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Um recorte necessário: o ensino médio integrado 
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O que vem acontecendo nos planos legal e político?



Busca da educação pública, gratuita, laica e de 

qualidade socialmente referenciada como direito 

igualitário de todos.

Educação baseada na concepção de formação 

humana integral, tendo como eixo estruturante a 

integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, 

considerando o trabalho como princípio educativo.

A educação que considera as diversidades, pois escola 

unitária não significa escola única.

Pressupostos



A posição hegemônica

•Centralidade na dimensão econômica 

(supremacia dos mercados sobre os seres 

humanos – consumidor ao invés de cidadão)

•Concentração de riqueza;

•Reestruturação produtiva, precarização do 

trabalho

•Empregabilidade como responsabilidade 

dos indivíduos.

A sociedade atual: projetos em disputa 



Outra sociedade possível

•Centralidade na dimensão humana, sem 

ignorar as exigências da produção 

econômica, como campo de onde os sujeitos 

sociais retiram os meios de vida

•Compromisso com igualdade social

•Garantia de direitos sociais

•Educação pública, gratuita, laica e de 

qualidade como direito igualitário de todos 

(gestão democrática da educação)

A sociedade atual: projetos em disputa 



Panorama educacional brasileiro

No ensino fundamental

•97% das crianças e adolescentes dos 7/14 anos 

estão na escola, mas persistem os problemas de 

qualidade e a dualidade entre o público e o privado 

(Censo escolar 2009);

•87,2% da matrícula está na escola pública (Censo 

escolar 2009);

•Evasão de 7,5% - regular – (PNAD, 2006). Na EJA 

é bem maior (cerca de 30%).



Panorama educacional brasileiro

 Matrícula no ensino fundamental por dependência 

administrativa

Fonte: elaboração nossa, a partir de INEP/Censo Escolar 2009

Dependência 

administrativa

“Regular” EJA EJA

Integrada à 

educação 

profissional

Ensino 

Fundamental 

(total)

Brasil 31.705.528 3.094.524 3.628 34.803.680

Federal 25.005 798 55 25.858

Estadual 10.572.496 1.218.190 1.559 11.792.245

Municipal 17.329.638 1.832.764 1.766 19.164.168

Privada 3.778.389 42.772 248 3.821.409



Panorama educacional brasileiro

No Ensino Médio

•Apenas 44% dos jovens entre 15 e 17 anos estão 

matriculados no ensino médio; persistem os demais 

problemas no ensino fundamental (Censo escolar 

;(2009

•88,6% da matrícula está na escola pública (Censo 

Escolar de 2009);

•Evasão de 15,3% (PNAD, 2006)



Panorama educacional brasileiro

 Matrícula no ensino médio por dependência administrativa

Fonte: elaboração nossa, a partir de INEP/Censo Escolar 2009

Dependên

cia

administra

tiva

Regular EJA (Total-

propedêutico)

Normal

(Form. 

Prof.)

Integrado à EP Total

Geral

Regular EJA

Brasil 7.966.794 1.566.808 9.533.602 194.535 175.831 19.533 9.923.501

Federal 29.040 11.690 40.730 - 61.313 10.883 112.926 

Estadual 6.914.978 1.401.166 8.316.144 163.482 84.560 4.327 8.568.513 

Municipal 79.922 53.706 133.628 22.537 8.321 66 164.552 

Privada 942.854 100.246 1.043.100 8.516 21.637 4.257 1.077.510 



 Educação superior: Evolução das matrículas nos cursos de 

graduação de 1994 a 2006

Fonte: elaboração nossa a partir de INEP/Censo da Ed. superior 2006

Ano Total Público Privado

1994 1.661.034 (41,6%) 690.450 (58,4%) 970.584

1998 2.125.958 (37,9%) 804.729 (62,1%) 1.321.229

2002 3.479.913 (30,2%) 1.051.655 (69,8%) 2.428.258

2003 3.887.022 (29,2%) 1.136.370 (70,8%) 2.750.652

2004 4.163.733 (30%) 1.178.328 (70%) 2.985.405

2005 4.453.156 (26,8%) 1.192.189 (73,2%) 3.260.967

2006 4.676.646 (25,9%) 1.209.304 (74,1%) 3.467.342

2007 4.880.381 1.240.968 (25.4%) 3.639.413 (74,6%)

2008 5.080.056 1.273.865 (25,1%) 3.806.391 (74,9%)

Panorama educacional brasileiro



Diante dessa realidade, das possibilidades e dos 

limites de uma sociedade extremamente 

desigual, o que é prioritário?

Que ações de curto, de médio e de longo prazo 

são necessárias à sua concretização? Como 

efetivá-las?



