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RESUMO	  
	  
O	   presente	   trabalho	   tem	   como	   objetivo	   conhecer	   as	  
bases	  teóricas	  que	  fundamentam	  a	  realização	  dos	  proje-‐
tos	   integradores	   e	   as	   concepções	   que	   norteiam	   sua	  
construção	   presentes	   no	   Projeto	   Político-‐Pedagógico	  
(PPP)	   do	   Instituto	   Federal	   do	   Rio	   Grande	   do	   Norte	  
(IFRN).	  Trata-‐se	  de	  uma	  pesquisa	  qualitativa,	  de	  caráter	  
descritivo	  e	  bibliográfico,	  efetivada	  por	  meio	  de	  análise	  
do	   referido	   PPP	   e	   ancorada	   em:	   Hernandez	   e	   Ventura	  
(1998;2002),	   Fazenda	   (2003),	   Japiassu	   (1976)	   Zabala	  

(2002),	  Santomé	  (1998),	  dentro	  outros.	  A	  análise	  do	  PPP	  
do	   IFRN	   evidenciou	   o	   cuidado	   e	   a	   preocupação	   dessa	  
instituição	   em	   realizar	   um	  processo	   formativo	   que	   res-‐
peita	   a	   unidade	   do	   conhecimento,	   a	   organização	   dos	  
saberes	   e	   sua	  materialização	   nas	   práticas	   integradoras.	  
Entretanto,	   nesse	   documento	   podem	   ser	   encontradas	  
expressões	   que,	   indubitavelmente,	   suscitam	  questiona-‐
mentos	   e	   até	   possíveis	   controvérsias	   quanto	   ao	   modo	  
de	   realizar	   o	   projeto	   integrador.
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ABSTRACT	  
	  
The	   present	   work	   aims	   to	   know	   the	   theoretical	   bases	  
that	   support	   the	   realization	   of	   the	   integrating	   projects	  
and	   the	   conceptions	   that	   guide	   their	   construction	  
present	   in	  the	  Federal	   Institute	  of	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  
(IFRN)	   Political-‐Pedagogical	   Project	   (PPP).	   It	   is	   a	  
qualitative,	   descriptive	   and	   bibliographic	   research,	  
carried	   out	   by	   means	   of	   an	   analysis	   of	   the	   PPP	   and	  
anchored	   in:	   Hernandez	   and	   Ventura	   (1998,	   2002),	  
Fazenda	   (2003),	   Japiassu	   (1976)	  Zabala	  2002),	   Santomé	  

(1998),	   in	   others.	   The	   analysis	   of	   the	   PPP	   of	   the	   IFRN	  
evidenced	   the	   care	   and	   concern	   of	   this	   institution	   in	  
carrying	  out	  a	  formative	  process	  that	  respects	  the	  unity	  
of	  knowledge,	  the	  organization	  of	  the	  knowledge	  and	  its	  
materialization	   in	  the	   integrative	  practices.	  However,	   in	  
this	  document	  we	  can	  find	  expressions	  that	  undoubtedly	  
raise	   questions	   and	   even	   possible	   controversies	   about	  
how	   to	   carry	   out	   the	   integrative	   project.
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1	  INTRODUÇÃO	  

Este	  trabalho	  de	  pesquisa	  foi	  produzido	  a	  partir	  das	  experiências	  e	  reflexões	  oriundas	  
da	  prática	  de	   formação	  de	  professores	   com	  projetos	   integradores	  no	   IFRN.	  A	   intenção	   foi	  
questionar	  qual	  a	  contribuição	  dos	  projetos	  integradores,	  no	  que	  se	  refere	  às	  rupturas	  para	  
uma	   educação	   mais	   adequada	   ao	   desenvolvimento	   integral	   dos	   estudantes,	   respeitando	  
uma	  formação	  que	  tenha	  como	  princípio	  pedagógico	  a	  relação	  dialógica	  dos	  saberes.	  

Por	   meio	   da	   pesquisa	   pretende-‐se	   analisar	   criticamente,	   à	   luz	   do	   Projeto	   Político-‐
Pedagógico	  (PPP)	  do	  IFRN,	  a	  respeito	  das	  bases	  teóricas	  que	  fundamentam	  a	  realização	  des-‐
ses	  projetos	  e	  as	  concepções	  que	  norteiam	  sua	  construção	  e	  sua	  efetivação	  como	  uma	  ten-‐
tativa	  de	  superar	  à	  força	  das	  fronteiras	  invisíveis	  presente	  nas	  disciplinas.	  

A	   pesquisa	   justifica-‐se	   em	   função	   da	   necessidade	   de	   análise	   da	   proposta,	   uma	   vez	  
que	  os	  conhecimentos	  culturais	  e	  interdisciplinares	  são	  essenciais	  na	  formação	  de	  cidadãos	  
crítico-‐reflexivos,	  que	  estão	  inseridos	  num	  mundo	  social	  que	  não	  está	  compartimentado	  em	  
áreas	  de	  saber.	  	  

Sendo	  a	  pesquisa	  de	  cunho	  bibliográfico	  e	  consolidada	  por	  meio	  de	  análise	  documen-‐
tal,	  serão	  estudados	  os	  autores	  que	  desenvolvem	  pesquisas	  voltados	  à	  compreensão	  do	  te-‐
ma	  aqui	  proposto	   tais	   como	  Hernandez	  e	  Ventura	   (1998),	   Fazenda	   (2003),	   Japiassu	   (1976)	  
Zabala	  (2002),	  Santomé	  (1998),	  dentro	  outros.	  	  

2	  CONCEPÇÕES	  DE	  PROJETOS	  INTEGRADORES	  

Parece-‐nos	  clara	  a	  necessidade	  de	  realizar	  uma	  conexão	  entre	  teoria	  e	  prática	  na	  es-‐
cola,	  visando	  o	  enfoque	  globalizador	  dos	  conteúdos	  por	  parte	  do	  aluno	  (ZABALA,	  2002).	  Di-‐
ante	   disso,	   os	   projetos	   de	   trabalho	   ou	   a	   organização	   curricular	   por	   projetos	   de	   trabalho	  
apresenta-‐se	   como	  uma	   iniciativa	   concreta	   na	   tentativa	   de	   superação	  das	   lógicas	   de	   frag-‐
mentação	  e	  como	  uma	  expressão	  viva	  do	  currículo	  integrado	  que	  tem	  como	  um	  de	  seus	  ob-‐
jetivos	  resignificar	  os	  espaços	  de	  aprendizagens.	  	  

