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RESUMO 
 
 

O presente estudo teve por objetivo analisar as políticas para a formação profissional 
em nível médio no Brasil a partir da década de 1990, imprimindo considerações e 
apontamentos sobre os objetivos e as implicações de alguns programas. Para tanto, 
situamos historicamente o percurso da formação profissional em nível médio, bem 
como trouxemos de maneira breve a política educacional que orientou as mudanças 
nas legislações no decorrer dessa história. Como problema de pesquisa, 
questionamos como se estruturou a política de formação em nível médio no Brasil a 
partir da década de 1990 e quais foram os principais programas que caracterizaram 
essa etapa de formação. Optamos por um estudo bibliográfico que contribuiu para o 
levantamento de fontes importantes sobre essa temática e que permitiu o 
entendimento do lugar que a formação profissional ocupa nas políticas educacionais 
no Brasil. Com o estudo dos programas e projetos voltados para a formação 
profissional em nível médio, aprovados a partir da década de 1990, foi possível 
identificar os limites dessa formação em razão das ações descontinuadas, ou cujos 
interesses não atendiam a maioria da população que realmente necessitava. Foi 
possível perceber com essa pesquisa que o papel do pedagogo é de extrema 
importância na condução de debates e ações nas escolas que visam uma revisão do 
lugar da formação profissional nas politicas contemporâneas, de modo a levarmos a 
necessidade da integração como horizonte a ser contemplado nas políticas para 
essa modalidade, mas uma integração que realmente esteja articulada às noções e 
desafios do mundo do trabalho, e não apenas para contribuir com a certificação em 
massa dos nossos jovens. 
 
Palavras-chave: Formação Profissional. Políticas Públicas. Educação. Ensino 
Médio. 
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REIS, Fernanda de Araújo Silva. The professional training in high school from 
the 1990s: notes about the educational policy. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina. 2016. 

 
 

ABSTRACT 
 
 

This research aims to analyze the policy to the professional training in Brazilian high 
school from the 1990s, revealing considerations and notes about the objectives and 
implications of some programs. For this purpose, we historically situate the course of 
the professional training in high school, as well as we shortly bring the educational 
policy that guides the changes in the legislation throughout history. As a research 
problem, we questioned how the policy of training in high school was structured from 
the 1990s and which were the main programs that characterized this stage of 
training. We opted for a bibliographic study that contributed to raising important 
sources about this subject and that allowed the understanding of the place that the 
professional training occupies in educational policies in Brazil. With the study of the 
programs and projects regarding the professional training in high school approved 
from the 1990s it was possible to identify the limits of such training because of 
discontinued actions, or whose interests did not meet the majority of the population 
that actually needed. With this research it was possible to understand that the role of 
the pedagogue is extremely important on conducting discussions and actions at the 
schools that aims to review the place of professional formation in the contemporary 
policies, in order to take the need for integration as a goal to be contemplated in the 
policies for this modality, but an integration that is really articulated to the notions and 
challenges of the world of work and not only to contribute to the mass certification of 
our youth. 
 
Keywords: Professional Training. Public Policy. Education. High School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Analisar as políticas para a formação profissional em nível médio no Brasil a 

partir da década de 1990 requer estabelecermos um ponto de partida anterior a essa 

década para compreendermos as influências históricas que essa modalidade de 

ensino sofreu. 

A formação profissional em nível médio no Brasil apresenta, desde o seu 

surgimento, as contradições e dualidade que continuam até os dias atuais. A falta de 

uma política educacional permanente para esta modalidade reforça esta condição e 

repercute na ausência de projetos políticos duradouros para esta etapa de formação, 

especialmente de projetos que vinculem a efetiva relação educação e trabalho na 

formação dos alunos, em sua maioria, trabalhadores.  

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo principal discutir a política 

de formação profissional no Brasil a partir dos anos de 1990, com o intuito de 

conhecer e compreender como os projetos políticos oficiais contribuíram para a 

formação dos sujeitos nesta modalidade de ensino.  

A escolha do tema justifica-se pelo interesse em estudos realizados nas 

disciplinas do curso que discutiram sobre gestão escolar e formação e valorização 

dos docentes que atuam no ensino médio. Esses estudos levaram-nos a pensar na 

educação profissional e, de modo particular, a compreender como essas políticas se 

operacionalizam na formação profissional.   

Especialmente na atuação do pedagogo, entendemos que este estudo 

contribuirá para subsidiar debates e encaminhamentos no cotidiano escolar voltados 

à formação profissional em nível médio. Outro elemento que nos motivou para a 

elaboração deste foi conhecer e entender a política educacional que organiza essa 

modalidade, a sua contribuição para a formação dos sujeitos e os seus problemas e 

desafios a partir das políticas aprovadas.  

No decorrer do trabalho, procuramos analisar as inquietações sobre o tema, 

identificá-lo e levantar dados e referências teóricas que contribuam para a 

construção de uma análise sistematizada sobre essa etapa de formação.  Sendo 

assim, nosso questionamento central para esse trabalho é: como se estruturou a 

política de formação em nível médio no Brasil a partir da década de 1990 e quais os 

principais programas que caracterizaram essa etapa de formação? 
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A proposta metodológica para esse estudo pautou-se em uma pesquisa 

bibliográfica.  

Para sistematizar a proposta, organizamos o estudo em três momentos. No 

primeiro, apresentamos o percurso histórico da formação profissional em nível 

médio, com recorte na legislação e principais objetivos de cada lei ou decreto. No 

segundo momento, apresentamos os principais programas voltados para a formação 

profissional, suas dificuldades, desafios e proposições a partir da década de 1990. 

Por fim, no terceiro momento, recorremos à experiência do Paraná para 

exemplificarmos a possibilidade de avanços para essa modalidade de ensino, 

quando pautamos, nas políticas de formação e nos currículos a efetiva relação entre 

educação e trabalho. 

Embora evidenciemos nessa análise diversos desafios e dificuldades na 

implantação de uma política de formação profissional integrada ao ensino médio, 

especialmente com as descontinuidades de políticas e programas, ainda assim 

percebemos, que no Paraná, essa iniciativa aconteceu em algum momento, mas, 

que em razão dos projetos políticos em vigência e com as disputas de programas de 

governo, muitas dessas iniciativas se perderam ao longo do tempo, especialmente 

com a troca de secretários e dos projetos de formação que orientavam os currículos 

escolares. 

Pudemos constatar que as questões históricas e políticas dessa modalidade 

contribuíram significativamente para que elencados compreendêssemos como as 

políticas para a formação profissional em nível médio estiveram atreladas a projetos 

governamentais, porém, raramente como uma política pública valorizada e 

permanente.  

Verificamos no estudo que, a cada mudança de governo, se altera o projeto 

para a formação dos sujeitos nesta modalidade, até porque, grande parte das 

disputas por projetos políticos está enviesada por interesses econômicos ou 

políticos, no sentido de resguardar interesses privados e de grupos dominantes, 

assim como afetam significativamente a vida dos trabalhadores, que têm nesta 

modalidade, muitas vezes, a única possibilidade de formação e inserção no mercado 

de trabalho. 

As contribuições deste trabalho de pesquisa também vieram na linha da 

ampliação do conhecimento da modalidade, das discussões decorrentes do currículo 

na perspectiva de integração, e, nessa conjuntura, dos projetos pensados para a 
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formação dos sujeitos. O trabalho também possibilitou valorizar a construção 

contínua da identidade profissional dos pedagogos e a reflexão sobre quais sujeitos 

pretendemos formar para atuar em um contexto social tão desigual. 



20 

 

2 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

2.1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL MÉDIO NO BRASIL  

 

A formação profissional em nível médio já foi objeto de grande número de 

pesquisas. Nossa proposta, no entanto, é desenvolver uma análise sobre as 

políticas para essa modalidade a partir da década de 1990. Para tanto, situar o 

contexto histórico que antecede a década delimitada na análise é o nosso ponto de 

partida para a compreensão desse objeto. 

Desde sua origem, a formação profissional em nível médio no Brasil 

apresentou contradições e dualidade que permanecem até os dias atuais. 

Corroboram com tal situação a falta de uma política educacional permanente para a 

modalidade de ensino. Essa situação reforça esta condição e assim repercute na 

ausência de um projeto político para a dada modalidade que articule conhecimento e 

preparação para o mundo do trabalho.  

Formalmente, essa modalidade (ensino médio) precederia o ensino superior e 

também o encaminhamento para a formação profissional. Com o decorrer dos anos, 

especialmente a partir da década de 1930, na busca de solucionar dualidade na 

formação, diversas leis foram aprovadas, influenciadas pelo desenvolvimento dos 

interesses do sistema capitalista, e viu-se a necessidade de incorporar os projetos 

educativos ao plano econômico e social (LINS; JACOMELI, 2006).  

A formação profissional em nível médio acompanhou a própria dinâmica 

excludente do sistema capitalista. As políticas educacionais desse período histórico 

previam a formação da elite brasileira com estudos de caráter generalista e um elo 

para níveis posteriores de estudos e para a classe trabalhadora, em razão do 

movimento de industrialização e da demanda por mão-de-obra especializada que 

crescia em nosso país, criaram-se as escolas técnicas profissionalizantes. Portanto, 

ao jovem trabalhador restava a profissionalização e formação em nível médio (LINS; 

JACOMELI, 2006). 

Observamos aqui que houve uma tentativa de favorecer os dois grupos 

sociais, a classe alta, que almejava seus filhos na universidade, e a classe 

trabalhadora, que precisava do direcionamento mais rápido para o mercado de 

trabalho. Podemos dizer que concretiza-se a dualidade na oferta do ensino público. 
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Essa dualidade reflete a dinâmica do sistema desigual em que vivemos, cuja 

ênfase preconiza um tipo de educação mais elaborada para classe social com poder 

econômico maior e um outro tipo de educação, mais rápida, barata, e até mesmo 

com práticas formativas desconectas da realidade para a classe menos favorecida.  

Nessa direção, Kuenzer (2000, p.9) confirma: 

 

[...] A história do Ensino Médio no Brasil tem sido marcada pelas 
dificuldades típicas de um nível que, por ser intermediário, precisa 
dar respostas à ambiguidade gerada pela necessidade de ser, ao 
mesmo tempo, terminal e propedêutico. Embora tendo na dualidade 
estrutural a sua categoria fundante, as diversas concepções que vão 
se sucedendo ao longo do tempo refletem a correlação de forças 
dominantes em cada época, a partir da etapa de desenvolvimento 
das forças produtivas. 

 

 Ao levantarmos algumas pesquisas sobre o lugar da formação profissional 

em nível médio no Brasil, percebemos que, em cada momento histórico os projetos 

da educação encontram-se alinhados à forma de organização econômica e política 

da sociedade.  

Se observarmos atentamente o movimento histórico das políticas, 

constataremos que, no período de dependência do Brasil à Coroa Portuguesa, a 

economia pautava-se na exploração do trabalho escravo e, portanto, a educação 

formal não chegava até essas pessoas, pois ainda era um privilégio da elite, dos 

senhores de engenho. Tal dualidade também pode ser confirmada com o surgimento 

do Colégio D. Pedro II, fundado em 2 de dezembro de 1837, no intuito de ser padrão 

de excelência em ensino, porém, para a elite. Por um longo tempo a educação 

escolar ofertada no chamado ensino secundário (antiga nomenclatura dada ao 

Ensino Médio) foi mais propedêutica, indicando o caráter etilista dessa modalidade 

(LINS; JACOMELI, 2006). 

