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RESUMO 

Este artigo é resultado da pesquisa apresentada ao Programa de Mestrado Profissional 
em Educação Profissional e Tecnológica (Prof-EPT) no Instituto Federal do Rio de 
Janeiro, Campus Mesquita e se propôs a discutir e fortalecer as concepções e princípios 
do Ensino Médio Integrado a partir da efetiva articulação entre a educação básica e a 
educação profissional sob a perspectiva da formação omnilateral. Entendemos que 
formar, sob tal perspectiva, significa compreender a importância do desenvolvimento do 
ser humano em sua integralidade física, mental, cultural e científico-tecnológica. Tendo 
isso em mente, trabalhamos este conceito a partir de teóricos da Educação Profissional 
e Tecnológica como Araújo e Frigotto (2015), Ciavatta (2014), Moura (2014) e Ramos 
(2014). Elegemos como abordagem metodológica a pesquisa qualitativa e quanto aos 
procedimentos trabalhamos com a pesquisa-ação. Inicialmente, aplicamos um 
questionário para o levantamento de dados e para avançar na questão prática, propondo 
o desenvolvimento de um curso on-line visando à formação no/para o trabalho dos 
profissionais atuantes no Ensino Médio Integrado da Escola Técnica Estadual Juscelino 
Kubitschek/FAETEC a fim de sensibilizá-los em relação à necessária articulação entre 
trabalho, ciência, tecnologia e cultura no processo de formação dos sujeitos. 
Acreditamos que o movimento de reflexão-ação dos profissionais sobre a educação 
omnilateral, o currículo integrado, o trabalho como princípio educativo e sobre suas 
próprias práticas fortaleceu a ideia de que a formação geral é parte indissociável da 
formação profissional do ser. 
 
Palavras-chave: Ensino Médio Integrado. Formação Omnilateral. Formação no/para o 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research outcomes from a study held on ProfEPT Professional Master’s Program 
and it aims to discuss Polytechnical High School concepts and principles based on an 
effective articulation between Basic Education and Professional Education from a 
comprehensive, omnilateral theory and training perspective. We understand that 
omnilateral perspective training consists of understanding the importance of human 
development encompassing their physical, mental, cultural and scientific-technological 
aspects. This concept, based on Karl Marx’s thoughts, features in works by Professional 
and Technological Education theorists such as Araújo and Frigotto (2015), Ciavatta 
(2014), Moura (2014) and Ramos (2014). In order to move from theory into practice, we 
propose the creation of an educational product, namely: an online course aiming at 
training professionals from Juscelino Kubitschek Polytechnical High School/FAETEC 
(Rio de Janeiro State Polytechnical High School Group) in order to raise awareness 
about the importance to align work, science, technology and culture in the light of human 
rights in a sociocritical educational approach named as Work-as-an-Educational-
Principle Theory. The course design was framed according to the target public whose 
suggestions and needs were collected in filled-out forms before they got started. We 
believe that the reflection-action wave on Omnilateral Education, The Integrated High-
School Curriculum and Work-as-an-Educational-Principle Theory and practices will 
support the idea that professional skills and academic knowledge are to be intermingled 
in Education.  
 
Keywords: Integrated High-School Curriculum. Omnilateral Education. Work-as-an-

Educational-Principle Theory. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho é resultado da pesquisa apresentada ao Programa de Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (Prof-EPT) no Instituto Federal do Rio 

de Janeiro, Campus Mesquita. A presente pesquisadora é discente do Prof-EPT e Supervisora 

Educacional na Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek (ETEJK), pertencente à rede 

da Fundação de Apoio às Escolas Técnicas Estaduais do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC), 

onde acompanha o processo pedagógico de formação profissional integrada ao Ensino Médio. 

Como supervisora, observava que os planejamentos e as práticas pedagógicas desenvolvidas 

na unidade escolar não contemplavam a efetiva e necessária articulação entre a formação 

profissional e a formação geral, base da proposta do Ensino Médio Integrado (EMI).  

Nesse sentido, consideramos oportuno elaborar e implementar um curso on-line de 

formação no/para o trabalho para profissionais atuantes no EMI da ETEJK incluindo gestores, 

orientadores educacionais, supervisores educacionais, orientadora de estágio e professores 

a fim de compartilhar e divulgar a base teórico-crítica da Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT), visando a discutir, com a comunidade escolar, o fazer pedagógico produzido na 

Instituição, além de construir novas ações que contribuam para melhor desenvolvimento do 

ensino integral e emancipatório. 

Dessa forma, apresentamos, neste artigo, a fundamentação teórica que alicerça a 

construção da pesquisa e do produto educacional, (em forma de curso de capacitação), a 

metodologia utilizada, bem como o planejamento do percurso pedagógico, sua 

implementação e a discussão dos resultados.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

“O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade 

curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com que 

dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o de 

quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém 

como sujeito de ocorrências. Não sou apenas objeto da História, 

mas seu sujeito igualmente. No mundo da História, da cultura, 

da política, constato não para me adaptar, mas para mudar.” 

(Paulo Freire, 1996, p.30)  

 

Pensar e atuar na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), sobretudo na 

modalidade integrada ao Ensino Médio, é um desafio que se impõe a profissionais da 

educação. Como Supervisora Educacional na Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek 

(ETEJK), pertencente à rede da Fundação de Apoio às Escolas Técnicas do Estado do Rio 

de Janeiro (FAETEC), pudemos observar que os planejamentos e as práticas pedagógicas 

tendem a ser isolados em disciplinas autônomas e que muitos profissionais acreditam e agem 

como se a integração educacional ficasse restrita à possibilidade das formações geral e 

profissional acontecerem na mesma instituição de forma simultânea, porém, não 

verdadeiramente integradas. 

 A articulação entre EPT e Ensino Médio, enquanto última etapa da Educação Básica, 

é um tema que gera muitas dúvidas para profissionais da rede a que pertencemos, tanto no 

que se refere às concepções, quanto no que diz respeito às práticas pedagógicas. 

Frequentemente nos deparamos com a seguinte pergunta: é objetivo do Ensino Médio 

Integrado (EMI) formar para o trabalho ou para o prosseguimento dos estudos? E, diante 

desse questionamento, perguntamo-nos: será que uma perspectiva exclui a outra? Neste 

trabalho pretendemos demonstrar que não. 

 Nesse sentido, nossa pesquisa buscou responder ao seguinte questionamento: como 

aproximar profissionais da Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek do arcabouço 

teórico crítico da Educação Profissional e Tecnológica e, consequentemente, da proposta de 

Ensino Médio Integrado sob a perspectiva da formação omnilateral?”. Assim, definimos como 

objetivo geral promover reflexão teórica sobre a EPT, em práticas educativas que, 

interdisciplinarmente, articulem trabalho, ciência, tecnologia e cultura.   

 Para alcançar o objetivo geral, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: 
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- Identificar quais concepções os profissionais da ETEJK possuem em relação ao 

Ensino Médio Integrado, currículo Integrado, relação entre trabalho e educação e práticas 

pedagógicas integradoras. 

- Elaborar desafios teóricos e práticos que estimulem e promovam a reflexão sobre a 

educação omnilateral, sobre práticas profissionais e sobre o próprio percurso formativo em 

construção; 

- Desenvolver um curso para encorajar os profissionais atuantes no EMI da ETEJK a 

refletirem sobre a EPT sob a perspectiva crítica e sobre a sua própria prática. 

Assim sendo, ao longo da pesquisa, buscamos compreender as concepções e 

princípios que norteavam as visões e práticas pedagógicas de profissionais (gestores, 

orientadores educacionais, supervisores educacionais, orientador de estágio e professores) 

atuantes no EMI da ETEJK, visando a discutir, com a comunidade escolar, o fazer pedagógico 

produzido na instituição e como poderíamos promover e performar o ensino integrado. 

Para tanto, utilizamos o Design Instrucional Contextualizado (DIC), elaborado por 

Andrea Filatro (2019), como ferramenta metodológica, a fim de desenvolver um curso que, ao 

protagonizar esses profissionais, permitisse-lhes discutir e problematizar o EMI sob a 

perspectiva da formação omnilateral. Maiores informações sobre os procedimentos virão ao 

longo deste artigo. O importante era viabilizar e facilitar a criação de novas práticas na casa 

à luz da EPT. Entendemos que formar sob tal perspectiva significa compreender a importância 

do desenvolvimento do ser humano em sua integralidade física, mental, cultural e científico-

tecnológica. Assim sendo, trabalhamos este princípio a partir de autores que discutem a EPT 

como Ronaldo Marcos de L. Araújo e Gaudêncio Frigotto (2015), Maria Ciavatta (2014), Dante 

Henrique Moura (2014) e Marise Ramos (2014). 

Conforme o exposto, procuramos falar de uma educação profissional comprometida 

com a formação humana, que pensasse na integração de todas as dimensões da vida no 

processo educativo. Discutimos, com os profissionais em voga, o trabalho como princípio 

educativo e a importância de se adotar práticas pedagógicas integradoras na formação e 

emancipação dos futuros profissionais, com o objetivo de proporcionar reflexão crítica acerca 

da estrutura do trabalho em moldes capitalistas. Entendemos que tal movimento de formação 

tenha sido essencial para os profissionais atuantes no EMI de minha instituição, pois conforme 

afirmam Frigotto, Ciavatta, Ramos e Gomes (2010, p.16) várias unidades escolares enfrentam 

dificuldades ou resistência ao ensino integrado pelos seguintes motivos:  

 

Os trabalhos indicam ainda que não houve preparação dos professores para 
atuarem de acordo com a proposta da formação integrada no ensino médio e 
na educação de jovens e adultos. Os professores manifestam resistência à 
proposta. São dados como causas dessa dificuldade:  
(i) a forma impositiva como é apresentada;  
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(ii) a mentalidade conservadora dos padrões pedagógicos vigentes, assim 
como de posições políticas avessas ao discurso da formação integrada e da 
educação emancipatória com base na crítica à sociedade de mercado; 
(iii) o desconhecimento conceitual;  
(iv) a falta de condições materiais;  
(v) a carência de gestão e de participação democrática nas instituições;  
(vi) a dificuldade de envolvimento dos professores temporários, com vínculos 
precários de trabalho e de compromisso com as instituições. 

 

Por tudo isso, acreditamos que a pesquisa e o desenvolvimento colaborativo do curso 

on-line perpetrado, tendo proposto desafios teóricos e práticos sobre a EPT para profissionais 

atuantes no EMI, justificaram-se pela necessidade de divulgação e consolidação das bases 

científicas que alicerçam a formação educacional pela qual lutamos, pela necessidade de um 

curso de formação continuada que destacasse: o trabalho como princípio educativo e que 

procurasse superar a dicotomia entre formação para trabalho manual e formação para 

trabalho intelectual.  

Nossa pesquisa e produto educacional também se justificaram pela importância de 

efetivamente articular trabalho, ciência, tecnologia e cultura no Ensino Médio Integrado na 

contramão de um contexto de reformulação curricular ocasionada pela aprovação do “Novo 

Ensino Médio"1 por parte do Governo Federal. Nesse sentido, o curso de capacitação figurou 

como um ato fundamental de resistência para o fortalecimento da integração dentro de uma 

episteme educacional comprometida com a formação sociocrítica do sujeito.  

O curso aconteceu em Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA), no 

período de 22/03/2021 a 30/04/2021 e contou com treze (13) inscritos, dos quais, nove (9) 

concluíram o percurso formativo, realizando todas as atividades propostas. De acordo com os 

participantes, pode-se dizer que houve mudança ou ampliação no que se refere à 

compreensão sobre o EMI e que o curso contribuiu para aprimoramento das práticas 

profissionais no contexto de Educação Profissional e Tecnológica integrada ao Ensino Médio. 

Tais afirmativas podem ser confirmadas através da discussão ocorrida ao longo do curso, 

conforme veremos no item “As Vozes dos Participantes nos Fóruns de Discussão”.   

Para efeitos de esclarecimentos, o presente estudo apresentado ao curso de Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica se insere na linha de pesquisa “Práticas 

Educativas em Educação Profissional e Tecnológica (EPT)” e está relacionado ao 

Macroprojeto de pesquisa “Práticas Educativas no Currículo Integrado”. 