Ensino médio integrado (integrado ou não à EP): 

concepção

- A partir de Ramos (2004; 2005; 2007), Silva; Moura; 

Baracho; e Pereira (2007), Brasil (2007) e NUPED (2008) -

Formação humana integral

Integração entre trabalho; ciência e tecnologia; e 

cultura (dimensões indissociáveis)



A partir de Ramos (2004; 2005; 2007) e NUPED (2008)

• Trabalho - mediação de primeira ordem entre o ser 

humano e a natureza. Elemento central na produção 

da existência humana

• Conhecimento - produção do pensamento em que se 

percebem e se representam as relações constitutivas 

e estruturantes da realidade – relação de saberes

Ensino médio integrado (integrado ou não à EP):

concepção



Ciência – conhecimento sistematizado e 

intencionalmente expresso como conceitos que 

representam as relações determinadas e 

apreendidas da realidade considerada. Força 

produtiva 

Tecnologia - mediação entre ciência e produção. 

Força produtiva.

• Além disso, mais que força material da 

produção, a tecnologia é uma construção 

social

Ensino médio integrado (integrado ou não à EP):

concepção



Cultura - processo de produção de expressões 

materiais, símbolos, representações e significados 

que correspondem a valores éticos, políticos e 

estéticos que orientam as normas de conduta de 

uma sociedade

Ensino médio integrado (integrado ou não à EP):

concepção



Ensino médio integrado (integrado ou não à EP): 

princípios fundamentais

Homens e mulheres como seres histórico-sociais, 

portanto, capazes de transformar a realidade

Trabalho como princípio educativo (permite a 

compreensão do significado econômico, social, 

histórico, político e cultural das Ciências e das Artes)



Ensino médio integrado (integrado ou não à EP): 

princípios fundamentais

A pesquisa como princípio pedagógico (construção 

da autonomia intelectual)

A realidade concreta como uma totalidade, síntese 

das múltiplas relações

Interdisciplinaridade



A materialização dessa concepção e desses 

princípios, contribuirá:

•Para o rompimento da dualidade estrutural entre 

formação  geral/cultura geral e formação 

profissional/cultura técnica – tecnológica;

•Para a formação integral dos sujeitos;

•Para que os trabalhadores tenham 

domínio/conhecimento sobre o que produzem;

•Para alterar a relação capital/trabalho em favor dos 

que (sobre)vivem do próprio trabalho.

Ensino médio integrado (integrado ou não à EP):

porque essa concepção e esses princípios?



Ensino médio integrado (integrado ou não à EP): 

algumas condições necessárias à qualidade das 

ofertas

Adequação do PPP das escolas

Definição/materialização do custo-aluno-qualidade

A existência de quadro docente efetivo e 

permanente, adequadamente formado e com 

apropriadas condições de trabalho (incluindo a 

dedicação exclusiva);

Reorganização dos tempos e espaços de atuação 

docente

Formação continuada dos profissionais (docentes, 

técnico-administrativos e gestores)



Ensino médio integrado (integrado ou não à EP): 

algumas condições necessárias à qualidade das 

ofertas

Adequação da infraestrutura física das escolas

Avaliação permanente do desenvolvimento dos 

cursos visando aperfeiçoá-los;

Organização curricular específica para a 

modalidade EJA;

Discussão e aprovação dos cursos pelos 

colegiados competentes.



Tomando por base os pressupostos de caráter 

teórico-político aqui apresentados e discutidos, 

o que vem acontecendo no plano legal e 

político e como essas dimensões se estão 

materializando na prática?



Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver 

o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-

lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. (grifos meus)

A educação básica segundo a atual LDB: Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio



A CF de 1988 só considerou obrigatório o EF 

Como a educação básica, que abrange o EM, pode ser 

indispensável a todos os cidadãos? (A Educação 

Infantil e a EJA também ficaram de fora!!!)

O Decreto n° 2.208/1997 determinou a separação 

obrigatória entre EM e EP (1997 a 2004). 

A Portaria n° 646/1997 – MEC determinou: 

Art. 3º - As instituições federais de educação tecnológica 

ficam autorizadas a manter ensino médio, com matrícula 

independente da educação profissional, oferecendo o 

máximo de 50% do total de vagas oferecidas para os 

cursos regulares em 1997, observando o disposto na Lei 

nº 9394/96. (inconstitucional, mas foi plenamente vigente !!!)

Enquanto isso ...

Nos anos 1990 ...



O Decreto n° 5.154/2004 estabelece a possibilidade de 

integração EM/EP, mas falta política indutora do MEC para 

torná-lo política pública (desarticulação interna e externa). 