Tais	  ambiências	  escolares	  são	  ainda	  espaços	  de	  aprendizagens	  muito	  transmissores,	  
esse	  processo	  formativo	  traz	  uma	  visão	  mais	  reflexiva,	  trabalhando	  os	  sujeitos	  na	  sua	  ativi-‐
dade,	  tornando-‐os	  mais	  ativos	  e	  participantes,	  problematizando	  não	  apenas	  questões	  peda-‐
gógicas,	  mas	  sim	  questões	  sociopolíticas	  da	  educação.	  	  

Entendendo	   a	   necessidade	   de	   ampliar	   a	   compreensão	   da	   organização	   curricular	   a	  
partir	   de	   projetos	   de	   trabalho,	   é	   imprescindível	   explicitar	   as	   bases	   teóricas	   que	   os	   funda-‐
mentam.	  Nesse	  caso,	  destacamos	  o	  deslocamento	  do	  foco	  de	  atenção	  do	  método	  conteudis-‐
ta	  e	  disciplinar	  que	  fragmenta	  e	  isola	  as	  disciplinas,	  para	  uma	  proposta	  que	  prioriza	  a	  inte-‐
gração	  dos	   componentes	   curriculares,	   oferecendo	  uma	   visão	   global	   para	   um	  determinado	  
fenômeno.	  



SANTOS	  &	  SOUZA	  (2017)	  	  	  
	  
	  

	  
	  

A	  REFORMA	  DO	  ENSINO	  MÉDIO	  (LEI	  13.415/2017)	  E	  SUAS	  IMPLICAÇÕES	  PARA	  A	  EDUCAÇÃO	  PROFISSIONAL	  
NATAL,	  RN	  –	  24	  A	  27	  DE	  JULHO	  DE	  2017	  –	  CAMPUS	  NATAL	  CENTRAL	  -‐	  IFRN	  

	  

	  

Com	  relação	  aos	  projetos	  integradores,	  estes	  se	  constituem	  como	  uma	  ação	  pedagó-‐
gica	  e	  uma	  proposta	  concreta	  apontada	  por	  vários	  autores	  como	  Hernandez	  (1998),	  Martins	  
(2011),	  Lück	  	  (2003)	  e	  Zabala	  (2002),	  que	  são	  adotados	  no	  PPP	  do	  IFRN,	  como	  também	  nos	  
documentos	  oficias.	  Essa	  proposta	  pedagógica	  visa	  superar	  as	  dicotomias	  entre	  teoria	  e	  em-‐
piria,	   por	   meio	   de	   uma	   metodologia	   ativa	   que	   favoreça	   a	   construção	   da	   autonomia	   de	  
aprendizagem	  e	  a	  aquisição	  de	  conhecimentos	  ancorados	  numa	  perspectiva	  de	  projetos	  de	  
trabalho.	  Segundo	  o	  PPP	  do	  IFRN	  (2012,	  p.	  253),	  os	  projetos	  integradores	  são,	  

[...]	  desenvolvidos	  nos	  cursos	  superiores	  de	  graduação	  tecnológica	  e	  nas	  licenciatu-‐
ras,	  conforme	  orientam	  as	  matrizes	  dos	  planos	  de	  cursos.	  De	  caráter	   interdiscipli-‐
nar,	   esses	   projetos	   configuram-‐se	   como	   uma	   das	   possibilidades	   para	   estabelecer	  
elos	   teórico-‐metodológicos	   nas	   práticas	   pedagógicas	   conduzidas	   para	   o	   ensino,	   a	  
pesquisa	  e	  a	  extensão	  do	  IFRN.	  

Para	  Hernandéz	   (1998,	   p.	   80),	   é	   preciso	   estabelecer	  uma	  distinção	   capital	   entre	  os	  
projetos	  de	  trabalho	  do	  método	  de	  projetos	  e	  da	  pedagogia	  de	  projetos.	  Os	  projetos	  de	  tra-‐
balho	   são	   “um	  processo	   baseado	   no	   intercâmbio	   e	   na	   interpretação	   da	   atitude	   para	   com	  
aprendizagem	  [...]	  não	  pode	  ser	   reduzido	  a	  uma	  fórmula,	  a	  um	  método	  ou	  a	  uma	  didática	  
específica”.	  Para	  Hernandéz	  (2002,	  p.19),	  tanto	  o	  método	  de	  projetos	  quanto	  a	  pedagogia	  de	  
projetos	  	  

São	  propostas	  “centradas	  nos	  alunos”	  e	  naquilo	  que	  se	  supõe	  que	  ele	  deva	  apren-‐
der	  [...]	  são	  perspectivas	  baseadas	  em	  concepções	  vinculadas	  a	  uma	  noção	  de	  de-‐
senvolvimento	  marcada	   pela	   ideia	   de	   progresso	   e	   de	   acomodação	   a	   imperativos	  
externos	  [...]	  são	  propostas	  rígidas	  por	  visões	  “modernas”	  do	  sujeito	  que	  aprende,	  
da	  função	  da	  escola	  que	  doutrina	  e	  que	  estabelece	  de	  forma	  restritiva	  o	  que	  se	  de-‐
ve	  aprender	  nela.	  

Neste	  caso,	  é	  importante	  atentar	  para	  o	  que	  significa	  a	  globalização	  e	  a	  organização	  
do	  currículo	  por	  projetos	  de	  trabalho.	  Zabala	  (2002,	  p.209),	  nos	  mostra	  que	  os	  projetos	  de	  
trabalho	  são	  “uma	  resposta	  a	  necessidade	  de	  organizar	  conteúdos	  escolares	  na	  perspectiva	  
da	  globalização,	  criando	  situações	  de	  trabalho	  nas	  quais	  [...]	  a	  aprendizagem	  de	  alguns	  pro-‐
cedimentos	  que	  ajudem	  a	  organizar,	  compreender	  e	  assimilar	  uma	  informação”.	  

