordagem, as Funções Psicológicas Superiores (capacidade 

de planejamento, memória voluntária, imaginação, atenção, pensamento etc.), 

especificamente humanas, se desenvolvem por meio da mediação, que caracteriza a 

relação do homem com o mundo e com os outros homens (VIGOTSKI, 1988). Para 

Vigotski o sujeito é interativo, uma vez que adquire conhecimentos a partir de relações 

que estabelece com o meio. Essas relações podem ser intra ou interpessoais e de troca 

com o meio, através de um processo que denominou mediação. No ambiente escolar, 

essa mediação é personificada na figura do professor. O professor é o sujeito 

responsável por mediar o ato de “ensinar” e “aprender”. O contexto social e a cultura na 

                                                           
5
 Salientamos que a Situação de Estudo não é a única opção de reorganização curricular. Para uma melhor 

compreensão sugerimos a leitura da obra Fundamentos e Propostas de Química para a Educação Básica 

no Brasil. Editora Unijuí, 2012. Organizadores: Otávio Aloísio Maldaner e Lenir Basso Zanon. 
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qual o indivíduo está inserido servem de guia ajudando no processo de aprendizagem. 

Segundo Rego (2002, p. 61) “[...] para Vygotsky, o desenvolvimento do sujeito humano 

se dá a partir das constantes interações com o meio social em que vive, já que as formas 

psicológicas mais sofisticadas emergem da vida social”. O desenvolvimento do 

psiquismo humano é sempre mediado pelo outro. Quando o conhecimento se 

internaliza, tais processos começam a ocorrer sem a intermediação de outras pessoas.  

Para Halmenschlager (2010, p. 37), 

 
[...] a aprendizagem consiste na articulação de processos externos e internos 

do indivíduo que visam à internalização de signos culturais. Nesse processo, 

o professor se torna mediador entre o aluno e o conhecimento científico e a 

apropriação do mesmo se dá via interação com seu contexto, pois os saberes 

construídos dependem do meio sociocultural de cada pessoa. 

 

Ainda de acordo com Halmenschlager (2010) a escolha dessa abordagem como 

principal referencial para a Situação de Estudo parte do pressuposto que as ideias 

trazidas nessa perspectiva de ensino têm muito a contribuir para a construção de um 

currículo que abarque as necessidades dos estudantes. Tendo em vista que leva em 

consideração o contexto de vida e, tem o desenvolvimento da aprendizagem como foco 

de estudo. A SE prioriza uma abordagem interdisciplinar e contextualizada, através do 

estudo de situações reais presentes no contexto de vida dos estudantes. 

O Gipec-Unijuí, responsável pelo desenvolvimento da proposta, conta com a 

colaboração de escolas parceiras da Educação Básica, sempre respeitando e valorizando 

as diferenças existentes. No contexto da educação brasileira a preocupação em atender 

aspectos relacionados ao contexto sócio-cultural dos estudantes se intensificou com a 

construção e elaboração das diretrizes e dos parâmetros curriculares para a Educação 

Básica.   

Esses documentos sugerem o desenvolvimento de um ensino mais 

significativo ao aluno da educação básica, que promova o desenvolvimento 

de competências e habilidades. Para isso, a contextualização e a 

interdisciplinaridade são apresentadas como eixos integradores do novo 

ensino médio, com os quais se propõe maior significação e menor 

fragmentação dos conteúdos escolares. Além disso, sugere-se, nas 

orientações oficiais, que os programas de ensino de Física, de Química e de 

Biologia sejam organizados a partir de Temas Estruturadores e de Unidades 

Temáticas [...] (HALMENSCHLAGER e SOUZA, 2012, p. 367). 

 

 

Nesse contexto a Situação de Estudo se configura como uma proposta curricular 

que tem a contextualização e a interdisciplinaridade como eixos norteadores do 

processo de ensino, além disso, preza pela valorização do contexto de vida do educando. 
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Os conteúdos a serem abordados passam pela seleção e organização a partir de temas 

que sejam reais e, que de alguma forma se fazem presentes no contexto de vida dos 

estudantes. O Gipec-Unijuí busca a construção de um currículo para o Ensino de 

Ciências que consiga atender as demandas propostas pelas diretrizes e pelos Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Médio (MALDANER e ZANON, 2001). A SE pode ser 

caracterizada como uma alternativa curricular, 

 
[...] conceitualmente rica, identificada nos contextos de vivência cotidiana 

dos estudantes fora e dentro da escola, sobre a qual eles têm o que dizer e, no 

contexto da qual, eles sejam capazes de produzir novos saberes expressando 

significados e defendendo seus pontos de vista (MALDANER e ZANON, 

2001, p. 53). 

 

 

 A SE objetiva superar a visão tradicional de ensino, rompendo a forma 

descontextualizada, fragmentada e linear dos conteúdos de Ciências da Natureza. Com 

isso, visa a reorganização do currículo escolar através de situações-problema que levem 

os estudantes a desenvolverem conceitos, a capacidade de julgar, argumentar, pensar e 

trabalhar em grupo. A abordagem com Situações de Estudo permite repensar o papel da 

escola no cenário atual, além de visar um ensino pautado na formação de cidadãos e na 

interdisciplinaridade (ARAÚJO, AUTH e MALDANER, 2005; SANGIOGO et al., 

2013). Com o desenvolvimento dessa proposta de ensino esperamos que os estudantes e 

professores superem a visão tradicional do processo de ensino e aprendizagem baseado 

no processo transmissivo e receptivo.   

 A elaboração de uma SE ocorre de forma coletiva e exige três categorias de 

sujeitos: professores universitários (formadores de professores); professores da 

Educação Básica (formação continuada) e licenciandos de Química, Física e Biologia 

(formação inicial de professores) (ARAÚJO; AUTH e MALDANER, 2005). O trabalho 

coletivo possibilita uma reflexão conjunta sobre o sistema escolar bem como sobre o 

currículo. É indispensável que a educação seja vista como um processo de criação 

humana, impregnada de valores decorrentes das relações sociais, políticas, culturais e 

econômicas. Através desse entendimento podemos estabelecer reflexões tendo em vista 

o tipo de indivíduo que se quer formar e, levando em consideração seu respectivo 

contexto. Maldaner, Araújo e Auth (2005, p. 6) ressaltam que,  

 
A SE parte de uma situação prática complexa, com multiplicidade de relações 

e rica conceitualmente, podendo contemplar os conteúdos escolares de forma 

mais aberta numa visão interdisciplinar, intercomplementar e transdisciplinar, 

e ao mesmo tempo, os quatro eixos temáticos e os temas transversais, 
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definidos para as Ciências Naturais no ensino fundamental, e os diversos 

componentes curriculares que compõem a área específica no ensino médio. 

 

 

 A SE valoriza a vivência do educando enquanto fonte do conhecimento a ser 

problematizado, possibilitando uma melhor compreensão dos conteúdos, pois os 

estudantes conseguem ver significado naquilo que estudam. Podemos entender a SE 

como uma prática inovadora no Ensino de Ciências, pois Litwin (2013) afirma que todo 

planejamento posto em prática criado com o objetivo de promover a melhoria 

institucional das práticas de ensino e de seus resultados é caracterizado como uma 

inovação educativa. A SE se configura como uma proposta de reconfiguração curricular 

que visa uma melhoria no Ensino de Ciências e, consequentemente em seus resultados, 

isto é, melhoria na formação dos professores, dos alunos, do ensino, entre outros 

aspectos referentes ao contexto educacional.  

Ainda de acordo com Litwin (2013) estratégias inovadoras devem responder as 

necessidades educacionais, levando em consideração os aspectos políticos, históricos e 

os contextos sociais. Essas inovações podem inserir-se no currículo escolar para que os 

conteúdos possam se desenvolver de maneira mais eficaz e inovadora e, dessa forma 

surge a importância de estratégias que discutam o currículo escolar. O desenvolvimento 

da SE como prática inovadora possibilita aos educadores terem uma visão mais ampla 

do que seja o currículo. Permite ainda romper com as organizações tradicionais de 

ensino dos conteúdos nas escolas, com o método transmissão-recepção, porém todos os 

sujeitos da instituição devem trabalhar coletivamente. 

 A criação de estratégias que visem a reformulação do ensino, sobretudo, do modo 

como os conteúdos tem sido abordados nas escolas, pode ser um dos possíveis 

caminhos para a superação da maneira como os alunos vêem o sistema de 

aprendizagem. Quando os conteúdos são abordados de forma descontextualizada da 

realidade vivenciada pelos estudantes, esses não conseguem ver relação entre o 

conteúdo ensinado e o seu contexto de vida, tornando-os desmotivados. Nessa 

perspectiva, um estudo elaborado por Araújo, Auth e Maldaner (2005) em que foram 

desenvolvidas sucessivas Situações de Estudo, permitiu aos autores elencarem diversas 

características inovadoras inerentes à elaboração de SEs, que podem contribuir para 

uma melhoria no ensino. Dentre as características inovadoras encontradas, destacamos,  

 

i. situações de alta vivência e, sob o ponto de vista da Ciência, 

conceitualmente ricas; ii. caráter interdisciplinar, transdisciplinar, inter-



31 

 

relacional e intercomplementar fundamentado no conhecimento disciplinar 

não cristalizado; iii. formação inicial e continuada de professores numa 

interação das três categorias de sujeitos envolvidos no processo; iv. evolução 

conceitual e aprendizagem significativa; v. compreensão da relação entre 

conhecimento científico, novas tecnologias e cotidiano dos cidadãos 

(Ciência, Tecnologia e Sociedade); vi. visão de mundo globalizante 

implementada entre os sujeitos participantes do processo [...]; vii. 

“alfabetização científica no sentido de saber como a ciência realmente 

funciona” [...] (ARAÚJO; AUTH e MALDANER, 2005, p. 7). 

 

A SE enfatiza a importância de uma visão mais ampla dos conceitos e conteúdos, 

de cunho interdisciplinar, transdisciplinar e intercomplementar. Com relação a SE, Auth 

e colaboradores (2004, p. 254) afirmam que: “partimos do pressuposto de que se trata 

de situações complexas que precisam ser abordadas em suas múltiplas dimensões, com 

a participação de todos os sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem”. A 

elaboração de SEs possibilita entender a complexidade do que seja o processo de 

ensino. 

 A proposta de reorganização curricular SE surge como uma possibilidade de 

melhoria e desenvolvimento da área de Ensino de Ciências, através da elaboração de 

alternativas de ensino que possibilitem uma reorganização do currículo escolar 

concomitante com a implementação de um ensino científico que atenda as novas 

demandas do contexto atual.  Araújo, Auth e Maldaner (2007) chamam a atenção para a 

importância de propostas de ensino que possibilitem a superação das dificuldades de 

ensinar e aprender conceitos científicos e significá-los com a realidade vivenciada pelos 

estudantes.  Defendemos um ensino que possibilite aos estudantes o entendimento para 

que saibam utilizar de forma adequada os conhecimentos que possuem em diferentes 

contextos. Mediante isso, destacamos a necessidade do desenvolvimento de propostas 

de ensino que tenham como eixo central a reflexão sobre o currículo, uma vez que este 

permeia todo o processo de aprendizagem. É no currículo que os professores se baseiam 

para abordarem os conteúdos.  

De acordo com Auth et al. (2004) no que diz respeito ao ensino, é cada vez mais 

grave os efeitos da compartimentação dos conteúdos e, a consequente dificuldade de 

articulação com os demais campos do saber tanto por parte dos estudantes como por 

parte dos professores. Embora a formação anterior impulsione o professor a adotar sua 

prática do ponto de vista disciplinar, o processo coletivo permitirá, por hipótese, que o 

efeito possa vir a ser interdisciplinar, intercomplementar e transdisciplinar. Segundo os 

autores “A contínua (re)elaboração de SEs permite o desenvolvimento dessas 

características e concepções nos participantes, atuais e futuros atores responsáveis pelos 
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processos pedagógicos” (AUTH et al. 2004, p. 258). Nessa perspectiva, surge a 

necessidade de espaços coletivos de discussão que objetive a reorganização curricular 

pautado na formação do indivíduo. 

Para Souza e colaboradores (2009) a Situação de Estudo se mostra como um 

avanço, uma vez que propicia uma nova perspectiva metodológica de ensino e 

aprendizagem ao Ensino Médio, possibilitando a elucidação de dimensões presentes na 

vida pessoal, social e cultural dos alunos. Essas dimensões trabalhadas de forma global, 

indissociável uma da outra e relacionadas ao contexto escolar, constituem-se em um 

desafio permanente a todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. A SE 

se apresenta como uma alternativa potencialmente rica para ser desenvolvida no 

contexto escolar. Diante disso, Halmenschlager (2010) destaca que a sua elaboração e o 

seu desenvolvimento podem configurar um projeto de estudo, com duração de um 

trimestre ou um bimestre de acordo com a amplitute da temática selecionada. No âmbito 

do Gipec-Unijuí a construção de SEs acontece em quatro momentos principais 

explicitadas por Araújo, Auth e Maldaner (2005) e sintetizadas por Halmenschlager e 

Souza (2012, p. 369),  

1) planejamento coletivo no grupo de pesquisa; 2) desenvolvimento das SE 

produzidas nos cursos de Licenciatura de Química e de Biologia da Unijuí; 3) 

desenvolvimento junto aos professores de Ciências Naturais da Educação 

Básica, sendo que, com o auxílio dos professores pesquisadores e dos alunos 

da Licenciatura, as SE são trabalhadas na escola básica; e 4) reelaboração do 

material pelas três categorias de sujeitos com base nas contribuições dos 

diferentes grupos, ou seja, a partir da análise do desenvolvimento das 

temáticas nos cursos de Licenciatura e na escola básica o material é 

reelaborado e as SE reconfiguradas sempre que necessário [...]. 

 

 

Entendemos que a construção de SEs requer o trabalho coletivo dos sujeitos no 

processo de construção, desenvolvimento, avaliação e reelaboração da proposta.  

Percebemos ainda a flexibilidade da proposta, uma vez que as atividades não são 

impostas, requer a todo o momento sua reavaliação de modo a melhorar a compreensão 

dos conteúdos por parte dos estudantes. O trabalho coletivo amplia possibilidades para 

enfrentar questões relacionadas à fragmentação do conhecimento; falta de articulação 

entre as disciplinas que constituem o currículo escolar e a falta de contextualização dos 

conteúdos. Sendo assim, a SE propõe a reorganização do currículo pautada nas reais 

necessidades dos alunos e da sociedade e, não a aplicação de uma estrutura curricular já 

pré - estabelecida.  

Halmenschlager e Souza (2012) enfatizam que para o desenvolvimento de SEs em 

sala de aula são propostas três etapas principais, as quais segundo tais autores foram 
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apresentadas por Auth (2002) e discutidas por Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012). 

Sendo assim, são elas:  

I- Problematização: na primeira etapa de desenvolvimento em sala de aula busca-

se resgatar os entendimentos de vivência dos estudantes e ampliar seus significados 

trazidos de seus meios sociais acerca da temática a ser abordada. Nesse momento os 

educandos são estimulados a evidenciarem seus pontos de vista sobre o tema em estudo. 

Durante a problematização o professor introduz uma palavra que vai representar um 

conceito para os alunos ao longo do desenvolvimento da SE.  

 
Nessa etapa, problematiza-se o conceito espontâneo do estudante mediante a 

introdução do conceito científico, para se abordar um problema que está 

vinculado a uma situação real do contexto do estudante [...] (GEHLEN, 

MALDANER e DELIZOICOV, 2012, p. 6).  

 

 

Nesta fase, a meta é problematizar o conceito espontâneo que o aluno possui 

através da introdução de um conceito científico para abordar uma problemática que 

esteja vinculada a uma situação real do contexto de vida do estudante. Ao problematizar 

suas manifestações, eles começam a refletir sobre seus próprios entendimentos, que 

inicialmente podem representar uma palavra. Contudo, Boff (2011) destaca, que na 

medida em que é dada a possibilidade de empregar a palavra em diferentes contextos, a 

mesma pode evoluir com possibilidades de evolução conceitual pela mediação entre 

alunos e professores.  

Com isso, o educando tem o primeiro contato com a palavra representativa dos 

conceitos que serão estudados. Ainda de acordo com Boff (2011, p. 91) “embora os 

significados do cotidiano trazidos pelos estudantes ainda estejam distantes da realidade 

dos conceitos científicos, na medida em que a nova palavra é utilizada, o aluno se 

apropria dela, produzindo significações mais complexas”. Nesse momento, buscam-se 

os entendimentos de vivência dos estudantes e ampliação de significados sobre seus 

discursos. As concepções dos estudantes são problematizadas com a intenção de refletir 

e provocar mudanças conceituais e atitudinais.  

Todo esse processo é baseado nas ideias de Vigotski (2001) como sendo um ato 

real e complexo de pensamento que não pode ser transmitido de maneira mecânica, um 

conceito expresso por uma palavra representa sempre um ato de generalizações. Quando 

o estudante consegue empregar o conhecimento adquirido presumimos que o mesmo fez 

uma generalização. Assim Boff (2011) destaca que tais argumentos são levados em 

consideração no decorrer do planejamento das atividades desenvolvidas nas sucessivas 
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SEs e, por isso não se trata da seleção mecânica de atividades de memorização e 

repetições e, sim de atividades cujas intencionalidades são mediadas por signos 

(atividade interna orientada para o controle do próprio sujeito, por exemplo, o 

comportamento) e instrumentos (atividade externa dirigida para o controle da natureza). 

Tanto a necessidade em se controlar como de controlar a natureza requer mudanças no 

funcionamento cognitivo, o primeiro acarreta na emergência em desenvolver as funções 

superiores e o segundo na relação do homem com seu meio (VIGOTSKI, 2007). Assim 

sendo, a mediação do professor assume um papel central nesse processo e, a fala e a 

escrita se configuram como importantes meios de mediação. 

II- Primeira elaboração: nessa etapa há o aprofundamento da temática 

apresentada na problematização e ampliação das ideias trazidas do cotidiano dos alunos. 

Esse processo se dá principalmente por meio do estudo de textos e desenvolvimento de 

atividades que possibilitem a socialização da situação em estudo. Com isso, Gehlen, 

Maldaner e Delizoicov (2012, p. 10) explicam que “é por meio dessas atividades que os 

estudantes vão ter o primeiro contato com conhecimentos científicos para além da 

palavra representativa de um determinado conceito”. Dessa forma, ainda de acordo com 

os autores, em sala de aula, aprofundam-se as discussões com leituras de textos, 

pesquisas bibliográficas e atividades experimentais estabelecendo relações entre os 

conhecimentos cotidianos e científicos, considerando questões sociais, culturais e 

econômicas apontadas pelos estudantes. As ressignificações das respostas obtidas 

podem ser elucidadas por fragmentos de diálogos das próprias concepções dos alunos.  

Sustentado nos pressupostos vigotskianos podemos dizer que cada sujeito se 

constitui e se desenvolve na interação com o outro. Assim, a mediação assume um papel 

central na organização da fala interior. Vigotski enfatiza que todas as Funções Psíquicas 

Superiores são mediadas, ou seja, são construídas na interação com o outro, as quais 

têm os signos como meio básico para a efetivação das mediações. Os signos se 

constituem como elementos fundamentais de construção da relação mediada do homem 

no mundo, sendo incorporado como parte central indispensável aos processos de 

mediação como um todo. Quando o pensamento se transformar em linguagem, esse se 

reestrutura e se modifica e do mesmo modo a linguagem estrutura o pensamento. Sendo 

assim, a linguagem permite a comunicação, mas também se configura como ferramenta 

de organização do pensamento e de trocas significativas que possibilitam a constituição 

do homem (VIGOTSKI, 2007). Dentre os signos, a linguagem escrita tem um papel 

fundamental de intermediação da internalização das Funções Psicológicas Superiores.  
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III- Função da elaboração e compreensão conceitual: nessa etapa, são 

abordadas situações que requerem o conhecimento científico para seu entendimento. 

“Nesse momento, o aluno começa a relacionar as palavras representativas dos conceitos 

científicos com o contexto no qual as mesmas são empregadas” 

(HALMENSCHLAGER e SOUZA, 2012, p. 370). Isto é, as palavras representativas 

dos conceitos são significadas no texto em estudo. De acordo com Gehlen, Maldaner e 

Delizoicov (2012, p. 13), “nesse momento, são exploradas com os estudantes, situações 

que apresentam explicações de cunho científico, na maioria das vezes trabalhadas no 

âmbito de textos científicos”. Com isso, o educando começa a fazer relação entre as 

palavras representativas dos conceitos científicos com o contexto no qual as mesmas 

são empregadas.  

Durante o desenvolvimento da SE são propostas atividades que visam estimular a 

criatividade de produção, avaliações interdisciplinares compreendendo situações reais 

em que os estudantes necessitam relacionar os conteúdos disciplinares com a temática 

em estudo; como por exemplo, criação de blogs para divulgação de suas pesquisas e 

apresentação de trabalhos (AUTH, 2002). Ainda de acordo com Auth (2002) nessa 

etapa, deve ocorrer a discussão e sistematização dos conteúdos científicos necessários 

para compreender a situação em estudo, com realização de atividades de sistematização, 

na forma de seminários, produção de textos e relatórios mais complexos com novos 

entendimentos sobre os conceitos científicos. É feita uma releitura da temática, 

contemplando questões sociais, culturais, e de conhecimentos específicos com vistas à 

complexificação dos conceitos à luz dos conhecimentos científicos. Os estudantes são 

estimulados a produzirem textos cada vez mais complexos e socializar com o grupo 

suas aprendizagens.  Com os novos entendimentos adquiridos no processo e com um 

novo olhar, esses podem avaliar e serem avaliados sobre as compreensões produzidas 

sem esquecer o contexto que as situou.  

 Contudo, no que diz respeito à escolha das temáticas a serem abordadas, 

Halmenschlager e Souza (2012) afirmam que em estudos preliminares referentes à SE, 

não haviam critérios especificados. Com isso, surgiu a necessidade de um estudo 

aprofundado para o melhor entendimento e elucidação dos critérios que devem orientar 

e nortear a escolha de temas e conteúdos para o desenvolvimento da SE. Tais temas e 

conteúdos devem compor o programa escolar que será organizado através da 

Abordagem Temática. Segundo os autores, é de fundamental importância a elucidação 

de tais critérios, pois apesar de muitos programas escolares serem elaborados a partir de 
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temáticas, acabam reforçando a organização tradicional do currículo, não contribuindo 

para a abordagem menos linear e fragmentada dos conteúdos escolares. No estudo, 

Halmenschlager e Souza (2012) e Halmenschlager (2010) elencaram quatros principais 

características inerentes a seleção de temas para a SE. São elas: a contextualização, a 

significação conceitual, a interdisciplinaridade e a problematização.  Para 

Halmenschlager e Souza (2012, p. 371), 

 
 (i) contextualização: de maneira geral, todos os trabalhos apresentam a SE 

como uma forma de contextualizar o conhecimento escolar a partir da 

abordagem de aspectos presentes, por exemplo, em uma determinada 

situação ou fenômeno. (ii) significação conceitual: este representa outro 

aspecto amplamente presente nos estudos [...]. Argumenta-se em favor de 

uma abordagem que promova a “evolução conceitual”, sendo necessário 

investigar como isso orienta a escolha das situações contextuais a partir das 

quais o programa escolar será organizado; (iii) interdisciplinaridade: este 

aspecto está relacionado com o envolvimento de várias disciplinas no 

processo de elaboração e desenvolvimento da SE, em especial nas práticas 

implementadas no ensino médio [...] e (iv) problematização: defende-se nos 

estudos a problematização das temáticas, sendo importante melhor entender o 

que é problematizado e se a problematização agrega elementos para a seleção 

da situação abordada. 

 
Tal estudo foi importante, pois permitiu a elucidação dos principais aspectos 

inerentes a escolhas de temas para a SE, uma vez que tais critérios não foram 

inicialmente explicitados pelo Gipec-Unijuí. Dessa forma, um tema para ser abordado 

na Situação de Estudo deve permitir a contextualização, a significação conceitual, a 

interdisciplinaridade e a problematização. Tais aspectos serão mais bem apresentados a 

seguir:  

1.2.1 A contextualização 

 A ideia de contextualização surgiu a partir de diversos estudos elaborados por 

pesquisadores da área de Ensino de Ciências que identificaram que aquele método de 

ensino tradicional não atendia mais as novas exigências da sociedade (SANTOS e 

MORTIMER, 1999; SILVA, 2007; MARCONDES, 2008; RIBEIRO e ALVES, 2011; 

HALMENSCHLAGER e SOUZA, 2012; WARTHA, SILVA e BEJARANO, 2013). 

Inicialmente na literatura, o que existia era uma tendência a valorização do contexto do 

aluno, assim, aparecia muito nos discursos o termo “cotidiano”. No entanto, de acordo 

com Wartha, Silva e Bejarano (2013), o termo “contextualização”, propriamente dito, só 

se originou mais tarde nas diretrizes que estão definidas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), os quais visam um Ensino de Ciências 
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centrado na interface entre informação científica e contexto social.  Segundo Wartha, 

Silva e Bejarano (2013, p. 84), 

Os termos contextualização e cotidiano são muito marcantes na área de 

Ensino de Química, sendo utilizados por professores de Química, autores de 

livros didáticos, elaboradores de currículos e pesquisadores em Ensino de 

Química. No entanto, o termo contextualização só passou a ser utilizado após 

os PCNEM (Brasil, 1999) e os PCN+ (Brasil, 2002), enquanto que o termo 

cotidiano já aparecia nos discursos curriculares da comunidade de educadores 

químicos [...]. 

 

 Percebemos que orientações para um ensino pautado no contexto dos aprendizes 

já vêm sendo discutido desde a década de 1960 (FAZENDA, 1994). As Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) 

(BRASIL, 2002), a fim de complementar as discussões trazidas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), ampliou a discussão da 

contextualização no Ensino de Ciências. O documento traz orientações que reforçam o 

estudo de contextos como ponto de partida para a articulação entre conhecimentos das 

disciplinas de cada uma das áreas da Ciência. Entretanto, nem sempre um ensino 

pautado no cotidiano é dito contextualizado, pois às vezes o foco está no conteúdo e não 

em um ensino problematizador que visa formar cidadãos críticos. 

 Ao falar de contextualização devemos ter o cuidado de diferenciar os termos 

contextualização e exemplificação, de modo a não confundir os dois tornando-os 

sinônimos, pois exemplificar é algo muito vago e superficial. Já contextualizar é mais 

sólido, profundo e, porque não dizer complexo, pois se contextualizar fosse fácil, talvez 

o Ensino de Ciências não fosse visto como algo tão distante da realidade. Para melhor 

compreendermos o significado da palavra contextualização no Ensino de Ciências, nos 

apoiamos na ideia de contextualização defendida por Silva (2007, p. 18), na qual 

segundo o autor “contextualização como perspectiva de intervenção na sociedade - 

caracteriza-se pelo entendimento crítico dos aspectos sociais e culturais da ciência e 

tecnologia, inserção da prática social (contexto sócio-político-econômico) no ensino”. 

Pelo que o autor defende entendemos que contextualizar é algo muito amplo e 

complexo, pois abrange todos os fatores socioculturais, tais como a política, a 

economia, a cultura e a sociedade.  

 É importante que o aluno compreenda os conhecimentos oriundos do ambiente 

escolar como um instrumento necessário para que possa promover uma modificação em 

seu meio social. Mediante isso, é necessário conhecermos o aluno como indivíduo que 

está inserido num contexto social de onde deverá emergir o conhecimento a ser 
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problematizado
6
. A contextualização no Ensino de Ciências tem se mostrado como um 

recurso importante para potencializar o processo de ensino e aprendizagem. Essa é uma 

alternativa que surge como uma opção para os professores da Educação Básica 

resgatarem o interesse dos educandos em aprender ciências de uma maneira significada. 

De acordo com Silva (2007, p. 10),  

 
[...] a contextualização se apresenta como um modo de ensinar conceitos das 

ciências ligados à vivência dos alunos, seja ela pensada como recurso 

pedagógico ou como princípio norteador do processo de ensino. A 

contextualização como princípio norteador caracteriza-se pelas relações 

estabelecidas entre o que o aluno sabe sobre o contexto a ser estudado e os 

conteúdos específicos que servem de explicações e entendimento desse 

contexto, utilizando-se da estratégia de conhecer as idéias prévias do aluno 

sobre o contexto e os conteúdos em estudo, característica do construtivismo. 

 

 

 A finalidade da contextualização remete a questões relativas ao papel da educação 

na sociedade, que envolve desde a formação de indivíduos cultos, que vão realizar um 

projeto social até a formação de indivíduos críticos, questionadores, que discutem a 

construção de um projeto de sociedade, passando por instâncias intermediárias. 

Entretanto, como saber ser crítico nesse modelo de sociedade? Como poder julgar com 

conhecimento as decisões sobre os diversos temas e até participar democraticamente 

dessas decisões? (SILVA, 2007). Um pressuposto dessa discussão é o de que o 

estudante desenvolva, por meio de conhecimentos, ações efetivas para atuar na sua 

realidade. Então, o objetivo maior do ensino é a formação do aluno como questionador 

de sua realidade socialmente desfavorável, com o forte propósito de transformá-la. 

Contudo, a articulação entre conhecimento específico e cotidiano é sempre um desafio 

na área da educação. Um dos caminhos possíveis para a superação dessa situação é a 

construção de estratégias de integração entre pressupostos teóricos e o contexto de vida. 

Nesse sentido, a contextualização se apresenta como um instrumento precioso para a 

formação de cidadãos críticos-reflexivos e participativos. Assim sendo, para 

Halmenschlager (2010, p. 43) no que diz respeito à Situação de Estudo, 

 

A abordagem de situações de alta vivência, ou seja, conhecidas dos alunos, 

está relacionada com a possibilidade de contextualização dos conceitos 

desenvolvidos em uma SE. Por isso, de maneira geral, os temas escolhidos 

para a elaboração de uma SE permitem que os conceitos físicos, químicos e 

biológicos sejam articulados com o contexto vivencial dos alunos.   

 

                                                           
6
 A contextualização não é uma ferramenta didática e, sim um principio norteador. 
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 No ensino é proposto que a contextualização contribua para dar sentido aos 

conteúdos, promovendo assim, o estabelecimento de relações desses conteúdos com 

outros campos do conhecimento. Para tal, o ensino deve enfatizar “situações 

problemáticas reais, de forma crítica, que possibilite ao educando desenvolver 

competências e habilidades específicas como analisar dados, informações, argumentar, 

concluir, avaliar e tomar decisões a respeito da situação” (SILVA, 2007, p. 13). Ainda 

de acordo com o autor, as escolhas do que deve ser ensinado aos alunos, 

obrigatoriamente, devem passar pela seleção de conteúdos e temas relevantes que 

favoreçam a compreensão do mundo natural, social, político e econômico. Uma das 

definições mais precisas do que seria contextualizar é trazida por uma dessas diretrizes: 

 
Contextualizar a química não é promover uma ligação artificial entre o 

conhecimento e o cotidiano do aluno. Não é citar exemplos como ilustração 

ao final de algum conteúdo, mas que contextualizar é propor “situações 

problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e 

procurar solucioná-las” (BRASIL, 2002, p. 93). 

 

 A contextualização dá sentido àquilo que o aluno aprende, fazendo com que 

relacione o que está sendo ensinado com sua experiência cotidiana. A aprendizagem 

contextualizada visa que o estudante aprenda a buscar competências para solucionar 

problemas em contextos apropriados, de maneira a ser capaz de transferir essa 

capacidade de resolução de problemas para os contextos do mundo social e, 

principalmente, do mundo produtivo. Mais explicitamente, a contextualização situa-se 

na perspectiva de formação de desempenhos que serão avaliadas nos exames 

centralizados e nos processos de trabalho.  Contudo, Halmenschlager e Souza (2012, p. 

374) destacam que, 

[...] não basta simplesmente abordar qualquer situação relacionada com o 

cotidiano do aluno. A compreensão de contextualização relacionada ao 

cotidiano imediato e, muitas vezes, um cotidiano simplificado é, talvez, a 

mais presente no âmbito do ensino de Ciências. Torna-se necessário ter 

clareza sobre o significado das questões abordadas para o aluno e qual a 

contribuição da sua abordagem para o processo de ensino e aprendizagem de 

Ciências. É importante o retorno ao cotidiano para melhor entendê-lo, ou 

seja, partir dele e retornar com o conhecimento dos conceitos científicos, 

desenvolvidos de forma significativa para uma nova compreensão das 

situações estudadas. 

 

 

 Assim como os PCNs defendem, a Situação de Estudo também destaca a 

necessidade de um ensino contextualizado e problematizado com situações de alta 

vivência dos estudantes. O estudante é quem deve sentir a necessidade de buscar os 

conhecimentos necessários para interpretar a situação em estudo. Para incentivar essa 
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busca o professor pode utilizar o próprio contexto do estudante, de modo a impulsionar 

o desenvolvimento e a aprendizagem rumo a superação da sociedade capitalista baseada 

na divisão de classes e na exploração do homem pelo homem. Todavia, ainda é 

indispensável a cooperação e participação das diversas áreas do saber numa rede de 

interdisciplinaridade. 

1.2.2 A interdisciplinaridade 

 

É significativo o número de produções e discussões sobre interdisciplinaridade no 

âmbito da educação e, principalmente no que concerne à área de Educação em Ciências 

(PERNAMBUCO, 1993; GUERRA et al., 1998, 2004; AUGUSTO et al., 2004, 

AUGUSTO e CALDEIRA, 2007; LAVAQUI e BATISTA, 2007; AZEVEDO e REIS, 

2014; MOZENA e OSTERMANN, 2014; CLEBSCH e GRÜNFELD DE LUCA, 2016). 

As decorrências dos processos de globalização, do mundo informatizado e tecnológico, 

refletem diretamente nas demandas de sala de aula e em especial no Ensino das 

Ciências. Tais processos exigem que todas as pessoas recebam a formação científica 

que os possibilitem ter discernimento dos riscos e dos benefícios que essas inovações 

podem oferecer, bem como o preparo mínimo para que possam usufruir os resultados 

dessa Tecnologia.  

A interdisciplinaridade, segundo Fazenda (1994) surge na Europa, mais 

especificamente na França e Itália em meados da década de 1960. De acordo com a 

autora, a ideia de interdisciplinaridade brotou como resposta aos tantos movimentos 

estudantis daquela época que reivindicavam um ensino que contemplasse as questões 

sociais, política e econômica, crédulos que a integração dos saberes seria a melhor 

forma de resolver os problemas que assolavam a sociedade. Tais ideias chegaram ao 

Brasil no final da década de 1960. Cabe destacar que, a partir das ideias da 

interdisciplinaridade a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases 5.692/71 sofreu fortes 

influências em sua construção, bem como, a LDB 9.394/96 e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (LAPA et al., 2011).  De acordo com os PCN‟s, 

 

 

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade 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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A integração de diferentes áreas do saber pode se tornar importante para uma 

aprendizagem motivadora, uma vez que possibilita aos professores e estudantes maior 

liberdade para a seleção dos conteúdos que são mais diretamente relacionados às 

problemáticas que fazem parte do contexto de vida dos estudantes. Podemos afirmar 

que “o distanciamento entre os conteúdos programáticos e a experiência dos alunos 

certamente responde pelo desinteresse e até mesmo pela deserção que constatamos em 

nossas escolas” (BRASIL, 2000, p. 21). Presumimos que muitas vezes o desinteresse 

dos alunos está associado a metodologias inadequadas e a falta de significado que os 

conteúdos representam para suas vidas.  De acordo com os PCN‟s (BRASIL, 2002, p. 

88-89), 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de 

conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse 

sentido, ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e 

alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia 

uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários. 

 

Podemos entender a interdisciplinaridade como trocas de cooperação em 

consequência de uma integração significativa entres as disciplinas e os saberes, as quais 

devem ultrapassar os limites que existem entre as mesmas. Salientamos que a prática 

interdisciplinar nas salas de aulas deve estar acima dos domínios disciplinares. É 

oportuno então, enfatizarmos que, se faz parte da aprendizagem do ser humano a 

necessidade de conhecer, conectar, relacionar e contextualizar, impulsionados cada vez 

mais, pelos avanços científicos-tecnológicos, onde tais necessidades também precisam 

ser refletidas nos currículos das distintas disciplinas, como uma teia enriquecida de 

sentidos e de representações do trabalho interdisciplinar com os elos e nós  

(MACHADO, 2000; AUGUSTO e CALDEIRA, 2007). Os estudos trazem a 

interdisciplinaridade como uma proposta que gradativamente supere a 

compartimentação e a segmentação do conhecimento nas escolas. Presumimos que a 

visão segmentada do ensino contribui para uma abordagem meramente disciplinar. 

Entretanto, Fazenda (2012, p. 66) destaca que, 

 

O termo interdisciplinaridade vem sendo utilizado com desmedida 

frequência, sempre que se busca imprimir um caráter de seriedade a 

determinado trabalho de equipe, seminário, encontro de educadores ou 

projeto educacional. A socialização dessa terminologia, entretanto, com 

muita frequência tem contribuído para o empobrecimento do significado 

originário e desvio do mesmo. 
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É nesse contexto que Fazenda (2012) enfatiza que a interdisciplinaridade é uma 

condição natural e interna das ciências, a qual objetiva uma melhor compreensão da 

realidade. É nessa compreensão de interdisciplinaridade que nos apoiamos para propor 

um ensino integrado.  Contudo, o grande problema “é encontrar a difícil via da inter-

articulação entre as ciências, que tem, cada uma delas, não apenas sua linguagem 

própria, mas também conceitos fundamentais que não podem ser transferidos de uma 

linguagem à outra” (MORIN, 2012, p.114). Esse é um dos motivos que, para alguns 

professores, torna-se complicado trabalhar de forma interdisciplinar e contextualizada. 

  Marcelo García (1992) também defende que o diálogo possibilita romper com o 

isolamento docente. Para o autor esse isolamento não é reforçado apenas pela estrutura 

escolar, mas também nas salas de aulas pelos professores. Isso se agrava porque a escola 

não consegue promover espaços de interação entre os professores. Nesse mesmo sentido 

Carvalho e Gil-Pérez (2006) defendem a importância em proporcionar aos professores 

um espaço de trabalho coletivo, de modo que possibilite aos mesmos refletirem sobre 

suas práticas. Para os autores o essencial seria que o trabalho coletivo perpassasse todo 

o processo de ensino e aprendizagem, desde o planejamento das aulas até o processo 

avaliativo. Com isso, destacamos a superação da fragmentação do ensino tendo a 

interdisciplinaridade como princípio norteador do processo de ensinar e aprender.  

 
[...] no contexto da SE, a abordagem interdisciplinar não ocorre por meio da 

diluição das disciplinas escolares envolvidas no processo de desenvolvimento 

de determinada SE, mas a partir das articulações entre os conceitos que cada 

componente curricular vai trabalhar para o entendimento da temática em 

estudo. Sob essa perspectiva, a interdisciplinaridade influencia na escolha do 

tema no sentido que o mesmo precisa promover o diálogo entre os diferentes 

componentes curriculares, na busca por uma maior compreensão acerca da 

situação abordada (HALMENSCHLAGER e SOUZA, 2012, p. 376). 

