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RESUMO: O objetivo deste trabalho é discorrer sobre as características do Ensino 
Integrado da Rede Pública de Educação. Isto é, como se desenvolve este tipo de 
ensino no que diz respeito a seus dois objetivos principais, sejam a formação para 
a cidadania e a preparação para o mercado de trabalho. A pergunta que se 
pretende colocar em discussão se faz em relação a se realmente existe um 
alcance dessa finalidade por meio da educação pública, ou seja, os jovens desse 
nível de ensino conseguem uma inserção no mercado de trabalho após sua 
formação? E no quesito continuação do processo de formação básica de nível 
superior, esses alunos pretendem prestar vestibular na área da formação 
profissional que estão recebendo? Por meio de uma pesquisa realizada com os 
alunos do 4º ano Integrado do Técnico em Meio Ambiente do Colégio Estadual 
Albino Feijó Sanches e das discussões presentes no meio acadêmico e científico 
que se faz em relação à educação, pretende-se discutir as reais configurações 
deste tipo de formação, bem como a expectativas destes jovens para com o 
mercado de trabalho.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Ensino Médio Integrado surge como uma preparação técnica para a 

cidadania e para a inserção da juventude no mercado de trabalho. Porém, é 

necessária uma análise para averiguar se a formação que estes alunos recebem 

cumpre realmente com este objetivo. 

O Ensino Público Brasileiro inserido dentro da estrutura capitalista 

moderna, adquire características próprias deste modo de produção. Isto é, em 

uma sociedade flexível, pautada no mercado de trabalho, a educação tem que 

cumprir com a formação dos jovens com a finalidade de ocupar futuras vagas 

neste sistema. Esta afirmação está presente na Lei de Diretrizes e Bases de 

Educação (LDB) do ano de 1996. Consta em seu conteúdo que a formação do 
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Sistema de Educação deve ser voltada a formação para o mercado de trabalho e 

para a cidadania. 

É nesta perspectiva, que é publicado o decreto n. 5.154/2004 com o 

objetivo de inserir uma nova concepção de ensino médio e educação profissional 

e tecnológica. O Ensino Médio Integrado, possue a função de formar os jovens 

para executar profissões técnicas, ou seja, uma educação profissional integrada a 

educação básica. Busca-se com esta lei, superar o antagonismo entre trabalho 

intelectual e trabalho manual, com um ensino pautado na realidade brasileira. 

Contudo, este tipo de ensino contém problemáticas estruturais que levam a 

seguinte reflexão: a educação está realmente cumprindo com seu objetivo, 

disponibilizando aos alunos um ensino de qualidade que os leve a inserção no 

mercado de trabalho? Quais as perspectivas destes alunos?  

    O objetivo desta pesquisa é analisar como é constituído o Ensino 

Médio Integrado brasileiro. Também verificar quais as problemáticas deste tipo de 

ensino, buscando averiguar se ele realmente cumpre com seus objetivos. Com 

isso, pretende-se identificar como se dá o processo de formação destes alunos do 

Ensino Médio Integrado e quais as características deste tipo de ensino. Descrever 

as problemáticas encontradas neste tipo de formação para o mercado de trabalho, 

trazendo para o debate a discussão desenvolvida por alguns pensadores, em 

relação ao ensino intelectual e ensino braçal.  

Desta forma, verificar as dificuldades encontradas na introdução do 

Ensino Integrado no campo da Educação Básica, por meio de uma pesquisa de 

campo com os alunos da rede estadual, em especial os alunos do 4º ano 

Integrado do Técnico em Meio Ambiente do Colégio Estadual Albino Feijó 

Sanches, para colher informações referente às perspectivas destes alunos em 

relação a sua formação e quais as problemáticas que eles apontam. 

Este trabalho colaborará nas discussões no campo científico em relação 

às problemáticas presentes no Ensino Integrado, de tal forma que seja levantado 

questões que precisam ser melhoras para que este tipo de ensino alcance o seu 

objetivo. 
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A EDUCAÇÃO NO SISTEMA CAPITALISTA 

 

Existe uma relação entre a estrutura capitalista e o tipo de educação 

ofertada pelo Estado. A sociedade capitalista é constituída de lógicas e códigos 

como o dinamismo, pouco tempo disponível, flexibilidade e valores genéricos. O 

sistema educacional público brasileiro na atualidade, isto é, dentro do sistema 

capitalista, vem passando por situações típicas deste tipo de modo de produção. 