Em	  continuidade	  a	  perspectiva	  dos	  projetos	  de	  trabalho,	  nos	  dizem	  Hernandéz	  e	  Ven-‐
tura	  (1998,	  p.61),	  

A	  proposta	  que	  inspira	  os	  Projetos	  de	  trabalho	  está	  vinculada	  à	  perspectiva	  do	  co-‐
nhecimento	   globalizado	   e	   relacional	   (...).	   Essa	  modalidade	   de	   articulação	   dos	   co-‐
nhecimentos	  escolares	  é	  uma	  forma	  de	  organizar	  a	  atividade	  de	  ensino	  e	  aprendi-‐
zagem,	  que	   implica	   considerar	   que	   tais	   conhecimentos	  não	   se	  ordenam	  para	   sua	  
compreensão	  de	  uma	  forma	  rígida,	  nem	  em	  função	  de	  algumas	  referências	  discipli-‐
nares	  preestabelecidas	  ou	  de	  uma	  homogeneização	  dos	  alunos.	  A	  função	  do	  proje-‐
to	  é	  favorecer	  a	  criação	  de	  estratégias	  de	  organização	  dos	  conhecimentos	  escolares	  
em	   relação	   a:	   1)	   o	   tratamento	   da	   informação,	   e	   2)	   a	   relação	   entre	   os	   diferentes	  
conteúdos	  em	  torno	  de	  problemas	  ou	  hipóteses	  que	  facilitem	  aos	  alunos	  a	  constru-‐



SANTOS	  &	  SOUZA	  (2017)	  	  	  
	  
	  

	  
	  

A	  REFORMA	  DO	  ENSINO	  MÉDIO	  (LEI	  13.415/2017)	  E	  SUAS	  IMPLICAÇÕES	  PARA	  A	  EDUCAÇÃO	  PROFISSIONAL	  
NATAL,	  RN	  –	  24	  A	  27	  DE	  JULHO	  DE	  2017	  –	  CAMPUS	  NATAL	  CENTRAL	  -‐	  IFRN	  

	  

	  

ção	  de	  seus	  conhecimentos,	  a	   transformação	  da	   informação	  procedente	  dos	  dife-‐
rentes	  saberes	  disciplinares	  em	  conhecimento	  próprio.	  

Entendemos	  que	  trabalhar	  com	  projetos	  não	  significa	  dissolver	  o	  currículo	  escolar.	  Ao	  
contrário,	  este	  é	  o	  ponto	  de	  partida	  para	  a	  realização	  efetiva	  dos	  projetos	  ao	  longo	  do	  pro-‐
cesso	  de	  ensino	  e	  aprendizagem	  e	  deve	  ser	  sempre	  entendido	  como	  eixo	  norteador.	  A	  con-‐
cepção	  de	  projetos	  escolares	  está	  baseada	  na	  ideia	  de	  interdisciplinaridade,	  entendida	  como	  
diálogo	  ou	   interação	  entre	  duas	  ou	  mais	  disciplinas.	  Essa	  proposta	  de	   trabalho	  enfatiza	  as	  
metodologias	   ativas,	   objetiva	   uma	   aprendizagem	   significativa,	   desencadeada	   a	   partir	   de	  
problemas	  eixo.	  	  

Em	  face	  ao	  exposto,	  um	  dos	  fatores	  que	  contribuem	  para	  o	  empobrecimento	  do	  cur-‐
rículo	  disciplinar	  se	  dá	  com	  a	  reprodução	  de	  conhecimentos	  prontos,	  que	  não	  oferece	  aos	  
estudantes	  as	  possibilidades	  de	  aproximação	  do	  processo	  de	  produção	  científica,	  indo	  além	  
dos	  direcionamentos	  disciplinares.	  Acreditamos	  ser	  fundamental	  o	  desenvolvimento	  de	  situ-‐
ações	   formativas	   que	   valorizem	   a	   participação	   ativa	   do	   aluno,	   tornando-‐o	   sujeitos	   ativos,	  
reflexivos	   e	   responsáveis	   pelos	   projetos	   elaborados	   e	   desenvolvidos,	   como	   expressa	   Her-‐
nandes	  e	  Ventura	  (1998,	  58),	  

[...]	  se	  trata	  de	  facilitar,	  de	  maneira	  compreensiva,	  procedimentos	  de	  diferentes	  ti-‐
pos	   que	   lhes	   permitam	   ir	   aprendendo	   a	   organizar	   seu	   próprio	   conhecimento,	   a	  
descobrir	  e	  estabelecer	  novas	  interconexões	  nos	  problemas	  que	  acompanham	  a	  in-‐
formação	  que	  manipulam,	  adaptando-‐as	  a	  outros	  contextos,	  temas	  ou	  problemas.	  

Conectado	  a	  isso	  e	  pensando	  em	  perspectivas	  que	  otimizem	  as	  aprendizagens	  signifi-‐
cativas	  do	  educando,	  precisamos	  promover	  práticas	  formadoras	  que	  consigam	  “estabelecer	  
relações	   substantivas	   e	   não-‐arbitrárias	   entre	   os	   conteúdos	   escolares	   e	   os	   conhecimentos	  
previamente	   construídos	   por	   eles,	   num	   processo	   de	   articulação	   de	   novos	   significados”	  
(PCNs,	  2001,	  p.52).	  	  

Neste	  sentido,	  Nogueira	   (2000,	  p.	  39)	  destaca	  que	  os	  projetos	  são	  ferramentas	  que	  
possibilitam	  melhor	   forma	   de	   trabalhar	   os	   velhos	   conteúdos	   de	  maneira	  mais	   atraente	   e	  
interessante	  e,	  ainda,	  focada	  no	  aluno,	  percebendo	  individualmente	  as	  diferentes	  formas	  de	  
aprender,	  os	  diferentes	  níveis	  de	  interesse,	  assim	  como	  as	  dificuldades	  e	  as	  potencialidades	  
de	  cada	  um.	  

Segundo	  Abrantes	  (1995,	  p.	  62),	  os	  projetos	  apresentam	  as	  seguintes	  características,	  

Um	  projeto	  é	  uma	  atividade	  intencional	  com	  objetivos	  formulados	  pelos	  autores	  e	  
executores;	  2.	  Um	  projeto	  requer	  responsabilidade	  e	  autonomia	  dos	  alunos	  como	  
condição	  essencial.	  Os	   alunos	   são	   co-‐responsáveis	   pelo	   trabalho	   e	   pelas	   escolhas	  
ao	   longo	  do	  desenvolvimento	  do	  projeto.	  3.	  A	  autenticidade	  é	  uma	  característica	  
fundamental	  de	  um	  projeto:	  o	  problema	  a	  resolver	  é	  relevante	  e	  tem	  caráter	  real	  
para	  os	  alunos.	  Não	  se	  trata	  de	  mera	  reprodução	  de	  conteúdos	  prontos.	  4.	  Um	  pro-‐
jeto	  envolve	  complexidade	  e	  resolução	  de	  problemas.	  O	  objetivo	  central	  do	  projeto	  
constitui	  um	  problema	  ou	  uma	  fonte	  geradora	  de	  problemas,	  que	  exige	  investiga-‐
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ção	  para	  sua	  resolução.	  5.	  Um	  projeto	  tem	  etapas,	  percorre	  várias	  fases:	  escolha	  do	  
objetivo	   central	  e	   formulação	  dos	  problemas,	  planejamento,	  execução,	  avaliação,	  
divulgação	  do	  trabalho.	  