 

 

Na Situação de Estudo, a interdisciplinaridade também é efetivada mediante o 

trabalho coletivo, pois é desenvolvido numa tríade de sujeitos. Uma vez que requer a 

ampliação e a complementação de diferentes disciplinas e, para isso ocorrer é 

importante a cooperação de todos os indivíduos presentes no processo. É necessário o 

diálogo entre as disciplinas para que possamos ter uma dimensão mais ampla do ensino. 

Compreendemos que a interdisciplinaridade contribui para superar a fragmentação e a 

compartimentalização do conhecimento no Ensino de Ciências. No âmbito da Situação 

de Estudo a interdisciplinaridade é entendida como um princípio que deve nortear o 

processo educativo e, não como uma metodologia. 
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1.2.3 A significação conceitual 

 

A partir da década de 80 as ideias de Vigotski passaram a ser estudadas e 

debatidas no cenário nacional. Com isso, as pesquisas em Ensino de Ciências cada vez 

mais se balizam na Abordagem Histórico-Cultural defendida por Vigotski. Afirmamos 

isso de acordo com os dados apresentados nos estudos de Gehlen, Schroeder e 

Delizoicov (2013). Nesse estudo os autores fizeram um mapeamento das produções 

acadêmicas balizadas por Vigotski no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências (ENPEC) entre os anos de 1997 a 2005. Vale ressaltar que o ENPEC é o 

principal evento no Ensino de Ciências do Brasil. Baseamos ainda no estudo de Gehlen 

e Maldaner (2016), no qual podemos perceber como as ideias de Vigotski têm sido 

exploradas pelo Ensino de Ciências. Tais pesquisas utilizam essa abordagem como 

referencial para analisar processos de ensino.  

A Abordagem Histórico-Cultural defende que a evolução conceitual não 

representa mudança conceitual, onde os conceitos são substituídos. Nessa evolução, as 

ideias anteriores passam a conviver com as novas adquiridas no processo de ensino e 

aprendizagem. Dessa forma, não é adequado descrever o processo de ensino como uma 

substituição das ideias prévias dos alunos por ideias científicas. O processo de como o 

conceito se forma e o papel que o ensino escolar desempenha é um tema de extrema 

importância nas preposições de Vigotski. Na perspectiva vigotskiana os conceitos são 

entendidos como um sistema de relações e generalização contido nas palavras e 

determinado por um contexto histórico e cultural.  

Para explicar o papel da escola no desenvolvimento do indivíduo, Vigotski 

distingue os conhecimentos construídos na experiência pessoal, concreta e cotidiana das 

crianças, denominados conceitos cotidianos, ou espontâneos, dos conceitos científicos, 

adquiridos na escola. Os conceitos cotidianos se referem aqueles que foram construídos 

a partir da observação, manipulação e vivência direta da criança. Já os conceitos 

científicos são elaborados na sala de aula, adquiridos por meio do ensino sistemático. 

Esses conceitos se relacionam àqueles eventos não diretamente acessíveis a observação 

ou ação imediata da criança, ou seja, são os conhecimentos sistematizados, adquiridos 

nas interações escolarizadas (VIGOTSKI, 1998). Assim enfatiza dizendo, 

 

Tomemos como ponto de partida o fato de que a aprendizagem da criança 

começa muito antes da aprendizagem escolar. A aprendizagem escolar nunca 

parte do zero. Toda aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história. 

Por exemplo, a criança começa a estudar aritmética, mas já muito antes de ir 

a escola adquiriu determinada experiência referente à quantidade, encontrou 
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já várias operações de divisão e adição, complexas e simples (VIGOTSKI, 

1998, p. 109).  

 

 

 Para Vigotski os conceitos iniciais que foram construídos pela criança durante 

sua vida e em seu ambiente social, chamados de “espontâneos”, no decorrer do processo 

de escolarização são deslocados para o novo processo e então, nesse novo estágio, os 

conceitos da criança são transformados e sua estrutura é modificada. Embora os dois 

tipos de conceitos se diferenciem, ambos estão intimamente relacionados e se 

influenciam mutuamente, pois fazem parte de um único processo, que é a formação de 

conceitos. O processo de formação de conceitos é de fundamental importância para o 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, processo longo e complexo.  

Um conceito não é aprendido por meio de um treinamento mecânico, nem 

tampouco pode ser meramente transmitido pelo professor ao aluno, pois o ensino direto 

de conceitos é impossível e infrutífero. Para Vigotski (1987, p.72) apud Rego (2002, p. 

78) “um professor que tenta fazer isso geralmente não obtém qualquer resultado, exceto 

o verbalismo vazio, uma repetição de palavras pela criança, semelhante à de um 

papagaio, que simula um conhecimento de conceitos correspondentes, mas que na 

realidade oculta um vácuo”. Vigotski ressalta que o meio ambiente precisa exigir, 

desafiar e estimular o intelecto do adolescente, pois caso contrário o pensamento 

conceitual poderá se atrasar, não se completar, isto é, poderá não alcançar estágios mais 

avançados do raciocínio.  

O pensamento conceitual é uma conquista que não depende exclusivamente do 

esforço individual, mas, sobretudo do contexto no qual o indivíduo se insere. Dessa 

forma, o ensino escolar desempenha um papel importante na formação dos conceitos 

científicos em particular e dos conceitos de um modo geral. A escola propicia as 

crianças um conhecimento sistemático e acesso ao conhecimento científico construído e 

acumulado pela humanidade. O aprendizado escolar é de extrema importância para o 

desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores, principalmente na fase em que 

elas estão amadurecendo. Destacamos ainda a importância da ação mediadora do 

professor nesse processo. 

De acordo com Vigotski (2001) o percurso do conceito espontâneo rumo á 

abstração possibilita o movimento do conceito científico em direção ao concreto. Isso 

possibilita que os mesmos evoluam. À medida que os conceitos, tanto cotidianos como 

científicos, adquirem novos significados e estabelecem novas relações a evolução 
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conceitual vai acontecendo. Nessa mudança, as ideias anteriores passam a conviver com 

as novas adquiridas no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, um novo sistema é 

construído, no qual os conceitos científicos passam a conviver com os conceitos 

espontâneos. Assim sendo, podemos inferir que os conceitos espontâneos são 

construídos no dia a dia, por meio de experiências concretas. Já a construção dos 

conceitos científicos necessita da intervenção do professor e de atividades estruturadas e 

planejadas. Quando o aluno estabelece novas relações com o objeto de estudo os 

conceitos aprendidos adquirem novos significados. 

No que diz respeito à Situação de Estudo a significação conceitual “pode ser 

favorecida a partir da possibilidade de envolvimento de várias disciplinas na discussão 

do tema, assim como por meio da contextualização” (HALMENSCHLAGER e 

SOUZA, 2012, p. 377). Nessa perspectiva, evidenciamos que o tema a ser estudado 

deve possibilitar a significação conceitual, de modo que os alunos se apropriem dos 

conceitos científicos. Por isso, entendemos que a evolução conceitual orienta a escolha 

do tema, pois a abordagem da temática deve potencializar o processo de significação 

conceitual dos estudantes. 

1.2.4 A problematização 

 

A possibilidade de problematização é um dos pré-requisitos para que uma 

temática possa ser estudada na SE. A problematização leva os alunos a pensarem e 

refletirem sobre o tema, de modo que facilita a compreensão de seu contexto sob o olhar 

da Ciência. Com isso, “[...] defende-se nos estudos a problematização das temáticas, 

sendo importante melhor entender o que é problematizado e se a problematização 

agrega elementos para a seleção da situação abordada” (HALMENSCHLAGER e 

SOUZA, 2012, p. 370). A abordagem dos conteúdos de forma problematizada faz com 

o que o professor dê sentido ao mesmo, tornando-os mais compreensíveis para os 

estudantes, ampliando assim as possibilidades de reflexão sobre o processo de ensino. 

Para melhor exemplificar o conceito de problematização que defendemos, 

destacamos um trecho em que Gasparin (2002, p. 35) enfatiza que, problematizar é “o 

processo de busca, de investigação para solucionar as questões em estudo, é o caminho 

que predispõe o espírito do educando para a aprendizagem significativa”. O autor ainda 

ressalta que “a problematização é um desafio, ou seja, é a criação de uma necessidade 

para que ele, através de sua ação, busque o conhecimento” (GASPARIN, 2002, p.37). 

Também de acordo com o autor podemos entender a problematização como o 
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questionamento do conteúdo relacionado à prática social, em função dos problemas que 

precisam ser resolvidos no cotidiano dos indivíduos. A partir de atividades 

problematizadoras, o estudante pode formular hipóteses e avaliar os resultados, ficando 

o professor com a função de sistematizar os conhecimentos socialmente construídos, no 

sentido de auxiliá-los a resolver situações que possam surgir em seu dia-a-dia, 

orientando-os na aquisição e internalização dos conceitos. 

 
No âmbito da SE a problematização está relacionada aos sentidos e 

significados expressados pelos alunos sobre os temas estudados. Dessa 

forma, a partir da sistematização das atividades realizadas é possível analisar 

quais foram os sentidos que os alunos agregam aos conceitos, a partir da 

palavra que os mesmo usam para constituir o conceito 

(HALMENSCHLAGER, 2010, p. 64). 

 

 

No desenvolvimento da Situação de Estudo os conceitos devem ser sempre  

retomados de acordo com a necessidade do estudante. Através da problematização é 

possível identificar se houve aprendizagem. Essa avaliação pode ser feita por meio da 

análise dos sentidos e significados adquiridos pelos estudantes. Sendo assim, 

enfatizamos que a utilização da problematização como recurso pedagógico pode 

potencializar a aprendizagem de conceitos, em especial de cunho cientifico. 

De modo geral, diante dos aspectos apresentados ao longo desta seção 

evidenciamos diversas contribuições do desenvolvimento de Situações de Estudo para o 

Ensino de Ciências. Pesquisas demonstram a potencialidade dessa proposta para uma 

possível melhoria no ensino concomitante com a formação dos participantes do 

processo (ARAUJO, AUTH e MALDANER, 2005; AUTH, POLACZINSKI e CELIN, 

2009; SOUZA et al., 2009; AMARAL et al., 2013). Mediante os pressupostos 

apresentados, percebemos que a Situação de Estudo é uma proposta rica 

conceitualmente, pois traz nela imbricada aspectos que são de extrema importância para 

a melhoria do ensino. Dentre esses aspectos, destacamos a valorização do contexto 

sócio-histórico dos estudantes, o trabalho coletivo, a contextualização dos 

conhecimentos, a interdisciplinaridade, a significação conceitual e a problematização. 

Tais características da Situação de Estudo podem contribuir para a superação do Ensino 

de Ciências pautado na linearidade, fragmentação e descontextualização. 

Defendemos uma educação de qualidade que contemple a todos, de um modo 

especial as classes menos favorecidas. Para que possam assumir seu papel de cidadão 

com vista a transformação de sua condição de oprimido e na superação da exploração 
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do homem pelo homem e da sociedade marcada pela divisão de classe. Entretanto, isso 

só será possível quando todos os sujeitos se apropriarem dos conhecimentos que foram 

historicamente e socialmente construídos pela humanidade. Diante disso, destacamos a 

importância de um ensino significado, pois só de posse de tais conhecimentos é que o 

individuo pode ir a busca de seu lugar ao mundo. Assim, enfatizamos a Situação de 

Estudo como uma proposta que tem potencial para promover uma melhoria no Ensino 

de Ciências mediante uma reorganização dos currículos escolares. 
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2 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO BRASIL 

 

 

Neste capítulo apresentamos um panorama geral do surgimento e 

desenvolvimento dos cursos Profissionais Técnicos de Nível Médio (EPTNM) no 

Brasil. Trazemos ainda uma discussão sobre a formação técnica na modalidade 

Integrada, chamando a atenção para a importância de um ensino integrador e para uma 

formação omnilateral
7
. Optamos por trazer uma breve discussão do contexto histórico 

por acharmos indispensável o entendimento dos antecedentes históricos, sociais, 

políticos e econômicos integrantes dessa modalidade de ensino histórica e socialmente 

construída. Tal entendimento possibilita a compreensão dos processos de mudança 

ocorridos que se manifestaram e se manifestam em reformas educacionais, cujos 

aspectos e sujeitos socialmente envolvidos produzem no campo da EPTNM. Trazemos 

ainda uma breve discussão sobre como se tem dado a formação dos estudantes nesses 

cursos, enfatizando aspectos como: interdisciplinaridade, contextualização com aspectos 

sociais, políticos, econômicos e culturais, formação para a cidadania e para o trabalho.  

Com isso, pretendemos identificar os aspectos que nortearam e têm norteado a EPTNM, 

principalmente os que orientam o currículo e, consequentemente, a formação do 

educando.  

 

2.1 Breve Histórico da Educação Profissional Técnica no Brasil 

 

Ao longo da história da civilização mundial o trabalho tem sido objeto de 

profundas transformações. O trabalho, como fruto de atividade manual, se originou com 

profundo desprestígio social. De acordo com Garcia (2000) o fator que mais contribuiu 

para a depreciação do trabalho manual foi o fato de que diferentes civilizações 

desenvolveram suas economias por meio da exploração da mão-de-obra escrava. Esse 

                                                           
7
 O conceito de formação omnilateral é proveniente do marxismo, no qual afirma que formar para a 

omnilateralidade  é “o chegar histórico do homem a uma totalidade de capacidades e, ao mesmo tempo, a 

uma totalidade de capacidade de consumo e gozo, em que se deve considerar, sobretudo, o usufruir dos 

bens espirituais, além dos materiais de que o trabalhador tem estado excluído em conseqüência da divisão 

do trabalho” (MANACORDA apud GADOTTI, p. 58, 1995). A formação omnilateral é a formação 

integral dos indivíduos, para o domínio da Ciência, da técnica, da Tecnologia, integrando saber geral e 

profissional e desenvolvendo as potencialidades do sujeito. Tal formação viabiliza ao individuo por meio 

de integração dos saberes e dos procedimentos técnicos o controle dos processos produtivos, que podem 

deixar de ser um monopólio de um grupo, criando a possibilidade de quebrar a lógica da dominação 

historicamente construída. A formação do sujeito omnilateral supõe a articulação entre educação e 

trabalho, rompendo com os processos associados à alienação do homem pelo homem. 
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fato acabou por se constituir em uma imagem equivocada para todos os trabalhadores 

que hoje assumem profissões técnicas de nível básico e médio. 

Basso e Mantovani (2013) apontam que no Brasil, desde o processo da 

colonização, índios e negros eram tidos como objetos de ensino de ofícios, assim como 

mais tarde trabalhadores especializados no processo de garimpagem em Minas Gerais. 

Inicialmente, o trabalho pesado e as profissões manuais eram exercidos pelos escravos. 

Isso, além de generalizar o pensamento de que os ofícios manuais eram destinados aos 

deserdados de sorte, também impossibilitou, pelas questões econômicas, os 

trabalhadores livres de exercerem certas profissões. Outro aspecto que também acabou 

por contribuir com a depreciação do trabalho manual era que a educação eminentemente 

intelectual que os jesuítas ministravam aos filhos dos colonos afastava os “sujeitos 

socialmente superiores” de qualquer trabalho físico ou profissão manual. Ainda segundo 

os autores, outros ofícios não foram desenvolvidos porque na época (1500-1808) a 

indústria de maneira geral era proibida no Brasil, em obediência ao pacto colonial, que 

obrigava a colônia adquirir todos os produtos manufaturados da metrópole. 

Com o advento do ouro em Minas Gerais (1697 - 1760) foram criadas as casas de 

fundição e da Moeda e, com isso houve a necessidade de um ensino mais especializado. 

A aprendizagem feita nas Casas da Moeda diferenciava-se da realizada nos engenhos, 

pois se destinava exclusivamente aos filhos de homens brancos empregados da própria 

casa. Outra diferença era que aqueles que aprendiam o ofício, nos engenhos, faziam de 

forma assistemática e não precisavam provar o seu conhecimento prático por meio de 

exames. Já os aprendizes da Casa da Moeda passavam por uma banca examinadora que 

deveria avaliar as habilidades adquiridas pelos aprendizes em um período de cinco a 

seis anos. Caso os aprendizes passassem pela banca e essa, os aprovassem, esses 

recebiam uma certidão de aprovação (PEREIRA, 2003).  

Pereira (2003) destaca que nesse período do advento do ouro em Minas Gerais 

foram criados também os Centros de Aprendizagem de Ofícios nos Arsenais da 

Marinha, os quais traziam operários especializados de Portugal, recrutavam pessoas 

pelas ruas ou às vezes a necessidade era tanta, que chegavam a recorrer aos chefes de 

polícia para que enviassem presos que tivessem condições de produzir algum trabalho 

profissional. Contudo, em 1785 o desenvolvimento tecnológico do Brasil ficou 

estagnado com a proibição da criação de fábricas, exceto fábricas de tecidos grosseiros 

para roupas de enfardamento de escravos e empacotamento.   
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Em 1808, com a chegada da família real portuguesa e com a consequente 

revogação do referido Alvará que proibia a criação de fábricas no Brasil, D. João VI 

criou o Colégio das Fábricas, considerado o primeiro estabelecimento criado pelo poder 

público. Tal colégio tinha o objetivo de atender a educação de artistas e aprendizes 

vindos de Portugal. Os aprendizes oriundos de Portugal vinham atraídos pela abertura 

dos portos e das indústrias. Em 1822, com a fundação do Império e com a Assembléia 

Constituinte de 1823 não houve nenhum progresso em relação ao ensino de ofícios, ou 

seja, continuava a mesma ideia de que esse tipo de educação era destinado aos 

humildes, pobres e desvalidos (GARCIA, 2000).  

 Ainda de acordo com Garcia (2000) com a aprovação do projeto da Comissão de 

Instrução em 1827 o ensino público foi organizado pela primeira vez no Brasil. Esse 

projeto dividiu a instrução em quatro graus distintos. Nessa divisão o ensino de ofícios 

foi incluído na 3ª série das escolas primárias, e depois dos Liceus do estudo de desenho, 

necessário as artes e ofícios. Essa tentativa de organizar o ensino demonstra uma 

preocupação com a educação profissional e uma pequena difusão da educação 

profissional entre o público. 

Em 1834, ocorreu a descentralização do ensino por meio do ato adicional e, com 

isso o ensino primário e o secundário ficaram sob a competência das Províncias e o 

superior ficou sob controle do governo central (Basso e Mantovani, 2013). Segundo 

Garcia (2000) por volta de 1852 foi proposta a criação de estabelecimentos de ofícios 

que não levassem em conta o estado social de seus alunos. Contudo, essa proposta 

mesmo representando um avanço contra a mentalidade da sociedade dominante da 

época, não passou de um projeto. Mantendo a mesma lógica, inicialmente o ensino 

necessário às indústrias era destinado aos primitivos da terra (indígenas), em seguida 

aos escravos, depois aos órfãos e aos mendigos, e mais tarde passou a abranger os 

excluídos, como surdos-mudos e cegos.  

Para Garcia (2000, p. 4), “isto se deu com a criação, por D. Pedro II, do Imperial 

Instituto dos Surdos-Mudos, que se destinava ao ensino de ofícios: os cegos aprendiam 

tipografia e encadernação e os surdos-mudos, sapataria, encadernação, pontação e 

douração”. Ainda de acordo com o autor, posteriormente em 1854 o Decreto nº 1.331-A 

de 01 de fevereiro, reformou a instrução primária e secundária do Município Neutro. 

Com isso, foram criadas medidas para os menores abandonados, oferecendo para eles 

asilos, onde recebiam a instrução de 1º grau e depois eram enviados às oficinas públicas 

ou particulares para aprenderem um ofício. Tal asilo não tinha apenas caráter 
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assistencialista, pois a casa também se dedicava em recolher e educar meninos de 6 a 12 

anos de idade. O estabelecimento tinha mais caráter de asilo que de uma instituição 

profissional.  Nesse contexto, Basso e Mantovani (2013, p. 1) afirmam que, 

 
Durante o império brasileiro, apesar de não haver-se construído um sistema 

de educação, já haviam iniciativas em forma de lei impulsionadas pela 

urgência que as transformações sociais e econômicas impunham. Desde a 

fuga e instalação da corte no Brasil, a Inglaterra pressionava o governo 

português a dar fim à escravidão em suas colônias. As mudanças operadas na 

forma de produção na Europa mostravam-se incompatíveis com uma forma 

de trabalho não assalariado e com as altas somas de capital que se 

movimentavam em torno do tráfico. 

 

De acordo com os autores esse cenário cria no Brasil, intensos debates em torno 

do destino econômico do país e do despreparo de sua população para o trabalho livre. 

Uma vez que até então, os trabalhadores responsáveis pela produção da riqueza oriunda 

de toneladas de açúcar, minério e café dentre outros produtos primários, eram escravos. 

A preocupação ia além da aquisição do domínio técnico dessa população para o trabalho 

que já faziam, se preocupavam, sobretudo, como seria essa sociedade em que de 

escravos, esses passariam a condição de homens e mulheres livres.  

Para Basso e Mantovani (2013) a legislação que responderia a este debate foi o 

decreto nº 7.247 de 19 de abril de 1879, de Reforma do ensino primário no município da 

corte e o superior em todo o Império. Nesse período, o professor Leôncio de Carvalho, 

da Faculdade de Direito e Conselheiro do Ministério dos Negócios do Império (setor a 

qual estava subordinada a instrução pública no Brasil) do reinado de Pedro II, 

participando dos debates, das discussões e da realidade educacional como professor, 

encomendou estudos sobre os sistemas educacionais na Europa e nos Estados Unidos. 

Esse estudo objetivava fornecer base para acelerar a educação no Brasil por meio da 

implantação de uma reforma que preconizava a liberdade de ensino. Dessa forma, 

incentivava a abertura de cursos livres, secundários e superiores, que por meio da 

fiscalização do Estado ampliariam vagas fazendo chegar ao maior número possível de 

pessoas uma instrução escolar de qualidade. Dentre algumas das atribuições, o decreto 

estabelecia que o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro servisse como modelo a ser 

seguido por outros possíveis colégios secundários. Dessa forma, 

A junção de cadeiras em um prédio mantido pelo governo e primando por um 

padrão de ensino de caráter informativo e enciclopédico, mantido como 

modelo oficial para outras instituições, inclusive como preparatório para 

cursos superiores, acabou por criar, no Brasil, a identificação de ensino 

secundário como propedêutico (BASSO e MANTOVANI, 2013, p. 2). 
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Para os autores, nesse tipo de ensino havia a liberdade, aboliu-se o rigor das lições 

e sabatinas. Os estudantes tinham a liberdade de eleger o número de matérias que 

pretendiam fazer dentro de um sistema determinante de matérias ofertadas. Assim, o 

estudante ficava responsável pela montagem do curso e pelo próprio aprendizado, que 

seria garantido através da aplicação de severidade nos exames. As faculdades ditas 

livres exerciam o autogoverno e o Estado cuidava da não agressão à legislação do país e 

da vigilância às condições de higiene, de moralidade e de um programa básico já usado 

nas faculdades oficiais. 

No período de transição império-república (1880/1889) algumas ideias tiveram 

impacto na educação. Dentre essas, a defesa de um ensino secundário (atualmente 

denominado de nível médio) menos mecânico. Deveria deixar de ser um modelo de 

ensino exclusivamente preparatório para os exames do ensino superior e deveria adotar 

o sistema de liceus, nos quais se desenvolvesse um bacharelado em Ciências e Letras, 

liceus esses gratuitos caso fossem mantidos pelo governo. Além disso, paralelamente ao 

ensino secundário, deveria ser oferecido um preparo técnico de natureza 

profissionalizante, sem visar ao ensino superior (BASSO e MANTOVANI, 2013). 

Com o fim da escravidão e a proclamação da República, surgia uma expectativa 

de mudança no sistema de ensino de ofícios. Garcia (2000) enfatiza que estudos 

mostram que entre a década de 1880 e 1890 o desenvolvimento industrial brasileiro 

aumentou de forma significativa. Contudo, nesse primeiro momento havia apenas o 

predomínio de indústrias leves, tais como de: produtos têxteis, roupas, calçados e 

indústria de alimentos. Como podemos observar no trecho que segue, 

 
Em 1889, ao final do período imperial e um ano após a abolição legal do 

trabalho escravo no país, o número total de fábricas instaladas era de 636 

estabelecimentos, com um total de aproximadamente 54 mil trabalhadores, 

para uma população total de 14 milhões de habitantes, com uma economia 

acentuadamente agrário-exportadora, com predominância de relações de 

trabalho rurais pré-capitalistas (BRASIL, 2010, p. 1-2). 

 

Com a expansão das atividades industriais em 1906 o governo Federal aprovou 

um crédito destinado a criação de escolas técnicas profissionais pelos estados. Além 

disso, a Constituição da República de 1891 que instituiu o sistema federativo do 

governo, consagrou a descentralização do ensino e a dualidade de sistemas. Dessa 

forma, foi delegado à União a criação e o controle do ensino superior e o ensino 

secundário aos Estados a incumbência de criar e controlar o ensino primário e o ensino 

profissional (BRASIL, 2010). Um marco no surgimento da Educação profissional foi à 



53 

 

frase proferida pelo então Presidente da República, Afonso Pena, empossado em 15 de 

novembro de 1906. Em seu manifesto referente à formação profissional Afonso Pena 

disse: “A criação e multiplicação de institutos de ensino técnico e profissional em muito 

pode contribuir também para o progresso das indústrias, proporcionando-lhes mestres e 

operários instruídos e hábeis” (BRASIL, 2010, p. 2). Em dezembro de 1906 ocorreu no 

Rio de Janeiro um Congresso de Instrução, no qual houve a recomendação de que o 

Governo Federal promovesse o ensino prático, industrial, agrícola e comercial. Segundo 

Garcia (2000, p. 24), 

A Câmara dos Deputados encaminha ao Senado proposição 195 em 

dezembro de 1906, que autorizava o Presidente da República a se entender 

com os governos dos Estados para a implantação de escolas técnicas e 

profissionais, abrindo para isso crédito de até R$100.000.000. Este fato tem 

relevância histórica para o ensino profissional, pois representa, 

provavelmente, o primeiro documento oficial provendo o poder público 

federal de recursos com vista à implantação de escolas profissionalizantes 

públicas. 

 

Segundo a autora, com isso, em de 23 setembro de 1909 por meio do Decreto nº 

7.566, o Presidente do Estado do Rio de Janeiro, como eram intitulados os governadores 

na época, Nilo Peçanha, iniciou no Brasil o ensino técnico. O então Presidente do 

Estado criou dezenove “Escolas de Aprendizes Artífices”, de educação profissional, 

primária e gratuita. O ensino profissional foi administrado pelo Ministério de Indústria e 

Comércio. Nesse período, foram ofertados cursos de tornearia, mecânica e eletricidade, 

além de oficinas de carpintarias e artes decorativas que eram ministrados nas 19 escolas 

de Aprendizes de Artífices. Basso e Mantovani (2013) e Pereira (2003) afirmam que os 

documentos oficiais do governo que são apresentados no site do Ministério da 

Educação, descrevem o ano de 1909 como o marco da Educação Profissional no Brasil. 

Dessa forma, podemos dizer que o ano de 1909 foi marcado pela consolidação do 

ensino técnico-industrial em todo território brasileiro. Dentre as ações desenvolvidas na 

época podemos destacar as seguintes:  

 
Realização do “Congresso de Instrução” que apresentou ao Congresso 

Nacional um projeto de promoção do ensino prático industrial, agrícola e 

comercial, a ser mantido com o apoio conjunto do Governo da União e dos 

Estados. O projeto previa a criação de campos e oficinas escolares onde os 

alunos dos ginásios seriam habilitados, como aprendizes, no manuseio de 

instrumentos de trabalho. A Comissão de Finanças do Senado aumentou a 

dotação orçamentária para os Estados instituírem escolas técnicas e 

profissionais elementares sendo criada, na Estrada de Ferro Central do Brasil, 

a Escola Prática de Aprendizes das Oficinas do Engenho de Dentro, no Rio 

de Janeiro (BRASIL, 2010, p. 2). 
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 Assim, com o aumento de indústrias no país, tornou-se necessária uma 

qualificação na mão-de-obra. Com isso, vários setores demonstravam interesse em que 

se estabelecesse no Brasil um ensino que preparasse o trabalhador para atividades 

industriais. Contudo, nesse período a mentalidade escravocrata ainda era forte, isto é, 

relacionava trabalho com escravidão. Para as camadas dirigentes a educação voltada 

para trabalho era destinada às classes baixas e, não as “classes mais superiores”. Mesmo 

assim, no governo de Nilo Peçanha o ensino profissional teve um grande impulso. 

Foram criadas em todas as capitais do Brasil escolas profissionalizantes. Em 1910, já 

haviam sido instaladas 19 (dezenove) instituições, porém em situações bastante 

precárias, tanto no que diz respeito às instalações como de formação dos professores 

que nelas atuavam.  Havia uma completa falta de mestres e professores especializados 

(PEREIRA, 2003). 

 Para Garcia (2000) de certa forma a primeira Guerra Mundial foi um momento 

muito significativo para o país, pois até então o Brasil importava do estrangeiro todos os 

produtos industriais de que precisava. Entretanto, com as dificuldades de importação, os 

brasileiros se viram obrigados a instalar um grande número de indústrias no país. Em 

consequência desse aumento, o quadro de operários cresceu, ocasionando em uma 

maior necessidade de um ensino profissional, não só em quantidade como em qualidade 

também. Mediante isso, ocorreu uma aceleração no aumento de escolas profissionais. 

Mesmo assim, continuava o pensamento preconceituoso de que a Educação Profissional 

se destinava aos desfavorecidos de fortuna. Com o rápido desenvolvimento industrial, 

em 1918 o governo reviu o ensino profissional por meio da aprovação do Decreto nº 

13.064 que trazia um novo regulamento às Escolas de Aprendizes e Artífices. Garcia 

(2000, p. 6) enfatiza que, 

Algumas inovações foram introduzidas por aquele regulamento. O curso 

primário, que era obrigatório apenas para os analfabetos, passava a ter aquele 

caráter para todos os alunos, sem prejuízo dos conhecimentos que, 

porventura, já possuíssem alguns candidatos à matrícula, ficando dele 

dispensados, entretanto, os portadores de certificados de exames feitos em 

escolas estaduais ou municipais. Um outro ponto a ser destacado é da criação 

de cursos noturnos de aperfeiçoamento, isto é, para trabalhadores que durante 

o dia desenvolviam sua atividade profissional, à noite lhes eram ofertados os 

cursos de desenho e do ensino primário, com o objetivo de melhorar o 

resultado do trabalho. Também se destaca nesse período que os diretores e 

professores eram nomeados através de concurso de títulos e provas práticas, 

numa tentativa de melhorar o nível dos cursos oferecidos. 

 

Posteriormente, as Escolas de Aprendizes Artífices foram desligadas do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e passaram a fazer parte do Ministério 
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da Educação e Saúde Pública. As Escolas de ofícios, até então denominadas de Escolas 

de Aprendizes Artífices, passaram a ser chamadas de Liceus. Tais Liceus eram 

destinados ao ensino profissional de todos os ramos e graus. Nesse período havia uma 

total desvinculação entre formação profissional e educação, uma vez que era ofertada 

aos trabalhadores apenas uma formação voltada para o treinamento e adestramento. 

Nessa época, o sistema industrial era bastante elementar, se baseava quase que 

exclusivamente no artesanato e na manufatura (PEREIRA, 2003).             

Segundo Wittaczik (2008) já por volta da década de 1930 após a instalação de 

escolas superiores para formação de recursos humanos necessários ao processo 

produtivo, isto é, início da industrialização no Brasil, o ensino profissional se expandiu, 

incluindo em seu público alvo, pobres e ricos. Posteriormente, em 1937 a constituição 

menciona as escolas vocacionais e pré-vocacionais como sendo de responsabilidade do 

Estado, a quem competia, por meio da colaboração das indústrias e dos sindicatos 

econômicos, criar na esfera de sua especialidade escolas de aprendizes destinadas aos 

filhos de seus operários e associados.  

Com a Constituição promulgada em 1937 é que o ensino técnico passou a ser 

contemplado como um elemento estratégico para o desenvolvimento da economia e 

como um fator para proporcionar melhores condições de vida para a classe trabalhadora. 

A Constituição promulgada por Getúlio Vargas transformou as Escolas de Aprendizes 

Artífices em Liceus Industriais. Em 1940 houve a criação das instituições responsáveis 

pela formação de mão-de-obra para os dois principais pilares da economia, que são a 

indústria e o comércio (WITTACZIK, 2008).  

Ainda de acordo com Wittaczik (2008) até o surgimento das leis orgânicas do 

Ensino, a partir de 1942, o ensino profissional, à exceção das escolas federais, não tinha 

nenhuma regulamentação.  Com estas leis (Lei Orgânica do Ensino Industrial -1942, Lei 

Orgânica do Ensino Comercial, 1943 e Lei Orgânica do Ensino Agrícola-1946) o 

governo estruturou o ensino técnico profissional no Brasil. Isso demonstra uma 

preocupação do governo em incentivar as indústrias na qualificação de seu pessoal e 

colaborar com o desenvolvimento educacional dos mesmos. Esse fato se deu em parte 

pela impossibilidade do governo em oferecer uma educação profissional da qual as 

indústrias precisavam e, pela falta de recursos para equipar adequadamente as 

instituições. Isso também demonstra uma transferência de responsabilidades do Estado 

para os empresários, uma vez que, os empresários ficariam responsáveis pela 

qualificação de seus funcionários, situação essa que persiste até os dias atuais.  
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Em consequência da ineficiência do governo em concretizar o ensino secundário 

profissionalizante, a indústria pressionava o setor público a criar rápidas alternativas 

para a formação do trabalhador. Diante desse panorama, criou-se um sistema de ensino 

paralelo ao sistema oficial, que foi organizado em convênio com as indústrias, por meio 

da Confederação Nacional das Indústrias (CNI). Posteriormente, surgiu o então Serviço 

Nacional dos Industriários, passando mais tarde a se chamar Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) (BASSO e MANTOVANI, 2013). 

O SENAI foi criado em 1942 e, era responsável pela organização e administração 

da aprendizagem industrial em todo país. Nesse mesmo período, houve também a 

criação da Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino Secundário que equiparou a 

Educação Técnica ao Ensino Médio. Em 1943 com a criação da Lei Orgânica da 

Educação Nacional do Ensino Comercial houve um desenvolvimento na Educação 

Profissional. Em 1946 criou-se o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), o Serviço Social do Comércio (SESC) e o Serviço Social da Indústria 

(SESI). Além disso, criou-se também a Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino 

Primário, Normal e Agrícola (WITTACZIK, 2008).  

De acordo com Urbanetz (2012), no Brasil a Educação Profissional se estruturou a 

partir das necessidades geradas pela crescente industrialização, por meio da criação das 

escolas de aprendizes e artífices no início do século XX e da fundação do SENAI em 

1942 e do SENAC em 1946. Era evidente a diferença entre os que aprenderiam a 

exercer sua função na escola, os dirigentes de dois níveis, superior e médio e os que se 

destinavam ao processo produtivo, trabalhadores que completavam em poucos anos de 

escolaridade cursos profissionalizantes. Durante esse período, as escolas de aprendizes 

artífices foram transformadas em Escolas Técnicas Federais. Nos anos 40 o controle 

pela formação dos trabalhadores ficou exclusivamente sob o controle do empresariado.  

Em 1959, as instituições federais de ensino profissional passaram à condição de 

autarquias, com autonomia de gestão e de didática. Com isso, tenderam a uma 

perspectiva tecnicista de educação. A partir de 1961 ficou evidente a passagem do país á 

condição de industrializado e urbano. Dessa forma, a educação profissionalizante 

expandiu-se, surgindo ginásios industriais, centros de educação técnica e de programas 

de preparação de mão de obra industrial. Nesse período os investimentos priorizavam a 

formação de técnicos, tendo em vista as metas de desenvolvimento do país. Porém, 

ainda prevalecia a ideia de que esse tipo de formação se destinava apenas a indivíduos 

carentes, ou seja, os mesmos “desafortunados” da época de Nilo Peçanha (PEREIRA, 
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2003). Contudo, a partir desse momento, o ensino profissional e técnico passou a ser 

considerado essencial para a expansão da economia, baseando-se nas escolas técnicas 

dos países industrializados. 

Assim em 1971, os cursos profissionais técnicos foram implantados em todo 

território brasileiro a partir da Lei nº 5.692/71, tendo como objetivo qualificar os 

estudantes para o exercício de uma profissão técnica com uma formação pautada na 

interação entre o trabalho e a função social (BRASIL, 1971). Já em 1978, por meio da 

Lei nº 6.545, três escolas técnicas federais (Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) 

foram transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), modelo 

estendido em anos posteriores a outras unidades. Como inovação procurou-se articular 

ensino de graduação, pós-graduação e Ensino Médio vinculados ao mundo do trabalho, 

além de se promover cursos de atualização profissional na área industrial e estimular 

pesquisas na área técnico-industrial (WITTACZIK, 2008).  

 
No Brasil a transição da ditadura para a redemocratização abre ampla 

possibilidade de debates educacionais movidos por associações de 

pesquisadores, professores e estudiosos da educação. As propostas deveriam 

chegar, e muitas chegaram, à elaboração da Carta constitucional de 1988 e à 

nova LDB em 1996 (Basso e Mantovani, 2013, p. 14-15). 

 

 

Como destacam os autores, em 20 de novembro de 1996 foi sancionada a Lei 

9.394 que traz a Educação Profissional num capítulo a parte, separado da Educação 

Básica. As escolas deveriam separar o ensino regular médio da formação técnica. Isso 

demonstrou uma tentativa de superar o enfoque assistencialista e a visão preconceituosa 

contida nas primeiras legislações de Educação Profissional do país. Isso fica evidente 

uma vez que a Lei faz uma intervenção social crítica e qualificada a fim de tornar a 

Educação Técnica um mecanismo para favorecer a inclusão social e democratização dos 

bens sociais de uma sociedade. Isso demonstra um consenso quanto à necessidade de 

mudar a situação da formação. 

 As discussões se intensificaram e, em 2004 o Decreto 5.154 deixou as instituições 

livres para ofertarem a Educação Profissional da forma que melhor achassem 

conveniente, articulada como o ensino médio, de forma Integrada, Concomitante ou 

Subsequente
8
. Em 2005, no governo Lula, com o Plano de Expansão da Rede Federal de 

                                                           
8
 De acordo com o Art. 36 da LDB, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio será desenvolvida 

nas seguintes formas: Integrada ao Ensino Médio- oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação Profissional Técnica, na 

mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; Subsequente- cursos 
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Educação Profissional e Tecnológica, foram construídas 64 novas unidades de ensino. 