De acordo com Décio Saes (1998), o Estado Burguês corresponde ao tipo de 

relações de produção capitalista, e conseqüentemente possue a função de 

reprodução deste tipo de produção.  

Sendo assim, o Estado estabelece uma finalidade para a rede de 

educação, esta finalidade está vinculada às relações de mercado. Com o 

desenvolvimento do Neoliberalismo, o objetivo da educação passa a ser formar os 

jovens e adolescentes para reestruturação produtiva do país. Segundo a Lei de 

Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB), provada em 1996, estes 

elementos são contemplados visando à formação para o mercado de trabalho e 

para a cidadania. 

Faz-se necessário rever se a educação está sendo realmente 

democrática ou simplesmente uma transferência de valores ideológicos com a 

função de formar indivíduos apáticos e que irão se inserir no sistema capitalista 

sem questionamentos.  Nas palavras de Saes (1998) “é o Estado Burguês que cria 

as condições ideológicas necessárias à reprodução das relações de produção 

capitalista” (1998, p. 50).  

O sistema capitalista cria mecanismos de reprodução de sua lógica, isto 

é, a dominação burguesa dos meios de produção.  Em decorrência deste jogo de 

interesses, se faz necessário também a dominação dos pensamentos e valores 

dos indivíduos, para que assim os valores da classe burguesa sejam reproduzidos 

por todos.  
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Na visão de Émile Durkheim (1978)1, a educação é pensada como uma 

instituição que tem por objetivo praticar o ato de socialização das regras da 

sociedade, regras que vão fazer com que o indivíduo seja inserido na estrutura 

capitalista, de tal forma que esta permaneça coesa e na direção do seu pleno 

desenvolvimento. Para o autor, cada indivíduo tem sua função dentro da 

sociedade, e cada um deve exercer sua função buscando-se uma coesão social. 

Dentro desta perspectiva, a finalidade da educação deve ser manter perfeita esta 

harmonia entre as funções.  

Para o autor então, a educação estabelece certos ideais de homens que 

a sociedade considera como indispensável para que haja uma homogeneidade, 

isto é, uma coesão social.  Os indivíduos são então preparados para a vida 

coletiva, nas palavras do próprio autor, “a educação consiste numa socialização 

metódica das novas gerações”. A cada nova geração é como se o ser individual 

fosse como uma “tabula rasa”, e cabe a educação formar o ser social, que irá 

internalizar o sistema de idéias, sentimentos, hábitos, regras e morais de uma 

determinada sociedade. 

Para que esta função seja exercida com sucesso, o Estado capitalista 

se mude de instrumentos que cumprirão com o papel de interiorização dos 

valores, regras e morais da classe dominante. Louis Althusser (1979) discutirá 

este conceito dizendo que a ideologia é um sistema de representações, isto é, 

imagens em que os homens expressam suas condições de existência, ela é 

expressão da relação real e imaginária destes homens com o seu mundo. A 

ideologia possue um papel social, cumpre uma função de acordo com uma dada 

sociedade. Na capitalista a função da ideologia é tornar aceitável a dominação da 

burguesia. 

Rafael da Silva Marques (2009) escreve um artigo intitulado Os 

Aparelhos Ideológicos de Estado: Breves considerações sobre a obra de Louis 

Althusser. De acordo com as análises de Marques (2009) a respeito de Althusser, 

a elite burguesa reproduz sua lógica de desigualdade por meio da dominação dos 

aparelhos ideológicos de Estado. Um destes aparelhos é a escola. Estes 

                                                 
1 Este fragmento de texto faz parte do meu trabalho de conclusão de curso. 
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aparelhos atuam através da ideologia das elites dominantes, com o objetivo de 

manter a propriedade privada e o trabalho assalariado.  É por meio destes 

aparelhos ideológicos, como a escola, que as pessoas vão internalizando 

ideologias de exclusão e desigualdade.  

Na escola esta incorporação da ideologia se dá pela manifestação da lei 

do maior e menor esforço, em que alcançar o sucesso só depende das atividades 

dos alunos. Desta forma, ocorre à reprodução das relações de produção que se 

realizam através da exploração capitalista. Porém, a ideologia que se transmite 

pela escola, mascara estas relações, pois se apresenta como algo neutro, como 

se os professores conduzissem as crianças para a liberdade e moralidade. Desta 

forma, os atingidos por essa ideologia dominante não percebem a influência que 

estão sofrendo. 