A	  partir	  dessas	  ideais	  podemos	  inferir	  que	  a	  organização	  de	  projetos	  baseia-‐se	  numa	  
prática	  pedagógica	  centrada	  na	  formação	  global	  dos	  alunos,	  propiciando	  assim	  práticas	  inte-‐
gradoras	  que	  geram	  a	  autonomia,	  interesse	  e	  a	  autodisciplina	  por	  meio	  de	  arranjos	  criadas	  
em	  sala	  de	  aula	  para	  a	  reflexão,	  discussão	  e	  tomada	  de	  decisão	  em	  torno	  do	  trabalho.	  Sendo	  
assim,	  sugere	  Nogueira	  (2001,	  p.98),	  

[...]	   além	  da	   escola	   e	   do	   professor	   conseguirem	   conquistar	   os	   objetivos	   (...)	   para	  
com	  os	  alunos	  e	  sem	  talvez	  existir	  conscientemente	  a	  preocupação	  de	  propiciar	  o	  
desenvolvimento	  também	  das	  múltiplas	  inteligências,	  notamos	  no	  projeto	  a	  possi-‐
bilidade	  de	  realização	  de	  ações	  facilitadoras	  da	  potencialização	  das	  múltiplas	  com-‐
petências	   dos	   alunos	   nas	   áreas	   linguística,	   lógico-‐matemática,	   espacial,	   pictórica,	  
interpessoal	  e	  naturalista.	  

Dessa	  maneira,	  a	  organização	  do	  currículo	  por	  projeto	  de	  trabalho,	  em	  contraponto	  
ao	  método	  conteudista	  que	  privilegia	  formas	  conceituais,	  baseia-‐se	  na	  experiência	  interdis-‐
ciplinar	  de	  assimilação	  ativa	  de	  conhecimento,	  pois	  o	  aluno	  sai	  daquele	  posicionamento	  pas-‐
sivo,	  onde	  apenas	  reproduz	  o	  conhecimento	  pronto,	  e	  terá	  a	  oportunidade	  de	  desenvolver	  
algo	  novo	  a	  partir	  das	  suas	  próprias	  pesquisas	  e	  conclusões.	  	  

Portanto,	  os	  projetos	  devem	  ser	  concebidos	  como	  iniciativas	  concretas	  e	  diversifica-‐
das	  na	  tentativa	  de	  superar	  a	   tradição	  positivista.	  Daí	  a	   importância	  na	  efetivação	  da	   inte-‐
gração	  dos	  conteúdos	  e	  áreas	  de	  conhecimento.	  Cabe	  aqui	  nessa	  pesquisa	  a	  investigação	  do	  
“se”	  e	  do	  “como”	  os	  projetos	  de	  trabalho,	  expressados	  no	   IFRN	  como	  projetos	   integrados,	  
vem	  se	  efetivando	  como	  prática	  formativa.	  

3	  ALGUMAS	  CONSIDERAÇÕES	  A	  PARTIR	  DA	  ANALISE	  DO	  PPP	  DO	  IFRN	  SOBRE	  
OS	  PROJETOS	  INTEGRADORES.	  

Postas	  as	  intenções	  dessa	  pesquisa,	  temos	  como	  foco	  principal	  da	  atenção	  deste	  tra-‐
balho	  a	  discussão	  sobre	  a	  organização	  dos	  Projetos	  Integradores	  no	  IFRN.	  Como	  a	  instituição	  
concebe	  esses	  projetos,	   o	  que	   significa	   seguir	   essa	   concepção,	   as	   reflexões.	   Em	   sintonia	   a	  
essas	  convicções,	  faremos	  uma	  leitura	  crítica	  do	  Projeto	  Político-‐Pedagógico	  (PPP)	  do	  IFRN,	  
avaliando	  sua	  contribuição	  para	  a	  construção	  e	  compreensão	  de	  práticas	  integradoras.	  

Pensar	  nas	  causas	  que	  promovem	  as	  práticas	  integradoras	  é	  tentar	  entender	  parte	  da	  
complexidade	  que	  envolve	   a	   prática	  da	  organização	  dos	   saberes	  que	   visa,	   no	   todo	  ou	  em	  
parte,	   a	   defesa	   da	   integração	   do	   pensamento	   e	   a	   articulação	   da	   aprendizagem	   individual	  
com	  os	  conteúdos	  de	  várias	  disciplinas.	  

Centramo-‐nos	  neste	  momento,	  na	  tentativa	  de	  refletir	  como	  os	  Projetos	   integrado-‐
res,	  estão	  explícitos	  e	  fundamentados,	  assim	  como,	  investigar	  a	  sua	  existência	  concreta	  nos	  
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documentos	  oficiais	  do	  IFRN.	  Consideramos	  o	  PPP	  como	  principal	  instrumento	  de	  gestão	  que	  
uma	  escola	  pode	  utilizar	  para	  guiar	  a	  sua	  prática	  educativa.	  Na	  visão	  de	  Veiga	  (1995,	  p.	  22),	  
"o	  projeto	  político	  pedagógico	  é	  entendido	  [...]	  como	  a	  própria	  organização	  do	  trabalho	  pe-‐
dagógico	   da	   escola	   [...]”.	   Para	   concretizar	   esse	   propósito,	   procederemos	   com	  uma	   análise	  
documental,	  fazendo	  uma	  revisão	  dos	  principais	  conceitos	  e	  pressupostos	  teóricos	  sobre	  os	  
projetos	  integradores.	  A	  partir	  desse	  levantamento,	  será	  realizada	  uma	  análise	  crítica,	  utili-‐
zando-‐se	  de	  seções	  e	  itens	  extraídos	  do	  documento	  que	  mostrem	  relação	  com	  o	  assunto	  em	  
estudo,	  nesse	  caso	  os	  projetos	  integradores.	  

Contudo,	  a	  análise	  documental	  do	  PPP	  mostra-‐se	  apenas	  uma	  das	  formas	  de	  avaliar	  a	  
materialização	  das	  práticas	  integradoras	  na	  instituição.	  Dessa	  maneira,	  após	  essa	  análise	  do	  
PPP,	  necessita-‐se	  ir	  além	  da	  esfera	  documental	  do	  IFRN,	  se	  envolver	  nas	  condições	  concretas	  
e	  objetivas	  do	  trabalho	  pedagógico.	  	  

No	  tocante	  a	  analise	  realizada,	  esta	  contemplou	  os	  seguintes	  pontos:	  Os	  projetos	  in-‐
tegradores,	  concepção	  de	  projeto	  integrador;	  objetivos	  dos	  projetos	  integradores;	  e	  aspec-‐
tos	  metodológicos	  dos	  projetos	  integradores.	  

