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JOVENS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE O LEGAL E O QUANTITATIVO E POR FORA OS 

SONHOS DA JUVENTUDE 

 
Adriana Aparecida de Souza1  

Dante Henrique de Moura2  
 
RESUMO: Refletimos, nessa comunicação, sobre os jovens na educação profissional, 
entendendo por juventude uma fase do ciclo da vida que culmina com o processo de socialização 
dos sujeitos para a vida adulta, pois os prepara para a produção e reprodução da vida em 
sociedade (ABRAMO, 2005). Objetivamos construir uma discussão fundamentada no que seja 
juventude e jovens, observando as implicações da legislação que regulamenta a educação 
profissional de nível médio no Brasil para esses sujeitos. A reflexão ampara-se em autores que 
tem seus estudos vinculados à pesquisa histórico-crítica e com visão dialética da dinâmica social, 
inclusive de suas políticas norteadas por dados quantitativos que dão conta da quantidade de 
jovens matriculados na educação profissional de nível médio e daqueles que estão fora da 
escola. Consideramos que, apesar de nos últimos anos algumas políticas terem garantido o 
direito à educação e ao trabalho para esses jovens, há um grande contingente fora da escola, 
principalmente da educação profissional, o que retira da juventude o sonho de melhorias de 
suas condições de vida material e de existência. 
 
Palavras-chave: Juventude; Educação Profissional, Direitos. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Nessa comunicação, refletimos sobre o acesso dos jovens a educação profissional. E 
nesse sentido, fundamentamos no conceito de juventude, observando as implicações da 
legislação que regulamenta a educação profissional de nível médio no Brasil para esses sujeitos. 
A reflexão ampara-se em autores como Moura (2008) e Frigotto (2001) que tem seus estudos 
vinculados à pesquisa histórico-crítica e com visão dialética da dinâmica social. Logo analisamos 
as políticas da educação profissional norteadas por dados quantitativos que dão conta da 
quantidade de jovens matriculados na educação profissional de nível médio e daqueles que 
estão fora da escola.  

A metodologia adotada no nosso estudo é a pesquisa bibliográfica, em que é debatido o 
conceito de juventude, de políticas educacionais e em específico as políticas para educação 
profissional de nível médio, delineando o papel do Estado no atendimento das garantias legais, 
no sentido de analisar a democratização do acesso a educação profissional. 

Também é mobilizada a pesquisa documental e, nesse sentido, uma análise dos 
fundamentos da educação e suas políticas de acesso a partir dos documentos legais como o 
Estatuto da Juventude e o Plano Nacional da Educação. Dados do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, que envolvam a temática, também são analisados.  

Consideramos que, apesar de nos últimos anos algumas políticas terem garantido o 
direito à educação para esses jovens, há um grande contingente fora da escola, principalmente 
da educação profissional, o que retira da juventude o sonho de melhorias de suas condições de 
vida material e de existência. 

 

                                                           
1 Doutora em Ciências Sociais - PPGEP/IFRN - drycacyda@yahoo.com.br 
2 Doutor em Educação - PPGEP/IFRN - dantemoura2014@gmail.com 

mailto:drycacyda@yahoo.com.br
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2 DISCUSSÃO 
  

Entende-se que o conceito de juventude envolve todo um contexto histórico social e 
cultural da experiência humana. Logo, uma parte importante do processo de construção da 
identidade dos sujeitos em sua individualidade e também em coletividade, bem como, todo um 
conjunto geracional estabelecido no contexto das sociedades. (BOURDIEU, 1983; DARYELL, 
2003; BELLUZZO, VICTORINO, 2004).  

Dessa forma, entendemos que a juventude é uma etapa do ciclo da vida na qual culmina 
o processo de socialização dos sujeitos, pois prepara o indivíduo para a produção e reprodução 
da vida em sociedade (ABRAMO, 2005). Essa concepção tem influência muito forte nas 
sociedades ocidentais, arquitetada sobre pilares capitalistas em que a entrada no mundo do 
trabalho/emprego é questão sine qua non dos projetos de vida dos sujeitos sociais. Esse aspecto 
apresenta uma relação circular de fortalecimento mútuo com as políticas públicas, 
especialmente as de educação, trabalho e de renda. 

Nesse contexto a sociedade brasileira enfrenta na atualidade uma crise na forma de 
educar e compreender a relação entre formação/educação no processo de socialização de 
instituições sociais como a escola. Portanto, acreditamos que é imperativo a constituição de 
políticas públicas estruturantes para a juventude brasileira e que essas se coadunem à prática 
social dos jovens como forma de se expressarem no mundo social, garantindo-lhes o direito ao 
trabalho como forma ontocriativa da existência (SAVIANI, 1994).  

Essa realidade se apresenta enfática na segunda metade do século XX, durante o golpe 
civil/militar, de 1964, com a criação da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), 
identificou-se um processo de ampliação da presença estatal na formação da política social que 
caracterizou o período autoritário pós-1964, quando os interesses das comunidades foram 
excluídos dos processos decisórios e submetidos a um controle sistemático. Esses guiados nos 
princípios da doutrina de segurança nacional, preconizada pela Escola Superior de Guerra (ESG). 
(EVANGELISTA, 2007, p. 10).  