 

 
1 Lei nº 13.415/2017 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança 

na estrutura do ensino médio definindo uma nova organização curricular, contemplando a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes itinerários formativos, com foco nas áreas de conhecimento e na 
formação técnica e profissional. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Breve histórico da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil 

  

 Conforme aponta Ramos (2014), historicamente, a relação entre a educação básica e 

educação profissional no Brasil sempre esteve marcada pela dualidade. De um lado, 

encontra-se a formação humana propedêutica, voltada para elites, para a formação de 

dirigentes; de outro, uma formação profissional superficial para aqueles que precisam do 

trabalho e desempenhando tarefas automatizadas para sobreviver.  

 Nesse breve apanhado histórico, cabe ressaltar que a década de 1980, período de 

redemocratização do Brasil, foi marcada por um intenso movimento de lutas em prol de uma 

educação comprometida com as classes trabalhadoras. Nesse contexto, as discussões sobre 

a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) demonstravam a disputa entre projetos 

de sociedade conservadores e progressistas, na qual o segundo grupo defendia, 

especialmente, uma educação nacional unitária “que pressupõe que todos tenham acesso 

aos conhecimentos, à cultura e às mediações necessárias para trabalhar e para produzir a 

existência e a riqueza social.” (RAMOS, 2008, p. 2)  

Sabemos que muitas das reivindicações progressistas não foram incorporadas à LDB 

nº 9.394 de 1996. O texto aprovado inicialmente permitiu interferências como a realizada pelo 

Decreto nº 2.208/97, voltado especificamente para a EPT. Tal decreto regulamentou o § 2º do 

art. 36 e os arts. 39 a 42 da LDB e definiu os níveis da educação profissional como básico, 

técnico e tecnológico. Seu art. 5º dizia que a educação profissional de nível técnico teria 

organização curricular própria e independente do Ensino Médio, podendo ser oferecida de 

forma concomitante ou sequencial ao mesmo, instituindo a separação entre o Ensino Médio 

e a EPT. Mais tarde, o Decreto nº 2.208/97 foi revogado pelo Decreto nº 5.154/04, também 

voltado para a Educação Profissional e Tecnológica. O grande diferencial deste último se 

refere justamente à possibilidade de articulação entre a educação básica e a EPT, vejamos: 

 

Art. 4º A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida de 
forma articulada com o ensino médio, observados:  
I - os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo 
Conselho Nacional de Educação;  
II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; e  
III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto 
pedagógico.  

 

Atualmente, a LDB apresenta a EPT como um processo educacional específico, não 

vinculado necessariamente a etapas de escolaridade. No que diz respeito ao Ensino Médio, 

definido como etapa da Educação Básica, a preparação básica para o trabalho seria uma de 
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suas finalidades de acordo com o art. 35, inciso II. Neste ínterim, a habilitação específica, 

resultado da preparação para o exercício de profissões técnicas foi considerada como uma 

possibilidade de proposta educacional, desde que assegurada a formação básica do 

educando conforme o art. 36, parágrafo 2º. 

Podemos dizer que o EMI teve sua origem legal com a aprovação do Decreto nº 

5.154/2004. A partir desse momento, o Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, passou 

a se apresentar, na legislação, também como a oportunidade de profissionalização para os 

jovens das classes populares que necessitam trabalhar antes dos 18 anos de idade.  

Sabemos que dispositivos legais não são suficientes para transformar uma concepção 

ou proposta em uma política pública consistente, principalmente em um cenário em que não 

houve mudança no sistema econômico. Por isso, acreditamos que, atuando no campo das 

contradições, a maneira mais viável de minimizarmos as desigualdades sociais em busca de 

uma sociedade justa e igualitária seja oferecer educação profissional técnica integrada ao 

Ensino Médio, de forma pública e sob a responsabilidade do Estado, de acordo com a 

perspectiva da formação omnilateral.  

 

2.2 A proposta educacional sob a perspectiva omnilateral 

 

Omnilateral é um termo que vem do latim e significa, em tradução literal, “todos os 

lados ou dimensões”. Sobre este termo relacionado ao campo educacional, esclarece-nos 

Frigotto (2012, p. 267): 

 
Educação omnilateral significa, assim, a concepção de educação ou de 
formação humana que busca levar em conta todas as dimensões que 
constituem a especificidade do ser humano e as condições objetivas e 
subjetivas reais para seu pleno desenvolvimento histórico. Essas dimensões 
envolvem sua vida corpórea material e seu desenvolvimento intelectual, 
cultural, educacional, psicossocial, afetivo, estético e lúdico. 

 

Desta forma, a proposta educacional omnilateral enfatiza a importância do 

desenvolvimento do ser humano em sua integralidade física, mental, cultural e científico-

tecnológica. Portanto, tal proposta indica que os saberes precisam ser disseminados não só 

em função da aquisição de conhecimentos profissionais, mas porque o crescimento 

epistemológico precisa integrar o mundo em que o sujeito vive de forma bem mais ampla. Daí 

a articulação entre questões científico-tecnológicas e a dimensão cultural na formação 

educacional do indivíduo. E, é claro que, para que toda essa gama de informações 

interdisciplinares traga bem-estar ao sujeito, é preciso considerar, de igual modo, a saúde 

mental e física do ser, seus potenciais esportivos, artísticos, inventivos etc., suas capacidades 

e limitações cognitivas e emocionais, de forma que a integralidade e a omnilateralidade se 
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percebam como resultado desse conjunto complexo de elementos componentes da formação 

politécnica.  

Vale ressaltar que, de acordo com Saviani (2003, p. 140), Politecnia diz respeito ao 

“domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de 

trabalho moderno”. Nessa perspectiva, uma educação politécnica possibilita a compreensão 

dos princípios científico-tecnológicos e históricos da produção e tem como objetivo o 

desenvolvimento de todas as potencialidades humanas. Tal concepção se difere radicalmente 

da visão de formação que entende a profissionalização como o treinamento de determinadas 

habilidades, sem o conhecimento de seus fundamentos e, menos ainda, da articulação dessa 

habilidade com o conjunto do processo produtivo.   

Como outrora mencionado, trabalhamos com o conceito de formação omnilateral a 

partir de teóricos da Educação Profissional e Tecnológica como Ciavatta (2014), Frigotto 

(2018), Moura (2014) e Ramos (2014): todos de orientação marxista cuja visão do trabalho 

não deve se deter à produção e à mais valia, mas contemplar o sujeito como agente 

transformador do meio social. Uma perspectiva, aliás, extremamente importante para 

proposta educacional em voga. Afinal, estamos tratando do Ensino Médio, etapa que faz parte 

da Educação Básica, e que não podemos negligenciar, pois diz respeito à formação de uma 

juventude na qual cidadãos estão a florescer. Daí, a relevância de uma base educacional 

sólida, ampla e abrangente. Por isso mesmo, Moura (2014, p. 15) faz uma importante 

observação a respeito dessa formação que aqui defendemos ao afirmar:  

 
Compreende-se que tanto na formação omnilateral, politécnica ou integral, 
cuja gênese está na obra de Marx e Engels, como na escola unitária, de 
Gramsci, não há espaço para a profissionalização stricto sensu quando se 
trata da formação de adolescentes, tendo como referência a autonomia e a 
emancipação humana. Segundo o pensamento por eles defendido, formar, 
ainda na adolescência, o sujeito para uma determinada profissão potencializa 
a unilateralidade em detrimento da omnilateralidade.  

  
 
 Assim sendo, para falarmos de uma educação profissional comprometida com a 

formação humana, temos que pensar na integração de todas as dimensões da vida no 

processo educativo. De acordo com o Documento Base para a Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio (BRASIL, 2007), essas dimensões são o trabalho, 

a ciência e a cultura. É preciso transcender o sectarismo, imposto pela divisão social do 

trabalho, entre pensadores/gestores e os executores de tarefas. E, mais do que isso, é preciso 

prezar pela dignidade do ser humano em formação intelectiva, respeitar a diversidade e 

identidades culturais diferenciadas contidas em realidades sociais distintas no universo intra- 

e extraescolar, garantir que os sujeitos em formação, enquanto atores sociais, sejam capazes 

de lutar por melhores condições de vida, de entender seus papéis como trabalhadores e 

cidadãos críticos e conscientes de seus direitos plenos, pessoas que sigam em busca da 
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transformação pessoal, coletiva e contextual; questões estas de caráter essencial para a 

educação omnilateral.  

Cabe destacar que, com base na perspectiva da formação laboral sociocrítica, 

reconhecemos, neste estudo, mais de um sentido para o conceito de trabalho, sendo o 

primeiro deles, o sentido ontológico que se caracteriza como um processo próprio da formação 

e da realização humana, onde a satisfação de necessidades e a produção de liberdade 

ocorrem através da interação com a realidade (RAMOS, 2008). Já numa perspectiva histórica, 

com base em um modelo capitalista, o sentido de trabalho assume um viés reducionista, 

transformando-se em função assalariada, exploração da mão-de-obra e em que o fator 

econômico se volta para a produtividade e para o lucro. Este sentido, isoladamente, tende a 

influenciar a formação profissional, restringindo-a à mera formação para o mercado de 

trabalho. Sendo assim, devemos buscar compreender a importância das duas dimensões do 

trabalho, tanto ontológica quanto histórica e a intrínseca relação de ambas para com a 

educação.  

Na perspectiva ontológica, o trabalho ganha ares de cientificidade, pois, de acordo 

com Ramos (2014a), o mesmo pode ser definido como um conjunto de conhecimentos 

produzidos e legitimados socialmente ao longo da história, resultantes de um processo 

realizado pela humanidade na busca da compreensão e transformação dos fenômenos 

naturais e sociais. Já na perspectiva histórica, devemos compreender que o trabalho 

estabelece relação com o conhecimento científico para o trabalhador, adquirindo “o sentido 

de força produtiva, traduzindo-se em técnicas e procedimentos, a partir da compreensão dos 

conceitos científicos e tecnológicos básicos que o possibilitarão à atuação autônoma e 

consciente na dinâmica econômica da sociedade” (RAMOS, 2014a, p. 92). 

De fato, a ciência compreende conceitos e métodos cuja objetividade permite a 

transmissão de determinados conteúdos para diferentes gerações, podendo ser questionados 

e, gradualmente, substituídos por novas construções de conhecimento no transcurso da 

História. Nesse ínterim, a concepção de cultura se mostra plenamente mutável e deve ser 

entendida em sentido amplo, “como a articulação entre o conjunto de representações e 

comportamentos e o processo dinâmico de socialização, constituindo o modo de vida de uma 

população determinada” (RAMOS, 2014, p. 89). E, como na dimensão ontológica, o trabalho 

figura como algo atrelado à cultura e sociedade. Com as transformações históricas, o labor 

também se reinventa nas areias do tempo, assim como ocorre com a educação.  

Em consonância com o exposto até aqui, o currículo integrado proposto por Ramos 

(2014b) pensa a relação social e histórica entre ciência e produção. Nesse sentido, a seleção 

e a organização de conteúdos de ensino, bem como de métodos de ensino-aprendizagem em 

um constante processo de atualização, vislumbram um sistema de relações entre teoria e 

prática aplicado à totalidade concreta de um determinado contexto com o intuito de não só 
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explicá-lo, mas também compreendê-lo, sobretudo, transformá-lo socialmente. Tal concepção 

implica na premissa de que, além de atreladas a contínuos cursos de capacitação docente, 

as disciplinas escolares devem oferecer autonomia aos alunos para que reconstruam 

criticamente conhecimentos já construídos em sua especificidade conceitual e histórica por 

meio de novas perspectivas epistemológicas, a fim de trazerem, para o processo de 

aprendizagem, contribuições intelectivas a partir de experiências empíricas retiradas do 

quotidiano, de suas práticas de vida. 

 

2.3 Trabalho como princípio educativo 

 

Como vimos, o trabalho é a primeira mediação entre o homem e a realidade material 

e social. Porém, no modo de produção capitalista em que vivemos, o trabalho tende a ser 

visto apenas como prática econômica para se ganhar a vida. Em termos de formação 

educacional, tememos que tal perspectiva se perpetue como fundamento da 

profissionalização, especialmente no nível médio técnico, no qual os estudantes precisam de 

uma formação sólida e diversificada. Por isso, concordamos com Eliezer Pacheco (2012, p. 