Paralelo a isso, nesse período, em razão dos interesses políticos em vigência 

no país, com os acordos internacionais para promover o chamado desenvolvimento 

econômico, observa-se um intenso processo de produção industrial, acelerando e 

fortalecendo a urbanização. Este movimento induz a própria elite a repensar as 

orientações políticas educacionais. Surge então a preocupação com a formação do 

trabalhador que operacionalizará a ideia desenvolvimentista. A preocupação com 

esses interesses contribuiu para a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB 4.024/61 (LINS; JACOMELI, 2006). 
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Na Lei 4.024/61, a educação escolar refletiu as disputas políticas em torno de 

um projeto de sociedade em construção. Havia disputas entre grupos que defendiam 

um projeto educacional voltado para todas as pessoas, aí incluíam-se os 

trabalhadores, com a proposta de estender o ensino de 1° e 2° graus, gratuito, bem 

como a relação entre ensino médio propedêutico e profissionalizante. Também havia 

grupos e representantes na política que defendiam os interesses da elite da época, 

no sentido de privilegiar o acesso a conhecimentos mais elaborados e integrados a 

apenas a parcela mais rica da sociedade, ou seja, quem pudesse pagar pelo serviço 

de educação disponível na forma de um produto (LINS; JACOMELI, 2006). 

Para ilustrar parte dessas iniciativas, vale recorrer à Lins e Jacomeli (2006, p. 

8) quanto ao lugar que se esperava para a formação profissional em nível médio:  

 

[...] Um desses momentos pôde ser verificado em 1968 quando 
Roberto Campos, figura exponencial, tanto no campo econômico 
quanto de forte suporte ideológico à ditadura militar, defendia que o 
ensino secundário perdesse suas características humanísticas para 
ganhar, na visão dele, conteúdos mais práticos. Tal opinião 
evidentemente vinha ao encontro dos interesses do sistema 
produtivo. 

 

Como dito anteriormente, a sociedade brasileira vivenciava um período de 

modernização, tanto na economia como na política, nas áreas sociais e na área 

educacional. Nesse contexto de mudanças, a educação escolar, portanto, sofreu 

influências de todas as ordens. 

De modo particular, entre os anos de 1964 a 1985, a educação escolar foi 

orientada ideologicamente pela política da ditadura militar. Tal política favoreceu 

práticas que não condiziam com a perspectiva de formação humana, passando a 

privilegiar atos de censura, perseguições políticas e até mortes, especialmente de 

professores ou militantes de movimentos sociais que lutavam por uma educação 

mais justa e igualitária (LINS; JACOMELI, 2006). 

Em 1971, durante este conturbado momento de ditadura militar, foi formulada 

e aprovada a LDB 5.692/71. Essa lei consistia em uma alteração na legislação para 

o ensino de 1º e 2º graus. A LDB de 1971, Lei da Profissionalização, fixou as 

diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2º graus.  

O objetivo maior dessa foi introduzir a exigência de observar e valorizar as 

aptidões dos alunos de 1° grau e contribuir para a sua iniciação ao trabalho. Ao 2º 
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grau competia preparar o aluno para uma habilitação profissional (como se fosse a 

formação profissional no ensino médio atualmente).  

Em razão do regime militar, esta LDB não foi discutida com as bases 

populares ou com o movimento dos educadores. Tanto que, sem haver diálogo entre 

os diferentes grupos sociais, foram retiradas as disciplinas de filosofia e sociologia 

do currículo escolar, substituindo-as pelas disciplinas de educação moral e cívica, 

que previam disciplinar o aluno nos moldes dos interesses da política vigente (LINS; 

JACOMELI, 2006). 

Essa lei não era vista pela classe média como um benefício, por isso, 

reivindicou a manutenção do aspecto propedêutico; enquanto a classe mais pobre 

aceitou a possibilidade da profissionalização como forma de inserção no mercado de 

trabalho para a sobrevivência. Todavia, a classe mais pobre também foi vítima 

dessa profissionalização que não se consolidou para todos.  

Alguns anos mais tarde, sob a perspectiva da profissionalização, é 

sancionada a Lei nº 7.044/82, que alterou dispositivos da Lei nº 5.692/71 referentes 

à profissionalização do ensino de 2º grau. O antigo 2º grau tinha por objetivo 

proporcionar ao educando a preparação para o trabalho e para o exercício 

consciente da cidadania. A formação integral do aluno de 1º e 2º graus passou a ser 

obrigatória nos planos curriculares dos estabelecimentos de ensino públicos. O 

ensino de 2º grau passou a compor um currículo comum obrigatório em âmbito 

nacional. Além da cooperação com empresas, agora, a formação profissional podia 

ser realizada em outras entidades públicas ou privadas. Essa lei possibilitava a 

existência concomitante da formação propedêutica e da formação profissional de 

nível médio (LINS; JACOMELI, 2006). 

Com a transição dos anos 1980 para os anos de 1990, marcada pelas 

mudanças no âmbito econômico, social, político, ideológico, motivados 

majoritariamente pelos processos de reestruturação do sistema capitalista, a 

formação profissional em nível médio passou novamente por mudanças.  Uma das 

soluções para se pensar uma saída para a crise do capitalismo foi a atuação mais 

direta dos organismos internacionais como protagonistas na reestruturação das 

relações políticas e educativas dos países periféricos (FRIGOTTO; CIAVATTA, 

2003).  

Sob essa direção, iniciaram-se mudanças nas políticas de educação, naquele 

momento, subordinadas ao Consenso de Washington (1989), (documento produzido 
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por representantes de países do capitalismo central). Neste documento a doutrina 

neoliberal ou neoconservadora, com o debate de ajuste fiscal, descentralização, 

flexibilização e privatização, mudou radicalmente a concepção de formação e de 

inserção no mundo do trabalho (GENTILI, 2001).  

Críticos à política dos organismos internacionais, Frigotto e Ciavatta (2003) 

descrevem que esse movimento significou “um sentido inverso às experiências do 

socialismo real e das políticas de Estado de bem-estar social do pós Segunda 

Guerra Mundial”. Sobre esta realidade, Mészáros (2002) aponta que “o capital tem 

que destruir um a um, os direitos conquistados no contexto das políticas do Estado 

de bem-estar social”, e a educação parecia ser um desses. Para materializar essa 

reforma, Frigotto e Ciavattta (2003, p. 96) afirmam que 

 

[...] Os protagonistas destas reformas seriam os organismos 
internacionais e regionais vinculados aos mecanismos de mercado e 
representantes encarregados, em última instância, de garantir a 
rentabilidade do sistema capital, das grandes corporações, das 
empresas transnacionais e das nações poderosas onde aquelas têm 
suas bases e matrizes. 

 

Estes organismos internacionais financiadores têm a função de tutorear as 

reformas dos países de capitalismo semiperiférico e periférico e estão representados 

pelo: Fundo Monetário Internacional (FMI), pelo Banco Mundial (BIRD), pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (PNUD), pela Organização Mundial do 

Comércio (OMC). A última, no ano de 2000, veio a orientar que o campo 

educacional era um negócio rentável para o capital e que, portanto, a privatização 

seria um elemento importante para fazer circular a “mercadoria” educação com 

maior qualidade (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). 

Para apoio aos organismos internacionais, são criados na América Latina de 

nível regional. Na esfera econômica, criou-se a Comissão Econômica para a 

América Latina e Caribe (CEPAL), no âmbito educacional, criou-se a Oficina 

Regional para a Educação na América Latina e no Caribe (OREALC), e ainda no 

âmbito geral de comércio, criou-se o Acordo de Livre Comércio das Américas 

(ALCA) (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003).  

Dentro dessas organizações, Frigotto e Ciavatta (2003) consideram que as 

iniciativas soam como “abandono do pensamento crítico vinculado a projetos 
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societários”. Para os autores as organizações têm uma “visão fragmentária de 

realidade e uma afirmação patológica da competição e do individualismo”. 

No campo educacional, nos anos 1990, observa-se que os organismos 

internacionais já mencionados orientam uma organização pedagógica 

operacionalizada por meio de eventos, assessorias e documentos. O primeiro destes 

eventos foi a “Conferência Mundial sobre Educação para Todos”, em Jomtien, 

Tailândia, entre 5 e 9 de março de 1990. Esse projeto educativo em nível mundial 

tinha como arcabouço a ideia da “satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem”. Com o compromisso de garantir a “educação básica de qualidade” 

para crianças, jovens e adultos. Esse projeto foi financiado pela UNESCO, UNICEF, 

PNUD e Banco Mundial (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). 

Para tratarmos o modo como as orientações dos organismos internacionais 

mobilizaram ações no Brasil em termos de política educacional, passaremos para o 

próximo item com o objetivo de mostrar as implicações desse movimento na 

educação brasileira. 

 

2.1.1 A Década de 1990 e as Políticas para a Formação Profissional em Nível 

Médio 

 

No contexto do início da década de 1990, o Brasil estava entre os países com 

maior taxa de analfabetismo do mundo. Conforme apontam Frigotto e Ciavatta 

(2003), o país “foi instado a desenvolver ações para impulsionar políticas 

educacionais ao longo da década”. Nesta época, o país passava pelo turbulento 

início do governo de Fernando Collor de Melo na presidência da república, o qual 

ficou pouco mais de um ano e não reafirmou a política devido ao impeachment.  

Em seguida, chega à presidência da república o governo Itamar Franco 

(1992), que também não obteve sucesso no encaminhamento das propostas de 

reformas, mas deu um primeiro passo com a promulgação do Plano Decenal de 

Educação para Todos, em 1993. Esse Plano foi o ponto de partida para a 

elaboração e aprovação da LDB 9.394/96.  

Depois, em 1994 tivemos a entrada de Fernando Henrique Cardoso 

(doravante FHC) (PSDB) na presidência da república, cujo mandato perdurou por 

duas gestões (1994 a 2002). Contudo, nos oito anos do governo de FHC, o 
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movimento internacional de mudanças materializou-se efetivamente. De modo geral, 

a mudança consistia numa reforma política embasada na ortodoxia neoliberal ou 

neoconservadora. Seus objetivos eram a construção de um novo tempo e a 

reestruturação de interesses do capitalismo, onde o mercado passasse a ser o 

regulador das relações econômicas e sociais (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003).  

Em documentos elaborados e pesquisados, confirmou-se aquilo que Frigotto 

e Ciavatta (2003) já anteviam nesse governo, que era uma vasta urgência para a 

“reforma dos sistemas educacionais para a capacitação profissional”, na perspectiva 

da cidadania participativa (burguesa). A formação profissional em nível médio seria 

fundamental para desenvolver habilidades e competências nos alunos, com vistas a 

favorecer o protagonismo juvenil que impulsionaria mudanças na sociedade.  

A reestruturação social demandava também uma mudança da educação. Tal 

ação fez com que em 1995 o Banco Mundial, co-patrocinador da Conferência de 

Jomtien, publicasse o Documento Prioridades y estratégias para la educación 

(1995), determinando erradicar o analfabetismo, melhorar a eficácia do ensino e da 

administração escolar, e ainda recomendações sobre o financiamento da educação.  