Poucos estados avançaram na construção da política 

pública. Nem a própria rede federal de EPT assumiu 

integralmente o EMI como prioridade.

O Programa Brasil Profissionalizado (2007) tenta 

potencializar o EMI nas redes estaduais, mas esbarra nas 

dificuldades político-administrativas do pacto federativo mal 

resolvido. (por exemplo: quadro de professores para a 

educação profissional?)

Nos anos 2000 ...



O Decreto n° 5.478/2005 cria o Proeja potencializando o 

EMI na modalidade EJA, mas tem graves problemas de 

forma e de conteúdo.

 Documentos Base do Proeja e Decreto n° 5.840/2006 

minimizam vários problemas do Decreto original (carga 

horária, inclusão de estados e municípios, pesquisa, 

formação de professores etc.) 

 O Programa Mais Educação (a partir de 2008) busca 

ampliar a jornada escolar com atividades optativas em 

vários macrocampos, mas falta a definição clara de uma 

concepção educacional e de uma vinculação mais efetiva 

com o PPP das escolas. (pode tudo??)

Nos anos 2000 ...



2009 - A Emenda Constitucional  n°59

Art. 1º Os incisos I e VII do art. 208 da Constituição 

Federal, passam a vigorar com as seguintes 

alterações:

“Art.208.....................................................................

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os 

que a ela não tiveram acesso na idade própria; (NR) 

....

•Avanço importante, mas mitigado. Direito garantido por 

faixa etária ao invés de ser por nível/etapa educacional: e 

a distorção idade-série? e o público da EJA? (para eles a 

oferta não é obrigatória!!!)

Os movimentos mais recentes – 2009, 2010 e 2011



2010 - Propostas de novas diretrizes para o EM e para a 

EP no CNE

•EP – retoma os princípios dos anos 1990; mobilização, 

principalmente da rede federal de EPT e de 

pesquisadores (GTs Trabalho e Educação e EJA da 

ANPEd), produzindo-se, com colaboração da SETEC, 

um documento alternativo; CNE/2011 produz nova 

proposta que absorve poucas contribuições do 

documento alternativo, mas mantém a essência do 

original (competências para a empregabilidade).

•EM – o mesmo grupo que atuou nas diretrizes da EP 

propôs um documento relativo ao Parecer e às DCN 

para o EM. A essência desse documento foi incorporada 

e aprovada no CNE no dia 05/05/2011, embora ainda 

persistam alguns problemas, principalmente na EJA.

Os movimentos mais recentes – 2009, 2010 e 2011



PL 8.035/2010 – Novo PNE

•Desconsidera avanços do Documento Final da CONAE, 

principalmente, no que se refere ao financiamento e

•Aprofunda os retrocessos desse Documento, 

principalmente, no que se refere ao caráter privatizante 

que assume em todos os níveis e etapas da educação.

PRONATEC – Privatização do ensino técnico. Compra de 

vagasnoSistema“S”eemoutrasempresasprivadas.

Resolverá o dilema dos estados que aderiram ao Brasil 

Profissionalizado, mas que não têm professores da 

educação profissional nem querem constituir esses quadros 

(a maioria), interferindo direta e negativamente na 

possibilidade de constituir o EMI como política pública.

Os movimentos mais recentes – 2009, 2010 e 2011



•Proposta de PL do PRONATEC

Art. 6° - Para cumprir os objetivos do PRONATEC, a União 

fica autorizada a creditar diretamente às instituições de 

educação profissional e tecnológica das redes públicas ou 

dos sistemas nacionais da aprendizagem o valor 

correspondente às bolsas-formação de que trata o art. 4°, 

inciso IV, desta Lei, sem necessidade de convênio, acordo, 

contrato, ajuste ou instrumento congêneres, observada a 

obrigatoriedade de prestação de contas da aplicação dos 

recursos. (grifo meu)

Art. 4° ....

§1° A bolsa-formação prevista no inciso IV, alínea a, será 

destinada ao aluno regularmente matriculado no ensino 

médio público, para cursos de formação profissional técnica 

de nível médio, na modalidade concomitante. (grifo meu) 

Os movimentos mais recentes – 2009, 2010 e 2011



EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL 

MÉDIO

Documento apreciado e aprovado pelos participantes do Colóquio “A Produção 

do Conhecimento da Educação Profissional”, promovido pelo IFRN, realizado 

no Campus Natal – Cidade Alta, Natal, RN, nos dias 19 e 20 de maio de 2011.   