 

A EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA E PARA O MERCADO 
DE TRABALHO  

 

Dentro de toda esta problemática citada surge à questão de qual o papel 

que a educação pode desenvolver no que diz respeito à formação dos jovens de 

forma crítica e emancipatória. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), de 1996, Artigo 2º, a finalidade da educação é “o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”.  

A escola moderna se originou acompanhando o desenvolvimento das 

formas de produção de mercadorias. Este processo começou com o surgimento 

da manufatura, que de acordo com Ester Buffa (1995) ocorreu nos séculos XVI e 

XVIII, estágio que era caracterizado pelos trabalhadores parcelares e suas 

ferramentas.  

Este tipo de modo de produção de mercadoria é substituído pela grande 

indústria, estágio em que o trabalhador irá servir as máquinas. Todas estas 

transformações fizeram com que os homens assumissem novas relações, e 
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conseqüentemente também mudaram o tipo de ensino e educação que era 

ofertado.  

Com isso, a manufatura se torna o modelo para a constituição das 

escolas, que segundo Buffa (1995) é construída por meio das propostas de 

Comenius, por exemplo: ensinar rapidamente sem perda de tempo, como também 

o relógio, símbolo da manufatura, se torna modelo para a organização das 

escolas. O livro didático também exerceu um papel importante na construção de 

uma educação padronizada.  

Uma proposta de educação para se cumprir com a função de formar os 

alunos buscando a emancipação e reflexão é trabalhada por F. G. Moriyón (1989), 

em seu livro intitulado Educação Libertária. O autor vai estudar as propostas feitas 

pelos pedagogos anarquistas, que tinham como objetivo formar pessoas 

conscientes que fossem capazes de desmistificar a realidade social, que decidam 

por si próprias e que sejam solidárias.  

Os pensadores anarquistas vão partir dos postulados da Revolução 

Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. De acordo com Moriyón (1989), 

para os anarquistas a educação tem importância impar na transformação da 

sociedade humana, pois “a ignorância é denunciada como o alimento da 

escravidão e a razão é o guia que conduzirá os seres humanos a libertarem-se da 

opressão e da exploração impostas pelo obscurantismo e egoísmo dos 

privilegiados” (1989, p. 14).  

Para isso, a educação precisa propor um ensino que una o trabalho 

intelectual ao manual, ou seja, um ensino integral que desenvolva todas as 

faculdades e habilidades dos jovens.   

Caso contrário o ensino tende a perpetuar as desigualdades sociais já 

recebidas em virtude da classe social a que o jovem é oriundo, e em 

conseqüência formar “trabalhadores intelectuais, cuja missão será ocupar os 

postos diretivos e engrossar as classes dominantes, e trabalhadores braçais, a 

maioria, destinados a realizar os trabalhos básicos, sem possibilidade de participar 

na gestão dos assuntos que os afetam” (MORIYÓN, 1989, p. 23). 
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A discussão em relação ao ensino profissionalizante sempre esteve 

presente no terreno da educação. Esta análise parte dos estudos sobre a 

formação científica, versus a formação para o trabalho. O primeiro tipo de ensino 

seria voltado para a elite, e o segundo para as classes populares. Luna Galano 

Mochcovitch (1988) escreve um livro intitulado Gramsci e a Escola.  

De acordo com as análises da autora, Gramsci se mostrou preocupado 

com a ação dos professores no que diz respeito à elevação da consciência dos 

alunos. Em decorrência, Gramsci era um grande crítico das reformas propostas 

por Giovanni Gentile na Itália, reforma que propunha a distinção entre formação 

intelectual e humanista geral e formação profissional.  

Conforme palavras de Gramsci (apud MOCHCOVITCH, 1988), estas 

escolas são elitistas e discriminatórias, cada grupo tem um tipo de escola própria, 

lugar em que o destino dos alunos e suas futuras atividades já são 

predeterminados, isto é, perpetuar as diferenças sociais e socializar os jovens 

para a lógica da produção capitalista.  