Quando	  se	  analisou	  o	  projeto	  político-‐pedagógicos	  do	  IFRN,	  nas	  seções	  que	  discorri-‐
am	  sobre	  o	  nosso	  objeto	  de	  estudo,	  ficou	  claramente	  perceptível	  o	  cuidado	  e	  a	  preocupação	  
do	  IFRN	  em	  realizar	  um	  processo	  formativo	  respeitando	  a	  unidade	  do	  conhecimento,	  a	  orga-‐
nização	  dos	  saberes	  e	  sua	  materialização	  nas	  práticas	  integradoras	  do	  IFRN.	  	  

Desse	  modo,	  sublinhamos	  que	  no	  referido	  PPP,	  é	  declarado	  a	  opção	  pedagógica	  por	  
projetos	  integradores	  como	  princípio	  basilar	  do	  currículo	  da	  instituição.	  Segundo	  IFRN	  (2012,	  
p.	  76)	  “Defende-‐se,	  neste	  PPP,	  a	  opção	  por	  projetos	  integradores,	  uma	  vez	  que	  valorizam	  a	  
pesquisa	  tanto	  individual	  quanto	  coletiva,	  promovem	  aprendizagem	  significativa	  e	  viabilizam	  
a	  dissociabilidade	  entre	  o	  ensino,	  a	  pesquisa	  e	  a	  extensão.”	  

Associado	  a	  isso,	  o	  IFRN	  concebe	  o	  projeto	  integrador	  numa	  perspectiva	  teórica	  que	  
supere	  o	   reducionismo	  da	   representação	   formal	  do	  documento,	   sugerindo	  uma	  consolida-‐
ção	  da	  prática	   como	  ação	  mobilizadora	  de	   aprendizagens	   em	   todos	  processos	   formativos,	  
centrada	  na	   realidade	  e	   comprometida	   com	  a	   transformação	   social	   a	   formação	  crítica	  dos	  
sujeitos.	  	  

No	  que	  se	  refere	  ao	  projeto	  como	  ação	  mobilizadora,	  o	  PPP	  cita	  e	  fundamenta-‐se	  nas	  
afirmações	  de	  Lück	  (2003,	  p.	  21),	  

Elaborar	  projetos	  significa	  planejar	  cursos	  específicos	  e	  dinâmicos	  de	  ação,	  tendo-‐
se	  em	  mente	  articular	  todos	  os	  elementos	  envolvidos	  (pressupostos,	  objetivos,	  ob-‐
jeto,	  método	  e	  seus	  desdobramentos,	  condições	  físicas,	  materiais,	  financeiras	  e	  cir-‐
cunstancias	  necessárias	  para	  sua	  execução),	  a	  partir	  de	  uma	  visão	  concreta	  da	  rea-‐
lidade	  e	  o	  comprometimento	  com	  a	  sua	  transformação.	   	  [...]	  Em	  seu	  sentido	  mais	  
amplo,	  e	  na	  realização	  plena	  do	  seu	  significado,	  o	  mais	   importante	  não	  é	  o	  docu-‐
mento	  produzido	  pelo	  planejamento,	  e	  sim	  o	  processo	  mental	  e	  social	  que	  o	  envol-‐
ve,	  o	  empreendimento	  que	  mobiliza,	  que	  se	   faz	  presente	  na	  ação	   inteligente	  dos	  
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atores	  do	  projeto	  e	  que	  cria	  a	  predisposição	  e	  determinação	  para	  agir	  visando	  con-‐
sequências	   concretas	   e	   positivas.	   	   Nesse	   sentido,	   corresponde	   a	   um	  processo	   de	  
mobilização	  e	  de	  promoção	  de	  sinergia	  para	  uma	  ação	  organizada	  e	  consistente.	  

	  À	  luz	  do	  fragmento,	  acima	  citado,	  verifica-‐se	  as	  intencionalidades	  explicitas	  da	  insti-‐
tuição	  de	  promover	  e	  garantir	  uma	  organização	  do	  currículo	  por	  projetos	  de	  trabalho	  focada	  
na	  mobilização	  de	  saberes	  a	  partir	  de	  uma	  visão	  concreta	  da	  realidade.	  

As	  atividades	  pedagógicas	  intencionadas	  nos	  projetos	  integradores	  estão	  embasadas	  
numa	   visão	   de	   formação	   omnilateral	   e	   politécnica,	   que	   articulam	   formação	   geral	   sólida	   e	  
formação	  técnico-‐profissional	  densa,	  objetivando,	  segundo	  IFRN	  (2012,	  p.81):	  

[...]	  possibilitar	  a	  participação	  ativa	  na	  sala	  de	  aula,	  promover	  a	  integração	  dos	  co-‐
nhecimentos	   e	   favorecer	   a	   aquisição	   de	   hábitos	   e	   atitudes.	   Assim,	   beneficia-‐se	   a	  
aprendizagem	   dos	   alunos,	   tanto	   de	   conteúdos	   conceituais	   quanto	   de	   conteúdos	  
procedimentais	   e	   atitudinais.	   	   Essa	   estratégia	   metodológica	   exige	   a	   participação	  
ativa	  de	  alunos	  e	  de	  educadores	  e	  estabelece	  o	  trabalho	  em	  equipe,	  definindo	  tare-‐
fas	  e	  metas	  em	  torno	  de	  objetivos	  comuns	  a	  serem	  atingidos.	  

Para	  Aranha	  (2000,	  p.	  	  126),	  a	  formação	  unilateral	  “é	  reivindicada	  pela	  concepção	  de	  
uma	  educação	  para	  o	   trabalho	   como	  princípio	  educativo	  e	  por	  uma	  escola	  unitária,	   como	  
meio	  para	  o	  desenvolvimento	  e	  a	  emancipação	  do	  sujeito”.	  A	  autora	  sinaliza	  para	  a	  necessi-‐
dade	  de	  superar	  a	  escola	  burguesa	  que	  reduz	  a	  formação	  humana	  ao	  treinamento	  de	  mão-‐
de-‐obra	  para	  o	  sistema	  produtivo,	  mutilando	  e	  reduzindo	  a	  formação	  humana	  integral.	  	  

Segundo	  Saviani	  (1989),	  a	  educação	  politécnica	  significa	  o	  domínio	  dos	  fundamentos	  
científicos	  das	  diferentes	   técnicas	  que	   caracterizam	  o	  processo	  de	   trabalho	  produtivo	  mo-‐
derno.	  Desse	  modo,	  a	  educação	  na	  perspectiva	  politécnica	   transcendo	  o	   sentido	  atribuído	  
pelos	  dicionários	  e	  baseia-‐se	  nas	  possíveis	  articulações	  entre	  a	  educação	  e	  a	  vida	  humana.	  