67), ao afirmar que: 

 
sob a perspectiva da integração entre trabalho, ciência e cultura, a 
profissionalização se opõe à redução da formação para o mercado de 
trabalho. Antes, ela incorpora valores ético-políticos e conteúdos históricos e 
científicos que caracterizam a práxis humana. Portanto, a educação 
profissional não é meramente ensinar a fazer e preparar para o mercado de 
trabalho, mas é proporcionar a compreensão das dinâmicas sócio-produtivas 
das sociedades modernas, com as suas conquistas e os seus revezes, e 
também habilitar as pessoas para o exercício autônomo e crítico de 
profissões, sem nunca se esgotar a elas. 
 

 

Nessa perspectiva, devemos entender que o trabalho desempenha um papel 

sociocultural dignificante, trazendo, para a prática, a relação intrínseca entre o conhecimento 

humanista, científico e tecnológico. Dando prosseguimento à discussão, Frigotto e Ciavatta 

(2012) nos dizem que, especialmente hoje, em um mundo onde o desenvolvimento científico 

e tecnológico desafia a formação de adolescentes, jovens e adultos, a introdução do trabalho 

como princípio educativo em todas as relações sociais, na família, na escola e na educação 

profissional, pretende defender a dimensão da formação integrada, “introduzindo nos 

currículos a crítica histórico-social do trabalho no sistema capitalista, os direitos do trabalho, 

o conhecimento da história e os sentidos das lutas históricas dos trabalhadores no trabalho e 

na educação” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2012, p. 755).  
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Pensando nessa categoria de forma objetiva, compreendemos que o trabalho constitui 

um conceito complexo que envolve sempre conhecimento e ação, e adotá-lo enquanto 

princípio educativo significa compreender essa relação sempre condicionada a um momento 

histórico e modos de produção específicos. Por isso, numa dimensão integrada, educação e 

trabalho não devem ser tratados como elementos estanques, destacados entre si, muito 

menos antagônicos ou autoexcludentes. Isso porque, conforme nos diz Saviani (2007, p. 152), 

“trabalho e educação são atividades especificamente humanas. Isso significa que, 

rigorosamente falando, apenas o ser humano trabalha e educa.” Consequentemente, 

podemos observar que, mesmo em uma sociedade capitalista, na qual a produção e o lucro 

se colocam acima da qualidade de vida do trabalhador, persiste uma inerente integração entre 

saberes operacional e intelectual, embora o sistema procure abafá-la e tente criar pessoas 

robotizadas por meio de uma profissionalização acrítica.  

Considerando que o conhecimento pode ser adquirido dentro e fora de espaços 

formais de educação, a EPT captura e destaca esses aspectos epistemológicos internos e 

externos à escola, elevando a noção de conhecimento a um patamar mais democrático e 

socialmente inclusivo, segundo o qual todo o sujeito não somente deve ser respeitado por 

seus saberes, mas tem o direito a reflexões sobre o protagonismo que exerce em sua própria 

vida. O que a EPT visa a fazer é trazer essas questões à tona, elucidá-las para que o trabalho, 

bem como o trabalhador, encontre espaços de atuação dignificantes para além da exploração 

de mão de obra. Para tanto, precisamos problematizar essa relação, reconhecendo suas 

fragilidades e potencialidades no cenário da atual educação pública, dar evidência à 

importância da educação integrada, no que se refere à formação de trabalhadores 

sociocríticos, capazes de atuar como agentes que ressignifiquem suas próprias formas de 

existir, de produzir e de se relacionar com o próximo. Aliás, esse é um direito já conquistado 

pelo trabalhador a ser preservado. Afinal, o Documento Base para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio (BRASIL, 2007, p. 45) reforça essa ideia 

quando afirma que reconhecer o trabalho enquanto princípio educativo 

 
não significa “aprender fazendo” [de forma assistemática], nem é sinônimo de 
formar para o exercício do trabalho. Considerar o trabalho como princípio 
educativo equivale dizer que o ser humano é produtor de sua realidade e, por 
isso, se apropria dela e pode transformá-la. Equivale dizer, ainda, que nós 
somos sujeitos de nossa história e de nossa realidade. 
 

Sendo assim, acreditamos que uma visão humanitária aplicada à educação politécnica 

de nível médio técnico possa contribuir significativamente para a formação integral dos 

sujeitos, tendo em vista a potencialidade de tal abordagem no processo de desenvolvimento 

de atividades mentais como a linguagem, o pensamento, a memória, de modo a contribuir 

com o desenvolvimento das capacidades de interpretar, analisar criticamente, buscar 
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soluções aplicáveis ao mundo do trabalho e à atuação ativa do futuro para o cidadão em 

sociedade.  

Conforme esclarecem Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), o Ensino Médio tem o papel 

de possibilitar, aos alunos, o domínio dos fundamentos das diversificadas técnicas utilizadas 

na produção e não apenas o simples adestramento em técnicas produtivas. Nessa 

perspectiva, o ideal do Ensino Médio Integrado seria a formação de politécnicos e não apenas 

de técnicos especializados. De acordo com o Documento-Base para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio, a educação escolar, mais 

especificamente o Ensino Médio, “deveria propiciar aos estudantes a possibilidade de 

(re)construção dos princípios científicos gerais sobre os quais se fundamentam a 

multiplicidade de processos e técnicas que dão base aos sistemas de produção em cada 

momento histórico” (BRASIL, 2007, p. 17). Para aproximarmo-nos, portanto, desse ideal de 

formação politécnica, é desejável que se desenvolvam, ao longo do processo educativo, 

práticas pedagógicas integradoras, tema a ser explorado no próximo tópico. 

 

2.4 Práticas pedagógicas integradoras 

 

Avançando na questão curricular, com base em Araújo e Frigotto (2015), acreditamos 

que, além da pesquisa, a contextualização, a interdisciplinaridade e o compromisso com a 

transformação social possam ser princípios orientadores para a organização de um currículo 

integrado; por isso mesmo, as possibilidades de formulações curriculares devem ser 

favoráveis às múltiplas práticas pedagógicas norteadas pela integração, sempre adaptáveis, 

e flexíveis, adequando-se a diferenciados contextos na relação ensino-aprendizagem. Em 

outras palavras, o fato de o direcionamento teórico ser central não inibe uma variedade de 

abordagens e direcionamentos metodológicos na prática pedagógica. Pelo contrário, a 

construção de saberes deve ser ajustável às diferentes realidades de forma personalizada 

numa sintonia entre alunos e elenco de professores que se proponham a trabalhar em 

conjunto em nome da (e por meio da) interdisciplinaridade. Segundo Caldeira e Zaidan (2010, 

p. 2-3), a prática pedagógica na perspectiva histórico-crítica, enquanto prática social 

complexa, 

acontece em diferentes espaços/tempos da escola, no cotidiano de 
professores e alunos nela envolvidos e, de modo especial, na sala de aula, 
mediada pela interação professor-aluno-conhecimento. Nela estão 
imbricados, simultaneamente, elementos particulares e gerais. Os aspectos 
particulares dizem respeito: ao docente – sua experiência, sua corporeidade, 
sua formação, condições de trabalho e escolhas profissionais; aos demais 
profissionais da escola – suas experiências e formação e, também, suas 
ações segundo o posto profissional que ocupam; ao discente – sua idade, 
corporeidade e sua condição sociocultural; ao currículo; ao projeto político-
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pedagógico da escola; ao espaço escolar – suas condições materiais e 
organização; à comunidade em que a escola se insere e às condições locais. 
 

Nesse sentido, é possível afirmar que a prática pedagógica vai além da prática docente 

desenvolvida em sala de aula. Conforme afirmam Henrique e Nascimento (2015), as práticas 

integradoras mobilizam a interação entre sujeitos, saberes e instituições e podem ocorrer em 

diversos níveis e envolvendo uma diversidade de elementos. Assim, prática docente, projeto 

político pedagógico, comunidade interna e externa e sociedade, de forma mais geral, implicam 

no processo educativo e, portanto, nas práticas pedagógicas. 

Sobre este assunto, postulam Araújo e Frigotto (2015) que, mais importante que a 

definição de técnicas de ensino ou de organização curricular adequadas ao ensino integrado 

é que os sujeitos do ensino, especialmente, e da aprendizagem assumam uma postura 

humana transformadora, que se materialize através do compromisso político com os 

trabalhadores e com a sociedade. Ainda segundo os autores, é preciso rechaçar perspectivas 

reducionistas de ensino, preocupadas com desenvolver algumas atividades humanas em 

detrimento de outras; medidas essas que geralmente “reservam aos estudantes de origem 

trabalhadora o desenvolvimento de capacidades cognitivas básicas e instrumentais em 

detrimento do desenvolvimento de sua força criativa e de sua autonomia intelectual e política” 

(ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, p. 63). 

Entendendo que combater tais pensamentos discriminatórios seja fundamental para a 

formação para o trabalho de base humanitária, a presente pesquisa se propõe a criar um 

debate com a comunidade da unidade escolar à qual pertencemos para que a concepção 

educacional omnilateral se construa não só com os docentes, mas com os servidores em 

geral. Até porque, se a proposta educacional foge do modelo tradicional, é preciso que 

pessoas do grupo de apoio, do administrativo e da gestão estejam inseridas nesse fazer 

pedagógico de forma a apoiar, contribuir e enriquecer a proposta. Com base em tal premissa, 

foi criado um movimento de reflexão-ação partindo dos profissionais, no intuito de exporem 

suas concepções quanto ao Ensino Médio Integrado, às práticas pedagógicas integradoras 

antes e depois da realização do curso de formação on-line, a partir dos conceitos e princípios 

da EPT com vistas para um fazer pedagógico comprometido com a formação humana integral 

e emancipatória do cidadão em desenvolvimento. Em função de ser a FAETEC uma instituição 

pública, gratuita, de qualidade e uma casa para formação politécnica, entendemos que os 

teóricos da educação omnilateral sejam fundamentais e indispensáveis à formação e ao 

desenvolvimento das práticas pedagógicas dos diversos profissionais envolvidos: gestores, 

professores, orientadores educacionais, supervisores educacionais, coordenadores técnicos 

e de área e orientadora de estágio; considerando que a efetiva adoção da educação integral 

e omnilateral faz cumprir a legislação de instituições politécnicas na íntegra. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para desenvolver este trabalho, elegemos, como abordagem metodológica, a 

pesquisa qualitativa, pois nossos principais objetivos estão centrados na investigação da 

prática pedagógica dos profissionais atuantes no Ensino Médio Integrado, bem como no 

desenvolvimento de um curso voltado para a necessária articulação entre trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura no processo de formação dos sujeitos. 

Na perspectiva de Maria Cecília Minayo (2010), a pesquisa qualitativa trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Segundo a autora, 

esse conjunto de fenômenos humanos integra a realidade social, pois o ser humano se 

distingue de outros animais especialmente por pensar sobre o que faz, e por interpretar suas 

ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. Esse universo 

da produção humana, uma vez objeto da pesquisa qualitativa, não pode ser reduzido a 

números, dada a importância de discutir pontos de vistas, anseios, desafios ou reticências 

dos participantes da pesquisa. Daí a relevância de transcender a questão numérica. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, trabalhamos com a pesquisa-ação, 

visando a compreender, refletir sobre a realidade e construir novas ações que contribuam 

para melhor desenvolvimento do ensino integral. Conforme aponta Michel Thiollent (2011, p. 

20): 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.  

 

 Dessa forma, a pesquisa foi produzida com os profissionais e não para eles, o que 

evidencia o caráter colaborativo e cooperativo deste trabalho em todas as suas fases.  

 

3.1 Local e Sujeitos da Pesquisa 

 

Nossa pesquisa foi desenvolvida no contexto da Escola Técnica Estadual Juscelino 

Kubitschek (ETEJK), pertencente à rede FAETEC, localizada em Jardim América, bairro da 

Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro, e que oferece, atualmente, seis cursos técnicos 

integrados ao Ensino Médio: Administração, Análises Clínicas, Eletrotécnica, Guia de 

Turismo, Hospedagem e Informática.  