Com isso, se faz necessário garantir ao menos níveis básicos de ensino, 

uma escola única e comum que garanta aos filhos das classes trabalhadoras o 

acesso a uma cultura próxima de suas realidade. Uma escola que possibilite o 

desenvolvimento do caráter: 

 

É, portanto, missão da escola proporcionar às classes subalternas 
uma visão do mundo natural e do mundo social que as ajude a se 
inserir nas relações sociais, políticas e culturais de uma sociedade 
„moderna‟, isto é, uma sociedade em que as relações capitalistas 
estão se expandindo. É preciso conhecer as leis civis e estatais em 
sua evolução histórica para saber, inclusive, que elas podem se 
transformar (MOCHCOVITCH, 1988, p. 63). 

 

De acordo com Mochcovitch (1988), para Gramsci esta escola unitária se 

daria no ensino fundamental e médio, e teria como função a formação que 

possibilite o desenvolvimento total de suas habilidades. 
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O ENSINO INTEGRADO 

  

A partir da perspectiva da formação para o mercado de trabalho 

presente na LDB de 1996, surgem várias discussões em relação ao tipo de ensino 

que deve ser oferecido ao aluno, isto é, que projetos serão criados visando 

contemplar a educação profissional.  Neste campo de estudo científico, três 

autores se destacam.  

São eles Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta e Marise Ramos (2005). 

Estes autores fazem uma análise descrita em um artigo de 2005, que fala sobre as 

políticas de educação profissional no período do governo Lula. Em 2004 foi 

aprovado um decreto de n. 5154 que buscava um ensino médio unitário e 

politécnico, que integraria os princípios da ciência, do trabalho e da cultura.  

Porém, segundo os três autores um ano após a aprovação deste 

decreto que visava à integração entre a educação básica e a profissional, não 

houve mobilização suficiente para objetivar este projeto. Salvo alguns casos 

específicos, como o da Secretaria de Educação do Paraná, que mesmo sem 

receber os recursos do governo, assinou um convênio com o MEC e implementou 

o ensino médio integrado nas escolas da rede com recursos do orçamento 

estadual. 

Uma outra problemática que os autores Frigotto, Ciavatta e Ramos 

(2005) apontam, diz respeito a uma nova concepção político-pedagógica que 

surge com a aprovação do referido decreto que busca a integração do ensino 

médio com a educação profissional. Desta forma, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, não poderiam ser as mesmas que já estão 

definidas.  

O parecer considera que os conteúdos do ensino médio e os da 

educação profissional são de naturezas diversas, esta diferenciação leva a 

separação entre a formação para a cidadania e a formação para o mercado de 

trabalho, ou seja, uma separação entre a formação para o trabalho intelectual e a 

formação para o trabalho técnico e profissional.  Nas palavras dos autores: 
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Devemos perguntar em que bases o projeto de desenvolvimento 
econômico e social do Brasil de hoje supera ou se acomoda à lógica 
da divisão internacional do trabalho que, historicamente, reduz os 
trabalhadores a fatores de produção e, em razão disso, torna sua 
formação um investimento em “capital humano”, psicofísica e 
socialmente adequado à reprodução ampliada do capital 
(FRIGOTTO, CIAVATTA E RAMOS, 2005, p. 1105). 

 

Ainda segundo os autores, a história da educação é marcada por sua 

origem tendo como objetivo a divisão entre a formação para os dirigentes e a 

instrução da classe produtiva. Apenas na metade do século XX o analfabetismo se 

torna uma problemática que culminou na elaboração de políticas de Estado. Em 

relação ao projeto da LDB de 1996 e o Decreto n. 5.154/2004, se pretendia 

consolidar a base unitária do ensino médio, e em decorrência comportar a 

diversidade própria da realidade brasileira (FRIGOTTO, CIAVATTA E RAMOS, 

2009). 

O que se busca então com o Decreto N. 5.154/2004 é integrar a 

educação geral a educação profissional. De acordo com Maria Ciavatta (2009), se 

trata de superar a dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, que 

Gramsci já havia analisado em seus estudos científicos.  

Segundo Ciavatta (2009) o objetivo do ensino integrado seria tornar 

integro o jovem, e prepará-lo para uma leitura completa do mundo, como também 

para a sua atuação como cidadão integrado a sociedade em que vive.   

Para que esse objetivo seja alcançado, é necessário que se insira 

conteúdos e práticas político-pedagógicas que levem em consideração os 

alicerces do pensamento e da produção da vida que não inclua as práticas da 

educação profissional, como também as teorias que formam os jovens para o 

vestibular.  

As análises de Ciavatta (2005) referente à implementação do ensino 

integrado apontam para alguns pressupostos que precisam ser levados em 

consideração, para que seja realizada uma educação integrada e humanizadora. 