Com	  essa	  visão,	  muda-‐se	  o	  olhar	  acerca	  da	  sala	  de	  aula,	  e	  com	  esses	  objetivos	  é	  enal-‐
tecida	  a	  formação	  integral	  do	  aluno,	  e	  para	  que	  isso	  realmente	  aconteça	  no	  interior	  da	  esco-‐
la	  é	  fundamental	  o	  papel	  da	  abordagem	  didática	  por	  meio	  da	  proposição	  de	  projetos	   inte-‐
gradores,	   favorecendo	   o	   pensamento	   reflexivo,	   a	   inovação	   e,	   por	   decorrência	   o	   diálogo	  
permanente	  entre	  os	  saberes	  do	  educando,	  os	  saberes	  das	  disciplinas	  e	  os	  saberes	  dos	  edu-‐
cadores.	  Um	  argumento	  que	  reforça	  a	  afirmação	  acima	  é	  a	  seguinte	  transcrição:	  

Entre	  outras	  estratégias	  metodológicas,	  os	  projetos	  podem	  ser	  realizados	  por	  meio	  
de	  pesquisa,	  estudo	  de	  caso,	  ação	  interventiva	  na	  realidade,	  simulação	  de	  situações	  
problema	  e	  estudo	   técnico.	   	  Assim,	  o	   trabalho	  pedagógico	   com	  projetos	   torna-‐se	  
um	  processo	  dinâmico,	  possibilitando	  que	  o	  estudante	  desenvolva	  o	  espírito	  crítico	  
e	  inovador,	  compartilhe	  ideias,	  atue	  em	  equipe	  e	  aprenda	  a	  aprender	  de	  modo	  au-‐
tônomo	  e	  atuante.	  (IFRN,	  2012,	  p.76)	  

Visando	  aprofundar	  o	   conhecimento	   sobre	  a	   temática	  desta	  pesquisa,	   entendemos	  
que	  a	  proposta	  que	  inspira	  os	  projetos	  de	  trabalho	  está	  vinculada	  a	  perspectiva	  do	  conheci-‐
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mento	  globalizado	  e	  relacional.	  Em	  consenso	  com	  esta	  ideia,	  o	  PPP	  está	  amparado	  em	  Her-‐
nández	  (1998,	  p.	  88)	  que	  esclarece:	  

Os	  projetos	  de	  trabalho	  constituem	  um	  plano	  de	  ensino	  e	  aprendizagem	  vinculados	  
a	  uma	  concepção	  da	  escolaridade	  em	  que	  se	  dá	  a	   importância	  não	  só	  à	  aquisição	  
de	  estratégias	  cognitivas	  de	  ordem	  superior,	  mas	   também	  ao	  papel	  do	  estudante	  
como	   responsável	   por	   sua	   própria	   aprendizagem.	   	   Significa	   enfrentar	   o	   planeja-‐
mento	  e	  a	   solução	  de	  problemas	   reais	  e	  oferece	  a	  possibilidade	  de	   investigar	  um	  
tema	  partindo	  de	  um	  enfoque	  relacional	  que	  vincula	   ideias-‐chave	  e	  metodologias	  
de	   diferentes	   disciplinas.	   Ancorando-‐se	   nesses	   entendimentos,	   o	   IFRN	   concebe	   o	  
projeto	  integrador	  como	  estratégia	  metodológica	  articulada	  à	  inovação	  da	  prática,	  
à	  melhoria	  da	  ação	  pedagógica	  e	  à	  ressignificação	  do	  processo	  de	  ensino	  e	  aprendi-‐
zagem.	   	  Essa	  metodologia	  visa	  extrapolar	  os	   limites	  e	  a	  burocratização	   técnica	  da	  
elaboração	  de	  projetos	  e	  passa	  a	  se	  constituir,	  qualitativamente,	  em	  processos	  de	  
investigação	  da	  realidade	  e	  em	  processos	  de	  idealização	  de	  situações	  de	  aprendiza-‐
gens	  mais	   significativas.	   Para	   tanto,	   os	   projetos	   integradores	   sustentam-‐se	   na	   in-‐
terdisciplinaridade,	   na	   contextualização	   de	   saberes,	   na	   cientificidade	   e	   na	   inter-‐
relação	  entre	  teoria	  e	  prática.	  

Assim,	  a	  realização	  do	  projeto	  integrador	  caminha	  para	  a	  construção	  de	  um	  processo	  
mais	  condizente	  com	  as	  demandas	  da	  contemporaneidade.	  Nesse	  sentido,	  não	  são	  os	  con-‐
teúdos	  que	  geram	  os	  projetos	  integradores.	  São	  os	  projetos	  que	  dão	  significado	  e	  importân-‐
cia	  à	  seleção	  dos	  conteúdos	  curriculares.	  Do	  ponto	  de	  vista	  de	  sua	   implementação,	  o	   IFRN	  
(2012,	  p.8)	  afirma	  que	  os	  projetos	  integradores	  podem	  ser	  desenvolvidos:	  

De	  forma	  disciplinar	  ou	  interdisciplinar	  e	  devem	  agregar,	  em	  suas	  ações,	  atividades	  
de	   natureza	   inovadora,	   dinâmica,	   criativa	   e	   desafiadora.	   Entretanto,	   essa	   imple-‐
mentação	  depende,	  em	  grande	  parte,	  das	  condições	  de	  efetivação	  das	  práticas	  pe-‐
dagógicas	   institucionais	  planejadas	  para	  esse	  fim.	  Podem-‐se	  citar,	  como	  exemplos	  
dessas	  condições,	  a	  consonância	  entre	  objetivos	  propostos,	  a	  organização	  dos	  pro-‐
cessos	  pedagógicos,	  a	  disponibilidade	  de	  recursos	  e	  de	  materiais	  didáticos	  para	  as-‐
segurar	   os	   desdobramentos	   das	   ações	   planejadas,	   a	   postura	   docente	   e	   a	   adesão	  
dos	  educadores.	  (“Grifo	  nosso”)	  

Neste	  item	  do	  PPP	  do	  IFRN,	  a	  instituição	  preocupou-‐se	  em	  explicitar	  como	  deve	  ser	  
realizada	  a	  implantação	  dos	  projetos	  integradores.	  À	  luz	  do	  que	  foi	  acima	  citado,	  chamamos	  
a	  atenção	  para	  o	  fato	  de	  que	  o	  documento	  da	  instituição	  afirma	  que	  os	  projetos	  integrado-‐
res	  podem	  ser	  desenvolvidos	  “de	   forma	  disciplinar	  ou	   interdisciplinar”,	  essa	  expressão,	   in-‐
dubitavelmente,	   suscita	  alguns	  questionamentos	  e	  até	  possíveis	   controvérsias.	  Como	  seria	  
possível	   algo	   que	   é	   intrinsicamente	   interdisciplinar	   ser	   realizado	   de	   forma	   disciplinar?	   Em	  
vista	  disso,	  e	  pelo	  fato	  de	  oferecer	  problemas	  de	  compreensão,	  o	  uso	  do	  termo	  “disciplinar”,	  
quanto	  ao	  modo	  de	  realizar	  o	  projeto	  integrador,	  necessita	  de	  maiores	  esclarecimentos.	  