Durante o ano de 2006, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC 

do Ministério da Educação, em parceria com o Fórum Nacional de Gestores Estaduais 

de Educação Profissional realizaram conferências em 26 Estados e no Distrito Federal, 

as quais culminaram, com a 1ª Conferência Nacional de Educação Profissional e 

Tecnológica, marco importante na educação brasileira. Foi à primeira conferência que o 

Ministério da Educação realizou em toda a sua história (WITTACZIK, 2008). 

Em 2007 aconteceu o lançamento da segunda fase do Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, tendo como meta entregar à população 

mais 150 novas unidades, perfazendo um total de 354 unidades, até o final de 2010. 

Essa expansão objetivou cobrir todas as regiões do país, oferecendo cursos de 

qualificação, de ensino técnico, superior e de pós-graduação, de modo a atender as 

necessidades de desenvolvimento local e regional (BRASIL, 2010; CARVALHO, 

2010). Com a ampliação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, na Lei n. 11.892/2008 que criou os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, por meio da transformação de CEFETs e Escolas Técnicas, ou 

com a criação de novas instituições houve perspectivas para os próximos anos. 

 Mesmo quando originados das antigas Escolas Técnicas e CEFETs, os Institutos 

Federais têm uma fundação própria e diferente. Contudo, Basso e Mantovani (2013) 

destacam que a sociedade que os recebe, a economia que os circunda e os profissionais 

que neles atuam são os mesmos que passaram por formações incompletas, avanços e 

retrocessos nas políticas governamentais e nas legislações; que atenderam as 

expectativas do mercado e agora precisam pensar o que devem atender. Nesse contexto, 

em seu estudo Ferreti (2011) identifica inúmeros aspectos que ainda precisam ser 

elucidados e estudados para que se cumpra a expectativa de uma educação progressista 

e politécnica. Um dos aspectos apontados por Ferreti (2011, p. 14) é: 

 
A pouca familiaridade dos professores com os fundamentos político-

ideológicos da proposta de integração entre formação geral e específica na 

linha da formação politécnica e omnilateral, tal como pensada por Marx e 

Gramsci e, por extensão, com as possibilidades de sua operacionalização em 

termos pedagógicos. Não por acaso, mais de um dos estudos de caso 

relatados no decorrer do artigo alude à necessidade de que os profissionais 

                                                                                                                                                                          
destinados a quem já tenha concluído o Ensino Médio e Concomitante- oferecida a quem ingresse no 

ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, podendo ser na 

mesma instituição ou em instituição diferente, desde que seja em turno oposto (BRASIL, 1996). 
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que atuam nos Institutos Federais entrem em contato com a literatura a 

respeito e recebam formação que os habilite a desenvolver a proposta. 

 

 

De acordo com o autor tais instituições se balizam em leis e diretrizes para 

construírem seus Projetos Pedagógicos. Utilizam das leis que orientam como organizar 

os currículos de ensino profissional e como formar profissionais competentes e 

preparados para os desafios (inclusive o de não ter a garantia de um trabalho formal e 

seguro) e de como se adaptar a possibilidade de mover-se entre inúmeras ocupações 

para ser empregável. Assim sendo, a base que orienta a Educação Profissional precisa 

ser pensada e discutida na escola por aqueles que a desenvolvem por meio de suas 

ações. No entanto, Ferreti (2011) enfatiza sua preocupação ao identificar em suas 

pesquisas que não existe integração entre os vários cursos, e mais gravemente entre os 

professores das disciplinas de formação geral e os de formação técnica, evidenciando 

assim, inclusive o conflito de interesses em relação à carga horária e enfoque dado no 

curso. Com isso, Ramos (2007, p. 8) enfatiza que: 

 
Na base da construção de um projeto unitário de ensino médio que, 

conquanto reconhece e valoriza o diverso, supera a dualidade histórica entre 

formação básica e formação profissional, deve estar, portanto, a compreensão 

do trabalho no seu duplo sentido: a) 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; b) 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 diretamente produtiva. 

 

 

É preciso que a Educação Profissional de acordo com Basso e Mantovani (2013) 

faça os seguintes questionamentos: por que, para que e para quem? É nesse sentido, que 

Pena (2011) enfatiza que a expansão da rede profissional de ensino colocou em 

evidência a necessidade de se discutir a forma de organização dessas instituições, bem 

como seu papel no desenvolvimento social do país. Em 29 de dezembro de 2008, foi 

homologada a Lei n.º 11.892 pelo governo federal, através do Ministério da Educação 

(MEC), instituindo a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(RFPT) e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF). Segundo 

Schwartz (2012) inicialmente, foram criados 38 (trinta e oito) Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, com 314 (trezentos e catorze) campi espalhados por 

todo o país, inclusive no interior. Tais instituições ofertam cursos técnicos, em sua 

maioria na forma Integrada com o Ensino Médio; licenciaturas e graduações 
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tecnológicas, podendo ainda disponibilizar especializações, mestrados profissionais e 

doutorados, com ênfase na pesquisa aplicada com caráter de inovações tecnológicas. 

Na esteira desse processo de expansão da Educação Profissional, destacamos o 

crescimento expressivo do número de matrículas nas instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFET), os quais absorveram os Cefets 

e as Escolas Técnicas remanescentes. Essas instituições são procuradas por milhões de 

brasileiros interessados em formação profissional de alta qualidade (PENA, 2011). Isso 

torna ainda mais evidente a necessidade de estudos e debates sobre os aspectos que 

norteiam e orientam a Educação Técnica no Brasil, sobretudo quando se refere à 

dicotomia ao longo de sua história em formar para o trabalho ou para a cidadania.  

Diante dessa discussão sobre alguns pressupostos que orientam ou devem orientar 

a Educação Profissional Técnica é que em 20 de Setembro de 2012, o Ministério da 

Educação sanciona a Resolução nº 6 (CNE/CEB 6/2012) que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Essa 

resolução apresenta os princípios e critérios (objetivo e finalidade; princípios 

norteadores; formas de oferta; organização curricular, duração, certificação etc.) a serem 

levados em consideração pelos sistemas de ensino e pelas instituições de ensino 

públicas e privadas, na organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, inclusive no ato da certificação.  

Ainda de acordo com essa resolução no Art 5º, do capítulo primeiro, os cursos de 

Educação Profissional na modalidade integrada “têm por finalidade proporcionar ao 

estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício 

profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, socio-

históricos e culturais” (Resolução nº 06/2012). Percebemos no trecho destacado 

indicativos de uma preocupação para uma formação mais humanística. Isso também é 

evidente no capítulo 2, Art. 6º, quando a resolução traz alguns princípios norteadores 

para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.  Destacamos aqui alguns desses 

princípios:  

I - relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a 

preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à formação 

integral do estudante; II - respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da 

educação nacional, na perspectiva do desenvolvimento para a vida social e 

profissional; III - trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua 

integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta 

político-pedagógica e do desenvolvimento curricular; IV - articulação da 

Educação Básica com a Educação Profissional e Tecnológica, na perspectiva 

da integração entre saberes específicos para a produção do conhecimento e a 
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intervenção social, assumindo a pesquisa como princípio pedagógico; V - 

indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 

historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem; VI - 

indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem; 

VII - interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, 

visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da 

organização curricular; VIII- contextualização, flexibilidade e 

interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais favoráveis à 

compreensão de significados e à integração entre a teoria e a vivência da 

prática profissional, envolvendo as múltiplas dimensões do eixo tecnológico 

do curso e das ciências e tecnologias a ele vinculadas; IX - articulação com o 

desenvolvimento socioeconômico-ambiental dos territórios onde os cursos 

ocorrem, devendo observar os arranjos socioprodutivos e suas demandas 

locais, tanto no meio urbano quanto no campo; X - reconhecimento dos 

sujeitos e suas diversidades, considerando, entre outras, as pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, as 

pessoas em regime de acolhimento ou internação e em regime de privação de 

liberdade, XI - reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, 

assim como dos povos indígenas, quilombolas e populações do campo 

(Resolução nº 06/2012, p. 2).  

 

É possível perceber que a Resolução de 2012 apresenta uma discussão muito 

interessante para a Educação Técnica, destacando aspectos como formação integral, 

cidadania, trabalho como principio educativo, algumas questões relacionadas à uma 

maior flexibilidade curricular, de modo a atender questões interdisciplinares, 

contextualizadas e respeito a diversidade. Destaca também questões como a importância 

da autonomia das instituições de ensino para concepção, elaboração, execução, 

avaliação e revisão de seu Projeto Pedagógico, visando assim atender melhor a 

comunidade na qual está inserida. Em dados gerais Bernardim e Silva (2014, p.24) 

destacam que,  

Com relação à Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), de 

acordo com a Sinopse Estatística da Educação (INEP, 2013), o Brasil tem 1,4 

milhão de matriculados, dos quais 338 mil na oferta Integrada, 310 mil na 

forma Concomitante e 793 mil na oferta Subsequente. Enquanto a oferta 

Integrada é atendida basicamente pelas redes públicas federais, estaduais e 

municipais, perfazendo 92% do total das matrículas, as ofertas Concomitante 

e Subsequente são atendidas majoritariamente pela rede privada, com 65% e 

58%, respectivamente. 

 

 

 Vale ressaltar que esses dados foram resultados de estudos desenvolvidos entre 

2013 e 2014, entretanto podemos afirmar que esse panorama pouco mudou. Percebemos 

que dentre as opções de oferta da Educação Técnica, a mais procurada é a modalidade 

subsequente destinada a quem já concluiu o Ensino Médio. Corroborando com os dados 
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apresentados no estudo de Bernardim e Silva (2014), o Ministério da Educação (MEC) 

(BRASIL, 2017) enfatiza que,  

 
Entre 2003 e 2014 foram construídas 422 unidades dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. Entregues à população, elas foram somadas 

as 140 unidades construídas entre 1909 e 2002. Hoje, a Rede Federal é 

composta por 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 02 

Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica, 24 Escolas 

Técnicas Vinculas às Universidades Federais e o Colégio Pedro II, 

totalizando 562 campi em funcionamento. 

 

     Complementando esses dados, o MEC (BRASIL, 2017), ao se referir ao Portal da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, mais especificamente 

a Expansão da Rede Federal, destaca que, 

 
A Rede Federal está vivenciando a maior expansão de sua história. Entre 

2003 e 2016, o Ministério da Educação concretizou a construção de mais de 

500 novas unidades referentes ao plano de expansão da educação 

profissional, totalizando 644 campi em funcionamento. São 38 Institutos 

Federais presentes em todos estados, oferecendo cursos de qualificação, 

ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas. 

 

 

 Essa ampliação da Educação Técnica pode ser atribuída aos resultados dos 

investimentos dos governos Lula e Dilma. Schwartz (2012) ressalta a aprovação pelo 

Congresso Nacional do Projeto de Lei nº 12.513/2011, voltado para a ampliação do 

acesso ao Ensino Médio, criando o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC). De acordo com o Ministério da Educação, o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego visa expandir, interiorizar e 

democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica no país. O 

Pronatec visa a ampliação de oportunidades educacionais e uma formação profissional 

qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de Programas de transferência de 

renda. Segundo dados obtidos no portal do MEC, de 2011 a 2014 foram realizadas mais 

de 8,1 milhões de matrículas, entre cursos técnicos e de qualificação profissional, 

abrangendo mais de 4.300 municípios. Já em 2015, foram cerca de 1, 3 milhão de 

matrículas nesse Programa (MEC, 2017). Tal Programa pretende ampliar a oferta de 

cursos técnicos visando, além da formação de quadros técnicos para o setor produtivo, a 

formação em profissões associadas ao bem estar das pessoas, em particular nas áreas de 

saúde, educação e meio ambiente. 

 Diante do histórico apresentado, percebemos que a Educação Técnica por um 

longo período serviu apenas para satisfazer as necessidades do mercado de trabalho, 
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tendo um caráter essencialmente assistencialista. No entanto, no decorrer dos anos 

notamos que essa formação era incipiente diante da complexidade apresentada pela 

sociedade que refletia também no mercado de trabalho. Com isso, foi necessário 

avançar para uma formação mais humana e, isso fica evidente principalmente nas 

diretrizes que regem a educação nacional. Todavia, esses avanços ainda são mais 

teóricos que práticos, ou seja, muitas das discussões ainda estão no campo teórico, 

muito pouco das orientações foram implementadas na prática. Ainda se vê um ensino 

dual (educação/trabalho) e fragmentado no ensino técnico. Dessa forma, surge a 

necessidade de estudos que visem a inserção de um ensino pautado na interface entre 

formação omnilateral (em todos os aspectos) e preparação para o mercado de trabalho. 

2.2 Integração Curricular: Uma Formação para Além do Mercado de Trabalho  

 

Como discutido na seção anterior, no Brasil, desde os tempos remotos da 

colonização a formação do trabalhador se constituiu de forma preconceituosa, sendo os 

índios e os escravos os primeiros aprendizes de ofícios. Por isso, a Educação Técnica 

surgiu com certos preconceitos, como uma educação para as camadas mais baixas da 

sociedade. Para Pereira (2003) na década de 1970 havia forte crítica ao caráter 

adestrador e instrumentalista da formação técnica. O conteúdo e a organização do 

ensino não levavam em consideração a cognição e o conhecimento. Havia críticas 

também ao fato de que o ensino técnico forçava a precocidade da formação profissional 

em um período da vida em que o jovem não dispõe de elementos que lhes assegurem 

uma opção profissional mais consciente.  

Percebemos que aquele método de formação propedêutica e assistencialista não é 

mais suficiente frente às mudanças ocorridas na sociedade. É preciso compreender que a 

Educação Técnica não se resume apenas na preparação para o mercado de trabalho, mas 

também a preparação do estudante para atuar numa sociedade de multiplicidades 

enormes em que as mudanças ocorrem muito rápido (TEIXEIRA et al., 2014). Diante 

disso, surge a necessidade de se construir um projeto de Ensino Médio que supere a 

dualidade entre formação específica e formação geral. Para Carvalho (2010, p. 290), 

 
O discurso oficial enfatizou, de forma ampla e contínua, a importância do 

aumento dos índices de escolaridade dos trabalhadores e, nesse contexto, a 

necessidade de uma sólida educação básica como alicerce para a construção 

de habilidades, competências e conhecimentos técnicos necessários à 

formação do “novo trabalhador”. 
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Segundo Frigotto e Ciavatta (2005, p. 85) com a expressão formação humana 

busca-se “garantir ao educando o direito a uma formação completa para a leitura do 

mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à 

sua sociedade política”.  É preciso que o ensino técnico, sobretudo o Integrado, construa 

sua identidade, desenvolvendo possibilidades formativas que contemplem as múltiplas 

necessidades socioculturais e econômicas dos indivíduos que o constituem, sejam eles, 

adolescentes, jovens ou adultos. De acordo com Ramos (2008, p. 6) para que a 

Educação Técnica atenda as necessidades formativas de seus constituintes devemos,  

 

[...] primeiramente pensar o trabalho como princípio educativo no ensino 

médio, antes de considerá-lo como prática estritamente produtiva pela qual se 

busca garantir materialmente a existência cotidiana no sistema capitalista; e, 

ainda, conceber um projeto unitário de ensino médio. Um projeto assim 

definido teria como finalidade o efetivo desenvolvimento dos sujeitos para 

compreenderem o mundo e construírem seus projetos de vida mediante 

relações sociais que enfrentem as contradições do perverso sistema 

capitalista, visando à emancipação humana por meio da transformação social. 

 

 

Para isso, devemos desenvolver novas estratégias para a formação dos estudantes 

de forma que incorpore as mudanças acorridas nos sistemas produtivos que exigem um 

novo perfil profissional que seja capaz de solucionar os desafios mais urgentes de uma 

sociedade “multimídia e globalizada”, em que o rápido desenvolvimento, científico e 

tecnológico, impõe uma dinâmica de permanente reconstrução de conhecimentos, 

saberes, valores e atitudes de emancipação e desenvolvimento pessoal e coletivo.  

É nesse contexto que Ramos (2008) destaca que, caso a Educação Técnica não 

seja sustentada por uma concepção de formação centrada na interface entre formação 

humana e formação para o mercado de trabalho essa não corresponderá às finalidades 

atribuídas a mesma. A autora destaca a importância da superação do paradigma entre 

formação geral e formação específica e, com isso propõe a integração total desse tipo de 

educação. Contudo, ainda de acordo com Ramos (2008), esse tipo de educação 

corresponde aos direitos dos trabalhadores, pelo fato que de certa forma atende às 

necessidades e aos direitos dos trabalhadores, uma vez que, permite a realização de um 

único curso com duração de pelos menos 4 anos, o que possibilita, ao final a obtenção 

do certificado de conclusão da Educação Básica e da Educação Profissional.  

Ramos (2008, p. 15-16) destaca que compreende a Educação Técnica,  

 
[...] como aquela que busca, a partir do desenvolvimento do capitalismo e de 

sua crítica, superar a proposta burguesa de educação que potencialize a 
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transformação estrutural da realidade. O ensino médio integrado à educação 

profissional, como dissermos, é tanto possível quanto necessário em uma 

realidade conjunturalmente desfavorável – em que os filhos dos trabalhadores 

precisam obter uma profissão ainda no nível médio, não podendo adiar este 

projeto para o nível superior de ensino. Mas ele pode potencializar mudanças 

para, superando-se essa conjuntura, constituir-se em uma educação que 

contenha elementos de uma sociedade justa. 

 

 

Ainda de acordo com a autora uma Educação Técnica voltada para a constituição 

do indivíduo seria efetiva se acontecesse a total integração entre os conhecimentos 

gerais e os específicos, acarretando numa totalidade curricular. A falta de articulação 

entre as diversas áreas do ensino pode também ser atribuída à formação hegemônica do 

positivismo e do mecanicismo das ciências, que fragmentam as diversas áreas do saber 

nos seus respectivos campos, hierarquizando-os. Com isso, acostumamos classificar as 

disciplinas como de formação geral e de formação específica, estas últimas, de caráter 

profissionalizante.  

Para Ramos (2008) a concepção de currículo integrado tem sido utilizada numa 

tentativa de contemplar uma compreensão global do conhecimento e de promover um 

ensino pautado na interdisciplinaridade. Ainda de acordo com a autora, a ideia de 

formação integrada sugere a superação do ser humano historicamente dividido pela 

divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou 

planejar. Assim, buscamos garantir ao individuo trabalhador o direito a uma formação 

integral para que esse possa fazer uma leitura consciente do mundo e para que seja 

capaz de atuar como cidadão, compreendendo de maneira especial a dimensão política. 

Uma vez que a política é uma esfera muito subjetiva que influencia fortemente as 

relações de trabalho.  

Entendemos como currículo integrado aquele cuja interdisciplinaridade é efetiva. 

Defendemos que a integração acontece quando a interdisciplinaridade atinge sua 

potencialidade máxima, ou seja, quando os saberes se integram de tal modo que a visão 

não é mais em partes e, sim em uma totalidade. A interdisciplinaridade surge ligada a 

necessidade de superação da improdutividade oriunda pela Ciência excessivamente 

compartimentada e sem diálogo entre os diversos campos. Compreendemos que a 

interdisciplinaridade/integração consiste dessa forma na inter-relação de diferentes 

campos do conhecimento sem que a composição de cada área não seja necessariamente 

afetada em decorrência dessa colaboração. Não é possível compreender o todo de forma 

fragmentada, assim, o ensino deve levar o sujeito a compreensão do todo, sem perder de 

vista as particularidades que o constitui. 
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Busnardo e Lopes (2007) ressaltam que uma das tendências no Ensino de Ciências 

é a integração do currículo via interdisciplinaridade. Para tais autores a 

interdisciplinaridade assume um papel de destaque sendo frequentemente tratada como 

sinônimo de integração curricular. Ressaltam ainda que o discurso sobre currículo 

integrado vem se intensificando no contexto global e, consequentemente no contexto 

brasileiro. Essas discussões estão associadas às mudanças nas formas de organização do 

trabalho e do conhecimento. O mundo é compreendido de maneira cada vez mais 

complexa e inter-relacionada. Assim sendo, é indispensável que a escola se adéque a 

esse mundo que está em constante mudança, produzindo interconexões entre as 

disciplinas de forma a abranger questões complexas com que nos deparamos no 

cotidiano e na vida profissional.  

A ideia de integração coloca as disciplinas e cursos, que antes eram isolados, 

numa perspectiva de inclusão, de tal modo que o enfraquecimento dos enquadramentos 

e das classificações do conhecimento escolar promova uma maior iniciativa por parte 

dos professores e alunos, na busca de uma maior integração dos saberes escolares com 

os saberes cotidianos, superando dessa forma, a visão hierárquica e dogmática do 

conhecimento. Um currículo pautado na integração possibilita aos estudantes 

compreenderem a realidade holística que os cerca para além das aparências. Sendo 

assim, os conteúdos não terão um fim em si mesmo e nem se limitarão a insumos para o 

desenvolvimento de competências. Os conteúdos de ensino ainda podem ser entendidos 

como conceitos e teorias que constituem um resumo da apropriação histórica da 

realidade material e social pelo homem. Ramos (2008) ainda descreve dois pressupostos 

filosóficos que fundamentam a organização curricular na perspectiva de um ensino 

integrador. 

O primeiro deles é a concepção de homem como ser histórico-social que age 

sobre a natureza para satisfazer suas necessidades e, nessa ação produz 

conhecimentos como síntese da transformação da natureza e de si próprio. 

Assim, a história da humanidade é a história da produção da existência 

humana e a história do conhecimento é a história do processo de apropriação 

social dos potenciais da natureza para o próprio homem, mediada pelo 

trabalho. Por isto o trabalho é mediação ontológica e histórica na produção de 

conhecimento (RAMOS, 2008, p. 21). 

 

 A autora ainda continua dizendo que,  

 

O segundo princípio é que a realidade concreta é uma totalidade, síntese de 

múltiplas relações. Totalidade significa 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 [...]. [...] a 
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compreensão global do conhecimento que o currículo integrado pode 

proporcionar, nós expressaremos como a possibilidade se compreender o real 

como totalidade (RAMOS, 2008, p. 21). 

  

 

Ramos (2008) propõe um currículo integrado como meio de formar para o 

mercado de trabalho e também contribuir para a constituição da cidadania do individuo. 

Dessa forma, chama a atenção para a importância da valorização do contexto sócio-

histórico e da necessidade da integração das partes que constitui o todo, de modo que a 

compreensão seja omnilateral. Nesse sentido, Lopes (2008, p. 43) destaca que enquanto 

o currículo disciplinar é frequentemente concebido “como conseqüência de princípios 

de organização curricular baseados na lógica das ciências ou na natureza do 

conhecimento”, os currículos integrados “são entendidos como baseados nos interesses 

e necessidades dos alunos e na relevância social dos conhecimentos”, pois as disciplinas 

escolares são responsáveis por possibilitarem aos estudantes aprenderem os 

conhecimentos já historicamente construídos em sua especificidade conceitual e 

histórica e de contribuir para a constituição do sujeito enquanto cidadão. 

A interdisciplinaridade nesse sentido seria a reconstituição da totalidade pela 

relação entre os conceitos originados a partir de distintos recortes da realidade. Isto é, 

dos diversos campos da Ciência representados em disciplinas. A compreensão do real 

como totalidade exige que se conheçam as partes e como tais partes se relacionam entre 

si, daí surge à importância de um ensino interdisciplinar e contextualizado, pautado na 

realidade local e regional do estudante. Os currículos tecnicistas são centrados na 

fragmentação disciplinar e na abordagem transmissiva de conteúdos. As disciplinas 

escolares, nessa perspectiva são consideradas como acervos de conteúdos de ensino, 

isoladas entre si e desprendidas da realidade concreta da qual os conceitos se originaram 

e assim não permitem compreender o real. Se essa visão não mudar, qualquer tentativa 

metodológica de inserção da interdisciplinaridade não passará de estratégias para 

relacionar mecanicamente fatos e conceitos (RAMOS, 2008). 

Ciavatta e Ramos (2011) afirmam que compreendem a concepção de educação 

integrada como aquela que integra trabalho, Ciência e cultura, tendo o trabalho como 

princípio educativo. Podemos dizer que a inserção do trabalho como princípio educativo 

na formação escolar consiste na elaboração de um currículo pautado na crítica histórico-

social do trabalho do sistema capitalista, nos direitos do trabalho e no sentido das lutas 

históricas no trabalho, na saúde e na educação, cujo objetivo é fornecer subsídios para 

que o educando desenvolva a capacidade de saber pensar e conduzir sua vida. Ainda de 
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acordo com os autores entender o trabalho como princípio educativo é possibilitar o 

individuo a superação da dicotomia entre trabalho manual/trabalho intelectual, de modo 

a incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo. Isso decorre do fato de que o 

homem é produtor de sua realidade, sendo assim pode se apropriar dela com vistas a 

transformá-la em prol do bem-estar coletivo. 

De acordo com Ciavatta e Ramos (2011) estudos sobre a Educação Técnica 

apontam as dificuldades da implantação do trabalho como princípio educativo, mas não 

a impossibilidade de sua implantação. Para isso, devemos nos apoiar num projeto firme 

e coerente para sua realização, que supõe a superação da mentalidade conservadora dos 

padrões pedagógicos vigentes, assim como de posições políticas adversas ao discurso da 

formação integrada e da educação emancipatória que tenha base crítica à sociedade de 

mercado; gestão e participação democrática nas instituições educacionais; estudo e 

qualificação conceitual e prática dos professores; envolvimento do quadro docente 

permanente e transformação dos vínculos precários de trabalho para proporcionar a 

todos os professores condições materiais (instalações, laboratórios etc.) e condições 

dignas de trabalho, salariais, de carreira e compromisso com as instituições.  

Pensando nisso, diversos são os autores que defendem uma Educação Técnica 

omnilateral (CRUZ, 2004; RAMOS, 2008; SAVIANI, 2007; CIAVATTA e RAMOS, 

2011). Cruz (2004) ressalta que formar o homem omnilateral, é formar o indivíduo 

consciente dos problemas de seu tempo, de seu mundo, um sujeito capaz de contribuir 

para uma produção de uma sociedade mais justa e igualitária. É necessária uma 

formação crítica associada à conscientização política, pois assim permitirá ao indivíduo 

compreender o verdadeiro caráter científico e transformador de sua ação. Isso 

contribuirá para uma possível superação de sua condição de ser alienado, fragmentário e 

pragmático. Quando o processo formativo é desenvolvido numa perspectiva 

omnilateral, possibilita ao sujeito transformação da práxis, assumindo uma posição de 

cidadão crítico e participativo. Ainda de acordo com Cruz (2004, p. 2), 

 

[...] além da dimensão pedagógica, o processo formativo-educativo deve 

preocupar-se com a formação omnilateral do homem, isto é, deve estar 

fundamentado numa perspectiva científico-crítica que aponta para o 

desenvolvimento integral do homem, propiciando uma visão totalizante da 

realidade que lhe permita viver criticamente em sociedade. Isto é, uma 

proposta pedagógica voltada para a formação omnilateral do homem deve 

estar fundamentada na unidade dialética entre teoria e prática, pensamento e 

ação, homem e sociedade, o pedagógico, o político e o social, ou seja, precisa 

estar sintonizada com toda a problemática social que envolve o fenômeno 

educativo. 
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Para Saviani (2007) esse tipo de formação se faz importante na medida em que 

vivemos em um tipo de sociedade capitalista fundamentada nos princípios da divisão 

social do trabalho e da propriedade privada, a qual muitas das vezes coloca o homem 

numa posição de objeto. Formar para uma perspectiva omnilateral significa envolver o 

aluno na crítica consciente da realidade. É se contrapor ao modelo de formação 

capitalista vigente, colocando-se a serviço da libertação e humanização dos homens.  

Assim, a formação omnilateral contribui para uma formação consciente dos problemas 

sociais, mediante uma visão totalizante dos fatos isolados.  

Para que se tenha uma formação omnilateral é indispensável que o trabalho 

pedagógico crítico esteja vinculado aos problemas reais. Isto é, vinculado à realidade 

concreta do aluno, para que ele possa compreender a estrutura, a realidade social em que 

vive, perceber sua posição nesse contexto e tomar consciência da importância de seu 

papel na luta para a criação de uma nova sociedade. Assim, Cruz (2004) defende que as 

ações educacionais devem estar sintonizadas com a vida dos estudantes, pois é preciso 

partir de práticas e temas socialmente significativos, que possibilitem ao aluno 

participar ativamente do seu processo de formação, tornando-se capaz de transformar 

sua realidade. É nesse contexto que defendemos uma perspectiva de trabalho 

pedagógico na Educação Técnica que permita ao indivíduo compreender todas as 

interfaces do movimento histórico-social, rompendo com a fragmentação do 

conhecimento, do pensamento e do próprio homem. 
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3 - PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA  

 

 

Neste capítulo são explicitados todos os elementos metodológicos da pesquisa, em 

que apresentamos aspectos como caracterização da pesquisa, contexto da pesquisa, 

sujeitos da pesquisa, instrumentos de obtenção de dados e método de análise e 

interpretação dos dados. Todo esse processo visa responder a seguinte problemática 

levantada inicialmente: Tendo em vista as peculiaridades intrínsecas da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, é possível reorganizar o currículo do curso técnico 

Integrado em Meio Ambiente do IF Baiano por meio da Situação de Estudo? Mediante 

isso, apresentamos todos os instrumentos de pesquisa utilizados para a produção dos 

dados necessários para alcançar o objetivo proposto, que é compreender de que maneira 

o currículo do curso técnico Integrado em Meio Ambiente do IF Baiano pode ser 

reorganizado por meio da Situação de Estudo, em especial no que concerne a integração 

das disciplinas. Para a análise e interpretação de todas as informações obtidas a partir 

dos dados empíricos foi utilizada a Análise Textual Discursiva com base na proposta 

apresentada por Moraes e Galiazzi (2006), metodologia que será apresentada no 

decorrer do capítulo. 

  

3.1 Caracterização da pesquisa  

 

 Para a realização dessa pesquisa optamos por uma abordagem de cunho 

qualitativo. Para Tozoni-Reis (2009, p. 10), “a pesquisa em educação, assim como a 

pesquisa em outras áreas das ciências humanas e sociais, é essencialmente qualitativa”. 

Ludke e Andre (1986) destacam que a pesquisa qualitativa tem caráter exploratório, 

pois, incitam os entrevistados a pensar e falar livremente sobre algum tema, objeto ou 

conceito. Faz emergir aspectos subjetivos, atingem motivações não explícitas, ou 

mesmo não conscientes, de forma espontânea. Esse tipo de pesquisa não se preocupa 

com representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão da 

situação em estudo. Essa abordagem de pesquisa é utilizada quando se busca percepções 

e entendimentos sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a 

interpretação.   

 Vale ressaltar que a presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz sob o número do CAAE 

60028816.8.0000.5526, considerando assim o devido respeito à dignidade humana e 
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atendendo a recomendação do CEP de que toda pesquisa se processe com a devida 

consideração e com o consentimento livre e esclarecido dos participantes, indivíduos ou 

grupos que por si e/ou por seus representantes legais, devem manifestar a sua anuência 

quanto à participação na pesquisa. 

3.2 Contexto da pesquisa- o Instituto e o curso 

 

O espaço escolhido para a realização desta pesquisa foi o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), mais especificamente o campus 

localizado na cidade de Itapetinga. Como veremos mais adiante o campus de Itapetinga 

foi selecionado pelo fato de abranger cursos técnicos com perfis mais próximos a área 

de Ciências da Natureza. De acordo com o site oficial, o IF Baiano de Itapetinga tem 

uma área total de 105 hectares e está alojado onde funcionava a antiga Escola Média de 

Agropecuária Regional da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira- 

EMARC IT, fundada em 07 de maio de 1980.  

Posteriormente, com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008), o campus de ensino de Itapetinga 

integrou-se à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica por meio 

da integração das Escolas Agrotécnicas Federais baianas, mudando seu perfil 

institucional para campus do IF Baiano. O campus possui atualmente os seguintes 

cursos técnicos: Agropecuária (Integrado e Subsequente), Meio Ambiente (Integrado), 

Informática (Subsequente) e Alimentos (Subsequente) (IF BAIANO, 2016).  

 Para a escolha do referido Instituto que serviu como lócus do estudo foram 

realizadas buscas na internet para saber quais cursos eram ofertados em cada Instituto 

Federal Baiano possível de realizar nossa pesquisa. Vale destacar que de acordo com o 

MEC o estado da Bahia possui 39 Institutos federais. O IF Baiano abrange cerca de 14 

campis espalhados por todo o território baiano. Optamos pelo Instituto de Itapetinga 

pelo fato de possuir cursos mais próximos da área de Ciências da Natureza (Alimentos, 

Meio Ambiente e Agropecuária), o que facilitaria na abordagem de Situações de Estudo 

que envolvem as disciplinas de Química, Física e Biologia. Além disso, tais cursos 

permitem uma abrangência de maiores temáticas, possibilitando assim, a 

implementação de temas das vivências dos estudantes. Outro aspecto relevante a ser 

considerado é o fato de a proposta curricular Situação de Estudo ser desenvolvida 

preferencialmente nas disciplinas da área de Ciências Natureza e suas Tecnologias, o 

que de certa forma já delimita nosso campo de pesquisa.  
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Tendo sido selecionado o lócus da pesquisa, estudamos por meio dos Projetos 

Pedagógicos, as características dos cursos que melhor se adequavam a proposta de 

nosso trabalho (Meio Ambiente e Agropecuária). Dessa forma, mediante as 

características e possibilidades de temáticas, elegemos o curso técnico Integrado em 

Meio Ambiente como sendo o foco de nossa investigação. Tal curso foi sancionado pela 

Portaria nº 999, de 03 de agosto de 2015 e, é ofertado na modalidade presencial com 

uma carga horária total de 3.236 horas, tendo duração mínima de 3 anos (IF BAIANO, 

2016). Fazem parte do quadro de docente do curso 14 professores, os quais possuem 

diversas formações iniciais e diferentes níveis de formação (especialização, mestrado e 

doutorado). Podemos afirmar que o curso possui um corpo docente qualificado em suas 

áreas especificas e técnicas. 

 O curso defende a formação de profissionais para atuarem na promoção da 

qualidade ambiental e na sociedade em que vivem (PPP, 2015). A modalidade Integrada 

se mostra interessante por fazer parte da última etapa da Educação Básica, 

diferentemente da modalidade Subsequente que é mais específica. Essa característica 

nos permite uma ampla discussão sobre a finalidade dessa etapa de ensino. Também se 

mostra como um curso extremamente rico em diversidades de temáticas a serem 

abordadas, sobretudo de Ciências da Natureza. 

 

3.3 Sujeitos da pesquisa 

 

 A proposta inicial era abranger todos os 14 docentes que fazem parte do quadro de 

docentes do curso técnico Integrado em Meio Ambiente do IF Baiano Campus de 

Itapetinga, contudo desses 14, somente metade aceitaram colaborar com a nossa 

pesquisa. Sendo assim, os principais sujeitos participantes da pesquisa foram os 

professores de Química, Física, Biologia, Espanhol, Artes, Português e Geografia que 

lecionam disciplinas no referido curso técnico. Um fato interessante de nosso estudo é 

que o professor de Artes e de Biologia também fizeram parte da comissão que elaborou 

o Projeto Pedagógico do Curso.  

 O Quadro 01 apresenta alguns aspectos relacionados aos sujeitos e suas 

participações nas etapas da pesquisa e revela que alguns professores participaram 

apenas de uma etapa da investigação, todavia, incluímos como sujeitos da pesquisa por 

considerarmos que todas as suas contribuições foram muito importantes para nosso 

estudo. Além disso, todo o processo burocrático no que diz respeito ao Comitê de Ética 

em pesquisa foi atendido pelos mesmos no que concerne a participação na pesquisa.  
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Quadro 01: Características dos sujeitos participantes e envolvimento nas etapas da 

pesquisa.  

Fonte: Dados da pesquisa.  

 Destacamos que inicialmente o curso foi planejado apenas para os professores de 

Meio Ambiente. Contudo, à medida que a pesquisa avançou e os demais professores do 

Instituto tiveram o conhecimento de que haveria um curso que os possibilitaria 

vivenciar uma proposta de reorganização curricular através de temas (Situação de 

Estudo), o interesse em participar da pesquisa foi manifestado pelos próprios docentes. 

Sendo assim, o Gestor de Ensino nos solicitou que o curso abrangesse todos os 

professores do Instituto que desejassem participar e, não só os que lecionavam no curso 

técnico em Meio Ambiente, foco de nossa investigação.  

 Dessa forma, o curso contou com a participação de 11 professores no total. Sendo 

4 do curso técnico integrado em Meio Ambiente (Química, Física, Biologia e Espanhol) 

Sujeito Área de 

atuação 

Formação Titulação Tempo de 

serviço no 

instituto 

/vínculo  

Participação 

nas etapas da 

pesquisa 

PQ Química Licenciatura 

em Química 

Doutorado 

em Ciências 

4 anos 

(efetivo) 

Todas as 

etapas 

PG Geografia Graduação em 

Geografia  

Mestrado em 

Geografia 

4 anos 

(efetivo) 

Questionário 

inicial 

PP 
Língua 

Portuguesa 

Graduação em 

Letras com 

Francês  

Mestrado em 

Linguística e 

Análise 

Crítica do 

Discurso 

4 anos 

(efetivo) 

Questionário 

inicial 

 

PA 

Artes Licenciatura 

Plena em 

Educação 

Artística/Artes 

Plásticas  

Especializaçã

o em Ensino 

de História 

das Artes e 

das Religiões 

6 anos 

(efetivo- 

transferên-

cia em 

2017). 

Questionário 

inicial 

PF 
Física Graduação em 

Física 

Mestrado em 

Engenharia 

de Materiais 

2 anos 

(efetivo) 

Curso 

PB 
Biologia Graduação em 

Ciências 

Biológicas 

Mestrado em 

Zoologia 

6 anos 

(efetivo) 

Curso e 

Entrevista 

PE 
Língua 

Espanhola 

Graduação em 

Letras com 

espanhol 

Mestrado em 

Letras 

4 anos 

(efetivo) 

Curso e 

Entrevista 
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e 7 professores dos cursos técnicos em Agropecuária e em Alimentos. Em decorrência 

das efetivas e ricas contribuições dos demais docentes no decorrer do curso, optamos 

por deixar tais materiais guardados para eventuais necessidades. Todavia, visto que 

nosso foco principal foi o curso técnico em Meio Ambiente decidimos não discutir tais 

contribuições nesse estudo, tendo em vista que a modalidade Subsequente é específica 

para quem já concluiu o Ensino Médio e, dessa forma, adquire outras vertentes e 

discussões diferenciadas.  

  

3.4 Instrumentos de obtenção de informações 

 

 Para a produção dos dados deste trabalho, foram utilizados sucessivamente: 

análise do Projeto Político Pedagógico do curso técnico Integrado em Meio Ambiente; 

questionário semiestruturado com os professores do curso; Elaboração e implementação 

de um curso de vivência com alguns pressupostos da Situação de Estudo, o qual foi 

videogravado para compor o corpus de análise; análise de todas as atividades 

produzidas pelos professores durante o curso e entrevistas semiestruturadas com os 

professores participantes do curso. O curso de formação e as entrevistas foram 

audiogravados e transcritos compondo o corpus de análise. A discussão foi feita de 

acordo com o objetivo específico de cada instrumento, de modo a possibilitar um 

melhor delineamento e compreensão do corpus.  