 10 

É preciso um projeto social que rompa com a formação a simples preparação para 

o mercado de trabalho. Este projeto também deve incluir a adesão de professores 

e gestores que elaborem processo de ensino-aprendizagem e currículos que 

levem em conta projetos que articulem o geral e o específico, isto é, a teoria e a 

prática dos conteúdos. 

 Outro passo importante é a articulação entre a instituição, alunos e 

seus familiares. Desta forma, a escola levará a uma conscientização dos alunos e 

de seus familiares em relação a suas expectativas e possíveis realizações. Para 

isto é necessário um exercício da formação integrada que fuja do autoritarismo e 

que seja uma ação coletiva, como também é preciso garantia de investimento na 

educação que irão permitir a oferta pública e gratuita do ensino.  

  

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E A PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO PARA O 
TRABALHO / JOVEM E ESCOLA 

 

A pesquisa para a realização deste trabalho foi desenvolvida com a 

turma do 4º ano Integrado do Técnico em Meio Ambiente do Colégio Estadual 

Albino Feijó Sanches, local de realização do estágio de regência do 4º ano do 

curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina.  

Dentre os dezessete alunos que participaram da entrevista, treze 

disseram que não estão trabalhando no momento, quatro alunos estão 

trabalhando exercendo as funções de promotor, balconista, confecção industrial e 

estoquista.  

Quando questionados sobre quais as suas expectativas em relação a 

sua formação no Técnico em Meio Ambiente, e se pretendem trabalhar nesta área 

quando se formar, cinco responderam que pretendem seguir esta profissão, doze 

disseram que mesmo o curso contribuindo com um maior conhecimento, não 

pretendem exercer a profissão.  

Todos os dezessete alunos pretendem prestar vestibular. Destes, cinco 

irão prestar vestibular para áreas correlatas ao técnico em meio ambiente: 
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arquitetura e urbanismo, geografia, agronomia e engenharia ambiental. Sete 

pretendem atuar na área das ciências biológicas, prestando vestibular para os 

cursos de medicina, medicina veterinária, biologia, enfermagem e biomedicina. 

Cindo alunos pretendem fazer respectivamente os cursos de design gráfico, 

ciências contábeis, letras, ciência da computação e artes cênicas.  

Também foi perguntado referente a se o tipo de formação que estão 

recebendo está preparando com sucesso para o mercado de trabalho (em 

especial para exercer a função de técnico em Meio ambiente).  

Doze alunos disseram que sim, mesmo com algumas dificuldades 

apontadas, como grade curricular insuficiente, professores não especializados, 

disciplinas importantes que não foram lecionadas, falta de um laboratório de 

pesquisa e estágio curricular não remunerado. Quatro jovens apontaram que 

devido às problemáticas do curso e também por precisar de uma maior 

especialização, não se sentem preparados para exercer esta profissão e atuar no 

mercado de trabalho.  

Após se formarem, os jovens do Ensino Integrado irão se deparar com 

uma realidade estrutural marcada intensamente pela questão do desemprego. 

Segundo a autora Nadya Araújo Guimarães (2002) em seu artigo Por uma 

Sociologia do desemprego, nos tempos atuais o taxa de desemprego aumenta 

cada vez mais e atinge os indivíduos de acordo com o sexo, idade, categoria 

profissional e escolaridade. Sendo assim, o desemprego está fortemente seletivo, 

pois as chances de emprego estão distribuídas de forma desigual entre os 

diferentes grupos sociais. 

 Ainda segundo a autora Guimarães (2002), nas relações de trabalho foi 

submetida à elevada instabilidade no emprego, situação decorrente de muitas 

problemáticas, entre elas a falta de qualidade da rede escolar pública, o que leva a 

baixa escolaridade da população.  