Este, por sua vez, redefinia a função do governo e incentivava a busca por novas 

fontes de recursos. Assim, com a descentralização de políticas sociais, ficou 

eminente a ênfase na teoria do capital humano e a educação básica ajudaria a 

reduzir a pobreza e aumentar a produtividade do trabalho (FRIGOTTO; CIAVATTA, 

2003).  

Sobre esta mudança, Frigotto e Ciavatta (2003, p. 106) mostram que: 

 

[...] O ajuste ou “concertación” traduz-se por três estratégias 
articuladas e complementares: desregulamentação, descentralização 
e autonomia e privatização. A desregulamentação significa sustar 
todas as leis: normas, regulamentos, direitos adquiridos (confundidos 
mormente com privilégios) para não inibir as leis do tipo natural do 
mercado. No caso brasileiro, para a reforma constitucional, a reforma 
da previdência e a reforma do Estado, o fulcro básico é de suprimir 
leis, definir bases de um Estado mínimo, funcional ao mercado. A 
descentralização e a autonomia constituem um mecanismo de 
transferir aos agentes econômicos, sociais e educacionais a 
responsabilidade de disputar no mercado a venda de seus produtos 
ou serviços. Por fim, a privatização fecha o circuito do ajuste. O 
máximo de mercado e o mínimo de Estado. O ponto crucial da 
privatização não é a venda de algumas empresas apenas, mas o 
processo do Estado de desfazer-se do patrimônio público, privatizar 
serviços que são direitos (saúde, educação, aposentadoria, lazer, 
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transporte etc.) e, sobretudo, diluir, esterilizar a possibilidade de o 
Estado fazer política econômica e social.  

        

No plano econômico, crescia o setor terciário e a informalidade, os 

mecanismos de flexibilização do trabalho, a ênfase na empregabilidade. Todos 

esses elementos, sob esse contexto, impulsionavam cada vez mais a ampliação de 

cidadãos desempregados, cidadãos apenas produtivos, sem possibilidade de 

ascensão e mobilidade social para os que vivem em situação de vulnerabilidade e 

estão à margem da sociedade. Concretizou-se com isso, continuamente o aumento 

da desigualdade. Neste sentido, Frigotto (2007, p. 1138) alerta que: 

 

[...] a sociedade que se produz na desigualdade e se alimenta dela 
não só não precisa da efetiva universalização da educação básica, 
como a mantém diferenciada e dual. Assim é que as políticas 
educacionais, sob o ideário neoliberal da década de 1990 e sob um 
avanço quantitativo no ensino fundamental e uma mudança 
discursiva aparentemente progressista no ensino médio e na 
“educação profissional e tecnológica”, aprofundam a segmentação, o 
dualismo e perpetuam uma relação débil entre ambas. 

 

Observamos que, em todas essas relações, a educação básica sempre 

esteve subordinada à lógica do mercado, ou uma disputa em torno de uma formação 

mais humana e uma formação mais voltada aos interesses de perpetuação do 

sistema capitalista. Frigotto e Ciavatta (2003, p. 108) evidenciam esse fato ao dizer 

que temos em vigência 

 

[...] uma perspectiva pedagógica individualista, dualista e 
fragmentária coerente com ideário da desregulamentação, 
flexibilização e privatização e com o desmonte dos direitos sócias 
ordenados por uma perspectiva de compromisso social coletivo.  

 

Essa perspectiva representa um retrocesso no plano institucional e 

organizativo das escolas públicas, bem como traz sérias consequências para a 

formação profissional em nível médio. 

No embate da educação em torno da aprovação da LDB de 1996, depois de 

intensa disputa econômica, política e ideológica em torno do tipo de sociedade e 

educação que se queria para o país, como citado anteriormente, no período do 

governo FHC, sob a ortodoxia neoliberal, revogou-se a Lei nº 5.692/71, e alimentada 
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pela Constituinte de 1988, aprovou-se a nova LDB Lei nº 9.394/96 (FRIGOTTO, 

2007).  

Para o ensino brasileiro, pretendia-se naquele momento superar os grandes 

desafios educacionais com a nova lei. No entanto, essa lei contribuiu para a 

descaracterização da formação profissional em nível médio, por não definir 

objetivos, competências e responsabilidades. A formação profissional em nível 

médio passou a ser entendida como um curso independente do ensino médio. 

Observa-se que nessa LDB tal modalidade não faz parte nem da educação básica, 

nem da superior (FRIGOTTO, 2007).  

A LDB de 1996 alterou o estabelecido para o ensino médio na LDB anterior 

(Lei 5.962/71), em que o antigo 2º grau se caracterizava por uma dupla função: a de 

preparar para o prosseguimento dos estudos (ensino propedêutico) e habilitar para o 

exercício de uma profissão técnica. A formação profissional em nível médio, 

portanto, para contribuir com a formação integral dos alunos e superar a dualidade, 

deveria estar orientada a formar cidadãos capazes de compreender a realidade 

social, política, econômica, cultural e o mundo do trabalho (FRIGOTTO, 2007). 

Com a LDB (Lei 9.394/96), observamos que há uma desvalorização da 

formação profissional em nível médio. Sob a aprovação dessa lei, a política para o 

ensino médio de modo geral retrocedeu ao dualismo estrutural entre ensino médio 

propedêutico e técnico. Este fato não trouxe benefícios para a população de modo 

geral, pois esta não superou as condições de desigualdade social que a impedia de 

avançar no processo de escolarização e formação continuada.  

Ainda na década de 1990, em meio às lutas e os movimentos por reformas na 

educação, a ambiguidade do ensino médio como etapa final do ensino básico 

prevaleceu. O governo retirou de tramitação o PL n. 1.603/96 (que tratava da 

separação obrigatória do ensino médio com a Educação Profissional) e possibilitou 

que fosse instituída uma cópia quase fiel dele através do Decreto Lei 2.208/97 

(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003).  

Esse decreto determinava que a formação técnica fosse ofertada fora do 

ensino médio regular. Entendia-se que esta modalidade deveria ficar reconhecida 

formalmente pela dualidade na última etapa da educação básica, separando Ensino 

Médio e formação Profissional.  A comissão de especialistas que aprovaram o 

decreto, para Frigotto e Ciavatta (2003, p. 122), “[...] ignoraram décadas de debates 
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dos pesquisadores e educadores da área. Sequer se levaram em conta as Diretrizes 

Curriculares elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação”. 

O Decreto Lei 2.208/97 veio dar materialidade à política de separação. Tal 

política, no entanto, parece estar financiada internacionalmente pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID, operacionalizando seus objetivos no 

Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP1 e no Programa de 

Melhoria e Expansão do Ensino Médio – PROMED2. 

Os dois programas pautaram a política para o ensino médio, implementada 

pelo Ministério da Educação no governo do presidente FHC. A ação de desvincular 

formação profissional em nível médio do ensino regular apenas contribuiu para 

desvincular cada vez mais a relação entre educação e trabalho na sociedade. Para 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2003, p. 119), 

 

A reforma educacional praticada pelo Governo FHC, no seu conjunto 
e, em particular, em relação à educação tecnológica e à formação 
profissional, foi coerente com o ideário do liberalismo conservador 
em termos econômicos e sociais, tanto na concepção quanto na 
ação prática. O Decreto nº 2.208/97 é uma síntese emblemática 
desse ideário. Esse decreto foi complementado, como instrumento 
coercitivo, pela Portaria do MEC nº 646 de 1997, que obriga os 
Centros Federais de Educação Tecnológica a restringirem em 50% 
as matrículas do nível médio integrado, das oferecidas em 1966, com 
o indicativo de extensão futura. A arma do MEC para isso era a 
concessão de mais ou menos recursos de acordo com a adesão à 
portaria. No plano pedagógico, a Resolução nº 04/99 e o Parecer 
CNE/CEB nº 16/99, que traçam as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os cursos técnicos de nível médio, escancaram a perspectiva 
economicista, mercantilista e fragmentária mediante a pedagogia das 
competências e a organização do ensino por módulos, sob o ideário 
da ideologia da empregabilidade. Ele reinstaura uma nova forma de 
dualismo na educação ao separar a educação média da educação 
técnica. Por isso ele é incompatível, teoricamente e em termos de 
ação política, com um projeto democrático de educação adequado ao 
baixo nível de escolaridade básica e de formação profissional da 

                                                 
1
 Conforme informações disponíveis no site Educa Brasil, o Programa de Expansão da Educação 

Profissional (PROEP) foi criado em 1997 pelo governo brasileiro e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) para expandir a oferta de cursos de formação de trabalhadores no país. É 
uma iniciativa do MEC (Ministério da Educação) que busca desenvolver ações integradas da 
educação com o trabalho, a ciência e a tecnologia, com o objetivo de implantar um novo modelo de 
Educação Profissional que propicie a ampliação de vagas, a diversificação de oferta e a definição de 
cursos de forma adequada às demandas do mundo do trabalho e às exigências da moderna 
tecnologia.  
2
 Segundo dados disponíveis no site Educa Brasil, o Programa de Melhoria e Expansão do Ensino 

Médio (PROMED), criado em 1997, é uma iniciativa da Secretaria de Ensino Médio Tecnológico do 
Ministério da Educação (MEC) com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cujo 
objetivo é melhorar a qualidade e a eficiência do ensino médio, garantir maior acesso, contribuindo 
para o desenvolvimento econômico e social do País. 
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população economicamente ativa, no sentido de superar essa 
realidade. 

 

Em relação à formação profissional em nível médio, o governo de FHC seguiu 

as matrizes do pensamento neoliberal e atribuir aos trabalhadores a 

responsabilidade por incluir-se no mercado de trabalho, utilizando a política de 

certificação em massa, pautada na teoria das competências e habilidades para 

justificar a ênfase na empregabilidade. Tais encaminhamentos contribuíram para 

alavancar ainda mais os índices de desigualdade social no país, entre eles o fosso 

entre um tipo de educação para trabalhadores e um tipo mais elaborado para 

parcelas da população privilegiadas historicamente (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003).  

A formação profissional de jovens no ensino médio necessita vincular-se a 

uma proposta educativa que possa integrar a apropriação de conhecimentos 

teóricos e técnicos, a fim de superar a dualidade na organização do currículo, 

contribuindo assim para a possibilidade de concretizar um currículo voltado ao 

trabalho como princípio formativo.  Frigotto e Ciavatta (2003, p. 120) afirmam que 

 

[...] Isso supõe recuperar, no plano conceitual, o debate da 
concepção de educação tecnológica ou politécnica, fundamental na 
orientação da educação básica e, em especial, do ensino médio das 
escolas técnicas federais e estaduais e dos Centros Federais de 
Educação Tecnológica.   

 

Em 2003, chega à presidência da república Luís Inácio Lula da Silva, do 

Partido dos Trabalhadores (PT). A vitória eleitoral, derrotando um candidato do 

PSDB, simbolizou no âmbito da disputa de projetos de sociedade a vitória de um 

projeto voltado aos trabalhadores, aos movimentos sociais e à militância de 

esquerda de modo geral. As políticas sociais desse governo, entre elas a educação, 

foram tomadas como frentes prioritárias na agenda. Muitas ações foram 

encaminhadas para a superação da miséria e da fome, bem como projetos de 

inclusão social por meio de bolsas e auxílios foram aprovados. Percebemos que 

nessa linha de propostas democratizantes do acesso aos bens materiais e culturais 

a preocupação com a formação de crianças, jovens e adultos também foi 

contemplada. Em sentido geral, pode-se dizer que o país tomava um outro rumo, 

mais includente, com vistas ao desenvolvimento econômico e social.  