 Tais instrumentos de obtenção de dados objetivaram responder a problemática que 

segue: Tendo em vista as peculiaridades intrínsecas da Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio, é possível reorganizar o currículo do curso técnico Integrado em Meio 

Ambiente do IF Baiano por meio da Situação de Estudo? Assim, todos os nossos 

esforços giram em torno de compreender de que maneira o currículo do curso técnico 

Integrado em Meio Ambiente do IF Baiano pode ser reorganizado por meio da Situação 

de Estudo, em especial no que concerne a integração das disciplinas.  

  A seguir estão especificadas as etapas na qual a pesquisa foi desenvolvida: 

 

3.4.1 O  Projeto Político Pedagógico 

 

 Para o desenvolvimento da primeira etapa da pesquisa, realizamos um estudo do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso técnico Integrado em Meio Ambiente. Com 

essa análise, buscamos identificar concepções de educação, se são abordados conceitos 

como interdisciplinaridade, cidadania, contextualização e reorganização curricular e, 
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como tais aspectos estão explicitados nesse documento. Dessa forma, estabelecemos 

parâmetros a priori. Tais dimensões foram escolhidas pelo fato de serem características 

imprescindíveis para uma possível reorganização do currículo por meio da SE. São 

parâmetros debatidos e discutidos dentro da proposta da SE como eixos norteadores do 

ensino. Uma vez identificados tais aspectos, poderíamos afirmar de início se haveria a 

possibilidade de uma aproximação entre a SE e o curso técnico Integrado em Meio 

Ambiente, não só aproximações como também distanciamentos. Essas informações 

possibilitaram estabelecer discussões sobre alguns aspectos da Educação Técnica desse 

Instituto, bem como a elucidação da possibilidade de um diálogo entre a Situação de 

Estudo e o ensino técnico. Observamos que a maioria das discussões se repetia nos 

demais Projetos Pedagógicos, como por exemplo, no de Agropecuária e Alimentos, os 

quais também foram analisados durante o processo de escolha de qual curso 

estudaríamos em nossa pesquisa. 

Nesta análise fizemos inicialmente uma leitura minuciosa do documento, de modo 

a identificar todos os possíveis trechos que abordassem as dimensões 

(interdisciplinaridade, cidadania, contextualização e reorganização curricular, etc.) 

definidas a priori. Para uma melhor identificação, buscamos ainda por palavras-chaves 

todos os trechos que mencionavam os aspectos importantes pré-definidos a priori do 

ponto de vista da SE, identificando o contexto em que eram discutidos. Posteriormente, 

fizemos o exercício de desconstruir e fragmentar as unidades de significações próximas 

conforme nossa interpretação. Em seguida, categorizamos e, por final, traçamos uma 

discussão com o referencial da SE. Diante disso, de acordo com os critérios que foram 

definidos inicialmente, identificamos quatro categorias a priori de análise. Sendo elas: 

Educação como Prática Social, Compreensão e Organização Curricular, Flexibilidade 

Curricular e Interdisciplinaridade. Tais categorias surgiram das discussões levantadas 

no Projeto Pedagógico referentes as dimensões estabelecias a prior. Essa análise 

documental possibilitou um maior conhecimento acerca dos pressupostos que orientam 

e norteiam o curso técnico em Meio Ambiente, de modo que nos possibilitou a 

identificação de algumas aproximações e alguns distanciamentos entre a Educação 

Técnica e a SE. 

De acordo com Ludke e André (1986) a análise documental, embora pouco 

explorada na área de educação, pode se constituir numa tendência valiosa de abordagem 

de dados, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema. São considerados documentos 
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quaisquer materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação. Essas 

fontes documentais são capazes de proporcionar ao pesquisador dados em quantidade e 

qualidade suficiente para evitar a perda de tempo, sem contar que em muitos casos só se 

torna possível realizar uma investigação social por meio de documentos. 

3.4.2 Aplicação do Questionário  para os Professores 

 

Para o desenvolvimento da segunda etapa da pesquisa, todos os 14 professores 

pertencentes ao quadro de docentes do curso técnico em Meio Ambiente foram 

convidados a responder um questionário online (APÊNDICE B). Entretanto, como 

podemos observar no Quadro 01, apenas 4 docentes aceitaram colaborar com essa 

etapa da pesquisa. Essa baixa adesão pode ser atribuído ao fato dos professores não ter 

se interessado em responder ao questionário, por diversos motivos, dos quais 

desconhecemos, o que impossibilita nosso entendimento nessa questão. Pretendíamos 

contemplar todos os docentes por acharmos indispensável a contribuição e participação 

de todos, de maneira mais especial pelo fato do questionário poder evidenciar como tais 

docentes compreendem e vivenciam algumas discussões suscitadas no Projeto 

Pedagógico, entretanto a adesão dos professores nessa etapa foi baixa.  

No questionário foram feitos os seguintes questionamentos: O Projeto Político 

Pedagógico afirma que no que tange ao processo de ensino e aprendizagem defende a 

problematização, a contextualização e a proposição e/ou soluções de problemas. Como 

você descreve que seja possível esse tipo de ensino?; A organização curricular do curso 

pode interferir na sua prática docente? De que forma?; Quais os desafios encontrados 

para o desenvolvimento das atividades em sala de aula, sobretudo, no que diz respeito 

à articulação das disciplinas?; Você executa ou desenvolve alguma atividade ou ação 

para a articulação entre as disciplinas? Descreva.; Em sua opinião, o que deve estar 

presente na prática docente para que seja possível uma melhoria no processo de ensino 

e aprendizagem concomitante com a contribuição na formação do estudante como 

cidadão?  

De posse de tais respostas, fragmentamos os questionários e identificamos as 

unidades de significações próximas, da qual emergiram três categorias de análise: 

Superando lacunas na Educação Técnica via integração e contextualização, Trabalho 

coletivo: Um caminho possível e necessário e Construindo o conhecimento a partir das 

reais necessidades dos alunos. Enfatizamos que essas categorizações não foram feitas 
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de acordo com as respostas, mas sim de acordo com os sentidos e significados 

atribuídos as respostas de cada questão, isto é, as unidades de sentido. 

De modo geral, com esse questionário objetivamos identificar possíveis limitações 

para a implantação do ensino defendido no PPP e, como os professores tentam 

implementar tais pressupostos como a integração, a contextualização, formação para a 

cidadania, a problematização, a valorização do contexto dos discentes e a questão da 

adequação da estrutura curricular de modo a atender aos anseios dos estudantes e da 

sociedade. A partir disso poderíamos identificar alguns possíveis entraves e 

possibilidades da reorganização do currículo do curso técnico Integrado em Meio 

Ambiente por meio da SE. Entendemos que as discussões apresentadas no PPP são 

importantes para de início fazer tal afirmação, porém essas são discussões teóricas, 

quando se tenta aplicar na prática é que podemos realmente identificar tais limitações e 

potencialidades ou ainda emergirem novas questões e possibilidades. Além disso, ainda 

é importante a elucidação de como os professores compreendem tais discussões. 

 De acordo com Ludke e André (1986) o questionário é um instrumento de coleta 

de dados, constituído por uma série ordenada, predefinidas e sequenciais de perguntas, 

que devem ser respondidas por escrito com ou sem a presença do entrevistador. É muito 

utilizado quando se tem um grande número de indivíduos a serem entrevistados. 

Podemos ter perguntas semiestruturadas, que são as que permitem ao informante 

responder livremente, usando linguagem própria e emitir opiniões e, perguntas 

estruturadas, que são aquelas que o informante escolhe sua resposta entre duas opções, 

como por exemplo: sim ou não. 

 Optamos por utilizar questionário nessa etapa da pesquisa porque o entrevistador 

não necessita ir diretamente aos entrevistados, o que facilitou o estudo. Além disso, 

nessa fase o número de entrevistados poderia ser considerável, uma vez que esse 

questionário englobou todos os professores do curso técnico em Meio Ambiente. Dessa 

forma, entendemos que o questionário foi o mais indicado nesse momento, atendendo 

de maneira eficaz aos objetivos iniciais.  

 

3.4.3 Elaboração e implementação do curso   

 

Após a análise do Projeto Político Pedagógico que rege o curso em Meio 

Ambiente e da análise dos dados obtidos com os questionários online, ocorreu a 

elaboração e a implementação do curso para os professores (APÊNDICE C). Este curso 

objetivou proporcionar/apresentar aos professores que lecionam no curso técnico 
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Integrado em Meio Ambiente do IF Baiano, campus de Itapetinga, um momento de 

vivências com alguns pressupostos da proposta de reorganização curricular Situação de 

Estudo. Tal curso possibilitou algumas reflexões de como conteúdos de Ciências da 

Natureza poderiam ser trabalhados de forma mais contextualizada, interdisciplinar e 

integrados.  

Entendemos que um curso com duração de 4 horas não é o suficiente para que os 

professores possam se apropriar da SE, mas acreditamos que seja o suficiente para 

suscitar reflexões e ideias do que seja uma reorganização curricular por meio da SE ou 

ainda a compreensão de alguns pressupostos que a SE defende no âmbito escolar. A 

partir disso, podemos identificar de maneira mais contundente e na prática possíveis 

distanciamentos e aproximações entre a SE e o ensino técnico. Uma vez que os 

professores passaram a conhecer alguns pressupostos que norteiam e orientam um 

ensino pautado na SE. 

No início do curso os professores puderam expor suas angústias e expectativas em 

relação ao curso, ao ensino técnico, a sua formação, enfim uma diversidade de questões 

que pudessem emergir. Os professores se apresentaram e falaram o que esperavam do 

curso. Após esse momento de diálogo e apresentação esses foram orientados a 

responder individualmente a seguinte questão: Como seria possível um Ensino de 

Ciências, na Educação Técnica de Nível Médio através de temas? Com essa questão 

pretendíamos suscitar algumas reflexões das diversas possibilidades de se trabalhar com 

temas, mais especificamente no ensino técnico. Os professores deveriam ainda propor 

um tema que trabalhariam em suas aulas para abordar os conteúdos. Depois desse 

momento, os professores foram convidados a se agruparem, discutirem e selecionarem 

um tema dentre os sugeridos individualmente por cada um, bem como apresentar as 

atividades e os conteúdos que seriam abordados em sala de aula a partir desse tema. Isto 

é, a elaborarem um plano de ensino a partir de uma temática, uma abordagem de ensino 

no qual os conteúdos estivessem condicionados a um tema geral. Cada professor deveria 

em grupo discutir e dar a sua contribuição.  

Destacamos a importância do diálogo, da colaboração dos colegas das diversas 

áreas do saber para a concretização de uma proposta de ensino que contemplasse as 

necessidades dos alunos. Tendo em vista que o curso foi aberto a todos os professores 

do instituto, decidimos agrupar os professores por curso.  Dessa forma, do curso técnico 

em Meio Ambiente emergiu o tema Sustentabilidade. Finalizado a etapa, os professores 

socializaram a proposta, discutindo também os aspectos sociais da temática. Levando 
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em consideração o seguinte questionamento: Qual a importância da temática para o 

contexto da Educação Técnica? Como problematização, levantamos a seguinte questão: 

O que podemos fazer para que o Ensino técnico seja pautado na interdisciplinaridade e 

no contexto do aluno? Tais perguntas objetivaram levantar discussões acerca da 

importância da escolha da temática para o grupo, de modo a valorizar aspectos como o 

contexto, o trabalho no coletivo etc. Passado esse momento de discussão, ocorreu a 

apresentação da proposta SE pelos pesquisadores. Nesse momento, também foram 

disponibilizados dois textos bases (FRISON et al., 2007; AUTH et al., 2004) para que 

os professores pudessem consultá-los e, posteriormente terem como material de estudo, 

caso se interessassem pela proposta.  

A explanação da proposta foi um momento muito rico, a qual os professores 

fizeram questionamentos, tiraram dúvidas, relataram suas experiências e expectativas, 

enfim foi um momento de compreensão sobre alguns aspectos da SE e também da 

elucidação de alguns entraves para uma possível reorganização curricular do ensino 

técnico por meio da SE. De posse de algumas questões e reflexões que permeiam a SE, 

os professores foram orientados a reconstruírem a proposta já apresentada, porém agora 

com base nos pressupostos da Situação de Estudo (interdisciplinaridade, 

contextualização, significação conceitual, problematização, construção no coletivo, 

etc.). Enfatizamos a importância de se trabalhar no coletivo com o objetivo de mostrar 

como os conteúdos disciplinares podem ser trabalhados numa perspectiva 

interdisciplinar, de modo a romper com a forma linear e fragmentada de ensino. 

 Finalizado o plano de ensino, os professores apresentaram com base em novos 

argumentos. Instigamos a discussão com perguntas como: Em que o plano de ensino 

poderia ser melhorado ou complementado? Quais os aspectos positivos da inserção da 

proposta Situação de Estudo na Educação Técnica? E quais os aspectos negativos? 

Esses questionamentos se fizeram pertinentes, pois não temos a certeza se o curso 

possibilitou reflexões, e tais questões por hipótese “forçariam” os professores a 

repensarem alguns aspectos.  Houve então, a explanação dos conhecimentos adquiridos 

pelos docentes no decorrer no curso, ou seja, seus modestos entendimentos sobre a SE. 

 Esse momento de vivência, o qual se configurou no curso, se deu basicamente 

por meio da elaboração/reelaboração de uma proposta de ensino, leitura e interpretação 

de textos científicos balizados pela Situação de Estudo, explanação pelo pesquisador 

dos pressupostos que orientam e norteiam a proposta e discussões em grupo. Esse 

momento se mostra importante na medida em que possibilitou aos professores 
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adquirirem o conhecimento mínimo para afirmarem quais seriam as implicações de se 

reorganizar o currículo do curso técnico em Meio Ambiente bem como os currículos do 

ensino técnico por meio da Situação de Estudo. Todavia, chamamos a atenção para a 

importância de proporcionar aos professores um contato maior com a proposta, de modo 

a evitar possíveis compreensões errôneas ou simplistas do que seja a SE. 

 O curso foi vídeo-gravado e todos os materiais produzidos no decorrer do mesmo 

foram analisados, transcritos e levados em consideração. Para Richardson (1999) essa 

ferramenta de obtenção de informações possibilita a descrição de uma situação em 

estudo e a consideração de aspectos relevantes de um determinado problema. A opção 

pela utilização da vídeo-gravação decorre da possibilidade que esse instrumento oferece 

exatidão na obtenção das informações, conforme apontado por Kenski (2003). 

Destacamos aqui que tais contribuições foram analisadas e interpretadas juntamente 

com as entrevistas. Optamos por fazer dessa forma pelo fato da entrevista ser um 

instrumento que complementou as discussões suscitadas durante o curso. 

É necessário ainda ressaltar que não foi implementada qualquer tipo de Situação 

de Estudo e sim proporcionado aos professores um momento de vivências com alguns 

pressupostos da proposta como pode ser observado no roteiro (APÊNDICE C). Como já 

mencionado anteriormente, essa etapa da pesquisa abrangeu todos os professores do 

instituto que quisessem participar. Podemos observar no Quadro 01, que além dos 

professores de Química, Física, Biologia e Espanhol do curso técnico em Meio 

Ambiente, participaram também do curso de vivências 7 professores dos cursos técnicos 

em Alimentos e em Agropecuária, totalizando 11 docentes participantes do curso. 

 

3.4.4 Entrevista com os Professores participantes do curso  

 

 A etapa final de obtenção de dados consistiu numa entrevista semiestruturada com 

os docentes do curso técnico em Meio Ambiente participantes do curso (APÊNDICE 

D). Mediante a dificuldade apresentada pelos professores em agendar um horário 

posterior, decidimos por realizar a entrevista após o término do curso. Lembrando que 

participaram dessa etapa os professores de Química, Biologia e de Língua Espanhola. 

Nesta entrevista foram realizados os seguintes questionamentos: Você conhecia a 

proposta de reconfiguração curricular Situação de Estudo?  Em caso afirmativo, relate 

onde teve o primeiro contato com a proposta; Qual sua opinião sobre a proposta de 

reconfiguração curricular Situação de Estudo no que diz respeito ao seu 

desenvolvimento e implementação? Você implementaria essa proposta em sua prática? 
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Justifique.; Quais os desafios você enfrenta para o desenvolvimento do seu trabalho em 

cursos profissionais técnicos e, como a Situação de Estudo poderia contribuir nesse 

aspecto?; Em sua concepção, quais as potencialidades para o desenvolvimento da 

proposta de reorganização curricular Situação do Estudo na Educação Técnica? E 

quais os limites?.  

 Não delimitamos o tempo de duração para a entrevista, cada professor respondia 

de acordo com os seus entendimentos. Todavia, notamos certa resistência dos 

professores em responder os questionamentos durante a entrevista. Foi perceptível que 

os mesmos colaboraram de forma mais espontânea durante o curso. Essa resistência 

pode ser atribuída ao fato da entrevista ter sido feita de forma grupal, ou seja, os demais 

professores que estavam na sala ouviam o que o colega respondia. Isso pode ter 

provocado certo desconforto ao explicitarem suas opiniões.  

 Todas as respostas obtidas durante o curso e nas entrevistas foram analisadas e 

interpretadas de acordo com as unidades de significações próximas, unitarizadas e, 

posteriormente categorizadas, de onde emergiram quatro categorias de análise: 

Elementos da SE potencialmente ricos para o ensino técnico: O que nos dizem os 

professores?, Abordagem temática via SE: Uma possibilidade de (re)construir o 

conhecimento, Alguns paradigmas a serem rompidos no contexto do ensino técnico e 

Como ensinar? O que ensinar? Cabe destacar que essas categorias emergiram da 

análise e interpretação dos dados produzidos com o curso e com as entrevistas, 

resultando num só corpus de análise. Todo esse processo teve o intuito de 

complementar os dados no que diz respeito a responder e atingir o objetivo geral que é 

compreender de que maneira o currículo do curso técnico Integrado em Meio Ambiente 

do IF Baiano pode ser reorganizado por meio da Situação de Estudo, em especial no que 

concerne a integração das disciplinas.  

Segundo Tozoni-Reis (2009) a aplicação de entrevistas é uma técnica muito 

utilizada na pesquisa qualitativa. Consideramos como entrevista todo tipo de 

comunicação ou diálogo entre um pesquisador que tem como objetivo coletar 

informações dos depoentes para serem posteriormente analisados. Por sua vez, Marconi 

e Lakatos (2003) afirmam que entrevista é uma técnica em que o pesquisador se 

apresenta ao pesquisado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obter os dados que 

interessam à pesquisa. Dessa forma temos mais comumente a entrevista estruturada e a 

entrevista semiestruturada (LUDKE e ANDRÉ, 1986). A entrevista estruturada 

caracteriza-se por um roteiro com questões fechadas apresentadas ao entrevistado. Já a 
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entrevista semiestruturada o pesquisador usa um roteiro que transcorre de maneira mais 

livre. A grande vantagem da entrevista, sobre outros meios de obtenção de dados, é o 

fato de permitir a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente 

com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos.   

3. 5 Análise e interpretação dos dados  

 

 Para a análise e interpretação de todos os dados optamos pelo método da Análise 

Textual Discursiva (ATD). Segundo Moraes e Galiazzi (2006, p. 118), “A análise 

textual discursiva é uma abordagem de análise de dados que transita entre duas formas 

consagradas de análise na pesquisa qualitativa que são a análise de conteúdo e a análise 

de discurso”. A ATD é descrita como um processo que se inicia com a unitarização ou 

desmontagem do texto. Nessa fase os textos são separados em unidades de significado 

mediante a sua desorganização e fragmentação. Na unitarização fazemos uma leitura 

cuidadosa e aprofundada dos dados em um movimento de separação das unidades 

significativas. Depois da realização dessa etapa, que precisa ser feita com intensidade e 

profundidade, passamos a fazer a articulação de significados semelhantes em um 

processo denominado de categorização. 

  A categorização é um processo de constante comparação entre as unidades de 

significações próximas definidas no processo inicial da análise e essa deve ser 

fundamentada teoricamente. Segundo os autores dessa metodologia, no movimento de 

categorização, ainda que ocorra a prevalência de uma elaboração indutiva de categorias, 

existe também a possibilidade de trabalharmos de forma dedutiva, na qual as categorias 

se originam a priori. No entanto, as categorias emergentes são fruto de uma organização 

ricamente elaborada, pois só podem ser finalizadas junto ao processo de conclusão da 

análise. “O processo da análise textual discursiva é um constante ir e vir, agrupar e 

desagrupar, construir e desconstruir” (MORAES e GALIAZZI, 2006, p. 22). O último 

elemento que constitui o ciclo de análise é a captação do novo emergente, que 

possibilita uma nova compreensão do todo. Como resultado temos então o metatexto, 

que surge como esforço de apresentar a compreensão resultante dos processos de 

unitarização e categorização. Os autores também chamam atenção para o fato do 

processo da ATD ser auto-organizado e ter como resultado novas compreensões 

criativas e originais que não podem ser previstas. 

 



83 

 

4 - INCENTIVANDO A INSERÇÃO DA SITUAÇÃO DE ESTUDO NA 

EDUCAÇÃO TÉCNICA A PARTIR DA COMPREENSÃO DE SUAS 

ESPECIFICIDADES E SINGULARIDADES  

 

Neste capítulo apresentamos e analisamos os resultados evidenciados na pesquisa. 

A produção dos dados se deu mediante a análise textual do Projeto Político Pedagógico 

do curso técnico em Meio Ambiente; da análise e interpretação do questionário 

semiestruturado destinado aos professores do respectivo curso técnico; da análise dos 

materiais produzidos durante o curso de vivência para os professores com alguns 

pressupostos da Situação de Estudo e da entrevista semiestruturada com os docentes 

participantes do curso. A busca pela compreensão das possíveis implicações envolvidas 

no processo de reorganização do currículo do curso técnico Integrado em Meio 

Ambiente do IF Baiano/ Itapetinga por meio da Situação de Estudo norteou as análises e 

as interpretações dos dados.  

Este capítulo se divide em três tópicos principais, são eles, o que o Projeto 

Político Pedagógico nos diz?; Como os professores compreendem e vivenciam na 

prática as discussões apresentadas no Projeto Pedagógico e Vivenciando a Situação de 

Estudo na Educação Técnica: Alguns aspectos a serem considerados. As categorias de 

análise estão contidas dentro de cada tópico de acordo com o instrumento de produção 

de dados, como já mencionado em outro momento. Dessa forma, as discussões serão 

feitas na ordem anteriormente especificada.  

 
4.1 O que o Projeto Político Pedagógico nos diz? 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso técnico em Meio Ambiente foi 

analisado utilizando os referenciais teóricos da Proposta de reorganização curricular 

denominada Situação de Estudo. Tal análise objetivou identificar se o documento 

apresenta discussões sobre interdisciplinaridade, contextualização, etc. e, em caso 

afirmativo, como tais conceitos estão explicitados. Optamos por delimitar tais 

discussões mencionadas anteriormente, pois para que o currículo seja reorganizado com 

base na SE é indispensável que o ensino seja pautado em aspectos como 

interdisciplinaridade, contextualização, possibilidade de reorganização curricular, 

flexibilidade curricular, trabalho coletivo, problematização, emancipação social, 
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formação integral, dentre outras características imprescindíveis a reorganização do 

currículo via SE.   

Dessa forma, a análise consistiu na possibilidade do diálogo existente entre as 

discussões presentes no documento e nas possíveis contribuições que a proposta SE 

pode oferecer para um maior enriquecimento das mesmas. Segundo Veiga (1998, p.11-

35) o Projeto Político Pedagógico tem sido objeto de estudos para professores, 

pesquisadores e instituições educacionais em nível nacional, estadual e municipal, em 

busca da melhoria da qualidade do ensino. A autora também destaca o papel norteador 

desse documento para as atividades de ensino, pesquisa, extensão, avaliação, conteúdos 

curriculares e metodologias. Assim sendo, é possível identificar os diversos aspectos 

que norteiam o curso por meio da análise de seu PPP, pois o desenvolvimento do curso 

é balizado por esse documento. 

Com o intuito de alcançar o objetivo proposto, foi realizado o exercício de 

desconstruir e fragmentar o Projeto Político Pedagógico de acordo com a proposta 

apresentada por Moraes e Galiazzi (2006).  Inicialmente fizemos uma leitura cuidadosa 

de todo o PPP, buscando compreender melhor as discussões apresentadas e, nesse 

momento fomos identificando os trechos que apresentavam discussões de nosso 

interesse. Depois dessa leitura, buscamos por palavras-chaves (contextualização, 

interdisciplinaridade, currículo, flexibilidade, educação e cidadania) todos os trechos 

que mencionavam todos os aspectos importantes do ponto de vista da SE, identificando 

o contexto em que eram discutidos.  

Nesse contexto, de acordo com as dimensões estabelecidas a priori, identificamos 

quatro categorias de análise. Sendo elas: Educação como Prática Social, Compreensão 

e Organização Curricular, Flexibilidade Curricular e Interdisciplinaridade. Os 

parâmetros para tais categorias já haviam sido estabelecidos anteriormente, assim sendo, 

buscamos no documento as unidades de significações próximas para constituir as 

categorias. O referido documento foi desmembrado e, por meio, de uma análise 

minuciosa as unidades constituintes foram identificadas. Ainda de acordo com a Análise 

Textual Discursiva, após esse exercício realizamos o processo de categorização, que 

consiste na comparação constante entre as unidades de significado definidas no 

momento inicial da análise, ocasionando agrupamentos de elementos semelhantes. Isto 

é, um conjunto de elementos de significação próximas, que ao final da organização se 

constituem em categorias.  A seguir serão apresentadas as quatro categorias de análise 

evidenciadas durante o processo de categorização.  
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4.1.2 Educação como Prática Social 

 

O Projeto Pedagógico justifica a existência do curso pela necessidade de mão de 

obra qualificada para atuar na preservação do meio ambiente frente aos avanços 

ocorridos, o que de certa forma impulsionou a exploração dos recursos naturais, 

sobretudo da região de Itapetinga. Além disso, visa atender aos anseios advindos da 

própria comunidade local. Tais anseios foram identificados num estudo realizado em 

2010 no município de Itapetinga e nos sete outros municípios do seu entorno (Itororó, 

Caatiba, Itambé, Macarani, Maiquinique, Itarantim e Potiraguá). De acordo com o 

Projeto Político Pedagógico (2015, p. 10), 

 
O município de Itapetinga tem como uma das suas principais atividades 

econômicas a criação de gado bovino, historicamente mantida por um 

pequeno número de latifúndios locais [...], ao lado das atividades do setor 

industrial e, principalmente, do setor de serviços. Ao longo do tempo, este 

cenário vem criando diversas demandas na esfera ambiental da região, 

ocasionadas pelo aumento das populações urbanas locais, o aumento da 

industrialização e pela necessidade de recuperação de áreas naturais 

degradadas pela pecuária extensiva  

 

 

Essa expansão da atividade industrial resultou numa maior preocupação por parte 

da população no que diz respeito à utilização adequada do meio ambiente. De acordo 

com o documento, atualmente os resultados apontam o curso técnico em Meio 

Ambiente como a segunda opção, atrás apenas do curso técnico em Informática. Isso 

evidencia uma preocupação para a preservação do meio ambiente concomitante com o 

desenvolvimento industrial sustentável da região. De acordo com a instituição, 

 

[...] o técnico em Meio Ambiente será um profissional liberal que poderá 

atuar em empreendimentos públicos ou privados, terceiro setor, estações de 

tratamento de resíduos e unidades de conservação ambiental, desenvolvendo 

tecnologias sustentáveis e processos produtivos, atuando em atividades 

concernentes ao exercício da profissão. Este deverá ser um profissional 

comprometido com o desenvolvimento social e econômico, respeitando 

valores éticos, morais, culturais, sociais e ecológicos com competência 

profissional que o qualificam para a atuação nos mais diversos segmentos, a 

temática ambiental nos quais esteja envolvida (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO, 2015, p. 16). 

 

 

Isso se justifica pela necessidade de uma formação para além do mercado de 

trabalho. De acordo com o PPP “a Educação Profissional Técnica de Nível Médio tem 

papel crucial na socialização dos conhecimentos e na construção da cidadania, além de 

possibilitar o desenvolvimento humano com inclusão social, cultural e produtiva” 
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(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2015, p. 24). Uma formação que contemple as 

diversas esferas da sociedade, ou seja, a esfera política, econômica, cultural, científica, 

tecnológica, entre outras.  

Entendemos que uma educação como Prática Social deve na medida do possível 

possibilitar aos estudantes a compreensão dos conhecimentos historicamente e 

culturalmente produzidos pela humanidade, de modo a contribuir na busca pela 

superação da sociedade capitalista baseada na divisão de classes e na exploração do 

homem pelo homem. Para isso, a escola pode fornecer os conhecimentos científicos 

necessários, por meio de atividades estruturadas, problematizadas e contextualizadas. 

Contudo, educar para a Prática Social vai muito além da simples abordagem dos 

conteúdos científicos, requer a incorporação de aspectos sociais, políticos, econômicos, 

tecnológicos, históricos e culturais, de modo a promover uma formação omnilateral no 

indivíduo (SAVIANI, 2007).  

Educar para a Prática Social é contribuir para uma educação que vise formar 

indivíduos críticos, reflexivos e conscientes, fomentando nos estudantes a busca por 

informações relevantes e importantes, sobretudo, com a perspectiva de que possam 

analisá-la e avaliá-la, refletir sobre essa informação, definir os valores implicados nela e 

tomar decisões a respeito com vistas a transformar sua realidade socialmente 

desfavorável, reconhecendo que sua própria decisão final está baseada em valores. Tudo 

isso com vistas à emancipação do ser social. 

A partir dos últimos anos a educação brasileira tem passado por diversas reformas 

curriculares, sobretudo após a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/96). Essa lei proporcionou grandes avanços à educação nacional, 

dentre esses avanços destacamos a ampliação da Educação Básica incorporando o 

Ensino Médio e a Educação Infantil como etapas obrigatórias e gratuitas. Outro aspecto 

a ser destacado é a característica atribuída ao Ensino Médio. O Ensino Médio passou a 

assumir outra dimensão formativa, a preparação dos educandos para a vida e para a 

cidadania, deixando de ser meramente preparatória para o vestibular ou para o mercado 

de trabalho. Para a Lei 9.394/96, o Ensino Médio como etapa final da Educação Básica, 

tem como finalidade garantir a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no Ensino Fundamental; a preparação básica para o trabalho e a cidadania; 

aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico e a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos (BRASIL, 1996). 
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No que diz respeito à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, as 

finalidades atribuídas ao Ensino Médio também se aplicam a mesma. Uma vez que, a 

LDB em seu artigo 36, ressalta que além da Educação Técnica atender aos requisitos do 

Nível Médio, também pode preparar o educando para o exercício de profissões técnicas. 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio articulada é oferecida somente a quem 

já tenha concluído o Ensino Fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir 

o estudante à habilitação profissional técnica.  A LDB também enfatiza que a Educação 

Técnica deve atender aos objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares 

nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação; as normas 

complementares dos respectivos sistemas de ensino e as exigências de cada instituição 

de ensino, nos termos de seu Projeto Pedagógico (BRASIL, 1996).  

A partir dessas finalidades propostas pela LDB/96, o professor como mediador do 

processo de ensino e aprendizagem precisa desenvolver novas práticas pedagógicas, de 

maneira a superar as antigas dimensões formativas do ensino voltadas apenas para as 

atividades produtivas ou de serviços. É possível identificar indícios de concepção de 

educação entendida pelos currículos de instituições de ensino através da análise dos seus 

Projetos Político Pedagógicos. Segundo Veiga (1998, p.11-35), 

 
[...] o projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de 

planos de ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo que é 

construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades 

educacionais como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é 

construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com 

o processo educativo da escola. 

 

Através do trecho supracitado é possível afirmar que a análise do Projeto 

Pedagógico do curso possibilita elucidar a concepção de educação que norteia o curso. 

Esse documento é responsável por nortear as práticas pedagógicas, as atividades de 

pesquisa e os trabalhos de extensão do curso. Também permite traçar um perfil do 

profissional egresso formado pela instituição. Tendo em vista isso, o Projeto Político 

Pedagógico do curso técnico em Meio Ambiente afirma que possui sua estruturação 

baseada num princípio de educação como Prática Social. Esse fato pode ser evidenciado 

através de um trecho retirado do próprio documento, no qual relata que se baseia:  

 
[...] na compreensão da educação como uma prática social, os quais se 

materializam na função social do [...] IF Baiano de promover educação 

científico-tecnológico-humanística, visando a formação do profissional-

cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e eticamente e comprometido 
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com as transformações sociais, políticas e culturais (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO, 2015, p. 7). 

 

 

Com base nesse trecho, podemos inferir que a instituição preza por um tipo de 

educação que considera a formação do educando como parte do processo de ensino, 

pautada na contribuição para a constituição social do indivíduo, enquanto ser atuante na 

sociedade que vive e numa formação consciente para o mercado de trabalho. 

Percebemos ainda uma valorização dos aspectos sociais, políticos, econômicos e 

culturais. Segundo Silva (2007) a abordagem de temas sociais ou de situações reais 

vivenciadas pelos alunos, articulada com os conhecimentos científicos que servem de 

entendimento para o contexto em estudo e os aspectos sócio-científicos a eles 

relacionados, tais como a questão ética, econômica, ambiental, entre outros aspectos, 

são fundamentais para a compreensão do mundo social em que eles estão inseridos. Isso 

possibilita a criação de condições favoráveis à difusão de valores comprometidos com o 

bem estar social, possibilitando assim a capacidade de tomada de decisão em questões 

sociais referente a Ciência, com maior responsabilidade. Sendo assim,  

  
A Instituição busca, desta maneira, contribuir para a formação do 

profissional-cidadão em condições de atuar no mundo do trabalho, na 

perspectiva da edificação de uma sociedade mais justa e igualitária, por meio 

da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Educação Profissional 

Tecnológica de Graduação e da formação de professores fundamentadas na 

construção, reconstrução e transmissão do conhecimento (PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2015, p. 7). 

 

 

A proposta didático-pedagógica para o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem do curso técnico em Meio Ambiente, se baseia num projeto de educação 

que se configura por práticas que privilegiam o diálogo interdisciplinar, no qual se 

espera que, por meio da interlocução entre teoria e prática, entre áreas de conhecimento 

e saberes, se desenvolva o pensamento reflexivo, crítico e criativo dos discentes do 

curso. A interdisciplinaridade advém de sua própria característica que agrega uma 

formação proveniente de várias ciências (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2015, 

p. 20). Nessa perspectiva, de acordo com Biasibetti, Rosin e Boff (2013, p. 1), 

 
O debate sobre uma educação de qualidade vem adquirindo cada vez mais 

espaço na sociedade brasileira, os avanços da sociedade e as exigências dos 

professores tornam-se mais complexas, no sentido de qualificar o ensino.  
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Com isso, surge a necessidade de uma concepção de educação emancipadora, 

que vise a formação dos educandos enquanto seres atuantes no contexto em que vivem. 

Os documentos que regem a educação (PCNEM, PCN+, BNCC etc.) orientam que os 

estudantes devem ter uma formação humanística que os capacite para o exercício da 

cidadania. Para isso, precisam ter capacidade crítica de refletir e analisar o papel social 

da Ciência e os aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, políticos e éticos 

relacionados à mesma. É notória a busca da instituição em promover um modelo de 

educação que possibilite o desenvolvimento dos educandos como cidadãos aptos a 

atuarem, não só no mercado de trabalho como na vida em sociedade. Esse modelo de 

formação requerida pelas diretrizes e pela instituição se assemelha ao que a Situação de 

Estudo, como proposta curricular propõe. A SE, se caracteriza como uma,  

 
Orientação curricular cujo significado desejado e produzido envolve 

contextualização, inter e transdisciplinaridade, abordagens metodológicas 

diversificadas, orientações curriculares oficiais, conhecimentos prévios de 

estudantes e professores, tecnologia e sociedade, tradição escolar e 

acadêmica, múltiplas fontes de informação e, principalmente compromisso 

com o estudo (MALDANER e ZANON, 2007, p. 12). 

 

Maldaner e Zanon (2007) defendem a reorganização curricular em forma de 

Situações de Estudo como uma alternativa que não foca somente os sistemas 

conceituais das diferentes construções científicas. A SE tenta promover um ensino que 

não aborda os conceitos somente de modo a procurar uma situação em que se aplicam. 

Essa proposta de ensino tenta envolver estudantes e professores na busca em entender a 

Ciência de uma forma mais ampla, em diferentes níveis de abstração, explorando várias 

fontes de informação. Essas informações muitas das vezes podem ser originárias do 

conhecimento popular, senso comum, ou em livros didáticos, enciclopédias, 

computadores, publicações especializadas, pessoas de conhecimento especializado e/ou 

técnico. A SE defende que é necessário entender a educação como uma importante 

ferramenta de emancipação social, com vistas à transformação da realidade socialmente 

desfavorável.  

4.1.2 Compreensão e Organização Curricular  

 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico, a organização curricular do curso 

técnico em Meio Ambiente, na modalidade Integrada, resulta de estudos, debates, 

reflexões do corpo docente e técnico pedagógico com o intuito de atender aos aspectos 

legais estabelecidos pelas diretrizes. Diante disso, defendemos que a Situação de Estudo 
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seria uma alternativa viável para auxiliar na construção de um currículo de forma 

coletiva. De acordo com Boff et al. (2010) a SE é obrigatoriamente desenvolvida num 

ambiente de interação, diálogo e reflexão, o que garante um espaço de discussões 

coletivas. Isso pode se configurar numa maneira de romper com o ensino tradicional 

apresentado na maioria das escolas (BOFF et al., 2010). Quando se fala em ensino 

tradicional, estamos nos referindo ao método de ensino que não promove a 

problematização, contextualização e a interdisciplinaridade. Isto é, fazemos referência a 

um método de ensino que se baseia na compartimentalização, linearidade e 

descontextualização do conhecimento. No que se refere ao instituto, 

 

A estrutura curricular proposta está fundamentada na Resolução nº 06/2012 

da CNE/CBE, a qual determina a organização curricular por eixos 

tecnológicos definidores de um projeto pedagógico que contemple as 

trajetórias dos itinerários formativos e estabeleça exigências profissionais que 

direcionem a ação educativa das instituições e dos sistemas de ensino na 

oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2015, p. 21). 

 

 

 Como disposto na LDB, art. 36, a Educação Técnica deve atender os objetivos e 

definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Educação; as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino e 

as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu Projeto Pedagógico 

(BRASIL, 1996). Percebemos que a instituição preza por uma construção curricular 

coletiva e reflexiva, pautada em ações educativas que orientem o processo de ensino, de 

modo a contribuir para a formação do estudante. Contudo, de acordo com Bulhões et al. 