Nós, educadores do campo TRABALHO E EDUCAÇÃO, que participamos da 

elaboração do documento alternativo* à proposta do Conselho Nacional de 

Educação (CNE),“DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO”,considerando 

a apresentação e aprovação próxima dessa matéria pelo CNE, tornamos público 

que o documento que está em apreciação por este Conselho expressa uma 

concepção restrita da relação entre o Ensino Médio e a Educação Profissional:

Não contempla os pressupostos e objetivos das DCNs para o Ensino Médio, 

aprovadas recentemente, pelo CNE.

Fortalece a separação entre o Ensino Médio e a Educação Profissional 

estabelecida pelo Decreto 2.208/97 já revogado.

Os movimentos mais recentes – 2009, 2010 e 2011



... continuação

Não incorpora os pressupostos filosóficos e educacionais que sustentam a 

formação integrada prevista pelo Decreto n. 5.154/04.

Enfatiza a centralidade da educação profissional na dimensão econômica, 

tomando o mercado como instrumento regulador da sociabilidade humana.

Baseia-se no currículo centrado na pedagogia das competências.

Aponta para uma organização curricular fragmentada, caracterizada pelas saídas 

intermediárias, implicando na precarização da formação.

Diante disso, reiteramos os conceitos e concepções do documento alternativo 

elaborado pelo GT instituído pela SETEC:

Centralidade no ser humano e em suas relações com a natureza, sem ignorar as 

exigências da produção econômica, como campo de onde os sujeitos sociais 

retiram os meios de vida

Formação que aponta para a superação da dualidade histórica entre formação 

básica e formação profissional 

Currículo centrado na concepção de formação humana integral, tendo como 

eixo estruturante a integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, 

baseando-se no trabalho como princípio educativo e, dentre outros, nos 

seguintes fundamentos pedagógicos:

Os movimentos mais recentes – 2009, 2010 e 2011



... continuação

Construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico

Pesquisa como princípio pedagógico

Articulação com o desenvolvimento sócio-econômico e a educação 

ambiental

Para viabilizar a materialização dessa concepção é necessário a implementação 

de políticas públicas que garantam:

A existência de quadro docente permanente, adequadamente formado e com 

apropriadas condições de trabalho.

Ofinanciamento para a manutenção e o desenvolvimento da educação 

profissional pública estatal, gratuita e de qualidade socialmente referenciada.

O aperfeiçoamento do regime de colaboração entre os entes federados.

Natal, 20 de maio de 2011

Dante Henrique Moura; Domingos Leite Filho; Lucília Regina Machado; Maria 

Ciavatta; Maria Margarida Machado; Marise Ramos; Nilva Schroeder 

Os movimentos mais recentes – 2009, 2010 e 2011



Reunião na SETEC no dia 23/05/2011

Decisão de fazer articulação no âmbito do MEC visando 

retirar da pauta de votação o parecer do Conselheiro 

Cordão (compromisso do secretário da SETEC e do 

ministro no sentido de fazer essa articulação)

Os movimentos mais recentes – 2009, 2010 e 2011



Diante desse quadro, ratifica-se que o problema a ser 

enfrentado é, essencialmente, político, pois no campo 

conceitual não há grandes dificuldades de convergência 

entre formação humana integral, educação integral e 

ampliação da jornada escolar, desde que orientadas pelos 

princípios já discutidos.

Para continuar o debate ...



Conclui-se, na esfera das políticas públicas voltadas à 

garantia educação pública, gratuita, laica e de qualidade 

socialmente referenciada como direito igualitário de todos, 

na perspectiva da formação integral, que:

•nos anos 1990 houve uma extrema regressão

•nos anos 2000 houve alguns avanços, principalmente, 

nos marcos teórico-conceituais e legais e em algumas 

práticas 

•no final dos anos 2000 e início desta década, 

contraditoriamente, identificam-se alguns avanços em 

meio a uma nova fase de regressão (vide PLs do PNE e 

do PRONATEC)

Para continuar o debate ...



Entretanto, não podemos desanimar, pois como ensina Florestan 

Fernandes: 

A história nunca se fecha por si mesma e nunca se fecha para 

sempre. São os homens, em grupos e confrontando-se como classes 

em conflito, que ´fecham´ ou ´abrem´ os circuitos da história

Tampouco podemos fraquejar, conforme também ensina Paulo Freire:

Não sou esperançoso por pura teimosia mas por imperativo 

existencial e histórico. Não quero dizer, porém, que, porque, 

esperançoso, atribuo à minha esperança o poder de transformar a 

realidade e, assim convencido, parto para o embate sem levar em 

consideração os dados concretos, materiais, afirmando que minha 

esperança basta. Minha esperança é necessária mas não é suficiente. 

Ela só, não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. 

Precisamos de esperança crítica, como o peixe necessita da água 

despoluída.

Para continuar o debate ...