Na formação profissional não foi difundida e idéia de qualificação, como 

também não houve um forte envolvimento empresarial com esta formação, 

trabalhando dentre muitas questões, o treinamento desta mão de obra.  
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Uma pesquisa realizada por Maria Teresa Canesin Guimarães (2002), 

aplicada aos jovens de Goiânia, demonstrou que grande parte da juventude nessa 

localidade se encontram em condições de trabalho precário. De acordo com os 

dados de suas pesquisas:   

 

48% dos jovens entrevistados encontram-se empregados e 27,6% 
estão desempregados; os demais nunca trabalharam ou encontram-
se procurando o primeiro emprego [...] o contingente de jovens que 
se encontram trabalhando e são assalariados é constituído por 
76,1% dos entrevistados; destes, 40,5% não possuem carteira 
assinada. Do total dos jovens que estão trabalhando, 34,3% têm 
renda mensal inferior a um salário mínimo e 33,9% atingem 
rendimentos entre um a dois salários mínimos. Apenas 35,3% 
destes jovens trabalham oito horas diárias; 28% cumprem uma 
jornada diária de trabalho superior a oito horas, a carga horária de 
trabalho máxima, segundo a legislação trabalhista (GUIMARÃES, 
2002, p. 297). 

 

Para Guimarães (2002) a escola exerce um papel importante na 

formação da juventude para as relações com o trabalho, contribuindo para a 

sociabilidade e construção da identidade da juventude.   

No questionário respondido pelos dezessete alunos do 4º ano Integrado 

do Técnico em Meio Ambiente, foi perguntado se a formação que eles estão 

recebendo está preparando para exercer satisfatoriamente a cidadania. Todos os 

entrevistados disseram que consideram estar recebendo uma formação para a 

cidadania, pois o curso os ajudou a olhar de forma diferente para a sociedade, 

percebendo seus problemas e preservando o meio ambiente.  

Quando questionados sobre o que significa exercer a cidadania, 

quatorze alunos disseram que ser cidadão é exercer seus direitos e deveres, e 03 

alunos apontaram para o fato de poder analisar criticamente a realidade social, 

participar e opinar ativamente na vida política do país.  

No parecer de Kelly Cristine Corrêa da Silva Mota (2005)2 para que tipo 

de cidadania os jovens estão sendo formados, em uma de suas pesquisas 

                                                 
2 Este fragmento de texto faz parte do meu trabalho de conclusão de curso. 
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realizadas para construção do seu artigo, a autora entrevistou uma professora que 

comentou que a importância da Sociologia na formação para a cidadania se faz a 

partir da noção de direitos e deveres.  

De acordo com as análises de Mota (2005) esta perspectiva de colocar 

a sociologia como sendo fundamental para os jovens saberem da existência 

desses direitos e deveres, reduz a cidadania à mera condição legal, limitada ao 

nível institucional e formal. Mas do que esta visão jurídica, a cidadania envolve 

valores e práticas presentes na vivência e cotidiano dos alunos.  

Em suas análises em relação à formação para a cidadania, Mota (2005) 

comenta que segundo os estudos de Dagnino, Ribeiro e Eggert, muitos 

professores de Sociologia tendem a trabalhar a cidadania na perspectiva formal, 

isto é, pelos direitos e deveres. Porém, a cidadania ultrapassa esse terreno, 

envolve práticas no cotidiano das pessoas.  É trabalhando estas práticas, que o 

professor irá levar os jovens a uma maior participação da vida política de seu país. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

A educação inserida no sistema capitalismo, devido às lógicas de 

flexibilização, dinâmica, competição e produção, cumpre com algumas finalidades 

como a própria LDB (1996) cita em relação à formação do Sistema de Educação 

dever ser voltada a formação para o mercado de trabalho e para a cidadania. De 

acordo com Saes (1998) com o desenvolvimento do neoliberalismo a educação 

passou a ser voltada para a reestruturação produtiva do país. 

A educação dentro do capital adquire as características que dizem 

respeito às desigualdades sociais. István Mészáros (2005)3 escreve um livro 

intitulado A educação para além do capital. Neste livro o autor comenta que a 

educação dentro da lógica capitalista obtém o papel de fazer com que as práticas 

educacionais da sociedade se voltem para cumprir com algumas mudanças no 

que diz respeito a corrigir alguns detalhes defeituosos da estrutura capitalista. 

                                                 
3
 Este fragmento de texto faz parte do meu trabalho de conclusão de curso. 
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Estes detalhes são corridos com o objetivo de evitar e não legitimar o conflito entre 

as classes do sistema, cumprindo com os interesses materiais dos grupos 

dominantes de fazer com que sua dominação apareça sempre de forma 

incontestável.  

A educação formal dentro deste sistema, segundo o autor (2005), 

transmite valores que tem como função legitimar os interesses da classe 

dominante como única alternativa à gestão da sociedade, como se fosse uma 

ordem natural e inalterável.  