Kuenzer (2006, p. 907) afirma-se que: 
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[...] O desafio que se coloca é o rompimento deste círculo, o que 
demanda novas leituras, propostas e práticas a partir da ampliação 
da participação dos trabalhadores na formulação das políticas e na 
gestão dos processos, capazes de interferir positivamente no 
atendimento às necessidades dos que vivem do trabalho, tendo 
sempre em mente que não é possível fazê-lo sem criar 
oportunidades dignas de trabalho. 

 

No plano educacional, foram elaboradas e aprovadas várias políticas de 

inclusão social, particularmente voltadas à formação profissional em nível médio. 

Dentre estas, em 2004 tivemos a revogação do Decreto Lei 2.208/97 e a aprovação 

do Decreto Lei 5.154/04.  

O Decreto Lei 5.154/04 trouxe a possibilidade do retorno da formação 

profissional integrada ao ensino médio e contrapôs a política anterior; também 

resgatou a ideia da perspectiva da politecnia na formação e nas orientações 

curriculares para nortear a ação das escolas. Saviani (2003, p.144) complementa: 

“[...] Na abordagem marxista, o conceito de politecnia implica a união entre escola e 

trabalho ou, mais especificamente, entre instrução intelectual e trabalho produtivo.” 

Esse tema será referenciado posteriormente neste trabalho. 

O novo decreto significou um aceno à proposta pedagógica de integração 

entre escola e trabalho, formação científica básica e técnica específica, e integração 

entre cultura geral e cultura técnica. Quanto à finalidade da integração, na 

perspectiva do trabalho como princípio educativo, ainda deveria ultrapassar o caráter 

de formação profissional de preparo imediato para o mercado, e ampliar 

conhecimentos e conceitos abarcando as bases científicas, históricas, culturais e 

tecnológicas, possibilitando ao aluno a condição de se ver socialmente e de 

expressar suas capacidades humanas, criativas e emancipatórias. 

A proposta no governo Lula com a integração da formação profissional ao 

Ensino Médio foi um movimento capitaneado pelo MEC/SEMTEC. No entanto, isso 

não significou a mobilização da integração como política pública a se materializar 

nos currículos escolares. As dificuldades do entendimento sobre essa necessária 

articulação permaneceram por um longo tempo sob intensos debates e formações 

que aconteceram no âmbito do MEC/SEMTEC com as secretarias estaduais de 

educação profissional. 
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Durante o percurso da promulgação do Decreto Lei 5.154/04, mesmo a 

proposta alterando a visão da concepção de política neoliberal, que centralizava o 

processo de formação profissional nas competências e habilidades, as diretrizes 

para o ensino médio continuaram as mesmas, o que acarretava uma série de 

desencontros teóricos e práticos. Ao tomar como foco a integração, a dimensão 

formativa deveria integrar conhecimento básico e aplicado, relacionando a teoria e a 

prática como totalidade, e ter o foco no mundo do trabalho para a construção de um 

currículo na perspectiva da politecnia.  

O Ministério da Educação, no Documento Referencial para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (2007), apontou este decreto (5.154/04) como 

um avanço das políticas para o Ensino Médio no governo Lula. 

 

[...] Essa retomada produz reflexões importantes quanto à 
possibilidade material de implementação, hoje em dia, da politecnia 
na educação básica brasileira na perspectiva mencionada. Tais 
reflexões e análises permitem concluir que as características atuais 
da sociedade brasileira dificultam a implementação da politecnia ou 
da educação tecnológica em seu sentido pleno, uma vez que, dentre 
outros aspectos, a extrema desigualdade socioeconômica obriga 
grande parte dos filhos da classe trabalhadora a buscar a inserção 
no mundo do trabalho visando complementar o rendimento familiar 
ou até mesmo a auto sustentação muito antes dos 18 anos de idade. 
(BRASIL, 2007, p. 23).   
 

O Documento, bem como o próprio Decreto Lei 5.154/04, traz elementos 

muito caros à formação profissional. Elementos esses que estão pautados na visão 

de mundo, numa determinada concepção de sociedade e de educação que 

extrapola a simples preparação para a inserção no mercado de trabalho. A proposta 

do decreto revigora categorias no âmbito do debate histórico sobre a relação 

educação e trabalho na sociedade. Da mesma forma, acena para uma possiblidade 

de construir o currículo escolar tendo o trabalho como princípio educativo. Nessa 

direção, podemos afirmar que garantir o trabalho como princípio educativo significa 

operacionalizar a ideia da integração apresentada no Documento Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (2007), como também no Decreto Lei 5.154/04. 

Mais ainda, operacionalizar uma política de integração da formação 

profissional em nível médio significa apropriar-se de conhecimentos da ciência, da 

cultura e do trabalho como elementos imprescindíveis para a formação humana na 

totalidade. Espera-se que a formação profissional em nível médio prepare o sujeito 
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para o mundo do trabalho. Essa preparação passa pela compreensão da relação 

entre trabalho, ciência e cultura (RAMOS, 2008). Nas palavras de Ramos (2008, p. 

4), 

 

O trabalho, no sentido ontológico, como processo inerente da 
formação e da realização humana, não é somente a prática 
econômica de se ganhar a vida vendendo a força de trabalho; antes 
de o trabalho ser isto – forma específica que se configura na 
sociedade capitalista – o trabalho é a ação humana de interação com 
a realidade para a satisfação de necessidades e produção de 
liberdade. Nesse sentido, trabalho não é emprego, não é ação 
econômica específica. Trabalho é produção, criação, realização 
humanas. Compreender o trabalho nessa perspectiva é compreender 
a história da humanidade, as suas lutas e conquistas mediadas pelo 
conhecimento humano. 

 

A formação profissional no ensino médio, na perspectiva da integração, é um 

desafio político-pedagógico que envolve ações governamentais, escolas, 

professores e alunos, porque nos coloca a responsabilidade de, entre outros fatores, 

superar a estrutura dual que historicamente caracterizou a educação brasileira e a 

possibilidade de emancipação do homem através da incorporação de 

conhecimentos teóricos e práticos. 

 

2.1.1.1 A política de programas para a formação profissional em nível médio 

 

Desde o início da década de 1990, observamos que a disputa por projetos 

educativos para a classe trabalhadora sempre esteve subordinada aos interesses do 

capital. A criação de políticas públicas na forma de leis ou projetos em parceria com 

a sociedade civil demonstra o quanto a educação acompanha as influências do 

contexto político, econômico e social de cada período histórico. 

Para tratarmos desse tema, elencamos alguns dos principais projetos 

aprovados para a formação profissional em nível médio, no intuito de conhecermos 

os objetivos de cada um deles e suas implicações para a formação dos sujeitos do 

ensino médio. 

O primeiro programa para a formação profissional, após as reformas 

educativas implementadas no Brasil depois de 1990, foi o Plano Nacional de 

Qualificação do trabalhador (PLANFOR), implantado em 1995 pelo Ministério do 
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Trabalho e Emprego. Em relação a esse programa, Kuenzer (2006, p. 888) chama a 

atenção para a sua estrutura: 

 

[...] a grande novidade trazida pelo PLANFOR foi o tripartismo, que 
estabeleceu a participação dos trabalhadores, dos empresários e do 
Estado nas decisões e no controle das ações relativas à Educação 
Profissional nos âmbitos da União, das unidades federadas e dos 
municípios por intermédio dos Conselhos do Trabalho. 

 

Ao que nos parece, mesmo com essa composição, no sentido de estabelecer 

responsabilidades e parcerias entre sujeitos e instituições, não foi exatamente isso 

que ocorreu. A proposta do PLANFOR era a de ampliar ações que possibilitassem a 

melhor recolocação do trabalhador no mercado de trabalho.  Entretanto, a efetivação 

desse programa mostrou-se insuficiente e desarticulada, e, portanto, configurou-se 

como uma política precária de geração de emprego e renda (KUENZER, 2006).  

Pode-se dizer que o objetivo maior do PLANFOR era qualificar a mão de obra 

existente. Não havia uma preocupação político-pedagógica de desenvolver uma 

relação mais explícita entre trabalho e educação no currículo escolar. A ideia 

norteadora do Plano mostrava-nos que a formação profissional em nível médio 

poderia ser um negócio rentável, como um serviço a ser ofertado em diferentes 

esferas, públicas ou privadas (KUENZER, 2006). 

Ao finalizar os oito anos de governo de FHC em 2002, segundo Kuenzer 

(2006), o PLANFOR não foi avaliado com sucesso pelos organismos internacionais 

de financiamento, visto que os resultados de sua implementação mostraram-se 

insuficientes para a qualificação e permanência da mão de obra no mercado de 

trabalho. 

Em 2003, com a vitória do Partido dos Trabalhadores representado por Lula, 

passa-se a buscar uma plataforma política que contribua para a inclusão social do 

maior número de pessoas possível, especialmente os jovens. Criou-se sob essa 

justificativa o Plano Nacional de Qualificação (PNQ)3, cuja vigência deu-se de 2003 a 

2007.  

                                                 
3
 O Plano Nacional de Qualificação (PNQ), criado em 2003, substitui o PLANFOR como política 

pública de qualificação – Resolução CODEFAT nº 333, de julho de 2003. O PNQ centra-se na noção 
de geração de trabalho como forma de geração de renda, sem necessariamente ser focado no 
mercado formal de trabalho. Estas formas alternativas de geração de trabalho e renda são abordadas 
nos cursos do PNQ com um módulo específico e obrigatório.  
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A proposta do PNQ nutria três grandes objetivos: inclusão social e redução 

das desigualdades sociais; crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, 

ambientalmente sustentável e redução das desigualdades regionais; promoção e 

extensão da cidadania e fortalecimento da democracia (KUENZER, 2006).  Para 

Kuenzer (2006, p. 890),  

 

[...] A análise do PNQ evidencia avanço conceitual significativo com 
relação ao PLANFOR, no que diz respeito às categorias relativas às 
relações entre trabalho e educação, a partir da ótica dos 
trabalhadores. 

 

A mudança conceitual do PNQ em relação ao plano anterior evidencia a 

conjugação de um esforço coletivo entre entidades acadêmico-científicas, 

secretarias estaduais de educação e Ministério da Educação, com vistas a dar 

encaminhamentos a uma política que abrangesse o maior número de jovens sem 

implicar na perda da qualidade na oferta do ensino de formação profissional em nível 

médio. Para tanto, diversas ações foram encaminhadas, visando o monitoramento 

do programa, a avaliação e o acompanhamento dos egressos. 

Todavia, a primeira grande mudança conceitual foi reconhecer a educação 

como política pública e direito social garantido na Constituição Federal de 1988. Tal 

entendimento já mostrava o norte que se daria aos demais programas criados no 

governo Lula: garantir e ampliar os direitos sociais, favorecendo a política de 

inclusão social defendida no seu projeto de governo (KUENZER, 2006). 