(2011, p. 4-5) uma das questões que mais afeta o desenvolvimento da Educação Técnica 

de Nível Médio é “[...] a dificuldade de fazer com que esses cursos articulem as 

necessidades trabalhistas do mercado moderno ao mesmo tempo que ofereçam uma 

base sólida na formação de caráter geral aos estudantes”. Os autores chamam a atenção 

para a necessidade de se formar trabalhadores capazes de superar as adversidades do 

mundo contemporâneo e ao mesmo tempo atuarem como cidadãos conscientes. 

Destacamos a importância de formar futuros trabalhadores comprometidos em 

contribuir para a melhoria da sociedade. Essa contribuição deve ir além da simples 

venda de sua mão-de-obra. Estamos falando em contribuir para uma sociedade mais 

justa e igualitária, mas entendemos que para isso é necessário fornecer subsídios para 

que os estudantes compreendam as diversas relações existentes. Dentre essas relações, 

destacamos a influência da sociedade capitalista sobre nós, sobre nosso modo de pensar, 
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agir e sentir. É preciso nos desvencilhar das amarras subjetivas da sociedade capitalista 

que se baseia na exploração dos menos favorecidos e na divisão de classe. É 

imprescindível que a Educação Técnica como uma modalidade que visa formar futuros 

trabalhadores assuma seu papel social perante a sociedade na qual estamos imersos.  

Nessa perspectiva, enfatizamos a importância de estudos que visem à melhoria da 

articulação entre a formação específica e a formação geral. A formação específica se 

refere aos conhecimentos técnico-científicos básicos indispensáveis para o exercício da 

profissão. Já a formação geral vai muito além, se refere a uma formação que contemple 

aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais, de modo a contribuir para a 

constituição da cidadania do indivíduo (RAMOS, 2008). É possível afirmar que a 

Situação de Estudo pode contribuir para essa articulação tendo em vista que, segundo 

Araújo e Maldaner (2005, p. 6), 

A SE parte de uma situação prática complexa, com multiplicidade de relações 

e rica conceitualmente, podendo contemplar os conteúdos escolares de forma 

mais aberta numa visão interdisciplinar, intercomplementar e transdisciplinar, 

e ao mesmo tempo, os quatro eixos temáticos e os temas transversais, 

definidos para as Ciências Naturais no ensino fundamental, e os diversos 

componentes curriculares que compõem a área específica no ensino médio. 

 

 

A Situação de Estudo como proposta curricular visa a melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem concomitante com a formação dos sujeitos nela envolvidos. 

Entretanto, compreendemos que não é adequado transpor a Situação de Estudo para o 

contexto do ensino técnico sem antes compreender quais os aspectos que balizam tal 

modalidade de ensino. A Educação Técnica possui muitas singularidades que a 

caracterizam, desde os objetivos até a estrutura do curso. É nesse contexto que nos 

apoiamos em Veiga (1998) quando destaca que uma das formas de se conhecer um 

curso é por meio de seu Projeto Pedagógico. A autora chama a atenção para o papel 

norteador do PPP, bem como todos os aspectos nele imbricados. Para se pensar numa 

possível reorganização curricular por meio da Situação de Estudo é indispensável o 

conhecimento de como a concepção de currículo está explicitada no PPP.  

Todos os conteúdos escolares a serem abordados em sala de aula estão 

condicionados ao currículo e, isso consequentemente acaba influenciando na prática 

pedagógica em sala de aula e na própria formação do aluno. Esse fato pode ser 

confirmado na citação seguinte quando o documento destaca que os conteúdos das 

disciplinas que compõem o currículo “orientam o percurso formativo do (as) educandos 

(as) e atuam como elementos propulsores das competências e habilidades trabalhadas e 
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desenvolvidas na formação técnico-profissional” (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO, 2015, p. 19). Daí a necessidade de uma atenção mais especial para o 

currículo, tendo em vista que esse orienta e norteia todo o processo de ensino e de 

formação do estudante.  

De acordo com Vigostki (2001), a medida que o individuo vai adquirindo 

conhecimento ele também vai se formando, ou seja, vai se desenvolvendo. A partir daí 

podemos nos questionar: E se o aluno não aprende, ele não se desenvolve? E se o aluno 

não se desenvolve, ele consegue atuar de modo consciente no mundo que vive? Como 

os conteúdos escolares podem impulsionar o desenvolvimento? De acordo com 

Vigostki (2001) o sujeito se desenvolve na medida em que internaliza os conhecimentos 

que foram historicamente e socialmente construídos pela humanidade e, consegue 

generalizar. Nesse contexto, destacamos um trecho do PPP do curso técnico em Meio 

Ambiente que ressalta que, 

O Curso técnico em Meio Ambiente compreende o currículo como uma 

produção e tradução cultural, intelectual, histórica que relaciona o itinerário 

formativo do (a) discente com o mundo do trabalho, com a formação técnico-

humanística integral e com o contexto socioeconômico, vinculando-se aos 

arranjos produtivos, aos conhecimentos científicos, tecnológicos em relação 

direta com a comunidade, via extensão e projetos integradores, bem como 

pela garantia da missão, visão e valores institucionais preconizados no Plano 

de Desenvolvimento Institucional do IF Baiano (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO, 2015, p. 18). 
  

Pela citação percebemos que a instituição entende o currículo como um espaço de 

relações culturais, intelectuais e históricas que orientam o processo formativo do 

estudante. Esse documento implicitamente enfatiza um ensino contextualizado ao 

propor a vinculação do conhecimento escolar com o contexto socioeconômico e com a 

comunidade. Essa idéia também é compartilhada pela LDB em seu artigo 26 quando 

estabelece que “os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada [...] por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela” 

(BRASIL, 1996, Art. 26). O objetivo principal dessa parte diversificada é desenvolver e 

consolidar os conhecimentos de forma contextualizada, de maneira a atender à 

heterogeneidade dos estudantes e às necessidades do meio social e produtivo. Assim, se 

faz necessário compreender como se dão essas questões no âmbito da Educação 

Profissional Técnica. 
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Contudo, Bulhões et al. (2011) em sua investigação enfatizam a precariedade de 

estudos na área da Educação Profissional, sobretudo referentes ao currículo. Os autores 

ressaltam, “em referência aos currículos de cursos técnicos encontramos na literatura 

poucos trabalhos que abordassem esse assunto” (BULHÕES et al., 2011, p. 3). Isso 

demonstra a importância de estudos que visem compreender tal modalidade de ensino, 

sobretudo, estudos que discutam a estrutura curricular. Pois, tendo em vista que a 

estrutura curricular também norteia o processo formativo dos discentes, essa também 

consequentemente influencia nos perfis profissionais gerados pela instituição.  

A definição apresentada no PPP que o currículo é uma produção e tradução 

cultural, intelectual, histórica que está vinculada aos arranjos produtivos, aos 

conhecimentos científicos e tecnológicos muito se assemelham as idéias de Silva 

(1996), quando ressalta que o currículo é um dos locais privilegiados no qual se 

entrecruzam saber e poder, representação e domínio, discurso e regulação. De acordo 

com Silva (1996) é também no currículo que se resumem relações de poder que são 

decisivas para o processo de formação de subjetividades sociais. Enfatiza ainda que no 

currículo, poder e identidades sociais estão mutuamente implicados. Diante dessa 

reflexão, notamos o quanto é importante a discussão do currículo no ambiente escolar.  

É nesse sentido que Boff et al. (2010, p. 165) ressaltam a importância de repensar o 

currículo e, para isso utilizam a Situação de Estudo. Os autores enfatizam, 

 
Defendemos que a produção coletiva na forma de Situação de Estudo (SE) 

possibilita a reorganização do currículo escolar de modo a superar a forma 

unidimensional de transmissão de conteúdos desconectados da realidade dos 

estudantes e sem produzir sentido para eles. A SE vem se constituindo no 

eixo norteador das discussões da produção coletiva, do desenvolvimento das 

aulas e, consequentemente, da formação docente. É uma concepção de ensino 

que considera os saberes de vivência cotidiana dos estudantes, expressos em 

uma situação real e, por isso, possibilita a construção de conceitos científicos 

com significado para eles. 

 

O currículo é permeado por diversos aspectos, entre esses, ideologias, relações de 

poder, valores, questões políticas, entre outras questões que podem estar imbricadas na 

estrutura curricular. Nesse contexto, a discussão do currículo por meio da SE seria uma 

possibilidade real e efetiva de se repensar essas questões. A compreensão curricular se 

mostra indispensável na sociedade atual. Esse entendimento possibilita, por exemplo, 

comparar o papel do ensino na sociedade atual com os objetivos postos nos currículos 

escolares e como as concepções de ensino contidas no currículo podem contribuir para 

uma discussão mais ampla. Além disso, não se pode esquecer, como destaca Boff et al. 
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(2010) o currículo envolve relações de poder, isto significa a importância de um olhar 

mais crítico sobre o cidadão que se quer formar a partir desse.  

A concepção de currículo apresentada pelo PPP corresponde ao que a Situação de 

Estudo propõe ao considerar o contexto sociocultural do educando. Boff et al. (2007) 

ressaltam que é necessário a construção de espaços coletivos que visem a reorganização 

de um currículo que seja centrado na emancipação dos sujeitos nele engajados.  Ou seja, 

“um currículo, que contemple muito além do simples repasse dos conteúdos escolares, 

mas que priorize aos estudantes a oportunidade de exercer seus direitos de participação, 

de questionamentos, de um ser político e social que tem vez e voz” (BOFF et al., 2007, 

p. 2). Com isso, podemos inferir que a SE pode servir de suporte teórico para a 

discussão, planejamento e execução da estrutura curricular, pois prioriza a construção 

do currículo num espaço coletivo de discussões, diálogo e reflexões.   

O Projeto Político Pedagógico do curso técnico em Meio Ambiente afirma que o 

planejamento de cada componente curricular adota alguns princípios básicos, dentre os 

quais destacamos o desenvolvimento da metacognição nos educandos enquanto 

capacidade de compreender e de gerir a própria aprendizagem e o desenvolvimento de 

atividades acadêmicas, da autonomia e da proatividade; relação dialógica com a 

sociedade, articulando o saber acadêmico e o popular, possibilitando a construção de 

novos conhecimentos; contextualização dos componentes curriculares, explicitando a 

importância das teorias, procedimentos, técnicas e/ou instrumentos em articulação com 

temas gerais, específicos e situações do cotidiano e realidade e conciliação com os 

objetivos do IF Baiano Campus Itapetinga. Para o documento, 

 

O ensino organizado dessa forma visa gerar impacto social a partir da atuação 

político-pedagógica dos cursos, voltado aos interesses e necessidades da 

sociedade, na busca pela superação das desigualdades; contribuir na 

construção e na implantação das políticas públicas para o desenvolvimento 

local e regional, considerando os princípios da equidade, solidariedade, 

sustentabilidade e respeito às diferenças culturais, étnicas, de gênero, de 

necessidades específicas, entre outras; interdisciplinaridade a ser concretizada 

a partir da realização de atividade acadêmica de forma a integrar as diversas 

áreas do saber, concebida conjuntamente com o conhecimento e 

flexibilização curricular, entendida como condição de efetivação de um 

currículo não rígido, que considera as experiências vivenciadas pelos 

discentes (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2015, p. 19-20).  

 

 

No que tange ao processo de ensino e aprendizagem, o documento se baseia nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para ressaltar que, a organização curricular está 

pautada também na abordagem metacognitiva que não mais aceita o acúmulo de 
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saberes, mas defende a problematização, a contextualização e a proposição e/ou 

soluções de problemas. Nessa perspectiva, não se trata apenas de um conhecimento 

sobre a cognição, mas de uma etapa do processamento de aprendizagem em nível 

elevado, que é adquirida e desenvolvida pela experiência e pelo conhecimento 

específico que se concretiza por meio de desenvolvimento de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão, bem como pela realização de atividades que articulam teoria e 

prática (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2015).  

Dentre as atividades realizadas pelos professores para a concretização de uma 

melhoria no ensino e na aprendizagem dos estudantes, destacamos visitas técnico-

pedagógicas, atuação em cooperativas-escolas, oficinas, aulas práticas, aula de campo, 

estágios curriculares, leitura compartilhada de projetos científico-tecnológicos, dentre 

outros, pelos quais levem os discentes a pensar, refletir e agir a partir de situações-

problema. A Situação de Estudo se mostra viável na medida em que visa um ensino 

problematizado que rompa com a forma linear dos conteúdos escolares, contemplando 

os conteúdos de modo interdisciplinar, contextualizado e a partir da vivência cotidiana 

dos estudantes, apresentando aos estudantes uma concepção de ensino diferenciada 

daquela aos quais estão habituados. Em síntese, podemos evidenciar que na teoria a 

compreensão de currículo apresentada pelo Projeto Pedagógico do curso técnico em 

Meio Ambiente visa a formação de sujeitos críticos e conscientes, mediante uma 

aprendizagem mais profícua.  

4.1.3 Flexibilidade Curricular 

 

As discussões sobre flexibilidade curricular no curso técnico em Meio Ambiente é 

potencializada pelos Projetos Integradores. De acordo com o documento, o Projeto 

Integrador visa orientar o discente em cada período do curso quanto à importância da 

interdisciplinaridade dos componentes curriculares no percurso formativo, da 

articulação teoria e prática e sua utilização e importância para a aquisição de novas 

competências que contribuirão para a aplicabilidade no contexto das tecnologias sociais 

e da pesquisa aplicada.  

Projeto Integrador é um componente curricular obrigatório em todos os Cursos 

Técnicos de Nível Médio do IF Baiano, que tem como objetivo principal articular as 

diversas áreas de conhecimento do curso com o exercício profissional, através da 

articulação teoria e prática em uma perspectiva interdisciplinar, integrada e 
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contextualizada para possibilitar aos estudantes uma formação qualificada (IF Baiano, 

2017). Os Projetos Integradores estão previstos na legislação educacional brasileira, 

mais especificamente no Art. 14, Inciso VIII, da Resolução nº 2, de 30 de Janeiro 2012, 

o qual orienta que, 

Os componentes curriculares que integram as áreas de conhecimento podem 

ser tratados como disciplinas, sempre de forma integrada, ou como unidades 

de estudos, módulos, atividades, práticas e projetos contextualizados e 

interdisciplinares ou diversamente articuladores de saberes, desenvolvimento 

transversal de temas ou outras formas de organização (BRASIL, 2012, p. 6). 

 

 Assim sendo, o Projeto Integrador é uma atividade interdisciplinar que deve 

traduzir as aprendizagens construídas pelos sujeitos ao longo do curso. Essa “tradução 

do conhecimento” deve ser orientada por ações de cunho acadêmico-profissional, 

possibilitando dessa forma uma formação mais ampla em seu itinerário formativo que 

possibilite compreender a realidade na qual estão inseridos, em uma visão prospectiva 

de transformá-la. O Guia Orientador do Projeto Integrador dos Cursos da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio destaca que Projeto Integrador articula quatro 

princípios relevantes ao desenvolvimento dos processos didático-pedagógico e 

metodológico. São eles: a interdisciplinaridade, a relação parte-totalidade, a relação 

teoria-prática e a pesquisa e extensão.  

Diante disso a interdisciplinaridade é entendida como principio organizador do 

currículo escolar capaz de possibilitar uma formação integral do aluno. Além de 

proporcionar maior autonomia através da participação em solução de problemas reais de 

maneira crítica, criativa, construtiva, solidária e responsável com vistas à compreensão 

do mundo, levando em consideração a complexidade da realidade pelas suas múltiplas e 

variadas formas.  

O princípio parte-totalidade favorece o trabalho interdisciplinar, possibilitando 

romper com a compartimentalização e fragmentação entre as disciplinas e dentro das 

disciplinas. Uma vez que, o currículo escolar quando fragmentado em disciplinas 

isoladas não possibilita a visão do todo nem a interligação dos saberes. De acordo com 

o Guia Orientador do Projeto Integrador dos Cursos da Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio (IF Baiano, 2017, p. 8) essa relação contribui para a construção de 

novos saberes “[...] rompendo com a lógica exclusivamente disciplinar e fragmentada, 

em um permanente ir e vir dialógico entre as áreas de conhecimento, o cotidiano da 

escola, as experiências dos sujeitos e a realidade que os cerca”. É nesse sentido que é 

necessário oportunizar o diálogo entre as diversas áreas do saber por meio de ações 
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educativas em que todos os envolvidos no processo possam participar. A relação parte-

totalidade no Projeto Integrador se articula pela busca por compreensões globais, 

totalizantes da realidade, da interdisciplinaridade de componentes curriculares e 

conteúdos de maneira dialógica. 

 No que concerne a relação entre teoria-prática o Guia ressalta que é crucial que 

ocorra essa relação para a estruturação do conhecimento e a formação profissional 

concomitante a compreensão da realidade e preparação para o mundo do trabalho. Com 

isso, busca superar a dicotomia entre teoria e prática, proporcionando vivências que 

conduzam o educando ao pensamento reflexivo, a problematização, articulação entre 

ensino-pesquisa-extensão e o desenvolvimento da prática profissional.  

O Projeto Integrador estimula o enfrentamento de situações e problemas, pois é 

elaborado de forma conjunta, por todos os docentes que irão lecionar em determinado 

semestre. Geralmente os professores escolhem um tema ou uma problemática e 

desenvolvem o objetivo geral do Projeto Integrador, que deve se passível de 

participação de todos. Assim, cada docente deve elencar os objetivos específicos 

relativos aos conteúdos ministrados em sua disciplina, bem como as competências, 

habilidades e atitudes que devem ser desenvolvidas. 

Observando os princípios inerentes aos Projetos Integradores, percebemos que 

este é um ambiente propício para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares 

envolvendo temáticas de interesse geral, tais como questões relacionadas à cultura afro-

brasileira e indígena, direitos humanos, educação para o trânsito, educação alimentar e 

nutricional, legislação trabalhista, respeito e valorização do idoso, dentre outras 

temáticas que demandarem discussão no decorrer do curso, conforme prevê a 

legislação.  

O Projeto Integrador é desenvolvido em dois momentos, no 2º período (Projeto 

Integrador I) e no 3º período (Projeto Integrador II). O primeiro é norteado para uma 

pesquisa aberta sobre temas propostos, de forma que articulem as competências 

desenvolvidas pelos componentes curriculares do respectivo período, conforme 

regulamentação específica definida pela comunidade acadêmica. Esse tem duração de 

33 horas. Já o Projeto Integrador II tem duração de 67 horas e é norteado para a solução 

de um estudo de caso e/ou projeto de intervenção, relacionado às competências 

desenvolvidas nos 1º, 2º e 3º períodos letivos do curso. Isso objetiva desenvolver nos 

educandos a articulação de conhecimentos adquiridos nos componentes dos três 

períodos, conforme regulamentação específica definida pela comunidade acadêmica. De 
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acordo com PPP a carga horária total destinada aos Projetos Integradores soma um total 

de 100 horas diluídas nos componentes curriculares na matriz do curso, as quais são 

dedicadas à integração e interdisciplinaridade dos componentes curriculares. 

 Esses projetos prezam pela integração dos componentes curriculares dos cursos 

técnicos do Campus Itapetinga. Com base nesse documento a discussão sobre essa 

integração possibilita rever a proposta curricular na construção conjunta do 

conhecimento, de modo a contemplar a transversalidade com a formação básica 

articulada na forma integrada à habilitação profissional, contextualizada em 

conhecimentos, princípios e valores que possibilitem a busca pelo desenvolvimento 

integral do cidadão trabalhador.  

O Projeto Político Pedagógico traz discussões muito interessantes ao se referir à 

questão curricular, demonstrando a necessidade do currículo ser elaborado e 

implementado de modo articulado com o contexto de vida dos educandos. Isso 

evidencia uma preocupação da instituição em discutir o currículo de forma a promover 

uma possível melhoria no método de ensino concomitante com a formação dos sujeitos. 

No que diz respeito às discussões de currículo apresentadas no PPP podemos afirmar 

que o curso técnico em Meio Ambiente preza pela existência de um currículo 

problematizador, baseado no contexto sócio-cultural dos estudantes. Segundo esse 

documento:  

A flexibilização da estrutura curricular é o esteio da práxis pedagógica e da 

integração do currículo, pois propicia diálogo constante entre os componentes 

curriculares do Núcleo Estruturante, do eixo diversificado e do Núcleo 

Tecnológico, via Projeto Integrador, via atividades interdisciplinares, via 

interação com a comunidade, aprimorando o perfil do egresso, dentre outras 

ações (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2015, p. 18). 

 

 

Podemos dizer que a instituição entende que a flexibilização curricular é a base 

para a prática pedagógica e para a integração do currículo, pois possibilita o diálogo 

entre as diversas áreas do conhecimento através de diversas atividades, projetos e da 

interação com a comunidade. O curso entende aspectos como a interdisciplinaridade e a 

contextualização como algo que possibilita uma flexibilização do currículo. É notória a 

preocupação em promover um ensino pautado no contexto de vida dos discentes e na 

interdisciplinaridade do conhecimento. Essa inquietação em promover um currículo 

flexível é compreensível na medida em que a instituição entende que é necessário 

adaptar e/ou ajustar o currículo de acordo com as especificidades de cada localidade e 

de cada educando. Além disso, no estágio em que a sociedade se encontra, em que os 
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avanços científicos e tecnológicos acontecem de maneira muito rápida, não é mais 

cabível uma estrutura curricular rígida e inflexível. É necessário acompanhar aos 

avanços da sociedade e atender as especificidades advindas do ambiente escolar e da 

sociedade que se desenvolve em ritmo acelerado.  

 Nesse contexto, a Situação de Estudo como proposta de reorganização curricular 

segue a dinâmica de desenvolvimento da área de Ensino de Ciências que tem buscado 

nos últimos anos alternativas de ensino que possibilitem uma reconfiguração do 

currículo escolar e a implementação de um ensino científico que atenda as novas 

demandas sociais da contemporaneidade. Para Maldaner e Zanon (2006) a SE pode ser 

entendida como uma orientação que visa contribuir com o ensino e com a formação 

escolar, buscando superar visões anteriores.  A SE busca a articulação entre os saberes e 

os conteúdos de ciências, bem como a relação com os demais saberes advindos do 

cotidiano dos educandos, além da tentativa de um ensino pautado na 

interdisciplinaridade, intercomplementaridade e pela transdisciplinaridade. Esses 

aspectos defendidos pela SE podem auxiliar nas discussões que a instituição propõe 

quando fala em estrutura curricular. Para o documento,  

 
No aspecto da flexibilização curricular, desenvolve-se o conhecimento de 

modo a explicitar as interrelações das diferentes áreas do conhecimento, de 

forma a atender aos anseios de fundamentação tanto acadêmica, quanto de 

ação social, reconhecendo assim os caminhos com diferentes trajetórias que 

apontam para a formação mais humana e integrada com o meio no qual está 

inserido (a) (PROJETOS POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2015, p. 20-21). 

  

Nessa perspectiva, podemos notar que a concepção de currículo flexível para a 

instituição educacional “[...] significa implantar itinerários curriculares flexíveis, 

capazes de permitir a mobilidade acadêmica e ampliação dos itinerários formativos dos 

discentes, mediante aproveitamento de estudos e de conhecimentos anteriores” 

(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2015, p. 21). De modo geral, o PPP do curso 

técnico em Meio Ambiente ressalta que tem como meta educacional formar 

profissionais éticos, capazes de compreender a diversidade humana e ambiental, 

considerando o contexto social, econômico, cultural e os arranjos produtivos. Nesse 

sentido, Maldaner e Zanon (2006) defendem a inserção de um ensino pautado em temas 

amplos originários da vivência social dos alunos. Os autores propõem a articulação 

desses temas para a abordagem dos conteúdos, de modo que sua utilização se torne uma 

alternativa na busca por superar a disciplinaridade e contribuir para uma melhor 

articulação dos conteúdos entre e si e com os contextos de vivencia dos educandos. 
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No documento, o conceito de interdisciplinaridade é utilizado como meio de 

promover um ensino articulado/integrado, seja com o contexto de vida dos educandos 

seja com as demais áreas do conhecimento. Contudo, o termo contextualização aparece 

poucas vezes nas discussões. Uma das vezes quando se refere ao processo de ensino e 

aprendizagem, quando fala que a organização curricular deve se basear na abordagem 

metacognitiva que não mais aceita o acúmulo de saberes, mas defende a 

problematização, a contextualização e a proposição e/ou soluções de problemas.  

O outro trecho em que a palavra contextualização também aparece é quando o 

PPP se refere aos conteúdos dos componentes curriculares como norteadores do 

percurso formativo dos discentes. Afirma que o planejamento de cada componente 

curricular adota como princípio a contextualização dos componentes curriculares, 

explicitando a importância das teorias, procedimentos, técnicas e/ou instrumentos em 

articulação com temas gerais, específicos e situações do cotidiano e realidade. 

Percebemos que a estrutura curricular do curso valoriza os saberes prévios dos 

estudantes enquanto auxiliadores da aprendizagem. A SE também defende a valorização 

dos saberes cotidianos, destacando que não é adequado descrever o processo de ensino 

como uma substituição das ideias prévias dos alunos por ideias científicas.  

 
O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra 

pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo de 

desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história 

individual e história social (VIGOTSKI, 1998, p. 40). 

 

 

        De acordo com essa abordagem, as interações sociais e culturais são fatores 

decisivos para o desenvolvimento humano. Afirma também que na evolução do 

conhecimento os conceitos anteriores passam a conviver com os novos adquiridos no 

processo de ensino e aprendizagem. Isso é evidenciado no trabalho de Maldaner e 

Zanon (2006) quando ressaltam que o desenvolvimento de pesquisas educacionais 

relacionadas ao Ensino de Ciências tem mostrado que os estudantes levam para o 

ambiente escolar, várias ideais e explicações acerca dos fenômenos naturais, bem como 

dos artefatos tecnológicos. Para os autores essas ideias são fundamentais para o 

desenvolvimento da aprendizagem de ciências almejadas pela escola.  

          Para Vigotski (1998) os conceitos iniciais que foram construídos pela criança 

durante sua vida e em seu ambiente social, chamados de “espontâneos”, no decorrer do 

processo de escolarização são deslocados para o novo processo e então, nesse novo 

estágio, os conceitos da criança são transformados e sua estrutura é modificada. Daí 
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surge a importância de capacitar os estudantes para que eles saibam utilizar tais 

conhecimentos nos diferentes contextos. Assim, Maldaner e Zanon (2006) destacam que 

a proposta de organização do Ensino de Ciências a partir da Situação de Estudo 

possibilita a inserção contextualizada e inter-relacionada, dos eixos temáticos e dos 

conceitos centrais da área, além dos temas transversais como eixos articuladores de 

abordagens que extrapolem o âmbito conceitual do Ensino de Ciências. Dessa forma, a 

estrutura curricular deve ser representada como uma proposta aberta, passível de 

mudanças, que irá requerer constantes avaliações para um diagnóstico dos fatores 

positivos e negativos, de modo a atender as carências advindas do meio. 

O termo contextualização como algo inerente a um currículo flexível que busca 

atender a demanda social é também evidenciado quando o documento discute os 

Projetos Integradores. Mesmo o Projeto Pedagógico não enfatizando a discussão do 

conceito de contextualização, percebemos que essa questão está implicitamente 

apresentada, uma vez que a importância/ênfase que o documento dá ao contexto dos 

educandos é notável, ao tempo todo enfatizam a necessidade de se trabalhar através do 

contexto de vida do discente. Essa forma de contextualização visa por meio do estudo 

dos aspectos histórico-sociais da Ciência, a compreensão das relações dos 

conhecimentos técnico-científicos com o desenvolvimento social, cultural e econômico 

do país e também o reconhecimento e avaliação do caráter ético da Ciência.  

Por final, enfatizamos que a flexibilidade curricular apresentada no documento é 

um aspecto motivador para uma possível reestruturação nos currículos do ensino técnico 

MA por meio da Situação de Estudo. Por outro lado, entendemos que tal reestruturação 

do ponto de vista estrutural é um processo lento e contínuo. Devemos continuar na luta 

por uma educação de qualidade que contemple os indivíduos em seus amplos aspectos, 

respeitando as singularidades e especificidades de cada sujeito. 

4.1.4 Interdisciplinaridade  

 

 Mediante os avanços ocorridos na sociedade, em decorrência da evolução nos 

meios tecnológicos e científicos, torna-se necessária uma educação que desperte no 

educando a consciência crítica da sua realidade e, consequentemente, a possibilidade do 

desencadeamento de ações para transformá-la, em prol da igualdade social. Nessa 

concepção, através da interdisciplinaridade podemos promover discussões de situações 

problemas de forte teor social, buscando sempre o posicionamento e intervenção do 

aluno na realidade problematizada, de forma que mostre ao educando o seu potencial 
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enquanto agente de transformação social e promova a formação do aluno questionador, 

capaz de criticar e emancipar a sua realidade. Esse ensino pode ser potencializado 

através da articulação das diversas áreas do saber. Nesse tipo de ensino, o aprendiz é o 

protagonista, ele é um agente que pode resolver problemas e mudar a si mesmo e o 

mundo ao seu redor (COELHO e MARQUES, 2009). Nesse contexto, de acordo com o 

Projeto Político Pedagógico (2015, p. 20), 

 

A articulação entre as atividades curriculares teóricas e práticas é 

imprescindível, visto que a construção do conhecimento passa 

invariavelmente pela integração de partes da organização, tais como 

atividades de pesquisa, ações comunitárias, desenvolvimento de tecnologias, 

gestões participativas e exercício da democracia. 

 

Diante da reflexão levantada a partir do trecho retirado do documento, podemos 

inferir que o curso compreende a interdisciplinaridade como algo indispensável à 

formação integral do educando. Por isso, tenta desenvolver seu método de ensino 

baseado num ensino interdisciplinar, por acreditar que isso possa de fato contribuir para 

a formação dos estudantes. De acordo com Projeto Pedagógico a “[...] interlocução entre 

conhecimentos específicos e as outras áreas do saber envolve uma linguagem de 

conceitos, concepções e definições que permitem a formação integral do profissional” 

(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2015, p. 20). Percebemos uma preocupação 

com o desenvolvimento humano do profissional que se pretende formar, visando à 

formação de valores indispensáveis a vida em sociedade. A Situação de Estudo pode 

contribuir no sentido em que os autores enfatizam que,  

 
A interdisciplinaridade provoca vontade e compromisso de elaborar um 

contexto mais geral em que cada disciplina passa a ser dependente uma da 

outra, num enriquecimento recíproco e consequente transformação de formas 

simplificadas para formas mais complexas (BOFF et al., 2007, p.5). 

 

A Situação de Estudo, assim como o Projeto Político Pedagógico, também 

prioriza a abordagem dos conhecimentos científicos de forma interdisciplinar, pautada 

na articulação das disciplinas, numa relação de interdependência. É importante que a 

interdisciplinaridade seja executada em um coletivo, pois assim sendo essa poderá 

contribuir mais efetivamente para a melhoria no ensino e na formação discente. Boff et 

al. (2007) ainda ressaltam que a interdisciplinaridade desperta um sentimento de 

vontade e comprometimento de desenvolver os conteúdos num contexto cada vez mais 
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global. Podemos perceber ainda que SE tenta desenvolver um ensino que se contrapõe a 

descontextualização, a compartimentalização e acúmulo de saberes.  

Nessa perspectiva, Boff et al. (2007, p.5) destacam que: “[...] os saberes 

disciplinares precisam ser tratados numa perspectiva integradora e a partir de um 

profundo engajamento da realidade de cada sujeito envolvido, num processo, que 

necessita estar em permanente criação e recriação”. Diante disso, segundo os autores, 

para romper com a forma tradicional de ensino é necessário a implementação de 

espaços para planejamento e reflexões no coletivo dos educadores das diferentes áreas 

do conhecimento, constituindo-se num ambiente de formação de educadores e 

educandos criativos, instigadores, inquietos e persistentes, que possibilitem a criação de 

condições para construção de novos significados. Ainda de acordo com Boff et al. 

(2007, p.4), 

O termo interdisciplinar, [...] significa uma profunda interação entre sujeitos 

de diferentes áreas e níveis do conhecimento. Significa dialogar/refletir na 

busca de compreensões sobre uma situação real/concreta em que os 

conteúdos escolares são estudados por serem necessários naquele contexto e 

por isso produzem sentidos para os estudantes. 
 
 

O PPP também compartilha dessa ideia quando ressalta que os componentes 

curriculares desenvolvidos em cada semestre letivo são trabalhados de forma integrada 

e numa relação de interlocução entre si e com a comunidade, na perspectiva da 

formação profissional que saiba lidar com os desafios contemporâneos, a exemplo da 

diversidade de povos, do pluralismo de ideias, do respeito ao conhecimento empírico e 

ao meio ambiente, contemplando as políticas de diversidade e inclusão (PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO, 201). Diante dos aspectos discutidos pelo PPP percebemos 

a utilização da interdisciplinaridade como um recurso potencializador para a formação 

dos indivíduos. Isso corrobora com o que a Situação de Estudo defende ao se referir que 

o currículo deve possibilitar a abordagem dos conteúdos de forma interdisciplinar, 

intercomplementar e transdisciplinar. Assim sendo, destacamos a real possibilidade da 

contribuição da Situação de Estudo para um currículo do curso técnico em Meio 

Ambiente pautado na integração do conhecimento. 

O Projeto Político Pedagógico do curso técnico em Meio Ambiente possui suas 

propostas alicerçadas na construção de um currículo flexível, colaborativo e reflexivo. 

Demonstra a importância de uma educação que promova a formação integral do 

educando, negando totalmente a simples transmissão e acúmulo de informações. Com 

isso, a proposta apresentada no PPP preza pela formação da cidadania, valorização ao 
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meio ambiente, bem como valorização das vivências dos estudantes. Preza ainda pela 

vivência em comunidade, respeito às diferenças e formação de um profissional apto a 

atuar no mercado de trabalho frente aos diversos avanços ocorridos na sociedade.  

Diante dos aspectos apresentados é possível afirmar que a Situação de Estudo 

muito tem a contribuir com as discussões apresentadas no Projeto Pedagógico. 

Teoricamente, a reorganização dos currículos do ensino técnico por meio da Situação de 

Estudo é uma possibilidade real e promissora. Dentre as contribuições que a SE pode 

proporcionar para uma reorganização nos currículos do ensino técnico, podemos citar a 

valorização do contexto sócio-histórico dos discentes enfatizada nos documentos. Na 

SE essa valorização é balizada pela Abordagem Histórico-Cultural de Vigotski, a qual 

defende que o indivíduo aprende na interação com o meio e, em alguns momentos é 

necessário o auxílio de um mediador para mediar a aprendizagem, que no caso da 

escola, seria o professor.  

Outro aspecto amplamente defendido na SE é o caráter interdisciplinar e 

transdisplinar através da articulação das diferentes áreas do saber, sobretudo as áreas de 

Ciências da Natureza, mais especificamente, as disciplinas de Química, Física e 

Biologia. Além disso, a proposta de reorganização curricular SE também defende 

veementemente um ensino contextualizado, de modo a contribuir para a formação da 

cidadania dos educandos e o trabalho coletivo através da ação conjunta da tríade 

professores da Educação Básica, professores universitários e licenciando das disciplinas 

de Química, Física e Biologia no desenvolvimento de SEs. Cabe ressaltar que a 

discussão central da proposta SE é a reorganização curricular através de temas, de modo 

a contribuir para um ensino mais contextualizado, interdisciplinar e problematizador. 

Isso possibilita romper com o método de ensino linear, fragmentado e 

compartimentalizado, ainda apresentado em muitas escolas. 

A partir da análise do Projeto Político Pedagógico do curso técnico Integrado em 

Meio Ambiente, bem como das discussões apresentadas, podemos afirmar que o curso 

técnico estudado já apresenta algumas iniciativas interdisciplinares e contextualizadas. 

Como por exemplo, os Projetos Integradores, pois esses projetos visam a participação 

dos discentes em atividades contextualizadas e articuladas com as diversas áreas do 

conhecimento. Enfatizamos que a Situação de Estudo é uma alternativa possível de ser 

implementada na Educação Técnica. Todavia é indispensável o entendimento de como 

os professores compreendem e vivenciam tais discussões suscitadas pelo Projeto 

Político Pedagógico do curso. Isto é, os professores conseguem implementar na prática 
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as discussões? Quais as dificuldades são encontradas para a execução do ensino 

defendido no PPP? Quais ações têm sido desenvolvidas? As reflexões levantadas no 

PPP nos permitem afirmar que é possível reorganizar o currículo da Educação Técnica 

por meio da SE. Entretanto, sabemos que na prática é bem diferente. Mediante isso, 

surge a importância de se compreender como os professores acolhem e vivenciam as 

reflexões apresentadas no Projeto Pedagógico, de modo a identificar possíveis 

dificuldades e potencialidades para uma possível reorganização do currículo do ensino 

técnico por meio da Situação de Estudo. 

Em síntese, percebemos que o documento apresenta discussões férteis para uma 

possível reorganização do currículo do curso técnico Integrado em Meio ambiente por 

meio da Situação de Estudo. Dentre as dimensões que se destacaram na análise e, que 

nos evidencia essa possibilidade, enfatizamos a questão da compreensão da educação 

como Prática Social, a defesa por um ensino interdisciplinar e flexível e o fato do 

Projeto Pedagógico evidenciar uma concepção de currículo como uma criação humana, 

não neutro. Essas questões nos possibilita acreditar que seja possível reorganizar o 

currículo do curso estudado, porem defendemos que seja imprescindível o entendimento 

de como os professores compreendem e vivenciam tais questões em sala de aula. 

 

4.2 Como os professores compreendem e vivenciam na prática as discussões 

apresentadas no Projeto Pedagógico  

 

Esta seção discute os dados produzidos com o questionário destinado aos 

professores. Com tal questionário objetivamos elucidar como os professores 

compreendem e vivenciam algumas discussões suscitadas pelo Projeto Político 

Pedagógico do curso e como os mesmos inserem em sua prática pedagógica o ensino 

proposto pelo documento. Dentre os aspectos investigados no questionário, destacamos 

a contextualização, a interdisciplinaridade, a prática docente e o currículo. Tendo em 

vista, que esses elementos se fazem imprescindíveis dentro de uma reorganização 

curricular por meio da Situação de Estudo. Com isso pretendemos identificar possíveis 

entraves e possibilidades de se reorganizar o currículo do curso técnico em Meio 

Ambiente por meio da SE, mediante a compreensão de como os professores acolhem e 

vivenciam tais questões em sala de aula.  

Para a análise e interpretação dos dados obtidos nos questionários, utilizamos a 

Análise Textual Discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2006). As perguntas dos 
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questionários foram fragmentadas e categorizadas de acordo com as unidades de 

sentido. Dessa forma, no processo de categorização identificamos três categorias 

emergentes de análise: Superando lacunas na Educação Técnica via integração e 

contextualização; Trabalho coletivo: Um caminho possível e necessário e Construindo 

o conhecimento a partir das reais necessidades dos alunos. Tais categorias serão 

discutidas na ordem especificada. Vale salientar que a análise não foi realizada de 

acordo com a sequência estabelecida nas questões e, sim pelos sentidos atribuídos nas 

respostas dos professores, as quais resultaram nas três categorias explicitadas 

anteriormente.  