Lançando	  mão	  dos	  recursos	  gramaticais,	  entendemos	  que	  a	  conjunção	  “ou”	  carrega	  
necessariamente	  a	   ideia	  de	  alternância	  e	  exclusão	   (BECHARA,	  2009,	  p.	  628).	  Partido	  dessa	  
premissa,	  a	  afirmativa	  presente	  no	  PPP	  sugere	  assim	  uma	  previsão	  de	  flexibilidade	  no	  modo	  
de	  fazer	  o	  projeto,	  porém	  imbricada	  num	  tom	  de	  contradição,	  pois	  aponta	  uma	  possiblidade	  
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de	  realização	  de	  um	  projeto	  integrador	  num	  formato	  que	  não	  seja	  necessariamente	  interdis-‐
ciplinar.	  O	  fragmento	  citado	  nos	  remete	  equivocadamente	  a	  uma	  ideia	  de	  que	  o	  projeto	  in-‐
tegrador,	  mesmo	  quando	   sofre	   a	   perda	  do	   caráter	   interdisciplinar,	   e	   deslocando-‐se	   exclu-‐
dentemente	  para	  um	  fazer	  disciplinar,	  possa	  ser	  concebido	  ou	  ainda	  qualificado	  como	  algo	  
integrador.	  	  

Suponhamos	  que	  a	  afirmativa	  queira	  nos	  remeter	  para	  a	  possibilidade	  de	  uma	  disci-‐
plina	  criar	  as	  condições	  de	  integrar	  seus	  saberes	  internos,	  e	  assim,	  elaborar	  um	  produto	  final	  
resultante	  dos	  conhecimentos	  daquela	  disciplina	  estudada,	  nesses	  casos,	  o	  processo	  forma-‐
tivo	  subordinado	  a	  uma	  disciplina,	  para	  Japiassú	  (1976),	  o	  emprego	  desse	  modelo	  não	  é	  sufi-‐
ciente	  para	   conduzir	   a	  um	  empreendimento	   interdisciplinar.	   E	   é	  por	   isso	  que	  este	   tipo	  de	  
colaboração	  pode	  ser	  classificado	  de	  falso	  interdisciplinar,	  portanto	  não	  podem	  ser	  justifica-‐
tivas	  para	  uso	  dessa	  construção	  textual,	  que	  se	  contrapõe,	  efetivamente	  a	  integração	  curri-‐
cular,	  que	  baseia-‐se	  necessariamente	  na	  interdisciplinaridade.	  Não	  podemos	  perder	  de	  vista	  
e	  precisamos	  advertir	  que	  o	  PI	  não	  está	  totalmente	  livre	  de	  uma	  integração	  teórica	  e	  vazia.	  	  	  

Desse	  maneira,	   entendemos	  que	  além	  de	  dúvidas	  perigosas	  para	   as	   compreensões	  
das	  concepções	  integradoras	  e	  das	  experiências	  interdisciplinares,	  o	  documento	  cai	  em	  apa-‐
rente	  contradição	  quando	  sugere	  que	  um	  projeto	  integrador,	  possa	  ser	  feito	  de	  forma	  que	  
não	   seja	   necessariamente	   interdisciplinar,	   Collet	   (2002),	   destaca	   as	   características	   de	   um	  
projeto	   integrador,	   a	   saber:	   necessita	   dialogar	   componentes	   curriculares;	   criar	   condições	  
efetivas	  de	   intercâmbio	  entre	  professores	   e	   alunos;	   apresenta	   contribuições	  de	  diferentes	  
disciplinas	   para	   busca	   de	   solução	   do	   problema	   de	   pesquisa,	   baseado	   nessa	   contribuição,	  
sendo	  assim,	  nos	  parece	  totalmente	   inadequado	  o	  uso	  do	  termo	  “disciplinar”	  que	  além	  de	  
contraditar	  e	  ferir	  o	  princípio	  da	  integração	  curricular,	  gera	  grande	  confusão	  na	  compreen-‐
são	  dessa	  implantação,	  e	  certamente,	  se	  mostra	  como	  um	  equívoco	  pedagógico.	  	  

Vejamos	  o	  que	  autores	  referenciados	  no	  próprio	  PPP	  da	  instituição	  sustentam	  sobre	  
a	  questão	  em	  estudo	  e	  como	  podem	  ajudar	  a	  discernir	  esse	  equívoco,	  Japiassu	  (1976,	  p.74),	  
analisa	  que	  “A	  interdisciplinaridade	  caracteriza-‐se	  pela	  intensidade	  das	  trocas	  entre	  os	  espe-‐
cialistas	  e	  pelo	  grau	  de	  integração	  real	  das	  disciplinas	  no	  interior	  de	  um	  mesmo	  projeto	  de	  
pesquisa”	   para	   o	   autor,	   a	   atributo	   central	   da	   interdisciplinaridade	   encontra-‐se	   no	   fato	   de	  
que	  ela	   incorpora	  os	  resultados	  de	  várias	  disciplinas,	  desse	  modo,	  transcende	  as	  fronteiras	  
disciplinares.	  O	  mesmo	  autor	  ainda	  contribui	  dizendo	  que,	  

[...]	  o	  verdadeiro	  espírito	   interdisciplinar	  consiste	  nessa	  atitude	  de	  vigilância	  epis-‐
temológica	  capaz	  de	  levar	  cada	  especialista	  a	  abrir-‐se	  às	  outras	  especialidades	  dife-‐
rentes	  da	  sua,	  a	  estar	  atento	  a	   tudo	  o	  que	  nas	  outras	  disciplinas	  possa	   trazer	  um	  
enriquecimento	  ao	  seu	  domínio	  de	  investigação	  e	  a	  tudo	  o	  que,	  em	  sua	  especiali-‐
dade,	  poderá	  desembocar	  em	  novos	  problemas	  e,	  por	  conseguinte,	  em	  outras	  dis-‐
ciplinas	  (JAPIASSU,	  1976,	  p.138).	  