Dessa forma, os indivíduos internalizam estes valores transmitidos e 

tomam para si a metas de reprodução do sistema. Com isso, as soluções no 

âmbito da educação não devem ser formais e sim essenciais, abarcando a 

totalidade das práticas educacionais e substituindo as formas presentes de 

internalização por alternativas concretas e abrangentes em relação a reivindicar 

uma educação plena para toda a vida. Isto é, uma educação emancipadora que 

abranja uma prática que envolva tanto a política como a cultura de forma igual 

para todos. 

 Dentro desta perspectiva aparece o decreto n. 5.154/2004 com o 

objetivo de inserir uma nova concepção de ensino médio e educação profissional 

e tecnológica. O Ensino Médio Integrado, possue a função de formar os jovens 

para executar profissões técnicas, ou seja, uma educação profissional integrada a 

educação básica.  

Esta discussão referente ao ensino profissionalizante sempre esteve 

presente nos estudos sobre da educação. Esta análise parte dos pressuposto em 

relação à formação científica versus a formação para o trabalho. De acordo com 

Mochcovitch (1988) em suas análises sobre Gramsci, este autor sugere que é 

preciso que haja uma escola única e comum que garanta aos filhos das classes 

trabalhadoras o acesso a uma cultura próxima de suas realidade. Esta teria como 

função a formação que possibilite o desenvolvimento total das habilidades dos 

alunos.  

Para Ciavatta (2005), o Ensino Integrado é uma tentativa de superar a 

dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual. Porém, para se alcançar 
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esta finalidade é preciso que seja realizada uma educação integrada e 

humanizadora, isto é, um projeto social que rompa com a formação a simples 

preparação para o mercado de trabalho.  

De acordo com a entrevista realizada com os dezessete aluno do 4º ano 

Integrado do Técnico em Meio Ambiente do Colégio Estadual Albino Feijó 

Sanches, nas respostas dessa juventude foi possível verificar que eles consideram 

que existem várias problemáticas nesse tipo de ensino, como grade curricular 

insuficiente, professores não especializados, disciplinas importantes que não 

foram lecionadas, falta de um laboratório de pesquisa e estágio curricular não 

remunerado. Porém, mesmo não pretendendo atuar na área, a maior parte 

considera que é uma boa oportunidade para adquirir novos conhecimentos e atuar 

no mercado de trabalho após se formar no Ensino Médio.   

Nos estudos científicos referente à juventude e o mercado de trabalho, é 

possível verificar que mesmo com esta posição positiva desses jovens 

entrevistados frente ao seu futuro profissional, existem várias problemáticas 

presentes na estrutura capitalista que vão dificultar muito a sua entrada nesse 

mercado de trabalho.  

Começando pelas análises já citadas por Ciavatta (2005), em relação à 

necessidade da elaboração de um projeto que inclua a adesão de professores e 

gestores para elaborar um processo de ensino-aprendizagem e currículos que 

levem em conta projetos que articulem o geral e o específico, isto é, a teoria e a 

prática dos conteúdos. Algo que segundo as respostas dos alunos em relação às 

problemáticas encontradas no Ensino Integrado, não está acontecendo hoje na 

realidade do sistema de educação.   

Outra questão diz respeito à posição de Guimarães (2002) ao dizer que 

nos tempos atuais o taxa de desemprego aumenta cada vez mais e atinge os 

indivíduos de acordo com o sexo, idade, categoria profissional e escolaridade. 

Sendo assim, os jovens do Ensino Integrado irão se deparar com uma realidade 

estrutural marcada intensamente pela questão do desemprego. 
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Uma outra discussão importante é à formação para a cidadania. Todos 

os alunos entrevistados disseram que consideram estar recebendo uma formação 

para exercer a cidadania.  

Quando perguntado o que significa cidadania para eles, a maioria disse 

que se resume em exercer seus direitos e deveres. Somente 03 alunos disseram 

que ser cidadão é usar de criticidade para analisar os fatos existentes na 

sociedade, como também participar ativamente da vida política do país.  

As respostas desses jovens apontam para o fato da educação formar 

para exercer uma cidadania tendo em vista somente esta forma jurídica, ou seja, 

noção de deveres e direitos. Para Mota (2005), mas do que esta visão jurídica, a 

cidadania envolve valores e práticas presentes na vivência e cotidiano dos alunos. 

Sendo assim, trabalhando estas práticas, o professor irá levar os jovens a uma 

maior participação na vida política de seu país. 
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