Os sujeitos da pesquisa são profissionais da educação atuantes no Ensino Médio 

Integrado. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do IFRJ (parecer 4.200.601) em 

reunião realizada em 03 de agosto de 2020 e autorizada pela direção da unidade escolar. A 
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escola em que se aplicou o produto educacional conta com aproximadamente cem (100) 

docentes lecionando disciplinas da formação geral e da formação técnica, quatro (4) 

orientadores educacionais, (3) três supervisoras educacionais, uma (1) orientadora de 

estágio, duas (2) professoras especialistas em educação especial e quatro (4) gestores.  

Foram convidados a participar da pesquisa e do curso on-line, proposto como produto 

educacional, os profissionais de todas as categorias aqui mencionadas. O convite foi feito 

oficialmente por e-mail e a participação do profissional foi efetivada através da aceitação 

expressa por resposta positiva a este convite. 

Treze (13) profissionais da unidade escolar demonstraram interesse em participar da 

pesquisa e do curso: três (3) professores das disciplinas da formação geral, três (3) 

professores das disciplinas de formação técnica, dois (2) orientadores educacionais, duas (2) 

supervisoras educacionais, uma (1) orientadora de estágio, uma (1) professora especialista 

de educação especial e um (1) gestor, também professor de disciplinas técnicas. 

Todos foram esclarecidos sobre a confidencialidade das informações pessoais e sobre 

a participação não obrigatória. Além disso, foram informados que, a qualquer momento, 

poderiam desistir de participar e retirar seu consentimento e que tal recusa não traria nenhum 

prejuízo em sua relação com a pesquisadora, e nem com qualquer setor da Instituição.  Os 

participantes tomaram conhecimento do tema, dos objetivos e da proposta de pesquisa, bem 

como do produto educacional posteriormente desenvolvido. Tais esclarecimentos e 

informações constaram no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com as 

Normas da Resolução CNS nº 510/16 entregue a cada participante.  

 

3.2 Percurso Metodológico e Instrumento de Coleta de Dados 

 

 Nossa investigação ocorreu de acordo com seguinte percurso metodológico: 1ª fase - 

Planejamento (Revisão da literatura e construção da proposta de intervenção - curso de 

formação no/para o trabalho de profissionais que atuam no EMI); 2ª fase - Exploratória 

(Levantamento dos dados a partir de um questionário inicial - APÊNDICE B e de um encontro 

virtual); 3ª fase - Ação (Implementação do curso); 4ª fase - Avaliação (questionário final - 

APÊNDICE C). 

O questionário foi escolhido como o instrumento de coleta de dados, pois, conforme 

aponta Gil (2008), tal ferramenta avaliativa possibilita atingir um maior número de pessoas, 

permite que os participantes respondam no momento que julgarem mais conveniente, além 

de não expor os sujeitos participantes da pesquisa à influência de opiniões pessoais do 

entrevistador.  
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No questionário inicial (APÊNDICE B), buscamos caracterizar o perfil dos(as) 

profissionais (idade, formação acadêmica, experiência profissional no EMI) e a partir de 

questões abertas, que permitem maior liberdade nas respostas, compreender quais são suas 

concepções a respeito do Ensino Médio Integrado, currículo integrado, relação entre trabalho 

e educação e práticas pedagógicas integradoras.  

Cabe ressaltar que a aplicação do questionário aos participantes da pesquisa foi 

realizada por meio da ferramenta Google Forms, aplicativo disponível no Google e que permite 

a criação de formulários on-line. O link desse questionário foi enviado por e-mail aos sujeitos 

da pesquisa. 

Após o preenchimento do questionário por todos os participantes, e antes do início do 

curso, foi marcada uma reunião on-line, realizada através da ferramenta Google Meeting, por 

meio da qual discutimos alguns aspectos do questionário e conversamos especialmente sobre 

os desafios práticos para o desenvolvimento de uma proposta de formação integral dos 

estudantes. 

 

3.3 Produto Educacional: O Curso 

 

Nossa proposta de produto educacional refere-se ao desenvolvimento de um curso 

on-line de formação no e para o trabalho de profissionais atuantes no Ensino Médio Integrado 

da Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek; um curso que possibilitasse a reflexão-

ação em busca de uma prática pedagógica que articulasse a formação humana e a 

profissional, adotando o trabalho como princípio educativo em busca da educação omnilateral.  

Para a construção do curso, recorremos ao Design Instrucional Contextualizado (DIC), 

desenvolvido por Andrea Filatro (2019, p. 128), que o define como: “ação intencional de 

planejar, desenvolver e aplicar situações didáticas específicas incorporando mecanismos que 

favoreçam a contextualização”. Quanto a esse aporte teórico para fins metodológicos, vale 

ressaltar que a contextualização e a flexibilização presentes nessa proposta fazem parte tanto 

da fase de planejamento quanto de implementação do curso. Sendo assim, cada atividade, 

estratégia ou conteúdo proposto pôde ser substituído, antecipado, reorganizado ou 

descartado com base na concordância do grupo e no apoio técnico da pesquisadora – tutora, 

sem prejuízo da espinha dorsal do curso.  

O objetivo foi provocar reflexões sobre conceitos, concepções e princípios do EMI sob 

a perspectiva da formação omnilateral, sobretudo, sobre o fazer pedagógico. O curso foi 

estruturado, a princípio, com um momento de ambientação e com três unidades de 

aprendizagem: I - EMI: FORMAÇÃO OMNILATERAL E O CURRÍCULO INTEGRADO; II- O 

TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO; III- PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
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INTEGRADORAS. Na última unidade, solicitamos aos sujeitos participantes da pesquisa que 

compartilhassem materiais customizados e/ou atividades integradoras que já tivessem sido 

realizadas ou que estivessem em fase de planejamento em suas respectivas salas de aula ou 

no âmbito escolar, de forma geral.  

As atividades propostas em fóruns de discussão objetivaram estimular trocas de 

experiências e contribuições entre os colegas no ambiente virtual, para que a prática da 

educação omnilateral se fortalecesse no quotidiano da unidade educacional em questão. 

Entendemos que traçar considerações a este respeito seria fundamental para a existência (e 

quiçá para a sobrevivência) da educação integradora. Afinal, vivemos em uma fase de 

desmontes de projetos educacionais e culturais em escala nacional enquanto o Novo Ensino 

Médio se consolida. Embora atravessemos um momento em que muito se fala em EPT, a 

diretriz para questões de ensino profissionalizante não é favorável a um currículo voltado para 

a prática da cidadania e exercício da criticidade.  

A carga-horária do percurso formativo foi calculada de acordo com as tarefas e 

propostas de discussão de cada unidade de aprendizagem, com previsão de 2h diárias de 

dedicação aos estudos. Assim sendo, inicialmente, o curso possuía 60h de carga-horária, 

distribuídas em 30 dias.  

No que tange à infraestrutura para o desenvolvimento do produto educacional, o curso 

foi implementado na Plataforma Moodle, Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA). 

Foram disponibilizados textos, vídeos e imagens para aprofundamento sobre as concepções 

e princípios norteadores do Ensino Médio Integrado; espaço onde também foram propostas 

discussões teóricas e práticas em fóruns, por meio de um percurso formativo, flexível e 

contextualizado. Afinal, em tal plataforma, os participantes puderam sugerir leituras, negociar 

a estrutura do curso e as estratégias propostas, tendo interagido com uma concepção que 

corrobora a visão teórico-metodológica defendida ao longo deste texto. Os materiais indicados 

no presente parágrafo constam no Apêndice A (Produto Educacional). 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Para análise dos dados, utilizamos a Análise Dialógica do Discurso (ADD) baseada 

em pressupostos teóricos de Mikhail Bakhtin, presentes na teoria de Sobral e Giacomelli 

(2016) para verificar aspectos de coerência e contradições nas práticas pedagógicas 

contextualmente analisadas antes da aplicação do produto educacional, tendo, como base, 

as diretrizes pedagógicas do EMI defendidas pela ETEJK. 

Nosso estudo teve o objetivo de detectar se as concepções que permeiam a prática 

pedagógica dos profissionais que atuam na ETEJK se coadunam com os pressupostos da 
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educação integral, sensibilizá-los em relação à necessária articulação entre trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura no processo de formação dos sujeitos e dar sugestões para uma prática 

educacional sob a perspectiva da educação omnilateral.  

Segundo Sobral e Giacomelli (2016), para a ADD, o discurso faz as palavras e 

expressões da língua sejam pensadas em perspectivas situacionais, suscitando questões 

intencionais e ideológicas de enunciações encontradas em determinados contextos. O 

contexto, por sua vez, refere-se a um recorte na relação tempo/espaço. Justamente por ser 

dialógica, a análise do discurso a que nos referimos procura dar significados contextuais a 

falas do quotidiano, da língua viva, procurando captar nuances nas enunciações do locutor e 

interlocutor, as formas de interatividade comunicativa entre eles, considerando os gêneros 

discursivos empregados em cada contexto. Conforme esclarecem Sobral e Giacomelli (2016, 

p. 1091), 

[...] a ADD trabalha com enunciados (discursos) realizados nas práticas de 
linguagem, não as frases de obras literárias. Por isso, a base da análise não 
é a gramática ou as significações da língua, mas o uso da língua no contexto. 
O trabalho envolve os enunciados reais, as formas dos enunciados (ou 
gêneros do discurso) e as significações na língua: todo enunciado é lido em 
termos de seu contexto social e histórico mais amplo, do gênero de que faz 
parte e dos recursos linguísticos que usa. 

 

 Dessa forma, buscamos analisar as interações discursivas ocorridas principalmente 

no curso proposto como produto educacional que, sendo um curso na modalidade a distância, 

utilizou como ferramenta de interação o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 

No processo de fazer pesquisa, os dados foram gerados a partir das interlocuções entre os 

participantes, profissionais atuantes do EMI da ETEJK, em quatro (04) fóruns de discussão, 

postados no AVEA no período de março a abril de 2021, além das respostas a dois 

questionários enviados aos sujeitos da pesquisa, um antes do início do curso e outro no final 

do curso.  

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Questionário Inicial 

 

 Conforme mencionado anteriormente, treze (13) profissionais demonstraram interesse 

em participar da pesquisa e do curso e, consequentemente, responderam ao questionário 

inicial. Para preservar a identidade dos profissionais participantes, vamos identificá-los por 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 e P13. Nesse primeiro questionário, 
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pretendemos, com as perguntas iniciais, traçar o perfil dos participantes. Nesse sentido, os 

gráficos abaixo nos revelam os primeiros dados: 

 

Figura 1 - Idade dos profissionais participantes da pesquisa 

 

Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2021. 

 

 

Figura 2 - Tempo de trabalho em cursos de EPT de nível Médio 

 

Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2021. 

 

 

Figura 3 - Estudo da EPT prévio à aplicação do curso  

 

Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2021. 
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De acordo com o primeiro gráfico, todos os profissionais participantes da pesquisa são 

maiores de 30 anos. Em relação ao tempo de trabalho em cursos de EPT técnica de nível 

Médio, observamos, no segundo gráfico, que 7,68% trabalha entre dois (02) e cinco (05) anos; 

46,16% entre cinco (05) e dez (10) anos e 46,16% há mais de 15 anos. Entretanto, apesar da 

idade e da vasta experiência evidenciadas nos primeiros dados, o terceiro gráfico revela que 

53,85%, ou seja, a maioria dos participantes, nunca estudou a EPT em sua vida acadêmica.  

 Após essa etapa, passamos a perguntas mais específicas do questionário. Para 

desenhar o perfil dos participantes, procuramos saber as concepções de Ensino Médio 

Integrado, tanto as relações com o currículo integrado e práticas pedagógicas integradoras 

quanto à experiência desses profissionais no processo de transição do ensino concomitante 

para o Ensino Médio Integrado pelo qual a rede FAETEC passou em 2013.  

 A partir da análise dos dados gerados pelo questionário inicial, observamos, com 

regularidade, o reconhecimento e a valorização da proposta da integração curricular e da 

formação integral dos estudantes. Entretanto, alguns enunciados apontam para uma 

preocupação com a inadequação da prática pedagógica à proposta integradora, conforme 

percebemos nos enunciados e respostas a seguir cujos trechos de destaque receberam grifos 

nossos: 

 

Pergunta 9: Em 2013 a FAETEC deixou de oferecer Cursos Técnicos de nível médio concomitantes 
ao Ensino Médio e passou a oferecer Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
integrados ao Ensino Médio. Caso você tenha passado por esse momento de transição, percebeu 
alguma mudança em relação à estrutura curricular, aos planejamentos? Sua prática pedagógica se 
alterou de alguma forma? 