Resgatamos	  aqui	  a	  ideia	  de	  que	  o	  currículo	  disciplinar	  não	  é	  impeditivo	  para	  a	  efeti-‐
vação	  de	  um	  currículo	  integrado,	  mas	  sim	  o	  ponto	  de	  partida	  para	  uma	  experiência	  interdis-‐
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ciplinar.	  No	  entanto,	  quando	  utilizamos	  o	  termo	  interdisciplinar,	  Fazenda	  (2003)	  nos	  adverte	  
para	  aspectos	  de	  intencionalidade	  e	  consciência.	  

Apesar	  de	  não	  possuir	  definição	  estanque,	  a	  interdisciplinaridade	  precisa	  ser	  com-‐
preendida	  para	  não	  haver	  desvio	  na	  sua	  prática.	  A	  ideia	  é	  norteada	  por	  eixos	  bási-‐
cos	  como:	  a	   intenção,	  a	  humildade,	  a	  totalidade,	  o	  respeito	  pelo	  outro	  etc.	  O	  que	  
caracteriza	  uma	  prática	  interdisciplinar	  é	  o	  sentimento	  intencional	  que	  ela	  carrega.	  
Não	   há	   interdisciplinaridade	   se	   não	   há	   intenção	   consciente,	   clara	   e	   objetiva	   por	  
parte	  daqueles	  que	  a	  praticam.	  Não	  havendo	  intenção	  de	  um	  projeto,	  podemos	  di-‐
alogar,	  inter-‐relacionar,	  e	  integrar	  sem,	  no	  entanto	  estar	  trabalhando	  interdiscipli-‐
narmente.	  A	  apreensão	  da	  atitude	  interdisciplinar	  garante,	  para	  aqueles	  que	  a	  pra-‐
ticam,	  um	  grau	  elevado	  de	  maturidade,	  Isso	  ocorre	  devido	  ao	  exercício	  de	  uma	  cer-‐
ta	  forma	  de	  encarar	  e	  pensar	  os	  acontecimentos.	  Aprende-‐se	  com	  a	  interdisciplina-‐
ridade	  que	  um	  fato	  ou	  solução	  nunca	  é	   isolado,	  mas	  sim	  consequência	  de	  muitos	  
outros.	  (FAZENDA,	  2003,	  p.64)	  

Um	  projeto	  ou	  qualquer	  experiência	  interdisciplinar	  deve	  então	  estar	  imbuído	  da	  in-‐
tenção	  consciente	  de	  romper,	  superar	  e	  derrubar	  seus	  falsos	  muros.	  Entendemos	  à	  luz	  dos	  
PCNs	  que,	  

A	  interdisciplinaridade	  não	  dilui	  as	  disciplinas,	  ao	  contrário,	  mantém	  sua	  individua-‐
lidade.	  Mas	  integra	  as	  disciplinas	  a	  partir	  da	  compreensão	  das	  múltiplas	  causas	  ou	  
fatores	  que	  intervêm	  sobre	  a	  realidade	  e	  trabalha	  todas	  as	  linguagens	  necessárias	  
para	  a	  constituição	  de	  conhecimentos,	  comunicação	  e	  negociação	  de	  significados	  e	  
registro	  sistemático	  dos	  resultados.	  (BRASIL,	  1999,	  p.	  89).	  

Por	  conseguinte,	  não	  podemos	  perder	  de	  vista	  que	  a	  perspectiva	  interdisciplinar	  não	  
anula	  a	   importância	  da	  disciplinaridade	  do	  conhecimento	  e	  para	  que	  haja	   interdisciplinari-‐
dade,	  “é	  preciso	  que	  haja	  disciplinas.	  As	  propostas	  interdisciplinares	  surgem	  e	  desenvolvem-‐
se	  apoiando-‐se	  nas	  disciplinas;	  a	  própria	  riqueza	  da	  interdisciplinaridade	  depende	  do	  grau	  de	  
desenvolvimento	  atingido	  pelas	  disciplinas	  [...].”	  (SANTOMÉ,	  1998,	  p.61).	  

Portanto,	   fundamentado	  pelas	  contribuições	  teóricas	  dos	  autores	  citados,	  podemos	  
depreender	  claramente	  que	  há	  um	  equívoco	  na	  sentença	  que	  afirma	  que	  os	  projetos	   inte-‐
gradores	  podem	  ser	  desenvolvidos	  “de	  forma	  disciplinar	  ou	  interdisciplinar”	  merecendo	  as-‐
sim,	   maiores	   esclarecimentos	   pedagógicos	   sobre	   a	   intencionalidade	   dos	   autores	   do	   PPP	  
quando	  fizeram	  uso	  desses	  termos.	  

4	  CONSIDERAÇÕES	  FINAIS	  

Diante	  de	  todas	  as	  reflexões	  levantadas	  no	  decorrer	  desse	  artigo	  que	  destaca	  as	  con-‐
cepções	  sobre	  os	  projetos	  integradores	  no	  PPP	  do	  IFRN,	  ficou	  claramente	  perceptível	  o	  cui-‐
dado	  e	  a	  preocupação	  dessa	   instituição	  em	  realizar	  um	  processo	   formativo	  que	   respeita	  a	  
unidade	  do	  conhecimento,	  a	  organização	  dos	  saberes	  e	  sua	  materialização	  nas	  práticas	  inte-‐
gradoras.	  Entretanto,	  nesse	  PPP,	  podem	  ser	  encontradas	  expressões	  que,	  indubitavelmente,	  
suscitam	  questionamentos	  e	  até	  possíveis	  controvérsias	  quanto	  o	  modo	  de	  realizar	  o	  projeto	  



SANTOS	  &	  SOUZA	  (2017)	  	  	  
	  
	  

	  
	  

A	  REFORMA	  DO	  ENSINO	  MÉDIO	  (LEI	  13.415/2017)	  E	  SUAS	  IMPLICAÇÕES	  PARA	  A	  EDUCAÇÃO	  PROFISSIONAL	  
NATAL,	  RN	  –	  24	  A	  27	  DE	  JULHO	  DE	  2017	  –	  CAMPUS	  NATAL	  CENTRAL	  -‐	  IFRN	  

	  

	  

integrador.	  Um	  exemplo	  disso	  é	  a	  criação	  de	  uma	  pseudo	  possibilidade,	  presente	  nesse	  do-‐
cumento,	   do	   projeto	   integrador	   ser	   desenvolvido	   de	   forma	   disciplinar	   ou	   interdisciplinar,	  
mesmo	  que	  esse	  documento	  manifeste	  a	  intenção	  clara	  de	  desenvolver	  uma	  proposta	  inte-‐
gradora.	  	  
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