Na perspectiva do PNQ, havia o entendimento de que os cursos de formação 

profissional em nível médio fossem estendidos para o mínimo de 200 horas. A ideia 

era que esses cursos pudessem se organizar pedagogicamente pelo viés da 

integração, que nos currículos escolares pudessem debater sobre cidadania, 

trabalho, segurança, saúde, mas também os saberes necessários à formação dos 

trabalhadores para a sobrevivência no mercado capitalista (KUENZER, 2006). 

Na direção de valorizar temáticas como trabalho, cidadania e inclusão social, 

as políticas do governo Lula contribuíram para a elaboração e aprovação de 

programas que indicavam a valorização da formação profissional em nível médio 

profissional. 
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Em 2005 criou-se o Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, 

Qualificação e Ação Comunitária (ProJovem)4. O programa tinha como objetivo 

elevar o grau de escolaridade da juventude com a possibilidade de conclusão do 

ensino fundamental vinculado à qualificação profissional e à ação comunitária. A 

faixa etária atendia jovens de 18 a 24 anos e que não tivessem vínculo 

empregatício. A frequência aos cursos implicava o ganho de um auxílio financeiro, 

de no máximo 12 meses, o que, por sua vez, já auxiliaria as famílias de baixa renda. 

O ProJovem estava estruturado em 1.600 horas, as quais eram divididas em: 800 

horas para nível de ensino fundamental, 350 horas para qualificação profissional, 50 

horas de atividade comunitária e 400 horas de atividades não presenciais com 

tutoria. Esse programa foi uma ação realizada em conjunto com municípios, Distrito 

Federal e organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos (KUENZER, 2006).  

O ProJovem, em reflexões já realizadas, é caracterizado pelo trabalho em 

redes sociais, o que é característico dos programas do governo Lula (PT). Na 

intenção de propor a gestão dos programas com parcerias públicas e privadas, 

propõe-se a autonomia na execução do trabalho das unidades consorciadas 

(KUENZER, 2006). 

Em 2006, na direção de atender as demandas por inclusão social, o governo 

Lula aprovou por meio do Decreto Lei nº 5.840/06 o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) 5(BRASIL, 2006).  

Com esse decreto houve a regulamentação da formação de jovens e adultos 

trabalhadores em nível inicial e continuado e em nível de Educação Profissional 

técnica de nível médio, integrada ou concomitante, podendo ser efetivada em 

                                                 
4
 Conforme informações disponíveis no site do MEC, em 7 de julho de 2006, foi homologado o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária (ProJovem). 
O princípio fundamental, orientador das ações educacionais do ProJovem, é o da integração entre a 
Educação Básica (Ensino Fundamental), a Qualificação Profissional inicial para o trabalho e a Ação 
Comunitária voltada para a promoção da equidade social, atendendo à imperativa necessidade de 
superar a situação de exclusão em que se encontram esses jovens, especialmente no que se refere 
aos seus direitos à Educação e ao Trabalho. 
5
 O Governo Federal instituiu, em 2005, no âmbito federal o primeiro Decreto do Programa Nacional 

de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (PROEJA) Lei nº 5.478, de 24 de junho de 2005, em seguida substituído pelo 
Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, que introduz novas diretrizes que ampliam a abrangência 
do primeiro com a inclusão da oferta de cursos PROEJA para o público do ensino fundamental da 
EJA. O PROEJA tem como perspectiva a proposta de integração da educação profissional à 
educação básica buscando a superação da dualidade do trabalho manual e intelectual, assumindo o 
trabalho na sua perspectiva criadora e não alienante. AS informações estão disponíveis no site do 
MEC.  
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instituições públicas ou pelo setor privado, no caso pelo Sistema S (KUENZER, 

2006). 

Em relação ao programa anterior, percebemos que com o PROEJA os cursos 

diminuíram sua carga horária, passando de 1.600 para 1.400 horas, distribuídas em 

1.200 de formação geral e 200 horas para a Educação Profissional. A novidade 

desse programa estava na proposta de integração, a qual previa a 

institucionalização de um único percurso pedagógico, ou seja, um currículo 

articulado entre a formação básica e a formação profissional, com certificação. Essa 

alternativa, comparada aos programas anteriores, mesmo que em fase inicial, 

mostrava-se menos precária (BRASIL, 2006).   

Percebemos que os programas mencionados até agora refletiram claramente 

a política de inclusão prevista nas propostas de governo do Presidente Lula. Essa 

ênfase na inclusão social, especialmente de crianças e jovens, respondia a uma 

demanda depravada pelos governos anteriores, que priorizaram iniciativas de 

caráter filantrópico ou mesmo privado. Ainda que o governo Lula não tenha 

superado as desigualdades sociais que assolam o país historicamente, podemos 

verificar avanços, se comparado às gestões anteriores do presidente FHC. 

Ainda na linha de promulgação de iniciativas de inclusão social visando 

combater a pobreza e a fome, aliadas ao processo de escolarização, o Presidente 

Lula aprovou, também em 2006, o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 

Emprego (PNPE)6, considerado o principal programa do seu governo porque incluía 

uma importante parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego. O objetivo do 

programa era “combater a pobreza e a exclusão social através da integração entre 

políticas de emprego e renda a uma política de investimentos públicos e privados, 

geradora de mais e melhores oportunidades” (BRASIL/MTB/PNPE, 2006).  

Para atender jovens de baixa escolaridade e renda, e sem experiência 

profissional, a ideia era, primeiramente, qualificar para depois inserir no mercado. 

Isso sem a vinculação com o Sistema Nacional de Educação, embora pareça que 

sim. Ao lado deste, outros projetos no mesmo sentido foram surgindo, como os 

                                                 
   

6
 O PNPE vincula-se ao Plano Nacional de Qualificação (PNQ) e é uma ação do Governo Lula com 

vistas ao estímulo ao primeiro emprego de jovens trabalhadores da faixa etária de 16 a 24 anos que 
estão fora do mercado de trabalho, preferencialmente para aqueles que não tiveram ainda uma 
experiência de emprego formal. Criado pela Lei nº 10.748/2003, regulamentado pelo Decreto 
5.199/2004, e estabelecido em regime de parceria público-privado, o PNPE recebe recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); de diversos órgãos governamentais, como os Ministérios da 
Cultura, da Educação, do Desenvolvimento Agrário; e da iniciativa privada, como o “Sistema S”.   
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“Consórcios Sociais da Juventude”7, o “Empreendedorismo Juvenil”8, e o “Soldado 

Cidadão”9. Esses apresentam as características de atender aos jovens com idade 

entre 16 a 24 anos, sem experiência no mercado de trabalho, com renda familiar de 

até meio salário mínimo por pessoa, e que estejam cursando ou completado o 

ensino fundamental ou médio. Para a organização pedagógica desses cursos, 

propunha-se uma formação com 600 horas de duração (KUENZER, 2006). 

De acordo com Kuenzer (2006, p. 897), quanto a esses programas, de modo 

geral, “[...] De novo, caracteriza-se uma extensão apenas formal da proposta de 

formação para jovens em situação de vulnerabilidade”. 

Isso nos mostra que grande parte dos programas teve muitas dificuldades de 

implantação ou mesmo de continuidade, porque o aspecto da integração 

efetivamente não aconteceu. Tal dificuldade justifica-se em razão do sistema 

desigual operante no sistema capitalista, em que a juventude, em idade escolar e de 

inserção no mercado de trabalho, paga pela falta de oportunidades que sejam ações 

permanentes de inclusão. 

Nesse contexto, ainda que haja tentativas formais de integração, a educação 

escolar oferecida não se concretiza, pois a educação sempre se mostrou 

subordinada às políticas econômicas definidos pelo modelo do capitalismo. O 

próprio elemento da inclusão por meio de programas sociais reflete que vivemos 

numa sociedade desigual e que, portanto, a própria proposta pedagógica vai 

depender dos interesses em disputa nesse contexto.  

Kuenzer (2006) apontou, na análise das políticas para o ensino médio, os 

vários programas criados sob o discurso da inclusão, desde o governo FHC, 

passando pelo governo de Lula, que não foram suficientes para superar as 

                                                 
  

7
 Conforme informações disponíveis no Consórcio Social da Juventude Geração Cidadã, 
os Consórcios Sociais da Juventude constituem instrumento para a consolidação da parceria 
governo-sociedade e como porta de entrada complementar do Programa, a fim de atingir parte do 
público jovem e garantir a integração das Políticas Públicas de Emprego. 

  
8
 Conforme informações disponíveis na Fundação Arcelor Mittal, o programa Empreendedorismo 
Juvenil foi implantado em 2006, em parceria com a ONG Junior Achievement. E introduz o jovem ao 
mundo dos negócios, estimulando-o a planejar o próprio futuro. 
9
 Conforme informações disponíveis no Ministério da Defesa, o Projeto Soldado Cidadão tem a 

missão de qualificar profissionalmente os recrutas que prestam o Serviço Militar, complementando 
sua formação cívica-cidadã e facilitando seu ingresso no mercado de trabalho, após o período 
obrigatório junto às Forças Armadas. O programa funciona desde 2004 e abrange todo o território 
nacional. Escolas técnicas e militares são parceiras na capacitação dos jovens que estão deixando a 
farda para retornar à vida civil.  
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desigualdades existentes e promover a inclusão social de forma efetiva. Na verdade, 

vemos ações pontuais, mas nunca o rompimento ou a superação.  

No ano de 2010, o país vivia a euforia pela disputa de um novo projeto de 

sociedade com as eleições para a presidência da república. Na disputa eleitoral, 

estavam novamente no páreo os projetos do PT versus PSDB. Nessa disputa, 

concorrendo com todo o marketing populista do Presidente Lula em duas gestões 

anteriores, chega à presidência da República a primeira mulher a ocupar esse cargo 

na história do país – Dilma Rousseff (PT). 

Essa novidade mobilizou novamente as parcerias entre governo e 

movimentos sociais, no sentido de tentar dar continuidade aos projetos de inclusão 

social iniciados no governo Lula. A presidenta Dilma Rousseff (PT) estabelece no 

seu programa de governo (2011-2014) o fortalecimento das ações iniciadas no 

governo Lula e indica a necessidade de avançar mais na promoção de ações que 

visam o combate à pobreza e, paralelamente, a inserção de jovens no mercado de 

trabalho. É nesse momento que observamos que a inclusão pensada pela ótica da 

integração poderá não se concretizar, uma vez que o Ministério da Educação, 

responsável pela formação profissional em nível médio, passa a priorizar medidas 

rápidas de inserção no mercado de trabalho, favorecendo mais as iniciativas 

vinculadas ao setor privado e ao SEBRAE do que ações ofertadas e promovidas 

pelo setor público. Tal justificativa se dá em razão da falta de estrutura dos espaços 

públicos para a oferta de determinados cursos, bem como de recursos humanos 

disponíveis para atender tal demanda (PROGRAMA DE GOVERNO DE DILMA 

ROUSSEFF, 2010-2014).  

Desde a vitória da presidenta Dilma nas eleições de 2010, houve muitas 

iniciativas da sociedade acadêmico-científicas e dos grupos de pesquisa que 

discutem a política educacional e a relação entre educação e trabalho no ensino 

médio no Brasil. Dentre eles, destaca-se a atuação da ANPED no GT Trabalho e 

Educação e a criação do Observatório do Ensino Médio na Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), com a participação de professores da rede básica de ensino, da 

educação superior e alunos de graduação e pós-graduação.  

