
Estudo avalia a integração curricular do instituto

Com  o  tema  “A  Possível  Integração  Curricular  no  Instituto  Federal  de 

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano: Análise do Curso Técnico em Agropecuária”,  a 

pedagoga Helena Coura apresenta a dissertação defendida, na Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), no final do ano passado.

Para alcançar os objetivos da pesquisa, ela examinou o projeto pedagógico do 

curso  integrado  de  agropecuária  -  Campus  Catu,  analisou a  existência  de  um 

planejamento compartilhado entre docentes e verificou a compreensão dos educadores 

sobre o ensino integrado e a sua aplicação  através de questionários com docentes e 

entrevistas com a equipe técnico-pedagógica.  “Encontrei dificuldade para convencer as 

pessoas a participarem, ainda que eu tenha preservado as identidades, mas o que mais 

compensa é a sensação de poder contribuir com a melhoria da educação do trabalhador 

das classes menos favorecidas”, pontua Helena.

A inquietação sobre o tema surgiu da prática cotidiana na Coordenação Geral 

de Educação Básica e Profissional,  da Pró-Reitoria de Ensino  (Proen).  A pesquisadora 

Coura afirma que “o mundo do trabalho é extremamente volátil.  Por isso, precisamos 

formar  para  a  vida  em  sociedade  e  a  preparação  para  o  trabalho  é  uma  dessas 

condições. Precisamos, acima de tudo, da cultura e da formação intelectual, condição que 

vai  permitir ao estudante adquirir e processar novos  conhecimentos e essa aquisição é 

mais consistente através do ensino integrado”. 

Do seu estudo,  ela constatou que o  currículo integrado  ainda é  aplicado de 

forma bastante pragmática, ou seja, apenas quando existem afinidades entre conteúdos, 

ou  quando um conteúdo funciona como um pré-requisito para a compreensão de outro. 

“Essa  forma  de  articulação  exige  formação  dos  educadores  (docentes,  pedagogos  e 

técnicos  em  assuntos  educacionais)  para  posterior  planejamento  e  acompanhamento 

consistente das atividades pedagógicas.  Precisaríamos do planejamento compartilhado 

efetivo (e não apenas nas jornadas pedagógicas) pois, caso contrário, corremos o risco 

de perder a qualidade dos nossos cursos,  reduzindo currículos  e mantendo uma visão 

fragmentada do conhecimento”, ressalva. 



Ensino  Integrado:  forma  de  superar  a  formação  unilateral,  restrita  e  especializada, 

adotada pelas políticas que orientam os currículos dos cursos da educação profissional no 

país desde a época do Brasil Colônia. Nele, o estudante cursa o ensino médio e o curso 

profissional  escolhido,  portanto existe  a  possibilidade de acesso das camadas menos 

favorecidas aos conhecimentos socialmente produzidos.  Como o  integrado tem, como 

princípio,  a  perspectiva  de  incorporar  a  dimensão intelectual  ao  trabalho  produtivo,  é 

possível consolidar uma formação que oferecerá ao trabalhador o domínio sobre como, o 

quê e para quem produz. 

Contexto histórico:

1971 -  Durante o regime militar, é promulgada a lei nº. 5.692/1971 (regulamentada pelo 

parecer nº 45/1972), definindo o ensino de nível médio como profissionalizante para todos 

com o propósito  de atender a demanda por técnicos de nível  médio e conter a pressão 

das classes populares sobre o ensino superior;

1996 – Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  -  LDB,  capítulo  sobre a  educação 

profissional como uma modalidade (Título VI, Capítulo III) voltada ao “desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva” (artigo 39);

1997 – Decreto nº 2.208/1997 traz a separação completa entre o ensino profissional e o 

ensino médio;

2004 –  Decreto nº 5.154/2004 regulamenta  o §2º do artigo 36 e os artigos 39 a 41 da 

LDB, possibilitando a oferta de cursos da educação profissional na forma integrada;

2008 -  Lei nº. 11.892/2008 institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica.

Currículo  de  Helena  Coura -   http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?

id=K4139534U7
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