 

Respostas: 

P2: Percebi em alguns momentos, mas considero que ainda há muito a caminhar para que o 
currículo, de fato, seja integrado.  

P3: A modificação trouxe a importância da interdisciplinaridade e do desenvolvimento de competências 
e habilidades de acordo com o curso técnico. Em outras palavras, as disciplinas de ensino médio 
deveriam levar em conta o curso técnico e o perfil do profissional em formação e fazer a adequação do 
currículo (uma realidade que não acontece). 

P6: Esse período de transição apresentou mudanças na matriz curricular, quanto à inclusão ou 
exclusão de algumas disciplinas e algumas alterações em carga horária; entretanto, não alterou 
significativamente a prática pedagógica.  

P8: Na prática, não notei diferença na estrutura curricular e nos planejamentos entre essas 
modalidades. A diferença só ficava mais nítida na hora dos conselhos de classe, pois o sistema para 
aprovação, reprovação e recuperação final tinha pequenas diferenças. 

P9: Houve mudança na estrutura curricular, mas não houve a consequente mudança nos 
planejamentos e na integração entre os componentes curriculares.  

 

Quando perguntados sobre o desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras 

no contexto da unidade escolar, alguns disseram que não as reconhecem ou que percebem 
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poucas tentativas nesse sentido e a maioria relacionou tais práticas a conteúdo para projetos, 

como podemos identificar no bloco de pergunta e respostas abaixo contendo grifos nossos: 

 

Pergunta 11: Você identifica, na escola em que atua, o desenvolvimento de práticas integradoras e 
interdisciplinares no desenvolvimento dos Cursos Técnicos de Nível Médio na Forma Integrada? Se 
sim, quais? 

 
Respostas: 
 
P1: Percebo que ainda é um ideal. 

P9: Sim. Poucas mas existem. No Curso Técnico de Eletrotécnica, que acompanho, houve um 
momento de integração das disciplinas técnicas com Matemática e Física. Também há integração com 
língua estrangeira, na medida em que os textos trabalhados nesses idiomas versaram sobre questões 
relativas ao curso. 

P11: Não. 

P12: Percebo o esforço de profissionais em tentarem uma integração, mas de forma geral, a 
integração ocorre mais na culminância de eventos. 

P2: Eu não trabalho há muito tempo no JK, quando comecei a ter mais informações sobre os projetos 
e atividades integradas, veio a pandemia. Então, acredito que ainda conheço pouco, como por exemplo: 
África de todos nós, Projeto de Química, na parte de Análises Clínicas. No entanto, como não atuei de 
frente não me considero apta a relatar se de fato todas as atividades são integradoras e de forma 
interdisciplinar, mas vejo em alguns colegas uma tentativa e interesse em fazer acontecer. 

P3: Sim, no curso técnico de informática fazemos isso o tempo todo. Através dos projetos temáticos. 
O difícil é conseguir as parcerias com as disciplinas do ensino médio. 

P4: Sim. Os projetos desenvolvidos na escola privilegiam a troca de experiências e a simulação do 
futuro ambiente de trabalho dos alunos. 

P5: Nos cursos que acompanho as disciplinas técnicas atuam de forma bem integrada. Já em relação 
à integração com as disciplinas do Ensino Médio temos muito que melhorar. No curso de análises 
clínicas vejo uma parceria boa com biologia. E em informática essa interdisciplinaridade ocorre de forma 
bem interessante no projeto "África de todos nós''. Mas de maneira geral vejo muitas disciplinas 
principalmente do Ensino Médio isoladas. 

P6: Na escola em que atuo são promovidos projetos que visam ao desenvolvimento de práticas 
integradoras e interdisciplinares nos Cursos Técnicos de Nível Médio na Forma Integrada, entre eles, 
há o " Eu fiz e deu certo", que consiste em reunir professores, coordenadores de cursos e áreas, com 
a equipe pedagógica a fim de promover a troca de experiências que surtiram êxito com as turmas. 
Também há outros projetos dinamizados no decorrer do ano que oportunizam às práticas integradoras 
e interdisciplinares, tais como "A África de Todos Nós", palestras, feiras educacionais, teatralizações 
que envolvem todo o corpo docente e discente.  

P7: Temos alguns projetos e eventos que ocorrem anualmente. Dentre eles; África de todos nós, 
Projeto Elos de Cidadania e o Seminário de Administração (SEMAD).  

P8: Em minha escola, observo que há momentos muito ricos de desenvolvimento de práticas 
integradoras e interdisciplinares através dos muitos projetos desenvolvidos pelos docentes, discentes 
e coordenação pedagógica.  

P10: Algumas. Como em inglês que busca trabalhar textos mais técnicos. Química e biologia procuram 
trabalhar conceitos ligados ao curso de Análises.  

P13: Sim, diversos projetos tanto no curso quanto na escola. Fórum de turismo, saídas técnicas / 

África de todos nós, feira de ciências. 
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5.2 Curso  

 

 Após o preenchimento do questionário inicial, foi feita uma consulta aos participantes 

para estabelecer o melhor dia e horário para um encontro síncrono antes do início do curso. 

A reunião foi marcada para o dia 18 de março de 2021 às 16h, nove profissionais participaram 

do encontro (P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11). Nessa oportunidade, foi apresentada a 

proposta do curso, esclarecendo, especialmente, sobre a expectativa de participação ativa de 

todos os envolvidos, tendo em vista o procedimento da pesquisa-ação e a utilização do design 

instrucional contextualizado na construção e implementação do curso. Além disso, 

conversamos sobre alguns dados gerados pelo questionário inicial, como o processo de 

transição da rede FAETEC do ensino concomitante para o ensino integrado e os desafios no 

desenvolvimento de uma prática pedagógica integradora no contexto da unidade escolar.  

Após a realização do encontro, os treze (13) participantes receberam, por e-mail, o link 

do AVEA, bem como seu login e senha de acesso. O curso teve início no dia 22 de março de 

2021. Como o período para leitura do plano de curso e da proposta do curso estava previsto 

para acontecer no prazo de três (3) dias, ou seja, até 24 de março de 2021, logo notamos a 

ausência de alguns participantes. No total, quatro (4) profissionais desistiram de participar do 

curso por motivos diversos. Iremos analisar, portanto, os dados gerados pela interação entre 

nove (9) profissionais (P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12) nos fóruns propostos ao longo 

do curso. Cabe ressaltar que a interferência da pesquisadora/tutora ficou restrita a orientações 

sobre o desenvolvimento do percurso formativo, bem como um comentário final após o 

período estabelecido para cada discussão.  

Atendendo aos pressupostos de participação ativa da pesquisa-ação e do design 

instrucional contextualizado, o primeiro fórum (não obrigatório) consistia na oportunidade de 

sugestões referentes à estrutura e ao conteúdo do curso por parte dos profissionais 

participantes.  Foi esclarecido que, ao longo de todo o percurso, poderiam ser sugeridos textos 

e estratégias midiáticas que dialogassem com o tema da unidade em questão, mas que seria 

importante analisar, nesse momento inicial, os elementos relativos à própria estrutura do 

curso, para que tivéssemos um cronograma a ser seguido. Nesse sentido, houve um 

questionamento sobre o conteúdo em relação à carga-horária e aos prazos propostos.  

P10 demonstrou receio quanto ao tempo para realização das atividades de cada 

unidade e perguntou se havia uma definição de prioridades de leitura. A pesquisadora/tutora 

esclareceu que, em cada unidade, havia leituras obrigatórias e outras complementares, que 

as últimas se encontravam separadas em pastas a título de aprofundamento sobre o tema 

discutido em cada unidade. Dessa forma, todos concordaram em manter o cronograma 

estabelecido. Houve ainda a sugestão, dada por P2, de discutirmos sobre a educação 

especial no contexto do EMI. Durante o período de vigência do fórum, dois profissionais se 
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manifestaram a favor da inclusão do tema e, como não houve nenhuma manifestação 

contrária, decidimos acrescentar uma unidade de aprendizagem para tratar da educação 

especial.  

Em função da inclusão de mais uma unidade de aprendizagem, a apresentação do 

curso, o plano de curso, bem como a carga-horária e o calendário foram atualizados e 

disponibilizados novamente. É importante destacar que todas as alterações foram divulgadas 

por e-mail e através do Fórum de Notícias e Dúvidas no próprio AVEA. Com a atualização 

que emergiu da discussão do grupo, o curso passou a ter a seguinte estrutura e programação:  

 

Figura 4 - Estrutura e Programação do Curso 

 

Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2021. 
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5.3 As Vozes dos Participantes nos Fóruns de Discussão 

 

Primeiro Fórum de Discussão: Formação Omnilateral e Currículo Integrado (Unidade 

I) 

 

 As reflexões e interações ocorridas no fórum sobre a formação omnilateral e o currículo 

integrado foram muito intensas. De modo geral, todos destacaram a importância da integração 

entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura na formação integral dos sujeitos. Em consonância 

com a proposta da unidade, alguns enunciados trouxeram, além da discussão conceitual, 

alguns desafios e possibilidades da efetivação de tal proposta na realidade escolar, vejamos: 

 

P2: Pensar a escola como unitária em uma perspectiva omnilateral pressupõe o acesso a todos ao 
conhecimento, à cultura e ao entendimento do trabalho, não apenas como força de trabalho, mas como 
aprendizado científico... como realização de vida e de sonhos! Compreendendo ainda que, a integração 
no currículo incentiva uma relação de proximidade, de troca, de continuidade entre conhecimentos 
gerais e específicos, eles se entrelaçam, dando todo um sentido ao processo de aprendizagem. 

P4: A integração dos saberes escolares com os saberes cotidianos parece utopia quando não 
conseguimos sequer integrar disciplinas de áreas diferentes com inúmeras possibilidades em comum. 
Acredito que os projetos interdisciplinares são um excelente caminho para mitigar essa fragmentação 
e aproveitar muitas dessas oportunidades. 

P6: O currículo integrado precisa estimular a análise e problematização das propostas, dos 
conhecimentos a serem estudados, dos objetivos estruturados em variadas perspectivas, com 
embasamento em abordagem metodológica que desvele a validade de integrar aprendizagens, com a 
fundamental utilização de técnicas procedimentais que clarifiquem essas múltiplas relações. As 
dificuldades têm surgido a partir de limitações, sejam de falta de tempo para que os profissionais 
discutam suas práticas, falta de oportunidades de formação continuada oferecidas no ambiente de 
trabalho, resistência às transformações que exigem posicionamento, falta de infraestrutura e 
diversidade de oportunidades na formação de nossos alunos. O que tem criado cisões entre escola, 
educação e trabalho tem sido a falta de diálogo, entendimento, operacionalização de ideias que 
possibilitem a articulação do conhecimento teórico com a prática para que ocorra a capacidade 
omnilateral, a fim de que seja minimizado o quadro de desigualdades.   

P10: Concordo que não adianta nada, nem políticas, nem currículos, ou o que seja integrado se não 
houver diálogo. No caso de biologia, o currículo é até integrado, mas não há conversa entre o professor 
de biologia e os do técnico de Análises. Na verdade, venho falando isso sempre, no JK não tem mais 
uma unidade entre os professores. Muitos nem se conhecem. Da mesma forma que o emocional afeta 
o trabalho com os alunos, também é um fator imprescindível para a atuação dos professores. Falta 
uma sensação de pertencimento. No nosso caso fica muuuuito mais complicado porque não tem como 
"pertencer" a cinco cursos. Acho que uma saída é fazer o que já tinha sido previsto, pelo menos em 
teoria, colar os professores para trabalharem em um único curso que tenham mais afinidades. Não sei 
se é possível uma integração teórica sem uma integração física e mental. Fica a pergunta. Acho que é 
impossível, mas seria bom se pudéssemos fazer uma reunião por área de conhecimento e uma por 
curso técnico. Só assim teríamos uma maior integração física e mental e quem sabe isso refletiria no 
currículo. 