No ano de 2013, mais uma iniciativa rondava o ensino médio no intuito de 

descaracterizar o seu papel histórico, especialmente na formação profissional dos 

jovens em idade escolar. Na direção de um desmantelamento do que se havia 

construído em torno do ensino médio nos governos do presidente Lula, agora 
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tramitava na câmara de deputados um projeto de lei que marcava um retrocesso ao 

que se tinha produzido até o momento, era o PL 6840/201310. 

Machado (2015, p. 98-99) nos alerta para o que propunha inicialmente o novo 

PL 6840/2013: 

 

[...] O Projeto de Lei n° 6.840/2013 formulado e proposto pela 
Comissão especial destinada a promover estudos e proposições para 
a Reformulação do Ensino Médio – CEENSI - presidida pelo 
deputado Reginaldo Lopes e tendo como relator o deputado Wilson 
Filho, visa alterar a LDB 9394/96 no intuito de instituir a jornada em 
tempo integral no Ensino Médio, a organização do currículo em áreas 
do conhecimento, dentre outras providências. {...} Adiante o PL 
6.840/2013 tratará da inclusão de temas transversais, como 
educação ambiental, para o trânsito, sexual; da ênfase em áreas do 
conhecimento no terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente, 
incitando formações específicas, sendo permitido “no ano letivo 
subsequente ao da conclusão, outra opção formativa”; do ENEM 
como componente curricular obrigatório com validade de três anos; 
da educação profissional podendo ser realizada em parceria com o 
setor produtivo, e os pontos mais polêmicos, do ensino noturno para 
os jovens a partir dos dezoito anos e da formação docente para o 
ensino médio a partir das áreas do conhecimento (MACHADO, 2015, 
p. 98-99). 

 

O projeto propõe ainda que os alunos poderão direcionar o currículo, já no 

ensino médio, de acordo com cinco áreas do conhecimento: linguagens, 

matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação profissional. Tais 

orientações preocupam, pois, indicam a superação de um modelo histórico pautado 

nas disciplinas específicas. A perspectiva de extinguir tal modelo nos parece 

contraditória com a proposta defendida na própria LDB 9.394/96, bem como no 

Plano Nacional de Educação (2014-2024), quanto à garantia de acesso ao saber 

elaborado, sistematizado historicamente, por meio das disciplinas que compõem o 

currículo do ensino médio a todos os jovens. 

                                                 
10

 Segundo informações disponíveis no sitio do Observatório do Ensino Médio da Universidade 
Federal do Paraná, o PL começou a tramitar em 15 de março de 2012, quando se criou a Comissão 
Especial destinada a promover Estudos e Proposições para a Reformulação do Ensino Médio. Foi 
uma iniciativa do Deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que assumiu a presidência dessa Comissão, 
ficando o Deputado Wilson Filho (PTB-PB) como relator. E por que se criar esta Comissão? Para o 
autor do Requerimento que originou esta Comissão Especial, o Ensino Médio oferecido atualmente 
não corresponde às expectativas dos jovens, especialmente no tocante à sua inserção na vida 
profissional, e vem apresentando resultados que não correspondem ao crescimento social e 
econômico do país. Foram mais de 19 meses de trabalho, antes do Relatório da Comissão, que se 
transformou no PL 6.840/2013. O PL propõe várias alterações na Lei nº 9.394, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB. Em síntese são propostas de reformulação da 
jornada escolar e organização curricular, das condições de acesso ao ensino noturno e da formação 
docente.  
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Entretanto, depois de vários debates, seminários e enfrentamentos de 

educadores e pesquisadores sobre o ensino médio no Brasil, o PL sofreu alterações. 

No sítio do Observatório do Ensino Médio da Universidade Federal do Paraná, 

encontramos informações importantes, fundamentadas nas pesquisas da professora 

Mônica Ribeiro Silva, em entrevista com a professora Nora Krawczyk (2015) que nos 

esclarece:  

 

As principais alterações introduzidas no PL 6.840: 
1. As “opções formativas” em que os estudantes escolhem uma ou 
outra área ou a formação profissional não constam mais como 
obrigatórias. Elas ficaram como uma alternativa, mas somente como 
possibilidades de aprofundamento nos casos em que se tiver a 
jornada ampliada. 
2. Foi retirada a obrigatoriedade do tempo integral para jovens de 15 
a 17 anos, sendo esta uma possibilidade para os que o desejarem e 
em conformidade com as metas do Plano Nacional de Educação, isto 
é, “oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo 
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da 
educação básica”. 
3. Foram também retiradas as proposições sobre temas transversais. 
4. Foi retirada a restrição de idade para o ensino médio noturno. 
5. Sobre a organização curricular houve uma aproximação com as 
atuais diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. A base 
nacional comum do ensino médio constará de quatro áreas: I – 
linguagens; II – matemática; III – ciências da natureza; e IV – 
ciências humanas, sendo que as propostas curriculares devem 
articular essas áreas com as dimensões do trabalho, da ciência, da 
tecnologia e da cultura, sendo este o eixo integrador entre os 
conhecimentos de distintas naturezas que devem ser 
contextualizados em sua dimensão histórica e em relação ao 
contexto social contemporâneo. Além disso, “os currículos do ensino 
médio adotarão metodologias de ensino e de avaliação que 
evidenciem a contextualização, a interdisciplinaridade e a 
transversalidade, bem como outras formas de interação e articulação 
entre diferentes campos de saberes específicos”. 
6. Foi retirada a formação de professores por área, ficando a 
seguinte formulação: “Os currículos dos cursos de formação de 
docentes deverão ser estruturados a partir da base nacional comum 
da educação básica”. 

 

Com relação aos programas mencionados anteriormente e a não obtenção do 

sucesso previamente estabelecido para a juventude brasileira, no ano de 2013, no 

governo da presidenta Dilma Rousseff (PT), outro programa voltado para o Ensino 
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Médio foi criado. Trata-se do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio11, 

instituído pela Portaria nº 1.140, de 22 de novembro de 2013 (BRASIL, 2013).  

Este programa é o resultado de ações e estratégias estabelecidas entre a 

União, os governos estaduais e distrital. O programa se articulou a partir da 

formação e implantação de políticas que previam a melhoria do padrão de qualidade 

do Ensino Médio brasileiro, sob a perspectiva de inclusão de todos. Curricularmente, 

propunha um redesenho ao ensino médio por meio do Programa Ensino Médio 

Inovador (ProEMI)12, e também à Formação Continuada de professores do Ensino 

Médio (BRASIL, 2013). 

Quanto à Formação Continuada de professores do Ensino Médio, o início se 

deu no primeiro semestre de 2014. Essa ação teve por objetivo a valorização da 

formação continuada de professores e coordenadores pedagógicos que atuavam em 

escolas públicas, conciliando esse trabalho com o que previa a LDB nº 9.394/96 e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio.  

O Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) é uma estratégia do Governo 

Federal para conduzir as escolas a ofertarem educação de qualidade, com foco na 

formação integral do sujeito, na perspectiva da integração curricular articulando as 

dimensões de trabalho, ciência, tecnologia e cultura, de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CEB/CNE no 2, de 30 de 

janeiro de 2012), tornando o currículo mais dinâmico e possível de atender as 

expectativas de estudantes e a demanda da sociedade moderna (KUENZER, 2006).  

                                                 
11

 Conforme informações disponíveis no site do MEC, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do 
Ensino Médio, instituído pela Portaria nº 1.140, de 22 de novembro de 2013, representa a articulação 
e a coordenação de ações e estratégias entre a União e os governos estaduais e distrital na 
formulação e implantação de políticas para elevar o padrão de qualidade do Ensino Médio brasileiro, 
em suas diferentes modalidades, orientado pela perspectiva de inclusão de todos que a ele tem 
direito. Neste primeiro momento duas ações estratégicas estão articuladas, o redesenho curricular, 
em desenvolvimento nas escolas por meio do Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI e a 
Formação Continuada de professores do Ensino Médio, que inicia no primeiro semestre de 2014 a 
execução de sua primeira etapa. 
12

  Conforme informações disponíveis no site do MEC, o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), 
instituído pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009, integra as ações do Plano de 
Desenvolvimento da Educação – PDE, como estratégia do Governo Federal para induzir a 
reestruturação dos currículos do Ensino Médio. O objetivo do ProEMI é apoiar e fortalecer o 
desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio, ampliando o 
tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a formação integral com a inserção de 
atividades que tornem o currículo mais dinâmico, atendendo também as expectativas dos estudantes 
do Ensino Médio e às demandas da sociedade contemporânea. Os projetos de reestruturação 
curricular possibilitam o desenvolvimento de atividades integradoras que articulam as dimensões do 
trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, contemplando as diversas áreas do conhecimento a 
partir de 8 macrocampos:  Acompanhamento Pedagógico; Iniciação Científica e Pesquisa; Cultura 
Corporal; Cultura e Artes; Comunicação e uso de Mídias; Cultura Digital; Participação Estudantil 
e Leitura e Letramento. 
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A formação continuada proposta no âmbito do Pacto Nacional pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio prevê discussões realizadas em parceria com 

Ministério da Educação (MEC), Secretarias de Estado da Educação, Conselho 

Nacional dos Secretários Estaduais da Educação (CONSED), Universidades, 

Conselho Nacional de Educação e Movimentos Sociais. Também houve intensas 

discussões realizadas no Fórum de Coordenadores Estaduais do Ensino Médio 

(KUENZER, 2006).   

Neste programa, ainda que implantado recentemente, se considerarmos o 

percurso que a história da educação realizou no Brasil, constataremos uma 

possibilidade real para transformações positivas direcionadas às da formação 

profissional em nível médio. Diante das iniciativas de ampliação de condições para 

cursar o ensino médio profissional, observamos que, com a criação de diversos 

programas (muitos deles descontinuados), a categoria trabalho aparece como 

central no debate (ao menos nas propostas teóricas e na perspectiva dos 

dispositivos legais).  

As discussões sobre a relação trabalho e educação na formação profissional 

de nível médio nos programas dos governos que estudamos para este trabalho nos 

parecem orientar para uma concepção tecnicista de trabalho, apenas voltada para o 

“saber fazer” e para a inserção no mercado. Opondo-se a uma mera inserção no 

mercado, entendemos como relevante resgatar o sentido educativo do trabalho na 

formação de jovens que frequentam a formação profissional em nível médio.   
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3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL MÉDIO E O MUNDO DO TRABALHO 

 

A formação profissional em nível médio não se trata de uma temática nova. 

Muitos autores já se debruçaram sobre a análise desse tema, entre eles destacamos 

Saviani (2003), Ramos (2008), Ramos, Frigotto e Ciavatta (2005b).  

Todos esses autores nos referendam no sentido de compreendermos o 

trabalho como um principio educativo e sua relação com a educação a partir da 

necessidade de integração com a educação básica.  