É importante destacar que nessa etapa da pesquisa tivemos a colaboração dos 

professores de Geografia (PG), Português (PP), Artes (PA) e de Química (PQ) que 

lecionam no curso técnico Integrado em Meio Ambiente. Os docentes serão 

identificados nos diálogos como PG para professor de Geografia, PP para professor de 

Português e, assim sucessivamente. Os demais docentes não manifestaram interesse em 

participar desta etapa da pesquisa. Nesse sentido, temos a primeira categoria:  

4.2.1 Superando lacunas na Educação Técnica via integração e contextualização 

  

É importante que o Ensino de Ciências não se resuma apenas a apresentação de 

conceitos científicos, mas que de fato assuma sua responsabilidade social. A busca por 

propostas de ensino que visem o desenvolvimento cognitivo, a participação e a 

criticidade têm despertado o interesse de estudiosos, professores-pesquisadores e 

adeptos da educação. Muitas das vezes esses esforços resultam em grupos de pesquisa 

que visam melhorar alguns aspectos dessa área. Dentre os aspectos a serem melhorados 

se destacam, a formação inicial e continuada de professores, o processo de ensino e 

aprendizagem, a articulação entre a teoria e a prática, a contextualização dos 

conhecimentos, a produção de novos materiais didáticos, a interdisciplinaridade, a 

implantação de orientações curriculares que atendam melhor às necessidades 

intelectuais dos alunos em sua formação básica, dentre outras propostas que visam uma 

melhoria na qualidade do ensino (MALDANER e ZANON, 2006). 

Destacamos nessa categoria a contextualização e a interdisciplinaridade como dois 

dos princípios norteadores do Ensino de Ciências evidenciados nas respostas dos 

professores durante a análise dos questionários. Ultimamente notamos um esforço em se 

construir novas propostas curriculares baseadas na interdisciplinaridade e na 

contextualização, tendo como objetivo atingir nova qualidade educativa, tanto no que 
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diz respeito ao método de ensino como para a formação dos indivíduos. Não poderia ser 

diferente que alguns dos anseios apresentados pelos professores fossem a efetivação de 

um ensino técnico contextualizado e interdisciplinar. 

  Isso pode ser evidenciado em diversos momentos de suas respostas. Por 

exemplo, ao serem questionados como seria possível um ensino pautado na 

problematização, na contextualização e na proposição e/ou soluções de problemas, 

como defende o Projeto Político Pedagógico, o professor de Geografia respondeu:  

 
“Proporcionando ao discente a vinculação do conteúdo com sua realidade 

prática e/ou proporcionando ao mesmo uma possível necessidade do 

conteúdo num futuro profissional” (PG, grifo nosso).  

 

Ao vincular o conteúdo com a realidade prática subentendemos que o professor 

esteja promovendo um ensino contextualizado. De acordo com Silva (2007) a 

contextualização se apresenta como um meio de ensinar conceitos das ciências ligados à 

vivência dos estudantes, a qual pode ser entendida como um recurso pedagógico ou um 

princípio norteador. O autor ainda fala que a contextualização como princípio norteador 

é caracterizado pelas relações estabelecidas entre o que o aluno sabe sobre o contexto a 

ser estudado e os conteúdos específicos que servem de explicações e entendimento 

desse contexto. Respondendo a mesma questão, o professor de Química ressalta, 

 
O Ensino proposto é possível a partir da utilização de metodologias e 

abordagens que se alinhem a esta proposta, por exemplo, a utilização do 

método investigativo, Ensino baseado em problemas (PBL), estudo de caso, 

dentre outras alternativas que tem sido apresentadas e debatidas no cenário 

educacional. Entretanto, é necessária a formação continuada dos 

professores, para atuarem neste contexto (PQ, grifo nosso).  

 

Corroborando com o que PQ falou, destacamos ainda a Situação de Estudo como 

uma proposta potencialmente favorável para um ensino, contextualizado, 

interdisciplinar e problematizado. Contudo, percebemos que PG e PQ apresentam 

diferentes visões de contextualização. “Assim, trata-se de uma modalidade de 

organização do currículo escolar com caráter ao mesmo tempo contextual e conceitual 

que, partindo da vivência social dos estudantes, permite (re) significar conceitos 

científicos mediante interações histórico-culturais diversificadas” (LAUXEN, 

WIRZBICKI e ZANON, 2007, p. 2). Isso se faz necessário na medida em que é 

evidente a complexidade das tendências educativas, na atual sociedade, em que impõem 

uma nova compreensão e um novo tratamento à educação científica escolar.  
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Observamos que PQ menciona a utilização do método investigativo, o Ensino 

Baseado em Problemas (PBL) e o Estudo de Caso como algumas das alternativas para 

um ensino pautado na problematização, na contextualização e na proposição e/ou 

soluções de problemas. Tais alternativas também são mencionadas no PPP, o que nos 

indica que PQ tem estudos referentes às discussões trazidas no documento. Acreditamos 

que a Educação Básica deve ser capaz de contribuir na superação de insuficiências e 

inadequações amplamente apontadas, em especial na área das Ciências da Natureza. É 

nessa perspectiva que defendemos propostas de ensino que visem uma melhor mediação 

dos conhecimentos científicos por parte dos professores, de modo que possibilite uma 

melhor apropriação pelos educandos. 

Percebemos que PQ também destaca a necessidade da formação continuada de 

professores para atuar num contexto tão emblemático e adverso que é o ensino técnico. 

Isso pode representar uma limitação para a inserção da SE no âmbito da Educação 

Técnica. Assim, Araújo, Auth e Maldaner (2005, p. 2-3) ressaltam que “a constituição 

de sujeitos, imersos num contexto com mudanças profundas e rápidas, impõe a 

elaboração de propostas curriculares mais adequadas, que precisam ser implementadas e 

analisadas quanto aos seus limites e possibilidades”. Não estamos afirmando que a 

carência da profissionalização docente seja uma deficiência apenas da Educação 

Técnica, pois esta lacuna se encontra em todas as modalidades e etapas da educação, 

desde as series iniciais até o ensino superior, perpassando por todas as modalidades. 

Contudo, a angústia suscitada por PQ não pode passar despercebida aos nossos olhos. 

Nesse contexto, Boff et al. (2007, p. 10) afirmam que, 

 
Os espaços possibilitados e as discussões produzidas acerca da reorganização 

dos conteúdos escolares se configuram como locais ricos tanto na 

organização de currículo integrado quanto na formação docente. O trabalho 

coletivo amplia possibilidades para enfrentar questões relacionadas à 

fragmentação do conhecimento e a falta de articulação entre as disciplinas 

que constituem o currículo escolar. 

 

Nessa perspectiva é que a interdisciplinaridade vem sendo amplamente defendida 

na Educação Técnica como meio de integração entre as diferentes áreas do saber 

(SAVIANI, 2007; BULHÕES, 2011; CIAVATTA e RAMOS, 2011; BASSO e 

MANTOVANI, 2013). A ideia de um ensino interdisciplinar no ensino técnico aparece 

associada à possibilidade de superação do ensino excessivamente compartimentado e 

sem articulação entre os diversos campos do conhecimento. A tendência de um Ensino 

de Ciências integrado via interdisciplinaridade é cada vez mais forte. Essas discussões 
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estão relacionadas às mudanças nas formas de organização do trabalho e do 

conhecimento. A compreensão do mundo se tornou tão complexa e imbricada que não é 

mais possível uma visão de conhecimento segmentada e isolada. 

A necessidade de um ensino interdisciplinar pode ainda ser percebida na fala de 

PQ quando questionado se a organização curricular do curso poderia interferir na sua 

prática docente e, de que forma. O mesmo responde: 

 
Sim, pode interferir negativamente, quando não ocorre planejamento e 

correlação entre os conteúdos que fazem parte dos componentes 

curriculares, gerando repetição de assuntos e ausência de conhecimentos 

que são pré requisitos em determinadas disciplinas. Entretanto tem 

influência positiva quando a organização curricular permite a integração 

entre diferentes disciplinas, pois neste caso, o estudante passa a atribuir 

sentido aos conteúdos específicos, correlacionando-os com os temas que são 

tratados pela área técnica, e resultando na aprendizagem significativa (PQ, 

grifo nosso).  

 

O discurso de PQ evidencia que a estrutura curricular pode tanto ser um aliado 

para o ensino integrado como pode um entrave. Depende da forma como está 

estruturado e de como o processo é conduzido. Maldaner e Zanon (2006) destacam que 

a SE, como proposta curricular, visa superar a visão de ensino transmissivo, disciplinar 

e distante da realidade dos alunos, rompendo com a sequência linear e fragmentada dos 

conteúdos estabelecidos. Lauxen, Wirzbicki e Zanon (2007) enfatizam que 

provavelmente vinculado a tal método de ensino, está o baixo nível de aprendizagem 

propiciada por currículos configurados como mera justaposição de disciplinas auto-

suficientes, como “grades nas quais conhecimentos científicos reduzidos a fragmentos 

desarticulados se acham compartimentados, fechados em si mesmos e incomunicáveis 

com as demais regiões do saber” (MARQUES, 1992, p. 554). É nesse contexto que 

Maldaner e Zanon (2006) ressaltam que a SE fornece liberdade aos professores para 

planejarem um currículo interdisciplinar, que atenda às necessidades dos seus alunos. 

Os professores de Português e de Artes também destacaram no questionário, além 

da necessidade, a dificuldade de um ensino integrado no curso técnico em Meio 

Ambiente e, consequentemente na Educação Técnica. Segundo os mesmos, a falta de 

articulação entre os conteúdos acaba interferindo no desenvolvimento de atividades em 

sala de aula, sobretudo porque muitas das atividades necessitam da colaboração dos 

demais professores para sua efetivação. Esse fato fica evidente quando esses foram 

questionados sobre quais seriam os desafios encontrados para o desenvolvimento das 
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atividades em sala de aula, sobretudo, no que diz respeito à articulação das disciplinas. 

Assim, os professores responderam: 

 
“Tornar efetivo os projetos integradores e interdisciplinares” (PP, grifo 

nosso).  

“A falta de estrutura adequada a cada abordagem teórica e, sobretudo, 

prática. Além da inaplicabilidade da tão "sonhada" interdisciplinaridade” 

(PA, grifo nosso). 

  

 

Essas respostas demonstram a dificuldade que os professores encontram para 

implementarem um ensino interdisciplinar em suas aulas. A resposta de PP nos chama a 

atenção, pois parece evidenciar que os Projetos Integradores apresentados no Projeto 

Pedagógico do curso não acontecem de fato na prática. Um fato intrigante é que os 

professores não falaram como acontecem na prática essa atividade, o que nos dá a 

entender que este ainda não é efetivo. O discurso de PA também denuncia esse fato, 

pois se refere à interdisciplinaridade como um sonho, algo que está além da sala de aula, 

inatingível. Esse fato nos intriga pelo fato de PA ter participado da comissão de 

elaboração do Projeto Pedagógico do curso e, mesmo assim ainda “enxerga” a 

interdisciplinaridade como um sonho. Na análise do Projeto Pedagógico do curso de 

Meio Ambiente os Projetos Integradores aparecem como um ambiente propício para o 

desenvolvimento de atividades interdisciplinares e de integração que deve envolver 

temáticas de interesse geral. No entanto, pelas respostas dos professores PP e PA isso 

não está acontecendo.  

Uma das possíveis soluções para romper com a tradicional forma de ensino seria 

“[...] a implementação de espaços para planejamento e reflexões no coletivo dos 

educadores de diferentes áreas, constituindo-se num espaço de formação de educadores 

e educandos criativos, instigadores, inquietos e persistentes [...]” (BOFF et al., 2007, p. 

7). Dessa forma, a união dos professores das diversas áreas poderia ser uma alternativa 

para a inserção da interdisciplinaridade e, consequentemente efetivação dos Projetos 

Integradores. Essa dificuldade em colocar em prática um ensino interdisciplinar nas 

atividades em sala de aula é também ressaltada por PQ, como podemos observar no 

trecho que segue: 

O principal desafio é colocar em prática a integração nas atividades em 

sala de aula. Algumas experiências indicam a superioridade de realização 

das atividades integradas, mas para desenvolvimento algumas questões são 

importantes, podendo representar dificuldades de execução: envolvimento 

inicial dos professores para planejamento diante de demandas de ensino, 

pesquisa, extensão e administração, logística de aulas práticas, necessidade 

de romper com paradigmas tradicionais, como o cumprimento fiel de 
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conteúdos do plano de ensino. Embora existam estes desafios, é necessário 

e urgente o aumento de atividades em que ocorra esta articulação (PQ, 

grifo nosso).  

 

Chamamos novamente a atenção para a importância de se investigar na prática 

como os professores vivenciam as discussões apresentadas no Projeto Pedagógico. 

Compreender na prática as dificuldades de implementar o que o documento defende 

também nos possibilita entender como seria a inserção da SE no ensino técnico, quais 

seriam os entraves, as possibilidades e as mudanças a serem feitas. Em seu discurso PQ 

novamente evidencia algumas dificuldades para a integração dos conhecimentos. É 

nesse contexto que Auth et al. (2004) destacam que a concepção disciplinar ainda é 

muito forte, teve e tem a sua razão de ser. Contudo, atualmente se tem evidenciado 

muita insatisfação com os resultados atuais dessa prática, sobretudo, na Educação 

Básica, uma vez que o meio social no qual os jovens convivem, exige novos tipos de 

pensamento, mais complexos e globalizados.  

Auth et al. (2004) defende uma concepção de currículo que considere o programa 

de ensino integrado à vida social, cultural e de vivência dos sujeitos nele engajados na 

forma de SE. Significa abordar os conteúdos disciplinares de modo interdisciplinar, 

contribuindo para a produção de sentidos e significados cada vez mais complexos tanto 

para os professores como para os alunos da Educação Básica. Tendo em vista isso, Boff 

et al. (2007, p. 4) destacam que, 

O termo interdisciplinar, para nós significa uma profunda interação entre 

sujeitos de diferentes áreas e níveis do conhecimento. Significa 

dialogar/refletir na busca de compreensões sobre uma situação real/concreta 

em que os conteúdos escolares são estudados por serem necessários naquele 

contexto e por isso produzem sentidos para os estudantes. 

  

Para a implantação da integração curricular é necessário a colaboração de todos 

numa rede de diálogo, construção e reconstrução de saberes. No discurso de PQ foi 

possível identificar algumas dificuldades encontradas, como a formação docente, a 

articulação da tríade Ensino-Pesquisa-Extensão, o pensamento hegemônico do ensino 

propedêutico, entre outros aspectos. Tais limites do ponto de vista da Situação de 

Estudo já são previsíveis e, são aspectos em via de serem superados. A superação de tais 

desafios se faz imprescindível para a reorganização do currículo por meio da SE. Com 

isso, no intuito de identificar se os professores desenvolvem alguma iniciativa para um 

ensino integrado, perguntamos se os mesmos executavam ou desenvolviam alguma 
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atividade ou ação para a articulação entre as disciplinas. Dessa forma, o professor de 

Geografia destacou:  

“Sim. A Geografia estuda a organização do espaço geográfico, sendo 

indispensável uma visão sistêmica para compreender suas facetas. 

Beber em outras fontes é uma tônica da Geografia” (PG, grifo nosso). 

 

Nesse mesmo sentido, PQ responde:  

 
Sim, com professores da área técnica, mas ainda não rotineiramente. Por 

exemplo, foi desenvolvida uma atividade com a professora de 

Empreendedorismo, sobre o tema “produção artesanal de sabão”, na qual 

os estudantes realizaram a parte prática no laboratório, estudando a reação 

de saponificação, aliado as questões de empreendedorismo e de conservação 

do meio ambiente (foi utilizado resíduo de óleo de fritura e foram elaboradas 

formas utilizando-se material reciclado). Desta integração uma das alunas 

se propôs a construir uma máquina para fazer o sabão com materiais 

reciclados, atividade que foi apresentada na Semana de Ciência e 

Tecnologia pela estudante de primeiro ano. É evidente que a realização de 

atividades desta natureza contribuem para a aprendizagem, mas também 

despertam o interesse dos alunos e permitem ações criativas, contribuindo 

para formação de cidadãos críticos, e o curso de meio ambiente pelos temas 

que aborda é propício a estas ações (PQ, grifo nosso).  

 

Percebemos que o professor de Geografia não citou nenhum exemplo de atividade 

que desenvolve para contribuir com a integração do ensino. Contudo, o professor de 

Química por sua vez, citou um exemplo de atividade desenvolvida em sala de aula 

juntamente com a professora de Empreendedorismo, onde é possível notar algumas 

iniciativas por parte de alguns professores para inserir a interdisciplinaridade no 

contexto do ensino técnico. PQ destaca que atividades desse perfil, em que professores 

das diferentes disciplinas se unem para abordar um conteúdo de forma mais ampla 

possibilita aprendizagens mais efetivas aos discentes. Ressalta ainda que desperta o 

interesse, a consciência crítica e, consequentemente contribui para a formação cidadã. 

Nesse contexto Lauxen, Wirzbicki e Zanon (2007, p. 2) também defendem um ensino 

pautado na significação de conceitos, na problematização, na contextualização e na 

interdisciplinaridade. Isso é evidenciado quando os autores afirmam que, 

 
Numa SE, a característica interdisciplinar do ensino e da formação escolar 

decorre do caráter contextual da abordagem de conceitos, na medida em que 

os componentes curriculares co-participam, mediando o acesso a estilos 

próprios de linguagem e significação conceitual, em processos de inter-

relação dinamicamente articulados de explicação sobre situações reais, 

necessárias de serem problematizadas e tematizadas, em suas complexidades, 

ou seja, levando em conta a pluralidade de saberes socialmente produzidos 

que co-participam nas compreensões. 
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Ainda de acordo com os autores, em processos de planejamento de ações de 

ensino, em uma Situação de Estudo a interdisciplinaridade só é efetiva pela co-

participação visível de cada campo disciplinar numa compreensão do real em estudo. O 

estudo da realidade deve implicar em formas de uso, pelos estudantes, de linguagens e 

significados conceituais configurados, como conhecimentos que contemplem redes de 

relações conceituais que transcendam as barreiras de cada fronteira específica do saber, 

apontando, assim, para abordagens com características transdisciplinares. Lauxen, 

Wirzbicki e Zanon (2007) também enfatizam além da riqueza conceitual, a riqueza 

contextual, em que diferentes temáticas vêm sendo planejadas e implementadas em 

forma de SEs. Dentre as temáticas destacamos, Alimentos, Lixo, Ar Atmosférico, 

Câncer, Água e Vida, Microbacias, Propriedade Rural, Percepções Sensoriais, 

Aquecimento Global do Planeta, Dengue e Leptospirose, entre outras temáticas 

possíveis de serem trabalhadas em diferentes contextos, inclusive no ensino técnico. 

Ao PQ ser questionado sobre o que deveria estar presente na prática docente para 

que seja possível uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem concomitante 

com a contribuição na formação do estudante enquanto cidadão, o mesmo destacou a 

importância da disposição do professor para uma formação continuada. Para PQ é 

importante que o professor esteja sempre em busca de novas metodologias diferenciadas 

que visem auxiliar na formação da cidadania dos educandos.  Para isso, PQ chama a 

atenção para a importância da integração dos cursos técnicos do instituto. Como pode 

ser observado no trecho que segue, 

 

O principal é disponibilidade do professor para formação continua e o apoio 

institucional para que seja possível colocar em prática ações para atingir 

estes objetivos. A formação de cidadãos críticos e preparados para o 

mercado de trabalho é possível com uma prática docente aliada a estes 

propósitos, onde sejam utilizadas metodologias específicas. Embora seja 

necessário avançar na integração nos cursos técnicos do IF Baiano, a 

formação de cidadãos reflexivos é um resultado que já se tem obtido nos 

últimos anos, pelo engajamento dos professores nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão (PQ, grifo nosso). 

 

O que PQ fala é justamente o que Frison et al. (2007) defendem ao dizer que para 

propiciar o diálogo entre a vivência dos estudantes e as explicações das ciências como 

um saber estruturado é necessário que os professores estejam atentos aos diferentes 

anseios dos educandos, para problematizar e proporcionar a construção de conceitos 

científicos a partir da valorização daquilo que eles já sabem e, para isso é extremamente 

importante uma constante profissionalização docente. Para Bulhões et al. (2011) é muito 
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importante o diálogo entre professores da Educação Técnica, sobretudo por que nessa 

modalidade de ensino a compartimentalização dos conteúdos é evidenciada pelas 

disciplinas específicas versus disciplinas gerais. 

É nesse sentido que Fazenda (2012) defende que a interdisciplinaridade deve 

servir de maneira eficiente para o alcance dos objetivos educacionais propostos, 

auxiliando no desenvolvimento de habilidades e competências nos alunos, de modo que 

esses possam atuar na sociedade com os conhecimentos básicos necessários. Para o 

autor a prática interdisciplinar possibilita a integração e o diálogo contínuo entre os 

professores das diversas áreas do saber, e auxilia o educando a “aprender a aprender” e 

a pensar. Além disso, contribui para que o estudante desenvolva a habilidade de 

relacionar o conhecimento adquirido na escola com dados de sua experiência cotidiana, 

dando significado ao que foi aprendido em sala de aula. Isto é, quando o educando 

consegue captar o significado, faz a ponte entre teoria e prática e consegue fundamentar 

critica e cientificamente (BRASIL, 2000, p. 74).  

Para que a escola atinja seus objetivos de forma efetiva é preciso articular as 

disciplinas umas às outras, interligando, contextualizando e globalizando os saberes até 

então fragmentados e compartimentados (MORIN, 2012). A utilização de conteúdos 

interdisciplinares e contextualizados desperta o interesse dos alunos, possibilitando 

entendimentos mais complexos.  

Dessa forma, a SE pode proporcionar uma compreensão mais ampla de um 

contexto prático. Os estudantes e professores passam a ser autores dos currículos de 

ensino, o que lhes permite questionar o papel de professor, de aluno, de conhecimento, 

de ciências, de contexto social, dentre outros aspectos. Não queremos apresentar a SE 

como a “salvadora do Ensino de Ciências”, mas enfatizamos que ela tem potencial para 

contribuir na integração do conhecimento apresentado nas escolas. 

4.2.2 Trabalho coletivo: Um caminho possível e necessário 

 

Esta categoria surgiu como uma necessidade levantada pelos próprios professores, 

os quais evidenciaram o trabalho coletivo como um aspecto indispensável a integração 

curricular. Os professores destacam que a cooperação entre os professores possibilita 

um ensino mais significativo e um trabalho pedagógico mais democrático. Com isso, 

destacam o trabalho coletivo para a concretização de um ensino problematizado, 

contextualizado e interdisciplinar. Esse fato é observado quando o professor de Artes 

responde como seria possível um ensino pautado na problematização, na 
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contextualização e na proposição e/ou soluções de problemas, como defende o Projeto 

Político Pedagógico, o mesmo destacou: 

 
“Com o total compromisso da equipe gestora, articulado entre 

servidores, discentes e comunidade externa” (PA). 

 

Da mesma forma, o professor de Geografia enfatiza ao ser questionado sobre 

quais os desafios são encontrados para o desenvolvimento das atividades em sala de 

aula, sobretudo, no que diz respeito à articulação das disciplinas. Segundo PG o 

principal motivo da falta de articulação das disciplinas é a, 

 
“[...] carência de espaços de diálogos e principalmente a formação filosófica 

sem sintonia com essa ideia” (PG). 

 

 Tanto o professor de Artes como o de Geografia destacaram a necessidade do 

trabalho coletivo no curso técnico em Meio Ambiente. Como podemos perceber na 

análise do Projeto Pedagógico, o documento tem um discurso muito forte acerca da 

integração do conhecimento. Entretanto, na prática essa articulação se torna um desafio 

para os professores, sobretudo, pela dificuldade que os mesmos possuem de trabalhar 

em grupo. Essa dificuldade em trabalhar no coletivo pode estar associada a estrutura do 

curso, a falta de incentivo ou como mencionado por muitos professores pelo fato da 

formação inicial ser pautada num ensino linear, fragmentado e compartimentalizado. 

Mesmo diante de tais dificuldades os professores ressaltam a importância de se 

promover um trabalho coletivo desde o planejamento das aulas até o processo 

avaliativo. Assim Boff, Pino e Araújo (2010, p. 146) ressaltam que, 

 
Acredita-se que o diálogo entre pessoas com diferentes concepções de mundo 

e o estabelecimento de relações cotidianas com os meios, o natural e o 

construído pelos seres humanos, poderá apontar diretrizes para o 

enfrentamento das dificuldades ambientais, da fragmentação do 

conhecimento e da formação de professores. 

 

Percebemos também em algumas falas dos professores que a deficiência do 

ensino sempre “respinga” na formação de professores. Nesse contexto Pena (2011) 

destaca que a formação de professores para a Educação Técnica possui especificidades e 

singularidades que a caracterizam. Essa modalidade de Ensino na Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFET), é formada por um corpo 

docente composto em sua maioria por profissionais com diferentes formações na 

graduação, como Física, Engenharia, Artes, Administração, dentre outras. Grande parte 
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desses profissionais possui qualificação em cursos de mestrado e doutorado em diversas 

áreas de conhecimento. Ainda de acordo com a autora os professores que lecionam no 

ensino técnico são altamente qualificados em suas áreas técnicas e específicas, contudo 

têm uma deficiência muito grande na formação pedagógica.  

Pena (2011) ressalta que a falta de conhecimentos pedagógicos pode contribuir 

para um método de ensino tecnicista. Esse fato chama a atenção para a necessidade de 

estudos que busquem compreender os pressupostos que orientam e norteiam a formação 

de professores para a Educação Técnica, de modo a desenvolver propostas de ensino 

que visem superar não somente a compartimentalização do ensino como também o 

isolamento docente. Assim, Marcelo García (1992) enfatiza que o diálogo entre colegas 

da mesma profissão contribui para romper o isolamento do professor, gerando uma rede 

integrada de conhecimentos. 

A importância por espaços de diálogo e trabalho coletivo também é enfatizada 

pelos professores de Artes e de Português quando questionamos se executavam ou 

desenvolviam alguma atividade ou ação para a articulação entre as disciplinas. Os 

professores responderam respectivamente:  

 

“Participação direta nos projetos de ensino, pesquisa e extensão a exemplo 

da Mostra de Arte e Mostra Científica, dentre outros eventos” (PA, grifo 

nosso). 

 “Reflexões sobre o ensino através de grupo de pesquisa, promovendo 

projetos e ações específicas” (PP, grifo nosso). 

 

Percebemos nos discursos dos professores a necessidade da articulação entre os 

diversos segmentos que compõem o ensino. Por outro lado, os docentes não citam 

nenhum exemplo efetivo de atividades interdisciplinares em sala de aula, apenas fazem 

menção de algumas iniciativas que podem ser feitas, a exemplo de grupos de pesquisa e 

projetos de pesquisa, ensino e extensão.  Talvez porque tais atividades interdisciplinares 

não ocorrem. Isso é importante, porém é indispensável à prática em sala de aula. Além 

disso, notamos que as concepções de ações para promover um ensino interdisciplinar 

são diferentes para cada professor. 

Frison et al. (2007) defendem que a criação de espaços coletivos de planejamento, 

pesquisa e ação proporciona momentos de reflexão e mudanças nas práticas 

pedagógicas. A mudança na maneira como o professor conduz o aprendizado se faz 

necessário na medida em que os conteúdos escolares são trabalhados de forma 

descontextualizada, distante da realidade do aluno e de modo não problematizado, o 
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aluno não se sente desafiado a buscar novos conhecimentos para compreender uma 

situação real e isso contribui para a sua falta de interesse em participar das atividades 

propostas.  

De acordo com Carvalho e Gil-Pérez (2006) é importante proporcionar aos 

professores um trabalho coletivo, até mesmo para que esses possam refletir sobre suas 

práticas. Para os autores: “o essencial é que possa ter-se um trabalho coletivo em todo 

processo de ensino/aprendizagem: da preparação das aulas até a avaliação” (p. 19). 

Quando se refere a Educação Técnica essa coletividade se mostra indispensável, uma 

vez que nem sempre esses profissionais possuem formação pedagógica. Além disso, 

ainda há uma dicotomia entre formação geral e específica, o que acaba contribuindo 

para um ensino fragmentado, compartimentalizado e, consequentemente tecnicista. 

Nesse contexto, Carvalho e Gil-Pérez (2006) ressaltam a necessidade de orientar o 

processo de ensino para um trabalho coletivo de inovação, pesquisa e formação 

permanente, de modo a promover um ensino mais profícuo para os estudantes.  

É nesse sentido que propomos a Situação de Estudo que visa além da 

contextualização, interdisciplinaridade, valorização do contexto sócio-cultural, também 

objetiva o trabalho coletivo, uma vez que para o desenvolvimento da SE é necessário o 

trabalho em grupo dos professores das diversas áreas do saber. Sendo imprescindível a 

colaboração entre os professores, licenciandos (formação inicial), professores da 

Educação Básica (formação continuada) e os professores universitários (professores 

formadores), possibilitando assim um trabalho coletivo desde a criação até a 

implementação da proposta. Mesmo a Situação de Estudo estando inserida em um 

ambiente compartimentado, por hipótese a proposta impulsiona que o ensino seja 

integrado. A prática interdisciplinar pressupõe a superação do individualismo tanto dos 

sujeitos envolvidos no trabalho educativo quanto dos conhecimentos que necessitam da 

articulação e inter-relação no processo de ensino e aprendizagem. 

 

4.2.3 Construindo o conhecimento a partir das reais necessidades dos alunos  

 

Mesmo diante de tantos estudos e abordagens de ensino, ainda é grande o número 

de programas escolares que não consideram relevante a abordagem de situações 

significativas em sala de aula. É em decorrência disso que ainda são encontradas, em 

algumas escolas, organizações curriculares descontextualizadas, lineares e 

fragmentadas, distantes das necessidades do aluno de discutir e entender o mundo no 

qual está inserido.  Essa dificuldade de articulação entre as diversas áreas do saber 



118 

 

“sinaliza para a necessidade de se repensar a atual organização dos currículos escolares, 

em uma perspectiva em que questões relacionadas à realidade do aluno passem a 

integrar o ensino de Ciências” (HALMENSCHLAGER, 2011, p. 11). É notório que o 

método de ensino propedêutico limita a formação do aluno. Ainda de acordo com a 

autora, o Ensino de Ciências deve ir além da preparação profissional e da preparação 

para o ingresso no ensino superior, esse deve assumir seu papel social e contribuir 

também para a preparação integral do estudante.  

É perceptível que essa discussão também permeia a Educação Técnica, pois a 

preocupação com a necessidade de um ensino pautado nas reais necessidades dos alunos 

foi muito evidente nos discursos dos professores do curso estudado. Podemos perceber 

isso na resposta do professor de Português, ao ser questionado como seria possível um 

ensino pautado na problematização, na contextualização e na proposição e/ou soluções 

de problemas, como defende o Projeto Político Pedagógico do curso. Assim PP 

respondeu: 

“Um ensino que vise atender além dos conhecimentos tradicionais, atenda a 

procurar solucionar problemas de sua comunidade mais próxima e a 

sociedade” (PP, grifo nosso). 

 

Na SE essa questão é respaldada pela Abordagem Histórico-Cultural de Vigotski 

quando discute a relação entre conceitos cotidianos e científicos, enfatizando que estes 

últimos permitem a visão mais generalizante, a nova formação mental de abstração e 

auxilia na formação de novas faculdades mentais superiores que são fundamentais para 

a compreensão da organização do mundo com base nos conhecimentos científicos. Para 

que isso ocorra, é necessário que o processo aconteça com a mediação do outro e com a 

mediação dos significados produzidos para os conceitos científicos nas interações 

sociais (VIGOSTKI, 2001).  

Essa mediação para que o ensino proposto por PP aconteça deve ser feita de modo 

que o aluno internalize os conhecimentos adquiridos no ambiente escolar e consiga 

aplicá-los em sua realidade prática, de modo que saibam utilizar tais conceitos para 

resolver diferentes problemas que possam surgir dos mais diversos contextos. Quando o 

aluno internaliza o conhecimento, ele se apropria e utiliza de maneira voluntária e 

independente. É imprescindível que o estudante consiga fazer a transposição dos 

conhecimentos científicos para a sua vida fora da escola. Para isso, os conteúdos devem 

ser abordados articulados com situações reais de suas vivências, valorizando a Zona de 

Desenvolvimento Potencial e a Zona de Desenvolvimento Proximal (OLIVEIRA, 
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2008). Ao formular o conceito de zona proximal, Vigotski mostrou que o bom ensino é 

aquele que estimula o indivíduo a atingir um nível de compreensão e habilidade que 

ainda não domina completamente, exigindo dele um novo conhecimento. Dessa forma, 

ensinar o que o aluno já sabe pouco acrescenta para o desenvolvimento de sua estrutura 

cognitiva. 

A escola deve valorizar os conhecimentos prévios, trabalhar a partir deles, 

estimular as habilidades e potencialidades dando a possibilidade do estudante superar 

suas capacidades e ir além do seu desenvolvimento e aprendizado. É preciso investir no 

desenvolvimento de uma linguagem adequada, contextualizada, num ambiente natural 

em situações reais de interação social. Essa deve ser a preocupação central do Ensino de 

Ciências, pois de nada vale o aluno adquirir informações, sendo que não sabe usar para 

seu beneficio próprio e da própria sociedade. Essa questão é levada em consideração na 

Situação de Estudo como de fundamental importância para a aprendizagem do aluno. 

Nesse sentido, o professor de Português quando questionado se a organização 

curricular do curso poderia interferir na sua prática docente, afirmou que, 

 

“A organização curricular deve estar associada às demandas da 

comunidade” (PP, grifo nosso). 

 

Na perspectiva da Abordagem Histórico-Cultural de Vigotski, o aluno é visto 

como sujeito ativo de seu processo de formação e desenvolvimento intelectual, social e 

afetivo. O professor cumpre o papel de mediador desse processo proporcionando e 

favorecendo as inter-relações entre o sujeito, o aluno, e o objeto de seu conhecimento, 

que é o conteúdo escolar. Nessa perspectiva, os conhecimentos cotidianos do aluno são 

muito importantes para a aprendizagem dos conceitos científicos. A formação integral 

ou formação omnilateral no ensino técnico, como defende Ramos (2008), deve incluir 

além do domínio dos conteúdos universais sistematizados, o desenvolvimento do senso 

crítico, a capacidade de julgamento e de compreender e discutir situações reais e 

fenômenos do seu contexto de vida, ou seja, é necessário que o aluno tenha autonomia 

na construção do conhecimento.  

O novo perfil de Educação Básica almejada atualmente “desafia a comunidade 

educacional a pôr em prática propostas que superem as limitações do antigo ensino 

médio, organizado em duas principais tradições formativas, a pré-universitária e a 

profissionalizante” (BRASIL, 2002, p.5). Essa discussão se faz necessária na Educação 

Técnica, sobretudo pela dualidade entre formação geral e formação específica. Assim 
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sendo, se faz necessário repensar a organização curricular nas escolas brasileiras, de 

modo que possibilite a construção do conhecimento por parte dos estudantes e o 

desenvolvimento de competências necessárias para entender e intervir de maneira 

consciente em sua realidade. Para isso, é proposto um ensino pautado na 

contextualização e na interdisciplinaridade, possibilitando fazer relações entre as 

diferentes áreas do conhecimento. Uma das possibilidades apontadas para atender a essa 

demanda é a organização do programa escolar a partir de temas, ou seja, uma 

organização curricular balizada na Abordagem Temática, defendida nesse trabalho sob a 

forma de Situações de Estudo. 

Quando questionados sobre o que deve estar presente na prática docente para que 

seja possível uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem concomitante com a 

contribuição na formação do estudante enquanto cidadão, os professores de Geografia, 

Artes e Português responderam respectivamente: 

 

“Compromisso, Lastro teórico-metodológico voltado para a construção do 

conhecimento pautado nas reais necessidades do discente” (PG, grifo 

nosso). 

“Coerência entre a real necessidade do estudante com o plano de curso 

proposto, bem como maior e melhor acompanhamento da equipe 

pedagógica quanto à efetivação dessa prática” (PA, grifo nosso).  

 “Um olhar mais cuidadoso para atender também aos anseios da sociedade 

e a solução de problemas” (PP, grifo nosso). 

 

Isso, como já citado anteriormente, pode ser auxiliado por meio das contribuições 

de Vigotski quando fala que a criança, no caso o aluno, deve sempre ser levado a um 

nível de abstração cada vez maior de modo que isso proporcione um melhor 

desenvolvimento cognitivo. Na SE as temáticas trabalhadas visam uma contextualização 

problematizada, de modo a suscitar nos alunos a busca pelo conhecimento. Contudo, 

entendemos que para que haja interesse por parte dos alunos é necessário que a situação 

em estudo desperte motivação dos mesmos. Essa motivação pode ser fomentada por 

meio de situações do contexto de vida, em que consigam ver sentido no que aprende. 

Segundo Rego (2002) os pressupostos vigotskianos defendem que o ser humano 

se desenvolve na interação com o outro e com seu meio social e, que as funções 

psicológicas superiores emergem dessa interação. O desenvolvimento do psiquismo 

humano sempre acontece pela mediação do outro. Quando o conhecimento se 

internaliza, tais processos começam a ocorrer sem a intermediação de outras pessoas. 

Nesse sentido, na medida em que o aluno internaliza o conhecimento ele consegue 
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aplicar esse conhecimento em diferentes contextos. Contudo, o aluno é quem deve sentir 

a necessidade de buscar os conhecimentos necessários para a compreensão da situação 

em estudo. Para estimular essa busca o professor pode utilizar de seu próprio contexto, 

problematizando-o.  

Vigotski (2000) ressalta que o meio no qual o aluno está inserido precisa exigir, 

desafiar e estimular o intelecto do adolescente, pois caso contrário o pensamento 

conceitual poderá se atrasar, ou até mesmo não se completar. Isto é, poderá não alcançar 

estágios mais avançados do raciocínio. Daí surge também à importância da cooperação 

de todas as áreas do saber para compreender o contexto de modo geral, e não em partes. 

Nessa perspectiva, Cruz (2004) defende que as abordagens educacionais devem estar 

sintonizadas com o contexto de vida dos estudantes, pois é indispensável à utilização de 

práticas e temas socialmente significativos que possibilite ao aluno participar 

ativamente na construção de seu conhecimento, tornando-se capaz de transformar sua 

própria realidade.  É nesse contexto que a Situação de Estudo defende uma perspectiva 

de trabalho pedagógico que permita ao sujeito compreender todas as interfaces do 

movimento histórico-social, rompendo com a fragmentação do conhecimento, do 

pensamento e do seu próprio contexto desfavorável.  

De modo geral, as respostas dos questionários nos revelam alguns elementos que 

são imprescindíveis para que o ensino técnico consiga atingir certo nível de integração. 