 

 Os enunciados demonstraram que os participantes não só compreenderam as 

propostas da formação omnilateral e do currículo integrado, mas também apresentaram 

possibilidades de pô-las em prática, como, por exemplo, as sugestões de criação de projetos 
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interdisciplinares e de ampliação do diálogo entre os profissionais. Também identificaram os 

principais desafios ou limites que são enfrentados no cotidiano da unidade escolar, como a 

falta de espaço/tempo para reuniões e planejamentos e a dificuldade de integração a diversos 

cursos técnicos. Cabe também acrescentar que nem todos apresentaram a mesma 

compreensão de Currículo Integrado, confirmando o fato de não haverem cumprido cadeiras 

sobre o Ensino Integrado em suas formações profissionais. Embora a compreensão sobre o 

objeto de estudo não tenha parecido unânime em princípio, acreditamos que esse movimento 

de reflexões sobre a realidade seja essencial para que um alinhamento conceitual e 

mudanças na prática profissional em direção à integração ocorram.  

 

 

Segundo Fórum de Discussão: Inclusão no Ensino Médio Integrado (Unidade II) 

 

 Neste fórum, observamos, com regularidade, o entendimento de que a educação da 

pessoa com deficiência na perspectiva inclusiva avançou significativamente nos últimos anos. 

O texto de leitura obrigatória da Unidade de Aprendizagem “A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

E A EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA” (SILVEIRA e NAKAMOTO, 2018) trouxe, 

para o estudo, um apanhado histórico da relação entre a educação profissional e a educação 

da pessoa com deficiência, o que foi elogiado pelos participantes.  

 Sobre a inclusão em nosso contexto de formação profissional, a maioria dos 

enunciados apontou, como aspectos positivos, a existência da Sala de Recursos 

Multifuncionais e a atuação de uma profissional especializada e atenta às demandas dos 

alunos. Como aspectos negativos, o fato de não haver integração efetiva entre todos os 

profissionais da escola na elaboração do Planejamento Educacional Individualizado (PEI) e 

no atendimento a esses alunos, falta de recursos, de acessibilidade, mobiliário e toda a 

questão de infraestrutura, falta de capacitação dos profissionais envolvidos no processo 

educativo e falta de suporte da área da saúde. Alguns desses aspectos aparecem de forma 

resumida no enunciado a seguir: 

 

P5: Na realidade da FAETEC, vejo que quando a família consegue arcar com outros tratamentos (fono, 
psicólogo, etc), a sala de recursos em parceria com a equipe pedagógica e com o corpo docente 
consegue dar um bom suporte e os alunos avançam. Ter uma profissional capacitada dentro da unidade 
é um ponto positivo. Mas infelizmente quando essa demanda foge do que a escola consegue oferecer, 
ficamos sem saber como ajudar. Acredito que a proposta do Serviço Social oferecida na Rede FAETEC 
é boa, mas não consegue atender a demanda, seria muito interessante ampliar esse serviço. 
  

 

Cabe ressaltar que o Serviço Social mencionado no enunciado acima é oferecido 

apenas no nível central, ou seja, não há profissionais nas unidades escolares para este 



35 
 

atendimento que, de acordo com o próprio site da instituição2, busca promover e garantir os 

direitos de alunos, funcionários e familiares através da realização de atendimentos que 

orientam e encaminham seus usuários à rede externa de serviços na área de saúde, 

assistência social e jurídica.  

  

 
Terceiro Fórum de Discussão: Trabalho como Princípio Educativo (Unidade III) 
 
 

 A discussão ocorrida neste fórum trouxe principalmente a importância de, enquanto 

profissionais atuantes no EMI, auxiliarmos nossos alunos a perceberem o trabalho para além 

de sua função no sistema capitalista. Muitos enunciados demonstraram tal preocupação e 

colocaram essa questão como um desafio a ser superado pelos educadores. Compreender o 

trabalho como princípio educativo e desenvolver práticas pedagógicas nesse sentido é uma 

tarefa realmente desafiadora. Frigotto e Ciavatta (2012, p. 751) nos ajudam a compreender o 

conceito quando dizem:  

 

Princípios são leis ou fundamentos gerais de uma determinada racionalidade, 
princípios dos quais derivam leis ou questões mais específicas. No caso do 
trabalho como princípio educativo, trata-se de compreender a importância 
fundamental do trabalho como princípio fundante na constituição do gênero 
humano. Na construção da sociedade, cabe interiorizar desde a infância o 
fato de que todo ser humano, enquanto ser da natureza e, ao mesmo tempo, 
distinto dela, não pode prescindir de, por sua ação, sua atividade física e 
mental, seu trabalho, retirar da natureza seus meios de vida. A afirmação 
remete à produção do ser humano como um ser da natureza, mas também 
como produto da sociedade e da cultura de seu tempo. Trata-se, então, de, 
no processo de socialização, afirmar, o entendimento do meio de produção e 
reprodução da vida de cada ser humano – o trabalho – como um dever e um 
direito em função exatamente do seu caráter humano. 
 
 

O cotejo anterior foi parte do texto utilizado como base de reflexão para os 

participantes nesta etapa do curso. Sendo assim, todas as respostas a seguir se ativeram a 

ele: 

 

P9: O trabalho como princípio educativo envolve ações desafiadoras para os profissionais da educação. 
Não é uma questão fácil integrar trabalho e educação numa sociedade como a nossa. Como 
educadores não podemos nem devemos simplesmente reproduzir as práticas do sistema capitalista 
em que vivemos. Pelo contrário, precisamos investir numa mudança de comportamento, de 
pensamentos e ideias dos jovens que passam por nossas mãos através de ações transformadoras. 
Estou consciente da importância de atuarmos em conjunto com as famílias dos alunos, mas em muitos 
casos a preocupação maior das mesmas é com a própria sobrevivência e com o ingresso rápido dos 
alunos no mercado, para que possam contribuir com a renda familiar e consequentemente aumentar o 
consumo de bens muitas vezes desnecessários, postura bastante comum num país como o nosso com 
tantas desigualdades sociais. Ou seja, nossa tarefa se torna mais árdua se queremos formar jovens 
que estejam preparados para o mercado profissional mas que tenham a visão de que trabalho não 
implica necessariamente a obtenção de lucro em detrimento da conservação do meio ambiente e nem 

 
2 http://www.faetec.rj.gov.br/index.php/institucional/servico-social-da-faetec 
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é fator de competição, gerando violência ou desperdício de bens por consumo excessivo. [...], vejo a 
educação como a única maneira de transformar o futuro da humanidade. [...] Sei bem que é uma 
responsabilidade enorme para todos nós, educadores, mas é uma responsabilidade da qual não 
podemos fugir se quisermos que as próximas gerações possam construir um mundo melhor e viver 
numa sociedade solidária. 
 
P10: Temos um grande desafio de conduzir as novas gerações a mudanças no agir e pensar. Não 
temos plano B para a salvação do planeta, temos que mudar agora nosso modo de pensar e essa 
mudança passa pela educação e o trabalho. Vejo meus alunos sendo usados pelo sistema, querendo 
trabalhar para consumir. Não percebem a relação educação/trabalho/sociedade. Acredito que grande 
parte da culpa seja da ação da escola que não trabalha esses temas. Ficamos apenas nos conceitos 
fundamentais da disciplina, sem fazer qualquer relação com o dia-a-dia e com o que acontece fora da 
sala de aula. 

P12: A docência no Ensino Médio Integrado é um desafio, pois implica formar subjetividades tendo o 
significado do trabalho, da produção não como um fim, mas um meio para conduzir as mudanças e 
anseios esperados por meio da educação. 

 

 

Quarto Fórum de Discussão/Mural: Práticas Pedagógicas Integradoras (Unidade IV) 

 

 

 Neste último fórum foram feitas dezenove (19) postagens, as interações revelaram 

uma significativa ampliação do conceito de práticas integradoras se compararmos às 

respostas do questionário inicial. Enquanto no primeiro momento, a maioria focou nos projetos 

como práticas integradoras, na discussão ocorrida nesta oportunidade, após a leitura dos 

textos e reflexões provocadas pela proposta do curso, muitos compreenderam que não existe 

uma única forma de desenvolvermos práticas voltadas à integração. Podemos verificar tal 

afirmação nos enunciados que seguem: 

 

P2: Os textos indicados para nossos estudos sinalizam que não há um único caminho (ou um único 
método ou única ação) que seja eficiente na construção de um currículo integrado e, até mesmo, para 
construir uma educação mais integrada com a vida. Deste modo, ninguém terá uma receita pronta que 
levará ao sucesso... assim como, ninguém tem apenas uma prática pedagógica ou uma única técnica 
que integre o currículo, que inclua todos os alunos... que torne o Ensino como um todo Integrado, com 
uma percepção de formação profissional integrando trabalho e educação. 

P4: A formação omnilateral no EMI traduz a visão do indivíduo como um todo, não separatista, como 
eu acredito que muitas vezes a organização escolar demonstra. Para que as práticas integradoras 
sejam inseridas de acordo com a necessidade dos alunos, precisamos não apenas de soluções 
didáticas, mas em todos os setores, inclusive ético-políticas. 

P9: Não há fórmula mágica para integrar, não há um único caminho a percorrer como exposto nos 
textos lidos. Desde 2013, quando foi implantado o EMI pela Rede FAETEC, temos dado passos em 
busca de uma prática integradora na escola em que atuamos, a ETEJK. Passos pequenos mas passos 
para iniciar o caminho. Há obstáculos a enfrentar, há barreiras a suplantar, há dúvidas de como 
caminhar, mas estamos seguindo. Lentamente, mas sem ficarmos estáticos. 

 

 Nesta unidade solicitamos ainda que, além da reflexão teórica sobre o tema, cada 

participante compartilhasse um projeto, uma atividade, um material ou uma prática integradora 

já desenvolvida ou em fase de construção para que tivéssemos uma espécie de mural dessas 
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ações ou planejamentos. Alguns profissionais compartilharam, inclusive, mais de uma 

proposta de integração. Destacamos algumas delas a seguir: 

 

● Reuniões e planejamentos de ações através de ferramentas virtuais como Google 

Meeting, mesmo após a pandemia. (P2) 

● Projeto "SEJA" (Seminário de Java). Dentre as muitas atividades deste seminário, está 

a preocupação ambiental de empresas criadas pelos alunos, com o chamado lixo da 

evolução ou “Lixo Eletrônico”. Nesta oportunidade, os alunos trazem conceitos de 

outras disciplinas, como por exemplo, a química dos resíduos, o impacto social na vida 

dos catadores de recicláveis, cálculos de porcentagem de metais nobres que são 

desperdiçados, cemitérios de resíduos eletrônicos em países da África e a extração 

indiscriminada de metais e suas tragédias no Brasil, dentre outros.  (P4) 

● Curso de formação continuada, no local de trabalho ou online, para os professores e 

demais educadores sobre controle e prevenção do bullying escolar. Podendo ser 

articulado ao projeto já em andamento na Unidade Escolar “Eu fiz e Deu Certo”, 

desenvolvido pela Supervisão Escolar. (P6) 

● Semana JK: feira em que os alunos e professores possam apresentar seus projetos, 

especialmente, projetos integradores. (P10) 

● “Semana de Acolhimento”, projeto já desenvolvido pela Orientação Educacional, cujo 

objetivo é conversar com os alunos e alunas sobre saúde mental, combate ao bullying 

e ao Cyberbullying, questões de convivência, entre outros assuntos. Proposta de 

ampliação do projeto, no sentido de envolver professores e suas respectivas 

disciplinas. (P5) 

● Reuniões, encontros, planejamento de ações, considerando a formação a partir de 

uma perspectiva omnilateral, estudo de casos. (P9) 

● Projeto de Sociologia cujo objetivo é abordar questões referentes ao racismo, às 

identidades de gênero, às diferentes formas e tipos de violência e à vulnerabilidade 

social no meio urbano, bem como refletir sobre a incidência desses temas na formação 

social e psíquica dos sujeitos, através da construção de dinâmicas de grupo, oficinas, 

rodas de conversas, sessões de vídeos (filmes, documentários), obras literárias, peças 

teatrais, uso de dados e estatísticas, literatura científica especializada e da busca de 

parcerias com instituições públicas ou privadas que tratem dos temas em tela. (P7) 

 

Percebemos, com os projetos, atividades e propostas compartilhadas, que os 

profissionais participantes do curso, compreenderam muito bem o sentido da educação 

omnilateral e das práticas pedagógicas integradoras. Podemos identificar a preocupação com 

a interdisciplinaridade, com a contextualização dos conteúdos e com a integração entre os 

sujeitos que participam do processo educativo.  