A discussão sobre a relação entre trabalho e educação passa 

necessariamente pelo resgate da concepção de politecnia. Saviani (2003, p.140) 

afirma que:  

 

Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das 
diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho 
produtivo moderno. Está relacionada aos fundamentos das diferentes 
modalidades de trabalho e tem como base determinados princípios, 
determinados fundamentos, que devem ser garantidos pela formação 
politécnica. Por quê? Supõe-se que, dominando esses fundamentos, 
esses princípios, o trabalhador está em condições de desenvolver as 
diferentes modalidades de trabalho, com a compreensão do seu 
caráter, da sua essência. Não se trata de um trabalhador adestrado 
para executar com perfeição determinada tarefa e que se encaixe no 
mercado de trabalho para desenvolver aquele tipo de habilidade. 
Diferentemente, trata-se de propiciar-lhe um desenvolvimento 
multilateral, um desenvolvimento que abarca todos os ângulos da 
prática produtiva na medida em que ele domina aqueles princípios 
que estão na base da organização da produção moderna. 

 

A formação em nível médio à luz da politecnia, sugere o domínio de 

conhecimentos científicos, bem como das variadas técnicas do sistema produtivo 

moderno. Condicionando ao trabalhador a compreensão do seu trabalho e a 

possibilidade de atuar em diferentes modalidades.  A proposta curricular expressa 

na politecnia propõe a articulação entre o trabalho manual e intelectual; 

organizando-se em oficinas, neste procedimento ocorre a interação do trabalho real 

e dos princípios que estão na produção moderna, a qual possibilita ao educando a 

assimilação entre teoria e prática (SAVIANI, 2003). 

Sobre esta formação politécnica, mais uma vez, recorremos a Saviani (2003, 

p. 146):  
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[...] a concepção de politecnia foi preservada na tradição socialista, 
sendo uma das maneiras de demarcar esta visão educativa em 
relação àquela correspondente à concepção burguesa dominante. 

 

A politecnia parece indicar a superação da forma burguesa de organizar o 

trabalho. Nesse sentido, pensar na transformação dessa relação no capitalismo 

implica formarmos os alunos de modo a integrar trabalho e educação para além de 

uma simples reestruturação curricular. Essa mudança implica a superação do 

próprio modo de produção capitalista (SAVIANI, 2003).  

Em razão do processo de reestruturação do modo de produção capitalista, a 

relação entre trabalho e educação se altera significativamente, pois há uma forte 

ênfase na formação profissional de nível médio que atenda aos anseios do capital, 

mas que também possa oferecer alguma contrapartida ao trabalhador, ainda que 

seja uma necessidade temporal (SAVIANI, 2003). Sendo assim, ao trabalhador 

caberia apropriar-se parcialmente do conhecimento universal de modo que pudesse 

saber operacionalizar determinadas funções, porém, com a exigência de outras 

habilidades, como comunicação, rapidez e eficiência, ou seja, uma ênfase maior nas 

habilidades cognitivas do sujeito. 

No entanto, na contrapartida dos interesses da formação burguesa, há 

autores que propõem uma formação articulada por meio da integração curricular 

entre ensino médio regular e ensino médio de formação profissional. Entretanto, 

essa articulação não se trata de uma simples junção curricular. Para Ramos (2008, 

p. 20), 

 

[...] A integração exige que a relação entre conhecimentos gerais e 
específicos seja construída continuamente ao longo da formação, 
sob eixos do trabalho, da ciência e da cultura. 

 

Nessa direção, deve-se respeitar a integração de conhecimentos teórico-

práticos no currículo e compreender a perspectiva da totalidade como norteadora da 

formação. Neste viés, a formação profissional em nível médio apresenta-se como 

uma formação que tem por objetivo superar o preparo imediato para o exercício do 

trabalho, a partir de uma base curricular que compreenda a integração entre 

trabalho, ciência e cultura (RAMOS, 2008).   

Para esta autora, a integração de uma proposta curricular que preze por uma 

perspectiva politécnica se mostra em três sentidos: a concepção da formação 
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humana, a relação entre ensino médio e educação profissional, e a relação entre 

parte e totalidade na proposta curricular (RAMOS, 2008). 

No primeiro sentido, ao elemento da formação humana é atribuído o caráter 

filosófico. Tal formação está relacionada às dimensões da vida, ou seja, no processo 

de formação, a integração aqui possibilita a formação omnilateral dos alunos, 

estruturando-os para a prática social, sendo elas: a ciência (conhecimentos 

produzidos pela humanidade que possibilita avanços produtivos), a cultura (valores 

éticos, morais, estéticos, conduta, grupos sociais) e o trabalho (inerente ao homem, 

"ontológico", econômico "modo de produção") (RAMOS, 2008). 

Nas relações sociais de produção específicas do capitalismo, a categoria 

trabalho adquire um outro sentido, o econômico. Na sociedade capitalista a forma de 

trabalho concretiza-se por meio da venda e compra da força de trabalho humana, 

regulada por meio de contratos na forma de emprego e renda. O trabalho se 

estrutura desta forma como prática de profissionalização (RAMOS, 2008). 

Quanto à dimensão da ciência, esta se caracteriza como os conhecimentos 

produzidos pela humanidade, e é mediada pelo processo de trabalho e pela ação 

humana, tornando-se socialmente legalizada com a produção de conhecimentos 

válidos, pois explica a realidade e permite a intervenção sobre ela, na medida em 

que o ser humano vai enfrentando a realidade, os problemas e superando-os. Então, 

a ação humana é, pois, uma ação produtora de conhecimentos (RAMOS, 2008). 

Outra dimensão indissociável ao trabalho e à ciência é a cultura. A dimensão 

da cultura na organização curricular diz respeito aos valores, às normas que nos 

orientam como um grupo social. Compartilhamos no eixo da cultura valores morais, 

éticos, simbólicos, estéticos, artísticos (RAMOS, 2008).  

Todas as dimensões explicitadas nos mostram a necessidade da 

indissociabilidade entre os eixos apresentados.  Compreender a integração nesse 

processo significa compreender o trabalho como princípio educativo; significa que 

somos sujeitos da nossa história e da nossa realidade. Para tanto, a formação 

profissional em nível médio vai muito além de preparar para o exercício do trabalho: 

seu compromisso está em habilitar pessoas capazes de compreender a produção da 

sociedade moderna e intervir de modo a contribuir para sua transformação, visando 

a apropriação coletiva dos bens materiais ou não materiais (RAMOS, 2008). 

Observamos por meio das leituras que o trabalho ao longo dos anos 

subordinou-se aos interesses do modo de produção vigente. Sendo assim, o papel 
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do trabalhador foi o de se adaptar ao sistema, internalizando as prescrições que o 

sistema indicava para o campo da formação profissional escolar, e, neste caso, 

particular, da formação em nível médio. 

Numa perspectiva mais crítica, de caráter marxista, para alcançar uma 

formação profissional em nível médio que estabeleça a integração e conduza à 

formação politécnica é necessário superar o modelo de sociedade vigente e propor 

ações coletivas que visem à consciência de classe. Para que isso se concretize, é 

preciso ter em mente que o processo é longo e trabalhoso, é de evolução histórica, 

todavia, a não concretização desse horizonte leva-nos à barbárie-social (ALVES, 

2013). 

 

3.1 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NO PARANÁ: TENSÕES E DESAFIOS EM 

TORNO DA CONCEPÇÃO DE INTEGRAÇÃO 

 

Nosso objetivo nessa seção é mostrar como a Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná (SEED) propôs, no Governo de Roberto Requião (PMDB), o 

elemento da integração no âmbito da formação profissional em nível médio. 

No ano de 2003, no governo Roberto Requião (PMDB), a SEED recuperou 

sua responsabilidade quanto à formação Profissional de nível médio. Criou-se o 

Departamento de Educação Profissional. No entanto, a ausência de recursos 

públicos tornou essa secretaria inativa e levou à sua extinção em 2007 

(PARANÁ/SEED/SUED/DET, 2008).  

O Documento base do Ministério da Educação, denominado Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio, de 2007, baseava-

se na implantação do Ensino Médio integrado à Educação Profissional (BRASIL, 

2007). A formação profissional de nível médio, desde o governo FHC, vinha 

apresentando dificuldades na implementação de um currículo articulado, porque não 

havia menção à valorização da formação do trabalhador numa perspectiva mais 

humanizada, muito menos com ênfase no trabalho como princípio educativo. 

Percebendo essas dificuldades, o governo de Roberto Requião definiu o 

retorno da Educação Profissional na rede pública de ensino, bem como a 

preocupação com o ensino e o currículo voltado para a formação humana 

generalista, como também para o trabalho, tentando articular os elementos da 
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ciência, da cultura e da tecnologia, na perspectiva da formação politécnica 

(SAPELLI, 2008).  

Em 2004, inicia-se um processo de debates sobre a necessidade de 

restabelecer a formação profissional em nível médio, articulada à educação básica. 

Nesse mesmo ano, em decorrência da mudança na política do estado, com a 

entrada do governo Requião, iniciou-se a implementação do currículo do ensino 

médio sob a ótica da integração. Houve uma aproximação maior da rede básica de 

ensino com os Colégios Agrícolas, assim como houve o retorno da atenção do 

Estado aos colégios que ofertavam formação docente em nível médio (que haviam 

sido fechados na gestão do governo Jaime Lerner (1994-2002)) (SAPELLI, 2008). 

Pelo que entendemos desse processo inicial, a iniciativa do governo Requião 

era a de reestabelecer uma proposta de formação profissional em nível médio, 

conforme os estudos de Frigotto, Ciavatta, Kuenzer e Ramos já vinham propondo há 

muitos anos em suas pesquisas. 

Sendo assim, a educação na perspectiva integrada, proposta no Estado do 

Paraná, caminhava para a tentativa de contemplar conhecimentos básicos, 

especializados e histórico-sociais que favorecessem a transformação social e a 

reestruturação do ensino profissionalizante. 

Para a concretização dessa proposta de formação profissional de nível médio 

integrado, fica claro na análise de Kuenzer e Garcia (2008, p. 49) que: 

 

[...] A organização curricular deve promover a universalização dos 
bens científicos, culturais, artísticos, tomando o trabalho como eixo 
articulador dos conteúdos, ou seja, como princípio educativo, 
respondendo as novas formas de articulação entre cultura, trabalho e 
ciência com uma formação que busca um novo equilíbrio entre 
desenvolvimento da capacidade de atuar praticamente e trabalhar 
intelectualmente. 

 

Em 2005, no intuito de se adequar a implantação do Ensino Médio Integrado, 

a SEED-PR lança o Documento intitulado Fundamentos Políticos e Pedagógicos da 

Educação Profissional no Paraná, baseado nos seguintes pressupostos 

epistemológicos: articulação com a educação básica; trabalho como princípio 

educativo; mudanças no mundo do trabalho e as novas demandas da educação 

profissional; relações entre ciência, tecnologia, e educação profissional; 
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determinantes da integração entre educação básica e educação profissional 

(KUENZER; GARCIA, 2008).  

Nessa direção, o princípio educativo para a nova visão da SEED-PR deveria 

proporcionar ao educando o acesso à escola pública como forma de manter 

coerência com os princípios defendidos de democratização do ensino e de formação 

humana, vinculada ao trabalho como principio educativo (KUENZER; GARCIA, 

2008).  

No Documento prescreve-se a organização dos conteúdos, integração entre 

ciência básica e conhecimentos aplicados à ordem sequencial das disciplinas da 

formação científica básica e da formação profissional, que, por conseguinte, mostra 

indissociável o trabalho manual do intelectual, bem como a teoria da prática 

(KUENZER; GARCIA, 2008). 