Dentre as necessidades apresentadas e, que a Situação de Estudo pode contribuir para a 

superação, destacamos a contextualização; a integração, que neste estudo assume o 

mesmo caráter que interdisciplinaridade; o trabalho coletivo e a importância dos 

conteúdos emergirem da necessidade dos alunos, de modo a ter significado para os 

mesmos. No questionário evidenciamos que os professores apontaram caminhos para a 

melhoria no ensino técnico. Defendemos que essa alternativa pode ser a SE, uma vez 

que percebemos que muitas das necessidades apresentadas pelos professores, estão 

imbricadas na proposta. 

Percebemos ainda que mesmo os discursos dos professores apontando possíveis 

necessidades, que por sinal a SE consegue atender, identificamos nas falas dos 

professores que ao mesmo tempo em que são potencialidades da proposta, são também 

limitações. Uma vez que, os professores também demonstram dificuldade de 

implementar um ensino contextualizado, integrado e pautado nas reais necessidades dos 

alunos. Pensando nisso, para melhor compreender possíveis implicações de se 

reorganizar o currículo do curso técnico em Meio Ambiente por meio da SE, 
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proporcionamos aos professores um momento de vivência com alguns pressupostos da 

proposta.  

 

4.3 Vivenciando a Situação de Estudo na Educação Técnica: Alguns aspectos a 

serem considerados  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Esta seção buscou esclarecer possíveis implicações envolvidas no processo de 

reorganização do currículo do curso técnico Integrado em Meio Ambiente por meio da 

Situação de Estudo, em especial no que concerne a integração das disciplinas após os 

professores terem vivenciado a proposta. As contribuições oriundas da análise do 

Projeto Pedagógico e do questionário foram importantes para elucidar muitas questões, 

porém a compreensão das possíveis implicações após os professores terem vivenciado a 

proposta são imprescindíveis. O corpus aqui construído foi decorrente das falas dos 

docentes durante o curso e durante a entrevista. O curso visou proporcionar aos 

professores um momento de vivência com alguns pressupostos da SE, de modo que 

pudessem adquirir uma noção mínima sobre a proposta e a entrevista buscou 

complementar os dados no que se refere a responder a problemática inicial. 

  Essa etapa da pesquisa contou com a colaboração dos professores de Química, 

Física, Biologia e Espanhol do curso técnico em Meio Ambiente. Lembrando que o 

professor de Física não participou da entrevista, apenas do curso. Assim, como já vinha 

sendo feito na seção anterior, os professores foram denominados de PQ (Química), PB 

(Biologia), PF (Física) e PE (Espanhol). Usamos ainda a letra C para identificar os 

diálogos produzidos durante o curso e E para os diálogos produzidos na entrevista.  

 A partir da análise dos dados foram identificadas quatro categorias emergentes de 

análise, destacadas a seguir: Elementos da SE potencialmente ricos para o ensino 

técnico: O que nos dizem os professores?, Abordagem temática via SE: Uma 

possibilidade de (re)construir o conhecimento, Alguns paradigmas a serem rompidos 

no contexto do ensino técnico e Como ensinar? O que ensinar? As duas primeiras 

destacando as potencialidades da proposta e as duas últimas representando alguns 

aspectos que ainda devem ser superados para uma possível reestruturação dos currículos 

da Educação Técnica por meio da Situação de Estudo. Iremos discutir conforme a 

ordem especificada anteriormente. Dessa forma, temos a primeira categoria. 
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4.3.1 Elementos da SE potencialmente ricos para o ensino técnico: O que nos dizem os 

professores?  

  

 Todos os professores que optaram em participar do curso se mostraram 

motivados, sobretudo, por ser uma proposta de reorganização curricular temática e 

interdisciplinar. Baseando-se nas diretrizes para a educação o Instituto vem tentando 

fazer uma articulação entre as disciplinas via abordagem temática para que os 

estudantes tenham uma aprendizagem mais significativa. Essa articulação apresentada 

no documento emerge dentro dos Projetos Integradores numa tentativa de promover um 

ensino mais contextualizado, problematizado e articulado. Contudo, de acordo com os 

professores, a dificuldade em executar e dar prosseguimento a um ensino diferenciado 

em sala de aula é grande.   

 Dessa forma, os professores classificaram a Situação de Estudo como uma 

alternativa viável e com características ricas, embora necessite romper algumas 

barreiras para a sua possível efetivação. Durante o curso os professores falaram de seus 

anseios a respeito de como a proposta poderia contribuir em suas formações, práticas 

docentes e, consequentemente no método de ensino. Pelas falas percebemos que os 

professores buscam alternativas que visam o enfrentamento de algumas questões que 

assolam a Educação Técnica. Como ficou evidenciado na fala do professor de Biologia, 

 
Então a gente tá aí no primeiro ano que a gente tá trabalhando um projeto 

de integração na escola... é uma coisa nova pra todo mundo e eu acho que a 

gente tá aprendendo ainda... E eu acho que esse momento vai trazer algumas 

luzes, né... vai trazer luzes a mais... pra gente... pra gente se situar mesmo, 

né... aprender um pouco mais... sei lá... como é que a gente pode lidar com 

situações como a que a disciplina coloca pra gente, né, que é... situações 

interdisciplinar... e outras situações também do mesmo tipo (PB, C, grifo 

nosso). 

 

Destacamos que mesmo o professor de Biologia participando da elaboração e 

discussões apresentadas do PPP, ainda demonstra muita dificuldade em implementar na 

prática o ensino que é proposto no documento. A fala de PB nos remete a certa angústia 

de como trabalhar com algo novo que surge no contexto escolar, como é o caso do 

Projeto Integrador mencionado pelo professor. O Projeto Integrador do curso técnico 

em Meio Ambiente, como já discutido na análise do PPP, visa a integração dos 

componentes curriculares dos cursos técnicos.  

Essa integração é defendida no PPP por meio do diálogo entre todas as esferas que 

compõem o sistema educacional, contemplando a transversalidade com a formação 

básica articulada na forma integrada à habilitação profissional, contextualizada em 
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conhecimentos, princípios e valores que possibilitem a busca pelo desenvolvimento 

integral do cidadão trabalhador.  Essa é uma forma do curso promover uma reflexão 

conjunta sobre a proposta curricular, contemplando aspectos transversais com a 

formação básica articulada à habilitação profissional. Tal formação deve ser pautada em 

princípios e valores que possibilitem a busca pelo desenvolvimento integral do cidadão 

trabalhador. É nesse sentido que Ramos (2008) chama a atenção para a necessidade de 

um ensino integrado na Educação Técnica. Essa integração segundo o autor pode ser 

desenvolvida via interdisciplinaridade, de modo que culmine em uma formação 

omnilateral para o estudante. 

Todavia, como evidenciamos no questionário inicial e nas falas dos professores 

durante a vivência com a proposta, trabalhar de forma coletiva não é uma tarefa fácil. 

Assim ao mesmo tempo em que se mostra ser uma potencialidade para a SE, é também 

ao mesmo tempo um obstáculo a ser superado. A dificuldade em trabalhar de forma 

interdisciplinar e com questões de cunho mais pedagógico pode estar relacionada ao que 

Os professores são enfáticos ao demonstrarem a carência pedagógica na hora de 

desenvolver atividades interdisciplinares, como pode ser observado no questionário e, 

também na fala que segue do professor de Espanhol,  

 
Eu sou professora de língua espanhola...... E eu vim para... para esta 

apresentação porque..., tava comentando até aqui agora que no curso do 

Meio Ambiente do segundo ano tem a disciplina chamada "projeto 

integrador"... e a gente vem discutindo... a gente pega o momento aqui pra 

gente... de que forma seria desenvolvido esse "projeto integrador", né? E 

assim, talvez pode ser que se encaixe nisso aí que você vai apresentar como 

uma Situação de Estudo, que é um tema... é um tema maior, né, onde 

vários professores podem se inserir pra poder formar essa 

interdisciplinaridade, né, que a gente tanto sonha, e as vezes é tão difícil de 

fazer (PE,C, grifo nosso). 

 

 

Percebemos que os professores buscam propostas de ensino que promovam a 

integração do conhecimento e, para isso destacam esse aspecto relevante da SE. 

Contudo, podemos notar na fala de PE que ele teve uma concepção simplista e 

reducionista da SE. Observamos isso quando PE enfatizou dizendo: “uma Situação de 

Estudo, que é um tema...[...]”, com isso chamamos a atenção para a necessidade de 

proporcionar aos professores um maior convívio com a proposta, de modo a evitar 

compreensões errôneas a cerca da SE.  

A SE é algo maior, propõe a reestruturação dos currículos escolares, não é 

metodologia nem um recurso pedagógico é, uma proposta maior. Mesmo diante disso, 
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podemos afirmar que PE compreendeu alguns pressupostos da SE, como por exemplo, o 

trabalho coletivo e a interdisciplinaridade. Embora entendam a importância em se 

trabalhar no coletivo, os professores demonstram muita dificuldade em desenvolver um 

ensino interdisciplinar com a disciplina Projeto Integrador. O currículo do ensino 

técnico deve estar alicerçado em habilidades e competências que visem além da 

formação para o mercado de trabalho, a formação para a cidadania.  De acordo com 

Boff et al. (2007),  

O currículo que produz sentidos e significados traz no seu interior questões 

políticas, culturais, econômicas e sociais de diferentes grupos de sujeitos e 

não pode ser visto de modo acabado, estático, mas, como um processo 

dinâmico, que ocorre na interação com o outro (BOFF et al., 2007, p. 3).  

 

 

A Situação de Estudo, como proposta de reorganização curricular prega a 

interdisciplinaridade e a contextualização como um dos eixos estruturantes do currículo, 

indispensável ao ambiente escolar. Com relação a Situação de Estudo, o professor de 

Química enfatiza, 

Sou professora de Química e... a expectativa é a que todos já falaram um 

pouquinho... A gente vem a cada ano com esse desafio de colocar em prática 

essa integração... (Elaboramos) oficinas muitas vezes..., tem momentos de 

reunião pra colocar em prática (algumas dessas questões) ..., até produção 

de material... Mas o que a gente observa é que após essa primeira etapa, 

nós não temos avançado muito... Então, muitas vezes a gente consegue 

fazer um trabalho com um colega ou outro, mas não conseguimos integrar 

no nível maior... Então, creio que conhecer novas estratégias, seja o 

caminho para a gente conseguir pensar..., avançar... um pouquinho na 

integração (PQ, C, grifo nosso). 

 

 O professor de Química ressalta a dificuldade de pôr em prática a integração, seja 

por falta de diálogo entre os colegas seja por questões da própria formação. Assim, 

enfatiza a importância de se conhecer novas estratégias de ensino que possam contribuir 

para a superação do isolamento docente e da compartimentalização do saber. 

Percebemos que essa questão incomoda os professores, pois afeta no processo de ensino 

e aprendizagem em sala de aula.  Em outro momento, PQ fala que aprova a proposta 

SE, sobretudo porque se preocupa com a questão cognitiva, ou seja, com a abordagem e 

aprendizagem de conceitos. Como podemos observar na fala seguinte quando 

questionamos se implementaria a proposta em sua prática,  

 
“Sim, pois atenderia as expectativas que tenho de significação dos conteúdos 

e integração efetiva em cursos técnicos” (PQ, E, grifo nosso). 
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 O PQ entende que a SE pode contribuir para uma significativa aprendizagem dos 

conteúdos, tendo em vista que tem uma grande preocupação com o desenvolvimento da 

aprendizagem e, consequentemente com a formação dos conceitos. A Situação de 

Estudo, como enfatiza PQ, se preocupa com a questão cognitiva. Por meio dos 

pressupostos de Vigostki (2001) é possível uma maior valorização do contexto 

histórico-cultural, compreender os processos de aprendizagem e como se internaliza o 

conhecimento na estrutura cognitiva dos estudantes, dentre outros aspectos. Outro fato 

importante destacado é a possibilidade da efetiva integração em cursos técnicos via SE. 

É nesse sentido que Halmenschlager e Souza (2012) defendem a SE como uma proposta 

potencialmente rica que tem nela imbricada a interdisciplinaridade, a contextualização, 

a problematização e a significação conceitual. Características essas indispensáveis para 

uma significativa melhoria no ensino. Nesse mesmo contexto de possibilidade de 

integração possibilitada pela SE o professor de Biologia destaca, 

  

“A maior potencialidade que vejo é a possibilidade de trabalhar de forma 

integrada e contextualizada temas básicos e técnicos, o que aumenta o 

interesse do aluno e potencializa sua aprendizagem” (PB, E, grifo nosso). 

 

 PB chama a atenção para o fato de a Situação de Estudo permitir um trabalho 

pedagógico através de temas de forma integrada e contextualizada. Para ele isso é 

importante na medida em que desperta o interesse e a motivação do estudante, tornando 

a aprendizagem mais efetiva. Fato esse destacado pelo mesmo como um dos desafios a 

serem superados para a implementação da SE na Educação Técnica. Os temas 

trabalhados na SE, segundo PB, permitem a integração das disciplinas gerais e 

específicas e, consequentemente, diminui a segregação entre a dualidade de formação 

para o mercado de trabalho ou formação para a cidadania.  

 A fragmentação seja do corpo docente, do conhecimento ou da própria abordagem 

é algo que assola a Educação Profissional Técnica de maneira intensa. Todos os 

professores relatam a grande dificuldade que têm em planejar, abordar e concretizar 

ações de forma interdisciplinar e coletiva. Nesse sentido é que o professor de Espanhol 

ressaltou a importância da proposta SE como uma possibilidade para a efetiva 

integração no ensino técnico. Como pode ser observado na fala que segue, 

 

A Situação de Estudo poderia contribuir na desfragmentação do corpo 

docente, dos saberes e dos aprendizados dos alunos. As possibilidades que 

vejo na perspectiva de promover estudos a respeito da proposta valida-lá 

socialmente como um modelo eficaz e eficiente para a aprendizagem (PE, E).  
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Percebemos que quando os professores enfatizam de forma unânime a 

potencialidade da SE como estratégia para promover a integração, eles também estão 

falando de trabalho coletivo, valorização do contexto, significação de conceitos e 

problematização. Todavia, tais aspectos para eles devem emergir dessa integração que 

se faz tão importante e necessário nos cursos técnicos.   

 Pensando nessas questões o Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação de 

Professores em Ensino de Ciências (GPeCFEC), no território de atuação da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, vem estudando, desenvolvendo e implementando 

várias Situações de Estudo, cujas temáticas valorizam a interdisciplinaridade, a 

contextualização e os saberes do cotidiano na tentativa de validá-la no contexto 

educacional. Com isso objetivamos contribuir para a melhoria no Ensino de Ciências da 

região e produzir arcabouço teórico e didático que possam auxiliar professores de todo o 

país.  Destacamos ainda que muitas das SEs são desenvolvidas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) e nos Estágios obrigatórios, 

contribuindo para a formação inicial, continuada e para a formação dos professores 

universitários (BULHÕES et al., 2011; TEIXEIRA et al., 2012a; TEIXEIRA et al., 

2012b; AMARAL et al., 2013; TEIXEIRA et al., 2014; OLIVEIRA et al, 2015; 

MASSENA, 2015; VIEIRA et al., 2016; ALMEIDA e GUZZI FILHO, 2016; 

PEIXOTO et al, 2017a). Dentre os diversos temas estudados nas diferentes Situações de 

Estudo, destacamos alimentação, saúde, energia, ambiente, automedicação, além da 

produção de livros didáticos. 

 

4.3.2 Abordagem temática via SE: Uma possibilidade de (re)construir o conhecimento 

 
 A escola na contemporaneidade tem o desafio de pôr o saber científico ao alcance 

de um público cada vez maior e miscigenado. Isso se deve ao fato de diversos 

segmentos sociais terem adentrado no ambiente escolar, fazendo com que surja a 

necessidade da escola se adequar as peculiaridades e especificidades desse novo público 

que têm o direito de ocupar seu espaço no ambiente escolar (DELIZOICOV, ANGOTTI 

e PERNAMBUCO, 2009). Ainda de acordo com os autores, coloca-se então como 

demanda novas práticas de ensino que contemplem essa nova realidade, “não só o 

contingente estudantil aumentou, mas também porque a socialização, as formas de 

expressão, as crenças, os valores, as expectativas e a contextualização sócio-familiar dos 

alunos são outros” (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009, p. 33). 

Maldaner e Zanon (2006) defendem a inserção do trabalho com temas amplos de estudo 
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sob a forma de Situações de Estudo. Tais temas devem ser originários da vivência social 

dos alunos e da articulação dos mesmos aos aprendizados escolares, de modo que a 

utilização de temas amplos se torne uma alternativa na busca por superar a 

disciplinaridade e contribuir para uma melhor articulação dos conteúdos entre e si e com 

os contextos de vivência dos educandos. 

 A riqueza conceitual possibilitada pela abordagem de conteúdos através de temas 

via SE foi um aspecto positivo destacado pelos professores. Para eles a possibilidade de 

ensinar os diversos conteúdos das mais diversas disciplinas por meio de um tema 

comum é uma alternativa de efetivar a integração das disciplinas da Educação Técnica. 

Como podemos observar na fala de PB,  

 
“Gostei muito e achei uma ótima opção para ampliar as possibilidades de 

trabalho e abordagem dentro da sala de aula sobre determinados conteúdos 

e uma proposta bastante pertinente para ser aplicada, principalmente a 

Projetos Integradores” (PE, C, grifo nosso).  

 

A abordagem dos conteúdos através de um tema de vivência dos alunos possibilita 

a superação de aspectos como isolamento docente, pois todos os professores devem 

trabalhar em conjunto na busca dos conhecimentos necessários para o entendimento da 

situação em estudo. Além disso, rompe com a linearidade, uma vez que muitas das 

vezes para se entender uma problemática se faz necessária a abordagem dos mais 

diversos conteúdos, não importando onde o mesmo está alocado, o que difere é o grau 

de aprofundamento teórico. Também contribui para a efetivação do ensino 

interdisciplinar tão almejado pelos professores. 

 Em outro momento o professor de Biologia quando questionado se implementaria 

a SE e, em caso positivo, o porque, o mesmo responde,  

 
Sim, eu implementaria, pois, a área da Biologia permeia as áreas da 

Agropecuária e Meio Ambiente (Cursos em que atuo), o que torna mais fácil 

a interdisciplinaridade. Penso que a temática Meio Ambiente, por exemplo, 

inclui vários temas que poderiam ser trabalhados de várias perspectivas, 

como é o caso dos problemas ambientais. Questões como o descarte de 

resíduos orgânicos e inorgânicos, poluição atmosférica e outros poderiam 

ser trabalhados na perspectiva da interferência nos processos naturais 

físicos, químicos e biológicos decorrentes, incidência de doenças e outras 

possibilidades (PB, E, grifo nosso). 

 

 

 Percebemos que PB evidencia o quanto pode ser rica a abordagem dos conceitos 

por meio de situações de vivência dos estudantes. A utilização de situações de alta 

vivência, ou seja, conhecidas dos alunos, está relacionada com a possibilidade de 
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contextualização dos conceitos desenvolvidos em uma SE. Por isso, de maneira geral, 

os temas escolhidos para a elaboração de uma SE permitem que os conceitos físicos, 

químicos e biológicos sejam articulados com o contexto vivencial dos alunos (AUTH et 

al., 2004). É nesse contexto que Marcelo e Vaillant (2009) destacam que diante do 

contínuo processo de transformação social e das novas expectativas impostas por esse 

momento, marcado pelos avanços tecnológicos e pela abertura econômica global guiada 

principalmente pelo conhecimento, torna-se urgente a necessidade de mudanças no 

currículo e nos métodos de ensino e aprendizagem, de modo que na presente conjuntura 

social, as instituições escolares passem a responder de fato as expectativas do mundo 

globalizado e complexo. Sendo o mundo tão complexo, o mesmo não pode ser 

compreendido sob um único ponto de vista fragmentado, descontextualizado e isolado.  

 Podemos observar uma proposta de ensino construída pelos professores para 

abordagem de conteúdos das suas respectivas áreas. Tal proposta foi construída durante 

o curso em que cada professor deu sua contribuição de quais conteúdos trabalhariam a 

partir de temática selecionada em grupo, a qual foi Sustentabilidade. Os professores 

começaram a apresentação com um vídeo que discutia sobre as consequências do 

desperdício de energia, o qual o professor de Espanhol já havia trabalhado em sala de 

aula. Podemos observar um pouco de como se deu o desenvolvimento da proposta 

através da fala do professor de Espanhol, responsável pela socialização da proposta. O 

mesmo destacou, 

Bom, eu trouxe o vídeo porque eu narrei o que acontecia no vídeo pro 

pessoal e eu narrando não é mesma coisa que você ver no vídeo, né? Então o 

que a gente discutiu ali foi o nosso tema “a sustentabilidade”, que surgiu 

justamente a partir desse vídeo, né, que foi trabalhado aí na sala de aula 

sobre esses dois pontos de vista de economizar eletricidade ou não 

economizar eletricidade, e as consequências de ambos os pontos de vista, o 

que aconteceria... Então, eu, especificamente, quando ensinava espanhol, 

trabalhei com esse vídeo com a questão da escuta, da leitura, da 

interpretação desse texto, a fala também dos alunos, né..., o que eles falaram 

a respeito do tema... (PE, C). 

 

 

Acreditamos que a proposta de organização do Ensino de Ciências a partir da 

Situação de Estudo possibilite a inserção contextualizada e inter-relacionada, dos eixos 

temáticos e dos conceitos centrais da área, além dos temas transversais como eixos 

articuladores de abordagens que extrapolem o âmbito conceitual como destacam 

Maldaner e Zanon (2006). O Quadro 02 apresenta a proposta de ensino elaborada pelos 

professores durante o momento de vivências com a SE. O tema geral escolhido pelos 
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professores foi Sustentabilidade, a partir desse tema os professores elegeram os 

conteúdos que abordariam através dessa temática.   

Quadro 02: Proposta de ensino elaborada pelos professores durante o momento de 

vivência com a Situação de Estudo.  

SUSTENTABILIDADE 

Espanhol 

 Condicional simples; 

 Interpretação de textos, artigos, etc.; 

 Preposições. 

Física 

 Energia; 

 Conservação e transformação de energia gravitacional, hídrica e térmica e 

eletromagnética.  

Biologia 

 Energia aplicada à conservação de alimentos; 

 Microbiologia; 

 Métodos alternativos de conservação de alimentos que influenciam no 

desenvolvimento bacteriano. 

Química 

 Hidrocarbonetos; 

 Reações químicas; 

 Cinética Química; 

 Gases. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Complementado a proposta, a professora de Química destacou,  

 

[...] a gente chegou a pensar estratégias, mas além do vídeo, ou rapidinho 

(misturar) alguma coisa... É..., o tipo de experiência que a gente podia 

fazer..., por exemplo, a elaboração de protótipos de... captação de energia 

solar, de usar o húmus, experiências práticas com alimentos..., sobre 

conservação, sobre microbiologia, aulas com microscópio... Então, algumas 

estratégias que a gente poderia utilizar... (PQ, C). 

 

É possível perceber pelas falas dos professores que a elaboração da proposta 

suscitou algumas reflexões, ou seja, fomentou a importância da interdisciplinaridade, 

contextualização, trabalho coletivo, entre outros aspectos. Sendo assim, foi escolhida a 

temática Sustentabilidade, a qual já vinha sendo discutida por alguns docentes no curso 

como uma tentativa de inserir a interdisciplinaridade. Ao tratar do Ensino de Ciências a 

partir de uma perspectiva interdisciplinar, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) 
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destacam a necessidade de um Ensino de Ciências pautado em situações que de alguma 

forma se faz presente no contexto de vida dos estudantes. Ressalta ainda que trabalhar 

com tais situações não deve ser entendido como uma forma de forçar a aparente 

integração de conteúdos, mas sim um trabalho real com vários conteúdos que se 

manifestam inter-relacionados.  

 Ao tratarem dos desafios relacionados ao Ensino de Ciências, Delizoicov, Angotti 

e Pernambuco (2009) enfatizam a necessidade da busca pela superação do senso comum 

pedagógico que se baseia em um ensino mecânico de transmissão de conteúdos 

caracterizado especialmente, por um conjunto de atividades que são permeadas por 

questões pobres e voltadas para respostas prontas, o que contribui para que o ensino se 

torne cada vez mais desarticulado e descontextualizado. É indispensável repensar 

alternativas que sejam reais possibilidades de melhoria do ensino. Contudo, antes disso 

é preciso se desvencilhar cada vez mais do método de ensino que não promove a 

contextualização, problematização e articulação dos saberes.   

 

4.3.3 Alguns paradigmas a serem rompidos no contexto do ensino técnico  

 

Um dos aspectos destacados pelos professores no que diz respeito à efetividade da 

proposta Situação de Estudo nos cursos técnicos é a existência das mais diversas 

características do ensino tradicional nas escolas e nas práticas docentes. Os conteúdos 

de ciências se encontram padronizados, compartimentados; não valorizam as relações 

dos conteúdos entre si nem tão pouco com questões externas ao âmbito escolar. Assim, 

há uma ampla insatisfação frente a essa problemática, que tem sido expressa por 

educadores, autoridades educacionais e por estudantes. Para Maldaner e Zanon (2001, p. 

1) “ainda que se tenha empreendido esforços na superação desse estado de coisas, eles 

não têm dado conta do desafio que é superar a forma tradicional - meramente disciplinar 

- de „passar conceitos‟ nas aulas de ciências”. Podemos dizer que as tentativas de 

mudança já realizadas não se mostraram capazes de romper o esquema tradicional de 

organização do Ensino em Ciências. 

  A dificuldade em romper com as metodologias e posturas tradicionais de ensino 

foi ressaltada pelos professores como um dos possíveis empecilhos para a concretização 

da SE no cenário técnico. Para os professores, trabalhar no coletivo é um pré-requisito 

para que o ensino seja compreendido de maneira holística, contudo, é um trabalho árduo 

que necessita da colaboração e engajamento de todos. Trabalhar no coletivo necessita 
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que os professores modifiquem sua prática docente, modificando aquilo que já está 

consolidado. Como destaca o professor de Química,  

 

“Os limites referem-se à necessidade de maior interação entre a área 

básica e a técnica, e a disponibilidade de todos os envolvidos na construção 

da proposta, modificando sua prática pedagógica” (PQ, E, grifo nosso).  

 

Para PQ é necessário a junção das áreas técnicas e específicas num trabalho de 

coletividade e mudanças atitudinais na prática em sala de aula. Contudo, como os 

professores já haviam evidenciado no questionário, uma das dificuldades para a 

reorganização dos currículos na Educação Técnica por meio da SE seria trabalhar no 

coletivo. Como PQ enfatiza: 

“Sobre o desenvolvimento e implementação vejo com desafio a 

sensibilização para outros professores participarem e a necessidade de 

envolvimento contínuo no planejamento coletivo” (PQ, E, grifo nosso). 

 

 Percebemos que na discussão do questionário, na categoria Trabalho coletivo: 

Um caminho possível e necessário, os professores enfatizaram a necessidade do 

trabalho coletivo na Educação Técnica, representando assim uma potencialidade da SE, 

uma vez que essa consegue promover um trabalho interdisciplinar e coletivo. 

Entretanto, o trabalho coletivo que representou uma potencialidade da proposta no 

questionário, também representa um entrave a ser superado para a inserção da mesma na 

concepção dos professores. Isso é coerente na medida em que são justamente 

características como essa que a SE tenta superar.  Para que a SE seja implementada na 

Educação Técnica é preciso antes romper com certos paradigmas impostos pela 

formação inicial tradicional, como por exemplo, a compartimentalização do ensino, a 

formação pedagógica tradicional e a dificuldade de trabalhar no coletivo. 

De acordo com Maldaner e Zanon (2001) não é fácil romper com o caráter 

meramente disciplinar de formação de professores de ciências. Na prática é difícil 

desenvolver um ensino com características efetivamente interdisciplinares. Isso é 

decorrente do fato de que durante muito tempo, o ensino no âmbito da formação de 

professores continuou marcado pelo modo disciplinar. O que se torna um grande desafio 

para a superação da fragmentação e da linearidade e, com isso tais características 

continuam marcando presença no Ensino de Ciências nas escolas e na formação de 

professores de ciências.  

Notamos ainda a dependência e submissão dos professores a organização 

curricular tradicionalmente vigente, linear e fragmentada.  Isso pode ser percebido em 
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um trecho do PPP quando discutimos a categoria Compreensão e Organização 

Curricular, em que o documento ressalta que os conteúdos são responsáveis por nortear 

o processo formativo dos discentes. Em nosso entendimento caso o professor não tenha 

em mente que a formação dos alunos perpassa por outras questões, como as de cunho 

histórico e cultural, o ensino pode se tornar excessivamente conteúdista. Não que isso 

seja ruim, mas “encharcar” os alunos de conteúdo de maneira mecânica e robotizada 

não os leva a generalização dos conceitos que serão abordados. O ensino conteúdista 

não problematizado também se configura como uma característica do ensino tradicional. 

A dificuldade em romper com o método de ensino tradicional é destacada pelo professor 

de Biologia na fala seguinte, quando questionado sobre qual seria o maior desafio para a 

inserção da SE,  

Creio que o maior desafio seja nos desapegarmos cada vez mais do modelo 

em que fomos formados, ou seja, do modelo baseado no conhecimento 

fragmentado e compartimentado, e procurarmos cada vez mais vislumbrar 

novas possibilidades de abordagem em conjunto com colegas de outras áreas 

de atuação. Acho que isso depende em grande parte, de um exercício 

constante dessa nova possibilidade prática em relação ao que já fazemos há 

tanto tempo (PB, E). 

 

 

 Na fala de PB notamos a dificuldade em se desvincular da formação ambiental, o 

que segundo ele acaba atrapalhando na busca por novas possibilidades que surgem. 

Destaca a importância da colaboração de colegas das diversas áreas e da necessidade da 

vivência com novas possibilidades de abordagens. Para ele a constante vivência com 

metodologias diferenciadas impulsionaria a assumir uma postura diferente das quais 

estão habituados. É nesse sentido que Auth et al. (2004) destaca que a vivência com a 

SE em hipótese faz com que os indivíduos assumam caráter interdisciplinar, 

transdisciplinar e intercomplementar. O autor ainda destaca que de nada vale inserir 

temas sociais no currículo, se não houver uma significativa mudança na prática e nas 

concepções pedagógicas. É nesse sentido que Zanon e Maldaner (2001, p. 2) enfatizam,  

 
[...] a realidade mostrou o quanto é difícil romper com o caráter unicamente 

disciplinar de formação dos professores de ciências, o quanto é difícil 

desenvolver, na prática, um ensino com características efetivamente 

interdisciplinares. Poucos avanços foram atingidos, uma vez que, durante 

muitos anos, o ensino no âmbito da formação dos professores continuou 

marcado pelo modo disciplinar de formação. 

 

 

Corroborando com isso o professor de Química também menciona algumas 

dificuldades associadas ao ensino tradicional para a implementação de abordagens 
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inovadoras no ensino técnico. Entre os entraves está também o fato da formação 

tradicional salientada pelo professor de Biologia. Isso mostra que romper com a 

tradicional forma de ensino é uma tarefa complexa e angustiante para o professor. Uma 

vez que já estão acostumados em sua “zona de conforto” e, sair desse patamar para uma 

“zona desconhecida” requer mudanças na prática e na forma de enxergar o ensino e 

todos que nele estão envolvidos. Para haver alguma mudança nesse sentido é necessário 

repensar o papel de cada um para a concretização de uma educação de qualidade; rever 

os objetivos e conhecer o publico alvo que chega nas escolas e quais são seus anseios. 

Tarefa essa que não é fácil se for pensada e executada individualmente. Por isso, de 

acordo com Boff e Araujo (2011) é fundamental a implementação de espaços para 

planejamento, reflexão e estudo, no coletivo dos educadores de diferentes áreas, 

propiciando a formação permanente. 

O professor de Química também demonstra uma inquietação no que se refere à 

dificuldade da efetivação de um ensino integrado. Segundo PQ a raiz do problema está 

na formação, assim como o professor de Biologia destacou. A formação impulsiona 

uma prática meramente linear e fragmentada. O grande desafio é estar aberto para 

adotar uma postura que não seja pautada na abordagem linear e hierárquica dos 

conteúdos. Assim, PQ fala, 

[...] eu acho que é a questão da nossa formação, né... Porque a gente teve 

uma formação com um ensino muito tradicional... Então, quando qualquer 

professor de Química, ele pensa que ele só pode trabalhar Química 

Orgânica no terceiro ano, porque a gente acaba tendo a crença... eu não vou 

ensinar átomos, reações químicas..., eu não tenho como ensinar Química 

Orgânica, vamos supor... O que a gente precisa avançar, fazer discussões e 

estudo, é a compreensão de que, se eu começar fazendo um projeto 

integrador, onde eu vá tratar de Química Orgânica, de proteínas e 

carboidratos, por que a crença de que eu não vou poder ensinar aos alunos 

os conceitos de átomos, de ligações? Então, é a quebra desse paradigma... 

que tem que ter primeiro o átomo, depois ligações, depois as reações... Essa 

é a sequência, né... que tem o (núcleo) tradicional... Então, essa quebra que é 

o desafio... Nós qualificarmos pra aceitar esse desafio de fazer essa 

quebra...(PQ, C, grifo nosso). 

 

 A SE possui sua proposta educacional alicerçada na construção de um currículo  

pautado na formação do educando por meio de um ensino interdisciplinar, 

contextualizado e problematizado e, na inter-relação entre o conhecimento escolar e o 

contexto de vida. De acordo com Boff et al. (2007) esse tipo de currículo se configura 

como crítico, pós-estruturalista, tendo em vista que assume um significado de prática 

cultural, sendo compreendido como uma prática de significação produtiva, como uma 
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relação social e de poder; uma prática que produz identidades sociais. Nessa concepção, 

a linguagem e o discurso ganham papel central na constituição do social. Assim sendo, 

podemos considerar a Situação de Estudo como uma forma importante de repensar o 

currículo, tendo em vista que possibilita interações entre os sujeitos e entre diversas 

áreas do conhecimento, produzindo diferentes visões, fatos novos e oportunizando 

romper com a forma linear e compartimentalizada baseada na simples transmissão e 

acúmulo dos conteúdos escolares (BOFF, FRISON e ARAÚJO, 2005). Diante dessa 

reflexão suscitada pelos autores podemos entender que, 

 
O currículo em seu conteúdo é “uma opção historicamente configurada, que 

se sedimentou dentro de uma trama cultural, política, social e escolar; está 

carregado, portanto, de valores e pressupostos que é preciso decifrar”. O 

currículo expressa os valores reais e concretos da escola em termos de 

instituição cultural (BOFF et al., 2007, p. 4).  

 

A LDB em seu artigo 36, inciso I, ressalta que o currículo do Ensino Médio 

destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da Ciência, das 

letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a 

língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 

exercício da cidadania. De acordo com a LDB o currículo deve abranger os diversos 

aspectos para que se possa ter um ensino de qualidade. Contudo, percebemos que essas 

não são concepções predominantes na maioria dos sistemas de ensino. Em muitas 

escolas ainda são encontradas diferentes visões de currículo e de teoria curricular, o que 

pode acarretar num desafio para a implementação da SE. Como destaca o professor de 

Biologia,  

O maior limite é a restrição que nossa organização curricular tradicional 

impõe, pois o tempo de que dispomos para trabalhar o conteúdo proposto 

para o curso e realizar avaliações é curto diante da gama de possibilidades 

de trabalhos que poderíamos desenvolver utilizando essa proposta que 

discutimos aqui (PB, E). 

 

Percebemos que mesmo o PPP pregando um currículo flexível, os professores 

ainda se mostram dependentes da organização curricular tradicionalmente vigente, que 

julgamos linear e fragmentada. Apesar de o currículo nortear e orientar a prática 

pedagógica devemos ter o cuidado de desvelar suas reais situações imbricadas. Para 

Veiga (1998) o currículo não é um instrumento neutro, possui e passa ideologias e a 

escola precisa saber identificar e desvelar os componentes ideológicos do conhecimento 

escolar, que muitas vezes sofrem influências das classes dominantes. Destaca também o 
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fato do currículo possuir um controle social, enfatizando a necessidade de uma estrutura 

curricular que se oriente para a emancipação dos indivíduos.  

Ainda para a autora, o currículo não pode ser separado do contexto social, tendo 

em vista que ele é historicamente situado e culturalmente determinado. Além disso, 

destaca que as organizações curriculares das instituições de modo geral têm sido 

orientadas para uma organização hierárquica e fragmentada do conhecimento escolar. 

Veiga (1998) chama a atenção para a importância das escolas buscarem organizações 

curriculares em que o conhecimento escolar/conteúdo estabeleça relação aberta e se 

interrelacione em torno de uma ideia integradora. É preciso nos orientar para uma 

educação emancipadora que vise a superação da sociedade capitalista baseada na 

divisão de classe e na exploração do homem pelo homem. Defendemos que essa 

discussão é imprescindível no ensino técnico, uma vez que os alunos de hoje serão os 

trabalhadores de amanhã. 

Contudo, nem sempre os professores conseguem promover atividades 

diferenciadas que visem uma formação omnilateral. Essa dificuldade é demonstrada 

pelo professor de Química ao relatar que muitas das vezes não consegue dar 

continuidade a atividades mais didáticas. Para PQ o entrave maior está na prevalência 

das metodologias tradicionais em suas práticas docentes. Isso é evidenciado quando PQ 

fala, “[...] eu acho que é a questão da nossa formação, né... Porque a gente teve uma 

formação com um ensino muito tradicional [...]” (PQ, C). Por mais que os professores 

tentem promover abordagens diferenciadas, sua formação os impulsionam a adotar o 

método tradicional, ou seja, sempre acaba regredindo ao ensino mecânico. Pensando 

nisso, a SE visa romper com a linearidade dos conteúdos. 

 A mudança não é fácil, requer uma constante reflexão, de modo a romper com os 

paradigmas do ensino propedêutico. É nesse sentido que PQ destaca a importância de 

seguir as etapas propostas por Auth (2002) para a elaboração de uma SE, pois dessa 

forma a essência da proposta não se perde. PQ diz, “Então, né, eu vejo que isso, eu 

preciso e outros talvez precisem... elaborar, retrabalhar, aquelas etapas que você 

falou, né..., fazer esse tratamento prévio..., um planejamento do curso todo [...]” (PQ, 

C, grifo nosso). Para Auth (2002) essas etapas não devem ser vistas como estanques ou 

em sequência temporal, elas se interpenetram e se renovam no decorrer da SE. Sempre 

vão surgir novas questões, novas problematizações, novos estudos e a introdução de 

novos conceitos.  Todo esse processo acontece levando-se em consideração do contexto 

de vida de cada sujeito envolvido na ação. 
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Sendo assim, PQ destaca, 

 
Tem que ter uma prática, né... (sem prática), não dá pra gente avançar 

muito, então, dá pra ter uma visão... Mas eu acho que o nosso entrave... Na 

verdade, montar uma Situação de Estudo, não seria tanto problema, né... O 

ponto principal, que eu acho que acaba travando um pouquinho, é a 

questão das metodologias. Porque, eu vejo que, às vezes na minha aula, eu 

trago algumas coisas que você falou, mas aquilo depois se perde... Por 

exemplo, eu passo um filme..... eu faço um debate sobre aquilo..., e adiante, 

na aula seguinte, eu começo um conteúdo mais formal descontextualizado 

daquilo, né... Então, essa linearidade da proposta que a gente ainda não..., 

no meu caso mesmo eu ainda não consigo dar continuidade, né... Então, eu 

faço uma ação, ela pode ser interdisciplinar, pode ser significada, ela pode 

seguir um pouco o tema dessa proposta ((sobre temas transversais)), mas 

aquele dia aquilo se acaba e eu vou fazer uma atividade muito mais técnica, 

muito mais conceitual e tradicional... Então, né, eu vejo que isso, eu preciso 

e outros talvez precisem... elaborar, retrabalhar, aquelas etapas que você 

falou, né..., fazer esse tratamento prévio..., um planejamento do curso 

todo...(PQ, C, grifo nosso). 