O curso promoveu transformações nas concepções educacionais dos participantes. 

Tomando P2, P4 e P10 como exemplo, compreendemos que o curso atingiu seus objetivos 

específicos. Oferecemos, a tais participantes (e aos demais), um design instrucional 

contextualizado que promovesse uma tomada de consciência sobe o EMI a partir de 

pressupostos teóricos da EPT, ao ofertar um curso que provocou reflexões e revisões críticas 

da prática pedagógica. 
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P2 apresentou, desde o início, uma concepção bastante completa no que se refere a 

ensinar sob perspectiva omnilateral, trazendo a importância do conhecimento, da cultura e do 

trabalho como aprendizado científico e realização de vida. Em sua última contribuição, P2 

avança na discussão reconhecendo que não existe uma receita para a construção de um 

currículo integrado ou de práticas integradoras, visão que demonstra compreensão de um dos 

principais pontos discutidos no curso. 

P4 que, no primeiro fórum, não apresentou de forma clara sua concepção sobre o 

Ensino Médio Integrado e demonstrou pessimismo ao dizer que a integração dos saberes 

escolares com os saberes cotidianos parece utopia, chegou ao final do percurso formativo, 

demonstrando amadurecimento conceitual ao afirmar que a formação omnilateral exige, dos 

profissionais, soluções não apenas didáticas, mas em todos os aspectos, inclusive ético-

políticos. 

Na contribuição inicial de P10, identificamos a existência de equívocos conceituais no 

que vem a ser o Ensino Médio Integrado. Ao final, observamos que este participante não 

somente reconfigurou sua visão sobre a integralidade, mas também se mostrou bem mais 

otimista para vivenciar o EMI em sua prática profissional.  

 Em suma, a realização desse curso propiciou maior clareza na relação teoria e 

execução de integração via EPT, provocando mudança atitudinal, ampliação conceitual e 

encorajamento dos profissionais em busca de uma prática integradora e emancipadora. 

 

5.4 Questionário Final: Avaliação do Curso 

 

 Disponibilizamos, ao final do percurso formativo, uma breve ficha de avaliação do 

curso com o objetivo de validar o produto educacional desenvolvido, bem como de analisar 

os aspectos positivos e negativos da proposta. Buscamos saber, dos participantes, se houve 

alguma mudança em relação à concepção sobre o Ensino Médio Integrado e/ou sobre o 

currículo integrado e se o curso contribuiu de alguma forma para o aprimoramento de suas 

práticas profissionais no contexto da EPT integrada ao Ensino Médio.  

Todos os participantes responderam que houve mudança ou ampliação no que se 

refere à compreensão sobre o EMI. Seguem algumas respostas à primeira pergunta da ficha 

de avaliação: 

 

Pergunta 1: A sua concepção sobre o Ensino Médio Integrado e/ou sobre o currículo integrado se 
modificou ou se ampliou de alguma forma? Se sim, faça um breve relato dessa mudança. Se não, 
explique o porquê.  
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Respostas: 

P2: Sim, se ampliou diante das trocas e perspectivas junto aos colegas. Porque dentre as diversas 
disciplinas do EMI foi valioso compreender alguns contextos de desafios e dificuldades que os 
demais especialistas enfrentam nas suas áreas de atuação.  

P7: A mudança se deu basicamente por entender que o ensino médio integrado deve permitir que 
estudantes se insiram na sociedade em quem vivem de modo crítico. Ou seja, esta modalidade de 
ensino não se limita a uma preparação para uma outra etapa da vida (inserção no mercado de 
trabalho ou ingresso no ensino superior). Antes, ela deve contribuir para que a própria sociedade 
em que se está inserido se torne objeto de reflexão e ação.  

P9: Sim. O curso permitiu a troca de ideias sobre o tema e oportunizou o contato com sugestões 
para que a prática pedagógica integradora possa acontecer de fato. Além disso, ampliou o 
conhecimento com os textos e vídeos apresentados, tornando mais nítida a visão sobre o EMI e o 
currículo integrado. 

P12: Sim, houve ampliação por meio das leituras propostas e das discussões ocorridas no fórum.  

No tocante à Pergunta 2, todos concordaram que o curso contribuiu no aprimoramento 

das práticas profissionais no contexto de Educação Profissional e Tecnológica integrada ao 

Ensino Médio à medida que provocou reflexões teóricas a partir dos textos/vídeos e práticas, 

especialmente a partir das interações ocorridas nos fóruns de discussão. Eis a Pergunta 2 e 

suas respectivas respostas: 

Pergunta 2: Você considera que este curso contribuiu para o aprimoramento de suas práticas 
profissionais no contexto de educação profissional e tecnológica integrada ao Ensino Médio? Se sim, 
de que forma?  

Respostas: 

P5: Muito. Atuo com OE em uma escola técnica há quase oito anos e nunca fiz nenhuma formação 
voltada para o tema. Via as questões do ensino integral de uma forma muito burocrática.  

P8: Sim, contribuiu muito, como apontado na primeira resposta. Pessoalmente, minhas aulas são 
muitos voltadas para o ENEM; todos os textos trabalhados em sala são de provas de edições 
anteriores ao ano letivo corrente. Acredito que preciso continuar trabalhando, sim, com foco no 
ENEM, pois é por meio da educação que os alunos poderão ter a chance de exercer funções de 
dirigentes (precisam passar na prova para ter acesso ao Ensino Superior). Existem as questões 
práticas da vida acadêmica e do trabalho, mas, como professora, preciso ir além disso, me 
aprofundar mais nos estudos dos temas propostos no curso e propor reflexões sobre os mesmos 
com meus alunos.  

P9: Sim. Trazendo um embasamento maior sobre o assunto, bem como possibilidades de ação que 
poderão contribuir para realmente colocar em prática um currículo integrado. 

P10: Ajudou a ampliar o conceito de educação omnilateral EMI, da necessidade de um maior diálogo 
entre todos envolvidos na prática educativa para podermos formar um novo cidadão mais crítico de 
suas ações na sociedade e não um mero "aperta botões”. 

  

Com base nas repostas obtidas na ficha de avaliação final, chegamos a uma 

compreensão quanto ao êxito do curso a ser apresentada nas considerações finais.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como vimos, a Educação Profissional e Tecnológica integrada ao Ensino Médio é um 

tema que ainda gera muitas dúvidas e inquietações, inclusive para profissionais que atuam 

nesse nível e modalidade de ensino. Persiste a dualidade histórica que promove a separação 

entre a formação profissional e a formação propedêutica e que nos afasta do ideal da 

educação omnilateral. Por isso, é urgente refletir sobre a necessidade de formação dos 

estudantes em sua integralidade, considerando o trabalho como princípio educativo e todos 

os aspectos humanísticos que os permitam atuar como trabalhadores conscientes e ativos 

em busca da transformação social.  

Buscamos, neste trabalho, discutir, com profissionais atuantes no EMI da ETEJK, os 

desafios e as possibilidades do desenvolvimento da educação omnilateral no contexto da 

unidade escolar. Nesse sentido, pudemos observar, pelas respostas aos questionários inicial 

e final bem como pela participação dos profissionais nos fóruns de discussão propostos no 

curso on-line, que os espaços de leitura, aprendizado e compartilhamento de experiências 

são fundamentais para o aprimoramento do fazer pedagógico em busca de uma prática da 

EPT comprometida com a emancipação dos sujeitos em formação.  

Verificamos, nos enunciados e nas respostas da Ficha de Avaliação apresentados 

anteriormente, que as atividades do curso permitiram que os profissionais refletissem sobre 

suas próprias práticas, bem como sobre o fazer pedagógico desenvolvido na escola de forma 

geral. Podemos dizer que o diálogo favoreceu a construção de ideias sobre novas formas de 

trabalho e articulação. É evidente que a integração, na perspectiva que discutimos neste 

estudo, não acontece de forma repentina e sem o engajamento dos diferentes profissionais. 

Por isso mesmo, acreditamos que nossa pesquisa e produto educacional tenham consistido 

em um passo inicial do necessário e constante movimento de estudo e reflexão sobre as 

bases teóricas da EPT na ETEJK, promovendo uma avaliação de práticas pedagógicas 

desenvolvidas no contexto da unidade escolar.  

Devemos destacar ainda que, devido ao caráter colaborativo e participativo da 

pesquisa, os profissionais envolvidos atuaram como protagonistas desse processo de reflexão 

e de construção de propostas para o melhor desenvolvimento do ensino integral, tendo os 

desafios reais como ponto de partida. Por todo o exposto, consideramos que a pesquisa 

mostrou-se exitosa, atingiu plenamente seus objetivos e confirmou a hipótese de que, por 

meio de desafios teóricos e práticos, propostos através de um curso on-line construído de 

forma colaborativa na plataforma Moodle, os profissionais atuantes no Ensino Médio Integrado 

da ETEJK puderam refletir sobre a Educação Profissional e Tecnológica sob a perspectiva da 

formação omnilateral e repensar suas práticas pedagógicas e profissionais em busca de uma 

educação integrada e emancipatória. 
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APRESENTAÇÃO

   O curso “Formação Omnilateral no Ensino Médio
Integrado: Desafios e Possibilidades” constitui-se como
Produto Educacional desenvolvido no Programa de
Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica do Instituto Federal do Rio de Janeiro -
Campus Mesquita (Prof-EPT/IFRJ).
 A matriz instrucional elaborada tem como objetivo
oportunizar formação continuada aos profissionais
atuantes na Educação Profissional Técnica de Nível Médio
integrada ao Ensino Médio (professores, gestores,
pedagogos e técnicos), promovendo reflexão teórica sobre
a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), em práticas
educativas que, interdisciplinarmente, articulem trabalho,
ciência, tecnologia e cultura.
   O curso possui carga-horária de 70h distribuídas em:
SOBRE O CURSO, AMBIENTAÇÃO e quatro (4) Unidades de
Aprendizagem que buscam apresentar as bases
conceituais da Educação Profissional e Tecnológica (EPT)
sob a perspectiva da formação ominilateral, além de
oferecer desafios teóricos e práticos que provoquem os
profissionais a repensarem suas práticas pedagógicas em
busca de uma educação integrada e emancipatória.
   Para obter o certificado de conclusão, o participante
deverá participar de todos os fóruns de discussão
realizando uma postagem “ação”, em reposta à
questão/desafio proposto na unidade de aprendizagem e
uma postagem “réplica”, considerando a contribuição de
outro estudante.

Tamires Calixto de Azevedo
Heleno Álvares Bezerra Júnior

https://portalept.com.br/avea/course/view.php?id=3
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SOBRE O CURSO 

AMBIENTAÇÃO 

I - EMI: FORMAÇÃO OMNILATERAL E O
CURRÍCULO INTEGRADO 

 II - INCLUSÃO NO ENSINO MÉDIO
INTEGRADO 

III - O TRABALHO COMO PRINCÍPIO
EDUCATIVO 

 IV - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
INTEGRADORAS 

MÓDULOS DO CURSO



CARGA-HORÁRIA 6h 

OBJETIVO
Apresentar a proposta do curso e
permitir que os estudantes sugiram
alterações.

TAREFAS

Realizar a LEITURA:
PDF - Apresentação da proposta do
curso;
PDF - Plano de curso;
PDF - Calendário do curso.

AVALIAÇÃO Fórum de Propostas.

SOBRE O CURSO

https://drive.google.com/file/d/1q65cefPuoXPJ1v9SSQE4B2f6-1Rxa3ub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LeSUBJwuq6OlKsmG0z66mZeiIo0W6MDR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18cC6_lURiOwcfAk3PPqFWsoSajTwUTDC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18cC6_lURiOwcfAk3PPqFWsoSajTwUTDC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-st0c_ovFVHQXIJ-iTsNPGaqUaaBkPQO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-st0c_ovFVHQXIJ-iTsNPGaqUaaBkPQO/view?usp=sharing


CARGA-HORÁRIA 6h 

OBJETIVO

Promover a familiarização com o
Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem (AVEA) e reflexão
inicial sobre a relação entre Trabalho
e Educação.

TAREFAS

Assistir ao Vídeo - Reflexões sobre
sistema de Educação e Trabalho
Curta Animado da Alike.

AVALIAÇÃO Fórum de Aproximação.