A proposta da SEED para a formação profissional em nível médio parece 

indicar a necessidade de estabelecer uma relação com as mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho de modo geral, atendendo a uma formação que preze pela 

integração de conteúdos científicos universais e conteúdos práticos de modo 

específico, conforme a habilitação que o aluno escolher como formação profissional 

de nível médio. 

Ao que nos parece, a partir das leituras, o documento que orienta a formação 

profissional de nível médio integrada no estado do Paraná, enquanto política pública 

aproxima-se do processo educativo proposto por Gramsci sobre a escola unitária, a 

qual Saviani (2003, p. 149) nos apresenta: 

 

[...] Assim, as relações sociais vigentes, ao dificultarem a 
generalização da produção calcada na ampla incorporação das 
tecnologias avançadas, impedem também a universalização da 
escola unitária, vale dizer, a formação omnilateral preconizada pela 
concepção de politecnia. Em última instância, essa tendência só 
poderá se viabilizar com a universalização do trabalho intelectual 
geral. Com efeito, se todo o trabalho passa a ser feito pelas 
máquinas, é preciso não esquecer que as máquinas, enquanto 
extensão dos braços e do cérebro humanos, são instrumentos por 
meio dos quais o homem realiza sua atividade vital para satisfazer 
suas necessidades existenciais. Portanto, o trabalhador propriamente 
dito continua sendo o homem. 

 

O projeto educativo emancipatório, capaz de integrar dimensões científicas e 

técnicas do trabalho, oportunizando a compreensão de princípios e fundamentos da 
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atividade produtiva, só é possível com uma educação integrada.  O trabalho como o 

princípio educativo deve ser o norte desse processo, devendo-se articular os 

conteúdos com a função social, pedagógica e histórica da escola. Observa-se que o 

projeto político pedagógico vai além de integrar disciplinas de formação geral e 

específica, para repensar a qualidade do ensino. Entretanto, no Documento são 

encontradas dificuldades de integração entre áreas do conhecimento, bem como 

indícios de fragmentação nas mesmas (KUENZER; GARCIA, 2008).  

Nesse sentido, parece importante referenciar que a proposta do estado do 

Paraná precisa repensar a organização curricular na perspectiva da integração, 

ultrapassando a ideia comumente divulgada de uma simples justaposição de 

disciplinas. 

A reorganização curricular da proposta do estado do Paraná para a formação 

profissional em nível médio também atendia naquele momento à politica nacional do 

Ministério da Educação, a partir da promulgação do Decreto Lei 5.154/04 

(apresentado acima). A partir dessa política nacional, perceberam-se índices 

crescentes de matrículas em diversos cursos ofertados na modalidade de formação 

profissional em nível médio. Sapelli (2008, p. 137) chama a atenção para esse 

aspecto ao confirmar que a preocupação do Departamento de Educação Profissional 

da SEED-PR era atender ao Decreto 5.154/04, com a garantia de elementos 

importantes: 

 

[...] à expansão da educação profissional, à garantia de recursos 
públicos para a modalidade, à necessidade de formar quadro de 
professores concursados, à necessidade de formação continuada 
para os professores e outros profissionais que atuam nessa 
modalidade, à reestruturação curricular dos cursos ofertados, ao 
resgate do curso de formação de professores da educação infantil e 
séries iniciais do ensino fundamental, à inclusão dos alunos dessa 
modalidade no programa da merenda escolar e transporte (este para 
alunos da área rural).   

 

Como forma de consolidar o projeto de integração do ensino médio, o 

Departamento de Ensino Profissional implantou o ensino integrado e também a 

integração entre a EJA (Educação de Jovens e Adultos) e a formação profissional. 

Segundo Sapelli (2008), no processo de implantação das políticas para a Educação 

Profissional no Paraná houve muito investimento para reorganizar a gestão e buscar 

a autonomia das escolas, porém, observa-se certa dicotomia entre planejamento e 
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execução, ficando a cargo da rede estadual o currículo e a destinação do mesmo em 

formar mão de obra para as empresas. Segundo Sapelli (2008, p. 142) 

 

[...] Observando a forma como o modelo de gestão foi sendo 
implantado, podemos concluir que não houve um processo de 
descentralização de fato. Houve sim, um processo de transferência 
das responsabilidades, referentes ao pavimento material das 
escolas, mas não a abertura para a participação da comunidade no 
âmbito das decisões, especialmente, as de caráter pedagógico. 

 

Pode-se dizer que, no Paraná, a concepção mais alargada sobre formação 

para o trabalho deu-se na gestão do governo Roberto Requião (PMDB), entre os 

anos de 2003 a 2009. Esse fato justifica-se, também, porque durante tal governo 

muitos professores das universidades públicas do estado passaram a compor o 

quadro de secretários de governo. Na diretoria de Educação e Trabalho pasta da 

SEED/PR sobre educação profissional estava à frente uma professora da 

Universidade Estadual de Londrina, cuja trajetória acadêmica sempre foi voltada 

para a preocupação com uma formação integral do aluno do ensino médio. Essa 

formação pressupõe a articulação entre conhecimentos científicos e tácitos, 

colaborando, desse modo, para a articulação entre trabalho e educação 

efetivamente (SAPELLI, 2008). 

Com as ações desse governo para a formação profissional em nível médio, 

ainda com todas as dificuldades na implantação dos programas federais, pode-se 

dizer que vivíamos um período de avanços, especialmente no campo da formação 

continuada dos professores que atuavam na educação profissional, pois, houve 

muitos cursos de formação sobre temáticas específicas. Posteriormente, em 2007, 

tivemos a aprovação do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional do 

Paraná), que proporcionava a aproximação do professor da rede básica que estava 

há muitos anos distante dos estudos, possibilitando inclusive avanço na carreira. Tal 

programa mobilizou ações na formação profissional de nível médio, às quais 

contribuíram para repensar a categoria trabalho nessa modalidade, entendendo-o a 

partir de uma perspectiva da politecnia, ou de tentativas de alcançar essa relação 

(SAPELLI, 2008).  

Em seguida, as políticas mais recentes do Estado do Paraná, voltadas para o 

ensino médio profissional, parece indicar um retrocesso. Podemos perceber que, na 

política de formação profissional de nível médio, as orientações pautam-se no 
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discurso da empregabilidade. Essa etapa também passou a ser vislumbrada como 

um apêndice da educação de nível médio regular. Nesse sentido, o princípio 

formativo que orientava o projeto anterior fora substituído pela ênfase na inserção do 

jovem ao primeiro emprego. O trabalho passou a figurar-se apenas como “emprego” 

e, portanto, a concepção ampliada que tínhamos anteriormente cessou. Embora 

haja a atuação de profissionais nas escolas públicas e universidades que 

encaminhem o debate e as pesquisas em torno dessa temática e sobre a 

necessidade de articulação da educação com o mundo do trabalho, ainda assim, 

são poucas as iniciativas oficiais. Percebe-se que a política para essa modalidade 

ainda está orientada pela dualidade estrutural que marcou essa etapa 

historicamente.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa, desenvolvida como Trabalho de Conclusão do Curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, teve como objetivo analisar as 

políticas para a formação profissional em nível médio no Brasil a partir da década de 

1990. 

As leituras para esse estudo proporcionaram o entendimento do lugar que a 

formação profissional em nível médio ocupou historicamente nas políticas públicas 

da educação brasileira. Nesse sentido, pudemos observar que no período de 1930 

até os anos de 1970 o elemento da dualidade no ensino médio era mais explícito. 

Talvez isso se justificasse pela escassez de políticas que realmente fossem voltadas 

para a classe trabalhadora. 

Observou-se ainda que as inúmeras leis e as políticas educacionais, que 

foram propostas, aprovadas e revogadas, não foram suficientes para estabelecer o 

vínculo necessário entre educação e trabalho na formação dos sujeitos, bem como 

atender suas necessidades básicas de sobrevivência e sua efetiva emancipação 

através da apropriação dos bens não materiais que a humanidade acumulou 

(SAVIANI, 2003). 

Os embates e disputas por um projeto de educação, ao longo da história 

dessa modalidade, mostraram-nos o quanto essa etapa (ensino médio) foi 

secundarizada no âmbito da criação de políticas públicas permanentes e articuladas. 

Observamos, através dos estudos realizados, que a formação profissional em nível 

médio sempre esteve atrelada aos interesses da política econômica vigente e dos 

projetos governamentais. Parece-nos que essa modalidade não foi compreendida 

por sua relevância na formação dos sujeitos para o mundo do trabalho e para a vida, 

mas, sim, apenas como uma preparação de mão de obra, muitas vezes barata e 

precarizada. 

Entendemos que a inviabilidade construída em torno do debate da politecnia, 

do trabalho como princípio educativo, ancora-se no modelo de sociedade capitalista 

em que vivemos, e que, portanto, isso é um impeditivo estrutural de um projeto mais 

amplo e integrado de educação para a classe trabalhadora. Para o modo de 

produção capitalista não há interesse numa formação integrada para o trabalhador. 
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Nesse modelo a fragmentação da formação profissional mostra qual é o interesse 

maior que orienta as políticas para esse nível de ensino (RAMOS, 2008). 

Desde o início da nossa pesquisa, verificamos na revisão bibliográfica que a 

última etapa da educação básica nunca foi prioridade nas políticas educacionais, 

principalmente para a classe trabalhadora, e que essas políticas não se confirmam 

como políticas públicas, mas, sim, como projetos ou programas de governo, quase 

sempre descontinuados.  

Em relação ao estudo dos programas citados neste trabalho, percebemos que 

nos diferentes governos a formação profissional em nível médio até foi contemplada 

com iniciativas de formação, no entanto, esses programas e projetos, pelo fato de 

não serem parte de uma política pública de estado, acabam se findando em razão 

das mudanças nas políticas governamentais. 

Percebemos, também, que a superação da descontinuidade de ações para 

essa modalidade passa pela compreensão do lugar e da relevância dessa etapa 

para a sociedade de modo geral; assim como pela estruturação de um currículo que 

esteja pautado num projeto de educação ao qual possa estar articulado. Nessa 

articulação, conforme discutimos no decorrer do trabalho, não basta apenas a 

sobreposição de currículos, mas, também, a construção e organização de propostas 

pedagógicas que tenham como horizonte a formação profissional pautada no 

trabalho como princípio educativo (RAMOS, 2008). 

O presente trabalho possibilitou aprimorar o conhecimento e o aprendizado 

sobre os desafios de se integrar e manter a Educação Profissional na escola pública. 

O trabalho com as políticas educacionais proporcionaram a ampliação da 

compreensão dos fenômenos que organizam a educação e como eles chegam às 

escolas. Proporcionou-nos, também, entender como o conceito de trabalho está 

posto em nossa sociedade, as relações que o determinam e a maneira que as 

classes sociais são entendidas no sistema capitalista.  

Esperamos que este estudo seja uma inicial reflexão para a necessidade de 

maior articulação entre educação profissional e ensino regular, de modo a 

pensarmos o direito à educação, independe do curso que o sujeito escolha. Que 

também seja uma reflexão sobre o papel e função da escola e dos professores, que, 

a partir de políticas públicas, devem ter um olhar mais cuidadoso e responsável com 

o tipo de formação que desenvolvem. Nosso papel como pedagogos é fundamental 

na condução desse processo.  
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