 

 

Esse fato evidencia que o Ensino de Ciências no nível médio continua sendo 

praticado de forma disciplinar e descontextualizada. Mesmo os documentos oficiais que 

tratam da Educação Básica indicarem a interdisciplinaridade e a contextualização como 

eixos norteadores do currículo, no ambiente escolar ainda predominam o ensino 

mecânico. Como resultado há uma baixa na qualidade do ensino e, consequentemente 

pouco desenvolvimento intelectual da maioria dos educandos (VIANNA; RIBAS e 

MALDANER, 2011). A fala de PQ ao se referir ao cuidado que se deve ter com as 

etapas da SE faz sentido na medida em que uma vez produzida, ainda não se conhece 

como se dá a efetivação em sala de aula quando cada professor assume a mesma. Em 

decorrência disso, entendemos que o cuidado com a implementação deve ser o mesmo 

ou maior que se deve ter para a elaboração. A fala de PQ não é um fato isolado, pois foi 

também identificado em estudos, como podemos observar no trecho destacado por 

Maldaner e Zanon (2011, p. 3), 

Se, eventualmente, são trabalhados determinados temas fora da proposta 

original de um programa de ensino, isso permanece como mera inserção 

pontual. Terminada a discussão do tema, volta-se ao mesmo ponto, dando 

seguimento ao programa tradicional de ensino. Os conteúdos do ensino, os 

novos conceitos e linguagens continuam pouco relacionados entre si e aos 

contextos sociais de vivência fora da escola, resultando em aprendizados 

superficiais e restritos, que não contribuem para o desenvolvimento das 

potencialidades humanas e sociais, ao contrário do que se espera que 

aconteça com um bom ensino de ciências. 

 

 

Nesse contexto, pesquisas realizadas no âmbito do Gipec-Unijuí (MALDANER e  
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ZANON, 2001; AUTH et al., 2004; ARAUJO, AUTH e MALDANER, 2007; FRISON 

et al., 2007) e do GPeCFEC-UESC (BULHÕES et al., 2011; TEIXEIRA et al., 2012a; 

MASSENA, 2015; MASSENA e BRITO, 2015; ALMEIDA e GUZZI FILHO, 2016)  a 

partir de experiências que partem de situações reais identificadas no contexto de vida 

dos alunos,  recontextualizando o conhecimento científico de forma interdisciplinar, 

vêm mostrando novas potencialidades de formação por meio da organização curricular 

com Situações de Estudo. Tais estudos evidenciam potencialidades para a formação de 

professores e estudantes envolvidos no processo.  

A SE possibilita a articulação dos saberes cotidianos do estudante com os saberes 

sistematizados adquiridos na escola, pois trata de situações concretas, do contexto do 

aluno, ricas conceitualmente nos mais diversos campos da Ciência. Essa “vivência 

trazida para sala de aula é que dinamiza e articula as inter-relações de saberes, temas, 

conteúdos, conceitos, procedimentos, valores e atitudes, nos contextos de interação 

interdisciplinar, permitindo a (re) significação” (MALDANER et al,  2007, p. 122) e a 

aprendizagem. Mesmo diante de algumas dificuldades que possam surgir para a 

inserção da SE nos currículos dos cursos técnicos é visível a necessidade de alternativas 

que visem justamente romper com tais obstáculos. O professor de Química compartilha 

com essa ideia, pois ao ser questionado se seria possível reorganizar o currículo técnico 

via SE, respondeu, 

É possível através da disponibilidade dos professores romperem com 

paradigmas tradicionais, no que diz respeito à sequência de conteúdos 

presente. No que diz respeito à escolha do tema é importante para que 

ocorra a sensibilização dos docentes e discentes, e no curso técnico 

integrado, este tema pode atender as expectativas e demandas do próprio 

curso (PQ, E). 

 

 

Para Bernstein (1989) apud Veiga (1998) é necessário a colaboração de todos os 

sujeitos para que ocorra uma mudança efetiva na forma como o ensino vem sendo 

apresentado na maioria das escolas. A interdisciplinaridade entre as diversas áreas do 

conhecimento contribui para uma aprendizagem mais efetiva, tendo em vista que o 

conhecimento é abordado de forma integrada. Esse tipo de organização é denominado 

de currículo integração. Esse tipo de currículo visa reduzir o isolamento entre as 

diferentes disciplinas curriculares, de modo a agrupá-las num todo mais amplo.  

 Nesse sentido, a SE como proposta de ensino pode ser uma alternativa 

potencialmente favorável para a discussão e elaboração de um currículo escolar pautado 

nas necessidades e anseios dos educandos frente as exigência do mundo atual. Uma vez 
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que, “[...] engloba aspectos importantes para a formação dos estudantes, possibilitando a 

produção de significados aos conceitos científicos, na medida em que são consideradas 

as questões sociais, culturais e históricas presentes no seu cotidiano” (BOFF et al., 

2010, p. 172). Os estudos desses autores vêm ao encontro de nossos anseios, no sentido 

de mostrar que é possível a articulação do conhecimento científico com o contexto de 

vida e, essa discussão vai muito além disso, evidenciando que essa articulação de fato 

promove uma melhoria na aprendizagem dos conteúdos. Nesse sentido, o professor de 

Espanhol ressalta,  

 [...] a efetividade da implementação de Situação de Estudo perpassa por 

questões maiores como a reformulação curricular tanto dos cursos de 

licenciatura como dos cursos de atualização dos professores já graduados. 

Os limites são estruturais do ponto de vista da educação pública do país, o 

que já temos posto e o que nós podemos alterar (PE, E). 

 

 

Já para PE os desafios podem ainda ser sob o ponto de vista estrutural, uma vez 

que a SE visa reestruturar o currículo. Isso não parece ser uma tarefa fácil, pois é 

necessário alterar o modelo de formação inicial já posto há tanto tempo e a prática 

docente dos professores em exercício. Segundo PE é preciso repensar até que ponto tal 

reestruturação é possível. Uma vez que requer mudanças que nem sempre são fáceis 

devido ao que já está posto. Reflexão essa muito pertinente, porém não podemos 

desanimar e, sim tentar compreender o sistema de ensino, refletir sobre o mesmo e 

buscar por alternativas viáveis do ponto de vista estrutural. Essa reflexão já é fomentada 

dentro do nosso grupo de estudo, o GPeCFEC, na tentativa de melhor compreender a 

Situação de Estudo, de modo a validá-la no contexto educacional.  

 

4.3.4 Como ensinar? O que ensinar?  

 

 De acordo com Azevedo e Reis (2014) muitos professores criticam a indiferença, 

a desmotivação e a falta de compromisso dos educandos. Para os mesmos esses fatores 

somente podem ser desconstruídos quando o conhecimento for significativo e estiver 

contextualizado na realidade vivenciada. Ao formular atividades que não contemplam a 

realidade imediata dos aprendizes, formam-se então indivíduos treinados para repetir 

conceitos, aplicar fórmulas e armazenar termos, sem, no entanto, reconhecer 

possibilidades de associá-los a seu cotidiano (PONTES, et al., 2008). Com isso, é 

importante que o aprendiz reconheça as possibilidades de associação do conteúdo com 

contextos locais para que haja significado imediato daquilo que ele vê em sala de aula. 
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Uma possibilidade seria a articulação dos saberes, da interdisciplinaridade e do 

conhecimento socialmente construído, trazendo o educando para o centro do processo 

de aprendizagem, defendido nesse estudo sob a forma da SE. Essa angústia dos 

professores destacada por Azevedo e Reis (2014) aparece nas falas de alguns docentes 

do curso como uma limitação para a inserção de atividades diferenciadas. Contudo, a 

fala que merece destaque é a do professor de Física, conforme podemos observar,  

 

[...] a maior dificuldade, pelo menos que eu vejo na interdisciplinaridade, é a 

base..., eu, por exemplo, conversando com o professor de Química, e de 

Biologia, se tu não tem nem um noção básica do que eles estão falando..., 

quando ela vai falar – o que agora a gente tava falando aqui – sobre meiose, 

aí “não, isso é separação, uma das separações” ... Então, eu tenho uma 

ideia quando ele falou separação, eu tenho uma ideia do que é separar... Aí, 

o que eu vejo, não são todas, mas a grande dificuldade aqui, pelo menos o 

que eu vejo no aluno, é que eles não tem uma noção base..., mas a base que 

eu falo assim, uma base de igualdade, de fazer um conjunto..., 5 balas, 5 

alunos, quantos balas vão ganhar cada aluno? Aí dá 25... Mas se eu falar 

que cada um vai ganhar 2/3 de um conjunto, não entendem... Então, a 

dificuldade que eu vejo em Física, eu até falei aqui com o professor de 

Biologia quando fizemos nosso cartaz..., ( ) Física é muito tranquilo, o difícil 

é eu parar de achismo, entende? O que eu vejo assim, o que eu quero 

diferenciar, é o que difere o achismo do que que é ciência? A matemática, 

que tá provando aquilo ali...[...]  (PF, C). 

 

 PF continua,  

 

Ah, eu pergunto pra eles assim, na minha aula, só pra vocês terem uma 

ideia..., eu pergunto pro aluno, um exemplo claro, “um cabo de vassoura 

conduz eletricidade”, aí ele fala: “não”, aí eu falo: “mas se o raio cai na 

árvore, por que que a árvore conduz? A árvore não é de madeira?” ... Aí o 

aluno já ((gesticulando))... Aí, eu vou tentar despertar o aluno, curiosidade 

dele entender... Mas aí quando eu vou falar a diferença de conduzir ou não 

conduzir, é uma diferença de potencial, beleza..., vai, tranquilo... Mas aí eu 

vou falar: “não, agora eu vou provar o que eu tô falando é isso”... Aí eu vou 

escrever uma equação, e mostrando aonde tá a equação e vou provando 

igual dois mais dois é igual a quatro, tá provado... Aí que tá a dificuldade... 

Então, eu acho muito difícil essa questão de sair do achismo... Por exemplo, 

falar da tecnologia e usar o celular? Sim, mas pergunta como ele sabe como 

a informação é transmitida de lá pro outro ((de um celular pra outro)), pelo 

menos assim, eu falo o que eu...[...] (PF, C).  

 

 

Esse fato destacado por PF está relacionado com a deficiência dos conhecimentos 

básicos por parte dos alunos. Por outro lado, a fala de PF evidencia que o mesmo possui 

uma metodologia de ensino tradicional e, já é exaustivamente debatido que  o método 

de ensino mecânico não promove o desenvolvimento de habilidades como analisar, 

criticar e interpretar cientificamente. Esse fato pode ainda estar relacionado com o que 

discutimos na categoria Construindo o conhecimento a partir das reais necessidades 
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dos alunos, isto é, os professores chamaram a atenção para o fato da necessidade dos 

conteúdos serem abordados por meio de seus contextos. Como podemos evidenciar nas 

falas que seguem: “Compromisso, Lastro teórico-metodológico voltado para a 

construção do conhecimento pautado nas reais necessidades do discente” (PG, grifo 

nosso); “Coerência entre a real necessidade do estudante com o plano de curso 

proposto [...]” (PA, grifo nosso); “Um olhar mais cuidadoso para atender também 

aos anseios da sociedade e a solução de problemas” (PP, grifo nosso). A falta de 

relação dos conteúdos específicos apresentados na escola com o cotidiano dos 

educandos faz com que esses apresentem certa resistência às disciplinas, muitas vezes 

acabam por achar desnecessária e por isso têm uma atitude apática e controvertida, pois 

têm a falsa ideia de que não utilizarão os seus conhecimentos para a sua vida cotidiana, 

o que na maioria das vezes, é uma visão deturpada (AZEVEDO e REIS, 2014).  

É nesse contexto que a SE defende a abordagem dos conteúdos através de 

situações de alta vivência dos estudantes, de modo a suscitar a busca pelo 

conhecimento. Uma alternativa para uma maior motivação por parte dos educandos 

seria despertar uma curiosidade a cerca do tema a ser estudado. Contudo, tais atividades 

devem estar orientadas à realidade do aluno e a situações atuais. No Ensino Médio 

profissional a interdisciplinaridade, segundo Azevedo e Reis (2014), surge como a 

finalidade de leituras diversas e complementares com diferentes metodologias que 

devem compor uma visão do todo que não esteja restrita à de uma área de conhecimento 

ou de prática docente. É nesse contexto que sobressai o trabalho como princípio 

educativo, o qual entende o trabalhador não só como aquele indivíduo que vende sua 

força de trabalho, mas aquele também que sabe agir sobre o mundo, de modo a lhe 

imprimir outra forma, para gestão de outro modelo de metabolismo social.   

O professor tem um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem. No 

entanto, a efetivação do aprendizado se deve em grande parte ao aluno. Ele é o principal 

agente responsável pela sua aprendizagem. Todavia de acordo com o professor de 

Física, os estudantes têm se mostrado apáticos e indiferentes a esse processo. Como 

podemos observar na fala que segue,  

Eu acho que ele já tá muito apegado assim, não sei... Antes, a gente tinha 

que aprender pra saber... Hoje, o aluno: “ah, a hora que eu precisar, eu olho 

na Internet” ... E aí, ele não busca entender as coisas, porque a hora que ele 

precisar, ele tem onde buscar... E aí, acaba que esse é o entendimento que eu 

tô vendo, sabe? Ninguém tá interessado a nada, entre aspas, como a maioria, 

porque quando eu for usar, eu vou lá ((na Internet)) e olho.. E eu vejo que a 

minha grande dificuldade aqui é colocar a parte básica, é, tipo, eu falar, por 

exemplo, força é massa vezes aceleração e explique o que é massa, o que é 
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aceleração..., beleza..., mas quando eu for falar que a aceleração vale m/s² é 

2, e a massa é percentual, aí não sabe resolver nada, entende? Então, eu 

acho, no meu entender, que a maior dificuldade é juntar as duas coisas... É 

esse negócio..., a base... E aí vem até a base assim... de português..., de 

interpretação de texto... Aí quando você vai interpretar um texto com um 

aluno, ele vai entendendo..., mas, senão ele fica ((perdido))... (É “x” ou é 

“y” essa geração)? É a geração Pokémon... Eu sou de física entendo essa... 

geração...[...] (PF, C). 

 

  Percebemos que PF faz uma crítica a postura de muitos alunos, sobretudo diante 

da utilização da internet. Para o professor a facilidade de informações disponíveis na 

internet faz com que os alunos percam o interesse em aprender o que é abordado em 

sala de aula, tornando-os alienados. Entretanto, percebemos que PF tem uma postura 

bastante tradicionalista. Esse fato é evidenciado quando PF fala: E eu vejo que a minha 

grande dificuldade aqui é colocar a parte básica, é, tipo, eu falar, por exemplo, força 

é massa vezes aceleração e explique o que é massa, o que é aceleração..., beleza..., 

mas quando eu for falar que a aceleração vale m/s² é 2, e a massa é percentual, aí 

não sabe resolver nada, entende? (PF, C, grifo nosso) E ainda no trecho em que PF 

afirma: É a geração Pokémon... Eu sou de física entendo essa... geração...[...] (PF, C, 

grifo nosso). Esses trechos mostra uma postura que considera aspectos quantitativos em 

detrimento dos qualitativos, ou seja, deixa transparecer que o aluno deve ser avaliado de 

modo tradicional.  

 No ensino tradicional baseado nos moldes positivistas e pragmático dominante, as 

explicações e formulações teóricas acerca dos fenômenos existentes no universo são 

transmitidas de forma fragmentada, desconectada, onde cada Ciência é tida com certo 

grau de autossuficiência e soberania quanto a suas opções teóricas e metodologias, que 

passam a ser incontestáveis e veneráveis. É nesse contexto que o currículo fragmentado 

da escola tradicional se vincula, corroborando enormemente para a produção do 

desinteresse discente de conhecer, de aprender, de pesquisar, de produzir conhecimento 

de forma coletiva, individual, profunda e condizente com a própria lógica humana de 

inquirir a realidade (AZEVEDO e REIS, 2014). Nesse cenário a Situação de Estudo 

pode contribuir para uma aprendizagem mais fecunda, pois parte de situações reais e 

diárias dos sujeitos envolvidos. Permite ainda maior envolvimento, interesse e 

participação, em que os conceitos e conhecimentos do cotidiano são reconfigurados em 

novos níveis, agora mais desenvolvidos e de acordo com o que representam na situação 

em discussão (MALDANER, BEBER e MACHADO, 2010). 
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 Um dos possíveis caminhos para despertar o interesse e a motivação dos 

estudantes seria valorizar seus contextos como fonte de problematizações. Além disso, 

como destacado pelos professores no questionário inicial um ensino pautado nas reais 

necessidades dos alunos. Não obstante, o que o aluno deve saber para agir criticamente 

na sociedade? Quais conhecimentos devem ser valorizados e ainda mais, o que ensinar? 

E como ensinar? Infelizmente não temos respostas concretas para tais questionamentos, 

porém temos indícios. É inegável que o ensino tradicional não é mais suficiente frente 

aos avanços ocorridos. Como enfatiza PF, hoje o aluno tem o mundo ao seu alcance por 

meio da internet, meios de comunicações, etc. Sendo assim, o papel do professor e a 

organização curricular devem ser repensados.  

Diante dos desafios impostos à Educação Básica, tais como: falta de atenção e 

motivação por parte dos educandos, aulas descontextualizadas e metodologias 

inadequadas faz-se necessário refletir sobre ações que podem contribuir com a sua 

melhoria, tanto no que diz respeito ao alcance dos objetivos educacionais propostos, 

bem como para atender às necessidades e aos interesses da comunidade na qual a escola 

está inserida. Nesse sentido, possivelmente ao reestruturar os currículos do ensino 

técnico por meio da Situação de Estudo, os quais os conteúdos serão abordados de 

forma contextualizada, interdisciplinar, problematizada e significada o discente desperte 

um maior interesse em aprender. Defendemos a Situação de Estudo como uma proposta 

de reorganização curricular capaz de promover uma melhoria no Ensino de Ciências ao 

mesmo tempo em que promove a formação omnilateral dos sujeitos. 

Em síntese, a partir dos diálogos produzidos durante o curso e na entrevista, 

percebemos que a Situação de Estudo é uma proposta de tem potencial para promover 

uma reorganização no curso técnico Integrado em Meio Ambiente. A SE pode 

potencializar o processo de ensino, tornando-o mais significativo. Notamos ainda uma 

boa receptividade por parte dos professores, embora como as próprias pesquisas que 

defendem a SE já discutem, ainda existem barreiras a serem vencidas. Os entraves são 

do ponto de vista estrutural do sistema educacional, da própria formação dos 

professores e dos anseios dos alunos, uma vez que para que os mesmos aprendam é 

necessário antes de tudo o interesse. Com isso, enfatizamos que ainda há um longo 

caminho a ser percorrido, mas acreditamos que por meio das reflexões suscitadas, que o 

primeiro passo já foi dado.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

  

 Os dados analisados apontam para a necessidade de um Ensino de Ciências que 

esteja comprometido com os princípios da Educação Profissional Técnica, considerando 

o trabalho como princípio educativo, respeitando e valorizando as especificidades desse 

contexto educacional. Alguns dos principais fatores a serem considerados diante da 

realidade dos cursos técnicos são a compartimentalização, a linearidade e a 

fragmentação do saber. Características essas que a Situação de Estudo visa superar 

mediante a reorganização do currículo. Tais aspectos que assolam o ensino técnico são 

destacados por Ramos (2008) e pelos próprios professores que trabalham nesse contexto 

como sendo características marcantes. Essa é uma realidade que não pode ser 

desconsiderada, de modo que a busca por alternativas de ensino se torne um fato real e 

concreto para os sujeitos envolvidos nesse cenário. Considerando isso, com este 

trabalho objetivamos compreender de que maneira o currículo do curso técnico 

Integrado em Meio Ambiente do IF Baiano pode ser reorganizado por meio da Situação 

de Estudo, em especial no que concerne a integração das disciplinas.  

Foi evidenciado no Projeto Pedagógico do Curso técnico em Meio Ambiente e nas 

falas dos professores, em seus anseios, que a vivência com a proposta suscitou algumas 

reflexões sobre a prática dos professores participantes. Apesar da necessidade de uma 

intensa reflexão e engajamento por parte dos docentes, percebemos que o 

desenvolvimento de um ensino balizado pela Situação de Estudo não é um fato utópico. 

Todavia, constatamos alguns entraves que ainda precisam ser superados para uma 

possível implementação da SE. Dentre esses entraves, destacamos a dificuldade de 

trabalhar em grupo, algumas características do ensino tradicional ainda presentes no 

cenário educacional técnico, a falta de conhecimentos básicos, interesse e motivação por 

parte dos educandos. 

 Por outro lado, a SE apresentou grande potencial para a melhoria no método de 

ensino do curso técnico em Meio Ambiente. Potencialidades essas destacadas pelos 

professores, como sendo o caráter interdisciplinar, contextualizador, superação do 

isolamento docente por meio do trabalho coletivo, possibilidade de um ensino que 

atenda as necessidades e anseios dos alunos por meio da valorização do contexto 

histórico-cultural e a significação conceitual possibilitada pela abordagem dos 

conteúdos através de temáticas integradoras. A partir da vivência os docentes 

caracterizaram a SE como uma proposta de reorganização curricular que tem como uma 
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das principais potencialidades o desenvolvimento de uma prática de ensino integradora 

que contempla o contexto dos educandos, possibilitando a valorização da realidade local 

e dos saberes cotidianos que os estudantes trazem de suas experiências de vida. Diante 

dos desafios enfrentados pelos docentes no contexto do ensino técnico, defendemos que 

a SE pode colaborar para um trabalho interdisciplinar/integrado e contextualizado.  

O fato de os professores do instituto já desenvolverem um trabalho com temas 

pode ter contribuído para a elaboração da proposta e para o entendimento de alguns 

aspectos da SE, tendo em vista que utilizaram como referência para proposta de ensino 

a temática Sustentabilidade, a qual já estava sendo discutida na disciplina Projeto 

Integrador. Vale destacar que é extremamente importante proporcionar aos professores 

participantes da pesquisa uma contínua vivência com a SE, objetivando assim que a 

proposta não seja compreendida como uma mera metodologia a ser implementada, 

fazendo perder seu objetivo maior que é o de reorganização curricular.  

Sendo assim, os dados demonstram que é possível compreender algumas das 

implicações envolvidas no processo de reorganização do currículo do curso técnico em 

Meio Ambiente por meio da Situação e entender as possibilidades e as dificuldades 

inerentes ao processo de articulação das disciplinas para o curso técnico, em especial do 

curso técnico em Meio Ambiente. Evidenciamos ainda que mesmo existindo alguns 

obstáculos a serem superados, a SE se mostra como uma alternativa viável e profícua 

para um Ensino de Ciências mais significativo na Educação Técnica. Ficou evidente 

também que os professores compreenderam alguns pressupostos que balizam a SE, tais 

como, questões interdisciplinares, aspectos relacionados à escolha do tema e 

importância em se trabalhar no coletivo.  

Para que a SE seja implementada no âmbito do ensino técnico, é interessante que 

haja uma adaptação. Tendo em vista que a mesma é desenvolvida em um processo de 

constante ressignificação entre os professores da universidade, licenciados de Química, 

Física e Biologia e os professores em formação inicial da Educação Básica. Uma 

alternativa seria os professores de o Instituto assumir o lugar dos sujeitos em formação 

continuada e envolver também os alunos no processo de elaboração da proposta. 

 Esperamos com esse estudo contribuir para a promoção de um Ensino de Ciências 

mais contextualizado e atraente para os alunos de cursos técnicos, considerando 

especialmente, a necessidade de uma formação que supere a dinâmica da sociedade 

atual que exige dos educandos um posicionamento crítico e coerente diante do 

desenvolvimento científico e tecnológico e do mercado de trabalho, como já apontado 
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nos marcos legais da educação, como por exemplo, na LDB (BRASIL, 1996). Com 

isso, acreditamos que haverá um ensino mais estimulante e menos cansativo, tornando o 

estudo prazeroso e a aprendizagem mais significativa, formando cidadãos conscientes e 

esclarecidos a respeito dos temas sociais da atualidade. 

 Outro fator a ser considerado como relevante para realização dessa pesquisa no 

contexto da Educação Profissional Técnica é a precariedade de estudos dessa 

modalidade de ensino em especial (URBANETZ, 2012; OLIVEIRA e MORORÓ, 

2015; TEIXEIRA et al., 2014). Assim, destacamos que a realização desse estudo 

representa uma pequena e modesta contribuição para que o ensino nos cursos técnicos 

seja integrado e contextualizado, de modo a formar futuros trabalhadores 

comprometidos com a transformação social.  

 Como perspectiva futura para as reflexões suscitadas neste estudo, enfatizamos a 

necessidade de uma maior compreensão sobre a formação de professores para o ensino 

técnico. Uma vez que foi identificado que um dos principais entraves para a 

implementação da Situação de Estudo no ensino técnico perpassa pela formação dos 

professores. Por final, defendemos a Situação de Estudo como uma proposta 

potencialmente rica para a melhoria do Ensino de Ciências, de um modo especial no 

ensino técnico. Vale ressaltar mais uma vez que não estamos aqui afirmando que a SE 

irá “salvar” o Ensino de Ciências, mas acreditamos que a proposta tem todos os 

elementos necessários para potencializar o processo de ensino e aprendizagem mediante 

a reestruturação nos currículos.  
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APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Professor (a), 

 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa cujo título é “Situação de Estudo como 

Alternativa de Abordagem Integradora em Cursos Técnicos do IF Baiano/ Itapetinga”. 

Trata-se de uma investigação que é fruto de estudos no Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências da Universidade Estadual de Santa Cruz. A pesquisa tem como 

objetivo investigar os limites e as potencialidades do desenvolvimento da proposta de 

reconfiguração curricular Situação de Estudo, para integração das disciplinas de cursos 

técnicos do IF Baiano/Itapetinga. Esta pesquisa se justifica pela necessidade cada vez mais 

urgente de busca por alternativas de ensino que venham favorecer a aprendizagem dos 

alunos de modo significativo e contextualizado, especialmente no que se refere as ciências 

naturais. 

No contexto da investigação a ser realizada, busca-se resposta ao questionamento 

básico: De que maneira o desenvolvimento da proposta de reconfiguração curricular 

Situação de Estudo pode contribuir para a articulação das disciplinas de cursos técnicos do 

IF Baiano- campus Itapetinga? Ao buscar respostas a essa questão, a atenção estará 

direcionada para analisar como se dá a construção da proposta de reconfiguração curricular 

Situação de Estudo para articulação entre disciplinas de cursos técnicos; verificar a 

possibilidade da implementação dessa proposta curricular no que diz respeito à participação 

entre professores no processo de construção e contribuir para a reestruturação ou a 

reformulação dos currículos de cursos técnicos dos institutos federais do estado da Bahia, 

sobretudo do IF Baiano/Itapetinga através dessa abordagem.   

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com produção de dados referentes a abordagens 

e interações com os sujeitos envolvidos no processo. Os sujeitos envolvidos na pesquisa 

serão 10 professores da área de Ciências Naturais e suas Tecnologias (Química, Física e 

Biologia) dos cursos técnicos integrados em Meio ambiente e em Agropecuária do Instituto 

federal- IF Baiano- campus de Itapetinga/BA. 

Para a produção dos dados serão utilizados, respectivamente, análise documental dos 

Projetos Político Pedagógicos dos cursos técnicos integrados em Meio ambiente e em 

Agropecuária; aplicação de um questionário semi-estruturado online com 10 professores 

das áreas de Ciências Naturais e suas Tecnologias do instituto; seleção e adaptação de uma 

Situação de Estudo a ser estudada e discutida em um curso com os professores; aplicação de 

um curso que vise proporcionar aos professores de Química, Física e Biologia dos referidos 

cursos vivências com a Situação de Estudo. Vale salientar que não será implementada 

qualquer tipo de Situação de Estudo e, sim vivências com a proposta, por meio da leitura e 

interpretação de textos científicos, vídeos documentários, estudo da Situação de Estudo 

escolhida e discussões em grupo.  Por final, serão realizadas entrevistas semi-estruturadas 

com os docentes participantes do curso (exclusivamente por áudio). Vale ressaltar ainda que 

caso haja necessidade recorreremos à análise de materiais produzidos pelos professores 

durante o curso para uma maior confiabilidade dos dados (registros escritos). 

Toda pesquisa com seres humanos envolve riscos em tipos e gradações variados, 

podendo este ser imediato ou tardio. Diante disso, observa-se que os riscos da pesquisa são 

de ordem psicológica, podendo os participantes sofrerem algum tipo de dano psicológico 

como constrangimento e/ou desconforto ao serem questionados acerca dos assuntos durante 

as entrevistas e ao responder o questionário online. No entanto garantimos que a obtenção 

das informações necessárias à pesquisa ocorrerá em encontros com os professores fora do 

horário de aulas, não gerando assim transtorno aos alunos e aos professores durante as aulas 
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e quanto à análise e divulgação dos dados, esta será feita de forma a não permitir a 

identificação dos professores envolvidos. 

Eu, Carine Alves dos Santos Peixoto, bem como o meu orientador Prof. Drº. 

Neurivaldo J. de Guzzi Filho, assumimos toda e qualquer responsabilidade vinculadas à 

pesquisa em questão, de modo a não representar aos professores participantes nenhum tipo 

de gasto, despesa ou mesmo remuneração durante sua execução. No entanto será garantida 

aos participantes direito ao ressarcimento caso venham ocorrer despesas decorrentes da 

pesquisa, bem como, indenização caso ocorra algum dano decorrente da pesquisa. 

Garantimos o anonimato dos sujeitos colaboradores e que as informações registradas 

somente serão utilizadas para esta pesquisa, podendo os resultados serem publicados, com 

benefícios, em especial, para a melhoria da educação escolar. 

Se houver qualquer dúvida quanto à sua participação poderá solicitar 

esclarecimentos a qualquer um de nós, nos seguintes endereços eletrônicos: Carine Alves 

dos Santos Peixoto (pesquisador) e-mail: caripeixoto125@gmail.com; Prof. Drº. Neurivaldo 

J. de Guzzi Filho (orientador) e-mail: neurivaldo@uesc.br. 

Frente ao acima exposto, considerando-se devidamente esclarecido sobre a 

pesquisa, você autoriza o pesquisador a utilizar, divulgar e publicar, para fins científicos e 

culturais, seus depoimentos, no todo ou em parte, editado ou não, nos termos acima 

firmados, ciente de que a qualquer momento poderá solicitar novas informações ou 

modificar sua decisão em participar da pesquisa sem qualquer prejuízo, caso assim o 

desejar. Portanto, ao participar da pesquisa, você autoriza a utilização de seus depoimentos.  

O presente documento, impresso em frente e verso, é assinado em duas vias de igual 

teor, ficando uma com o sujeito da pesquisa e outra arquivada com o pesquisador 

responsável.  

___________________________________     _________________________________ 

Carine Alves dos Santos Peixoto                                   Neurivaldo J. de Guzzi Filho 

Pesquisador                                                               Orientador – DCET/UESC 

 

Eu,___________________________________________________________________, 

ciente das informações recebidas concordo em participar voluntariamente da pesquisa e 

autorizo a utilização da entrevista e das informações registradas por meio do questionário 

online e dos materiais produzidos nas reuniões/encontros/curso e/ou os resultados 

alcançados.  

 

____________________________________________ 

Assinatura 

 

 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa 

Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o 

CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro 

Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45662-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-

5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a sexta, de 8h às 12h e 

de 13h30 às 16h. 
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APÊNDICE B- ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

Especialização (   )            Graduação (   )       Mestrado (   )      Doutorado (   )       

Professor de: ______________________________________                  

1- Os Projetos Político Pedagógicos afirmam que no que tange ao processo de 

ensino e aprendizagem defende a problematização, a contextualização e a 

proposição e/ou soluções de problemas. Como você descreve que seja possível esse 

tipo de ensino? 

 

2 - A organização curricular do curso pode interferir na sua prática docente? De 

que forma?  

 

3- Quais os desafios encontrados para o desenvolvimento das atividades em sala de 

aula, sobretudo, no que diz respeito à articulação das disciplinas? 

 

4- Você executa ou desenvolve alguma atividade ou ação para a articulação entre 

as disciplinas? Descreva. 

 

5- Em sua opinião, o que deve estar presente na prática docente para que seja 

possível uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem concomitante com a 

contribuição na formação do estudante enquanto cidadão? 

 

 

 

 

 

Carine Alves dos Santos Peixoto  

Pesquisadora responsável  

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências 

Contatos 

Fone: (75) 98883-0768, E-mail: caripeixoto125@gmail.com 
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APÊNDICE C- ROTEIRO DO CURSO 

Situação de Estudo: Caminho para um Ensino Interdisciplinar e Contextualizado 

 

 

OBJETIVO 

Proporcionar/apresentar aos professores que lecionam no curso técnico integrado 

em Meio Ambiente do IF Baiano, campus de Itapetinga, um momento de vivências 

com a proposta de reorganização curricular Situação de Estudo. Tal curso irá 

possibilitar reflexões de como conteúdos de Ciências podem ser trabalhados de 

forma contextualizada, interdisciplinar e integrado.  

4 HORAS DE DURAÇÃO 

DURAÇÃO  ATIVIDADE 

  

10 min. 

Boas vindas e Apresentação- (Objetivos do Mini Curso- SLIDE 1). 

Quem sou eu? O que procuro aqui?  

 

 

10-15 min. 

 

Atividade 1 

Foi solicitado para que cada professor individualmente respondesse em uma folha 

a seguinte problemática: Como seria possível um Ensino de Ciências, na 

Educação Técnica de Nível Médio através de temas? E por final, pensando em 

contemplar a interdisciplinaridade e a contextualização, cada professor deve 

propor um tema que esteja relacionado ao curso técnico integrado em Meio 

Ambiente.  

 

 

 

30 min. 

Atividade 2 

Foi proposto aos professores que se agrupassem, discutissem e selecionassem um 

tema dentre os temas sugeridos individualmente na atividade 1, bem como 

apresentassem as atividades e os conteúdos que poderiam ser abordados em sala de 

aula a partir desse tema. 

 

Cada professor no grupo deu sua contribuição de como trabalharia a temática e, 

quais conteúdos abordariam a partir dessa. 

 

 

20 min. 

Atividade 3 

Socialização da proposta e discussão da temática, enfocando também a dimensão 

social. Qual a importância da temática para o contexto da Educação Técnica? 

Um representante socializou as ideias do grupo. 

 

20 min. 

Atividade 4 

Problematização! 

O que podemos fazer para que o Ensino técnico seja pautado na 
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Carine Alves dos Santos Peixoto (Pesquisadora responsável). Mestranda do Programa 

de Pós Graduação em Educação em Ciências. E-mail: caripeixoto125@gmail.com. 

interdisciplinaridade e no contexto do aluno?  

 

30 min. 

Atividade 5 

Apresentação da Proposta Situação de Estudo para os professores (SLIDE 2). 

Nesse momento foram distribuídos para os professores os dois textos citados a 

seguir: 

FRISON, M. D.; BOFF, E. T. O.; OLIVEIRA, C.; RICARDI, A. M. D.; OTT, M. 

M.; VIEIRA, M. I.; SILVA, R. A. D.; EICH, T. B. Conhecendo o Câncer, um 

caminho para a vida: uma  Situação de Estudo como possibilidade de mudança no 

fazer cotidiano escolar. In: GALIAZZI, M.C; AUTH, M.; MANCUSO, R. (orgs.). 

Construção curricular em rede na Educação em Ciências: uma aposta de 

pesquisa na sala de aula. Ijuí: UNIJUÍ, p. 337-354, 2007. 

 

AUTH, M. A.; MALDANER, O. A.; WUNDER, D. A.; FIUZA, G. S. PRADO, 

Mauro C.; Situação de Estudo na Área de Ciências do Ensino Médio: Rompendo 

Fronteiras Disciplinares. In: Roque Moraes; Ronaldo Mancuso. (Org.). Educação 

em Ciências: Produção de Currículos e Formação de Professores. Ijuí: 

UNIJUÍ, 2004, v.1, p. 253-276.  

 

20 min. 

 

Intervalo! 

 

 

 

30 min. 

 

Atividade 6 

Reconstrução da proposta apresentada com base nos pressupostos da Situação de 

Estudo (interdisciplinaridade, contextualização, significação conceitual, 

problematização, construção no coletivo, etc.). 

Os diálogos produzidos nos grupos foram valorizados com o objetivo de mostrar 

como os conteúdos disciplinares podem ser trabalhados numa perspectiva 

interdisciplinar, de modo a romper com a forma linear de ensino. 

 

30 min. 

 

Atividade 7 

Apresentação e discussão da proposta reelaborada com base nos pressupostos da 

Situação de Estudo, em que poderia ser melhorado ou complementado? E 

explanação dos conhecimentos adquiridos pelos docentes no decorrer no curso.  

 

20 min. 

Atividade 8 

Discussão com os participantes do curso de alguns aspectos positivos e os aspectos 

negativos da inserção da proposta Situação de Estudo na Educação Técnica.  

 

Encerramento. 

http://lattes.cnpq.br/5023406065349300
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APÊNDICE D- ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Especialização (   )          Graduação (   )       Mestrado (   )        Doutorado (  )       

Professor de:  

                 

1- Você conhecia a proposta de reconfiguração curricular Situação de Estudo?  Em caso 

afirmativo, relate onde teve o primeiro contato com a proposta.  

2- Qual sua opinião sobre a proposta de reconfiguração curricular Situação de Estudo no 

que diz respeito ao seu desenvolvimento e implementação? Você implementaria essa 

proposta em sua prática? Justifique. 

 

 

4- Quais os desafios você enfrenta para o desenvolvimento do seu trabalho em cursos 

profissionais técnicos e, como a Situação de Estudo poderia contribuir nesse aspecto? 

5- Em sua concepção, quais as potencialidades para o desenvolvimento da proposta de 

reorganização curricular Situação do Estudo na Educação Técnica? E quais os limites? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carine Alves dos Santos Peixoto  

Pesquisadora responsável  

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências 

Contatos 

Fone: (75) 98883-0768, E-mail: caripeixoto125@gmail.com 