AMBIENTAÇÃO

https://youtu.be/K4Foovfdb-E
https://drive.google.com/file/d/1rOObkWIR6DFo_Qj4y0kB-p0MtxQaYtvV/view?usp=sharing


CARGA-HORÁRIA 20h

OBJETIVO
Discutir conceitos que embasam a
EPT na perspectiva crítica: formação
omnilateral e currículo integrado.

TAREFAS

Realizar a LEITURA:
•PDF – Concepção do Ensino Médio
Integrado (Ramos);
•PDF - A gênese do currículo
integrado (Lottermann e Silva);
Assistir ao vídeo - Educação em Pauta
20 Ronaldo Lima e Monica Ribeiro.

AVALIAÇÃO

Fórum de discussão – Desafios e
possibilidades da formação
omnilateral na prática pedagógica
cotidiana.

 UNIDADE I
EMI: formação omnilateral e o

currículo integrado 
 

https://drive.google.com/file/d/1YDxQCzEWj6QioK2pldKmKHWI5qNaUgOD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YDxQCzEWj6QioK2pldKmKHWI5qNaUgOD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wr6xF52-j0tMwbwW0IdAdE0RfiWtiJQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wr6xF52-j0tMwbwW0IdAdE0RfiWtiJQw/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=AFGSwq3-tMw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=AFGSwq3-tMw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=AFGSwq3-tMw&t=1s
https://drive.google.com/file/d/1Tw4fadRV3QiB8Oo2Lx9mPCxfQSxGtP7Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tw4fadRV3QiB8Oo2Lx9mPCxfQSxGtP7Q/view?usp=sharing


CARGA-HORÁRIA 10h

OBJETIVO

Discutir questões relativas à pessoa
com deficiência no contexto da
formação profissional de nível médio
sob a perspectiva da inclusão.

TAREFAS

Realizar a LEITURA: 
PDF - A Educação Profissional e a
Educação da Pessoa com Deficiência
(Silveira e Nakamoto).

AVALIAÇÃO
Fórum de discussão – Inclusão no
Ensino Médio Integrado.

 UNIDADE II
Inclusão no Ensino Médio

Integrado

https://drive.google.com/file/d/11Ewy4a1Lx6zrjCqLIVCRPWG1rdAD1Ady/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ewy4a1Lx6zrjCqLIVCRPWG1rdAD1Ady/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzHfxahQJc5sZRS1hZDW9yNrzCmFbHrN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzHfxahQJc5sZRS1hZDW9yNrzCmFbHrN/view?usp=sharing


CARGA-HORÁRIA 14h

OBJETIVO

Discutir a relação entre Educação e
Trabalho e a importância de se adotar
o trabalho como princípio educativo
no desenvolvimento da proposta de
formação omnilateral.

TAREFAS

Realizar a LEITURA: 
PDF – Trabalho como princípio
educativo. In: Dicionário da Educação
do Campo, pp. 750-757. (Frigotto e
Ciavatta).
Assistir aos Vídeos:
•Homem - MAN (Steve Cutts);
•Trabalho como princípio educativo
(Kuenzer).

AVALIAÇÃO
Fórum de discussão – O trabalho
como Princípio Educativo.

 UNIDADE III
O Trabalho como Princípio

Educativo

https://drive.google.com/file/d/1ndA6hms_3WPM8SttOxXZmgNS6tyheKtl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ndA6hms_3WPM8SttOxXZmgNS6tyheKtl/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=FhomPkZzmog
https://www.youtube.com/watch?v=FhomPkZzmog
https://drive.google.com/file/d/1C034DaP46QFGXV4mCQIVbNdXg9SweJ22/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C034DaP46QFGXV4mCQIVbNdXg9SweJ22/view?usp=sharing


CARGA-HORÁRIA 14h

OBJETIVO
Provocar reflexões sobre a construção
e desenvolvimento de práticas
pedagógicas, de fato, integradoras.

TAREFAS

Realizar a LEITURA
•PDF - Práticas pedagógicas e ensino
integrado (Araújo e Frigotto);
•PDF - Caderno Pedagógico: caminhos
possíveis para práticas pedagógicas
no Ensino Médio Integrado
(Magalhães e Fernandes).

AVALIAÇÃO
Fórum de discussão/Mural - Práticas
pedagógicas integradoras.

 UNIDADE IV
Práticas Pedagógicas

Integradoras

https://drive.google.com/file/d/1JVLfDA-JHM8g16fs21rJ2wLeAe_YkiwW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JVLfDA-JHM8g16fs21rJ2wLeAe_YkiwW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KBcckRyEmGXPwdaFz6hGQtoiBFO6pVEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KBcckRyEmGXPwdaFz6hGQtoiBFO6pVEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0Y6HoHji_N8KfOIGVHHV3QEgZCbNfVc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0Y6HoHji_N8KfOIGVHHV3QEgZCbNfVc/view?usp=sharing


IMPLEMENTAÇÃO DO
CURSO

  Em virtude da pesquisa desenvolvida no Programa de
Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica (ProfEPT), o curso, aqui apresentado, foi
implementado na Escola Técnica Estadual Juscelino
Kubitschek (ETEJK) com intuito de discutir, com
profissionais atuantes no Ensino Médio Integrado (EMI), os
desafios e as possibilidades do desenvolvimento da
educação omnilateral¹ no contexto da unidade escolar e
promover reflexão teórica sobre a EPT, em práticas
educativas que, interdisciplinarmente, articulem trabalho,
ciência, tecnologia e cultura. 
   Nesse sentido, pudemos observar, pelas respostas aos
questionários inicial e final bem como pela participação
dos profissionais nos fóruns de discussão propostos no
curso on-line, que os espaços de leitura, aprendizado e
compartilhamento de experiências são fundamentais para
o aprimoramento do fazer pedagógico em busca de uma
prática da EPT comprometida com a emancipação dos
sujeitos em formação. Vejamos alguns depoimentos:

¹ [...] concepção de educação ou de formação humana que busca levar em conta todas as
dimensões que constituem a especificidade do ser humano e as condições objetivas e
subjetivas reais para seu pleno desenvolvimento histórico. Essas dimensões envolvem sua
vida corpórea material e seu desenvolvimento intelectual, cultural, educacional,
psicossocial, afetivo, estético e lúdico. (FRIGOTTO, 2012)

 
 



“O curso permitiu a troca de
ideias sobre o tema e

oportunizou o contato com
sugestões para que a prática

pedagógica integradora possa
acontecer de fato. Além disso,
ampliou o conhecimento com

os textos e vídeos
apresentados, tornando mais
nítida a visão sobre o EMI e o

currículo integrado.”
 

“[O curso] Ajudou a ampliar o
conceito de educação

omnilateral EMI, da
necessidade de um maior

diálogo entre todos
envolvidos na prática

educativa para podermos
formar um novo cidadão,

mais crítico de suas ações na
sociedade e não um mero

"aperta botões".”
 



   Verificamos que as atividades do curso permitiram que
os profissionais refletissem sobre suas próprias práticas,
bem como sobre o fazer pedagógico desenvolvido na
escola de forma geral. Podemos dizer que o diálogo
favoreceu a construção de ideias sobre novas formas de
trabalho e articulação. É evidente que a integração, na
perspectiva que discutimos neste estudo, não acontece de
forma repentina e sem o engajamento dos diferentes
profissionais. Por isso mesmo, acreditamos que o curso
seja um importante elemento para o necessário e
constante movimento de estudo e reflexão sobre as bases
teóricas da EPT. 
 Devemos destacar ainda que, devido ao caráter
colaborativo e participativo da metodologia proposta no
curso, os profissionais envolvidos atuaram como
protagonistas desse processo de reflexão e de construção
de propostas para o melhor desenvolvimento do ensino
integral, tendo os desafios reais como ponto de partida.
Por todo o exposto, consideramos que o curso atingiu
plenamente seus objetivos, pois os profissionais atuantes
no Ensino Médio Integrado da ETEJK puderam refletir
sobre a Educação Profissional e Tecnológica sob a
perspectiva da formação omnilateral e repensar suas
práticas pedagógicas e profissionais em busca de uma
educação integrada e emancipatória.

CONSIDERAÇÕES F INAIS
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Professor em de Língua Inglesa no Ensino
Médio Integrado (IFRJ/ Campus Pinheiral).
Pesquisador do IFRJ na Área de Literaturas de
Língua Inglesa, Literatura e Comparativismo,
Ensino de Literatura, Produção de Materiais
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APÊNDICE B - Questionário Inicial 

 

Nome  

_____________________________________________________________________ 

1 Idade 

(   ) 20 a 30 anos 

(   ) 31 a 40 anos 

(   ) 41 a 50 anos 

(   ) Acima de 50 anos 

2 Cargo e regime de Trabalho na FAETEC: 

(   ) Professor 20h 

(   ) Professor 40h 

(   ) Professor 60h 

(   ) Supervisor Educacional 40h 

(   ) Orientador Educacional 40h 

Exerce alguma função? Qual?_____________________________________________ 

3 Trabalha em outra escola? Qual rede? 

_____________________________________________________________________ 

4 Possui outra atividade laborativa? Qual? 

(   ) Sim, ______________________________________________________________ 

(   ) Não 

5 Formação Básica: informe seu curso de Graduação. 

_____________________________________________________________________ 

6 Formação: informe seu curso de Especialização, Mestrado e/ou Doutorado. 

__________________________________________________________________________ 

7 Você estudou sobre Educação Profissional e Tecnológica (EPT) em seu curso de 

graduação ou em algum outro momento de sua vida acadêmica? Especifique. 

(   ) Sim, na graduação. 

(   ) Sim, ______________________________________________________________ 
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(   ) Não. 

8 Tempo em que trabalha em Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 

(   ) Até 2 anos 

(   ) de 2 até 5 anos 

(   ) de 5 a 10 anos 

(   ) de 10 a 15 anos 

(   ) Mais de 15 anos 

9 Em 2013 a FAETEC deixou de oferecer Cursos Técnicos de nível médio concomitantes 

ao Ensino Médio e passou a oferecer Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio integrados ao Ensino Médio. Caso você tenha passado por esse momento de 

transição, percebeu alguma mudança em relação à estrutura curricular, aos 

planejamentos? Sua prática pedagógica se alterou de alguma forma? 

__________________________________________________________________________________ 

10 Qual sua concepção a respeito da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

integrada ao Ensino Médio? E sobre o currículo Integrado? 

__________________________________________________________________________ 

11 Você identifica, na escola em que atua, o desenvolvimento de práticas integradoras 

e interdisciplinares no desenvolvimento dos Cursos Técnicos de Nível Médio na Forma 

Integrada? Se sim, quais?  

__________________________________________________________________________ 

12 Em sua opinião, os Cursos Técnicos de Nível Médio oferecidos na escola na forma 

Integrada possibilitam a ampliação das oportunidades de inserção dos estudantes no 

mundo do trabalho? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________ 

13 Você acredita que a discussão e o compartilhamento de experiências sobre 

Educação profissional Técnica de nível médio integrada ao Ensino Médio, sob a 

perspectiva da formação integral do sujeito, possibilitaria maior compreensão da 

proposta e, consequentemente, maior participação e desenvolvimento de projetos e 

práticas integradoras por parte dos diferentes profissionais atuantes na escola?   

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - Ficha de avaliação do Produto Educacional 

 

1) A sua concepção sobre o Ensino Médio Integrado e sobre o currículo integrado se modificou 

de alguma forma? Se sim, faça um breve relato dessa mudança. Se não, explique por quê.  

__________________________________________________________________________ 

 2) Você considera que este curso contribuiu para o aprimoramento de suas práticas 

profissionais no contexto de educação profissional integrada ao Ensino Médio? 

__________________________________________________________________________ 

 3) Compartilhe sua experiência de participação neste curso on-line com proposta de 

desenvolvimento flexível e contextualizado. 

__________________________________________________________________________ 

 

4) Numa escala de 0 a 10, como você avalia a proposta deste curso que se propôs 

flexível e contextualizado? Faça um breve comentário justificando sua nota. 

___________________________________________________________________ 

 

5) Quais são suas críticas e sugestões a este curso, proposto como produto 

educacional da pesquisa “Educação Profissional e tecnológica em foco: desafios da 

formação omnilateral no ensino médio integrado”? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 