Nessa lógica, a educação profissional passou a ser compulsória ao 2º Grau (GERMANO, 
1995). Em 1971, a Lei nº 5.692/71 – Lei da Reforma de Ensino de 1º e 2º Graus – estruturou o 
ensino em 1º e 2º Graus, unificando as quatro séries do antigo ensino primário às quatro séries 
do ensino ginasial, consolidando o 1º Grau de oito anos de duração. Na prática, em 
conformidade com Francisco Filho (2001, p. 118), não funcionou, pois “os professores 
permaneciam separados dividindo até mesmo a sala dos professores [...] não havia integração”. 
No que concerne ao 2º Grau, a referida lei estabelecia a obrigatoriedade da formação 
profissional. No entanto, baseado nos ensinamentos do mencionado autor observa-se que:  
 

as escolas públicas não tinham as condições mínimas para promover tal 
profissionalização, faltava pessoal especializado, condições materiais e físicas. As 
escolas particulares, acostumadas na preparação da elite para as grandes universidades 
criaram um sistema para burlar a lei; constava nos seus currículos e programas a base 
profissional exigida, mas na prática trabalhavam os conteúdos à maneira antiga, 
atendendo às exigências dos grandes vestibulares. (2001, p. 118). 

 
Pode-se apreender que em todo o processo histórico da sociedade brasileira foi 

caracterizado ou delegado aos jovens pobres a responsabilidade pela violência, crime e 
vadiagem. Desconhecendo que essa situação é influenciada pela desigualdade social, pela 
exclusão da classe trabalhadora dos bens de cidadania, e por um sistema capitalista _ excludente 
e perverso _, legitimado pelo Estado capitalista brasileiro. Esse descaso com os jovens foi 
fundado no que se denomina de violência juvenil e que assume diferentes feições: crime 
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organizado, guerra do tráfico, arrastões, entre outras. Nessa conjuntura, os jovens passam a ser 
protagonistas e também vítimas da violência que vem sendo construída historicamente. 

Nesse sentido, Abramovay e Feffermann (2014) destacam que a relação de dominação 
no cotidiano dos jovens é marcada pela busca de um lugar no grupo, e muitas vezes, esse se 
encontra no tráfico de drogas, um lugar de destaque no contexto de vida dos jovens da periferia 
das grandes cidades. Reproduzindo assim, na cultura do tráfico de drogas. Logo, a relação de 
dominação a que são submetidos na sociedade ao mesmo tempo que mostra como a falta de 
educação e de trabalho ou de formação para o trabalho afeta negativamente a vida desses 
jovens. 

A concepção sobre os jovens passa a ser associada a categorias como rebeldia, aventura 
e falta de interesse, condição que é acirrada quando alguns grupos juvenis expressam atitudes 
que podem ressignificar normas e padrões sociais vigentes. No Brasil há um crescente número 
de adolescentes em conflito com a lei como se pode identificar na pesquisa realizada por 
Evangelista (2007) que mostra o número de adolescentes infratores internados para cumprir 
medidas socioeducativas. Ainda de acordo com esse autor, em uma pesquisa divulgada pela 
Secretaria de Direitos Humanos (SEDH) o total de internos no sistema socioeducativo cresceu 
28% entre 2002 e 2006, período investigado pelo autor. Isso de acordo com o autor significa que 
havia, no Brasil, nesse período 15.426 jovens cumprindo pena com algum tipo de restrição, dos 
quais 68%, em regime de internação. A violência constitui, assim, nesta perspectiva, toda uma 
justificativa, que se institucionaliza nas ações de forma cristalizada.  

Essa é uma problemática que tem relação direta ou indireta com a falta de uma 
educação profissional com qualidade referenciada para esses jovens. Essa afirmação corrobora 
resultados de estudos que reconhecem que os valores e costumes de uma sociedade 
influenciam a construção de comportamentos violentos, deixando vulneráveis, as crianças e os 
jovens. Sabendo-se que esses afetam seu crescimento e desenvolvimento como seres humanos 
e sociais, portadores de sentido e, de significados construídos nas relações sociais. Vê-se, 
portanto, a necessidade de uma educação no país que reviva os sentidos do trabalho para a 
existência humana.  

Observamos que as políticas educacionais são pedras angulares de um Estado Social, 
conforme reza a Constituição Federal brasileira, promulgada no ano de 1988. Também é mister 
entender que as atuais definições oficiais brasileiras sobre juventude superam as orientações de 
organizações internacionais – para a institucionalidade brasileira, jovem é o indivíduo cuja idade 
está no intervalo entre os 18 e os 29 anos (BRASIL, 2013), enquanto para a Organização das 
Nações Unidas, a juventude contempla dos 18 aos 24 anos. 

As políticas educacionais brasileiras, via de regra, possuem duas inconsistências 
fundamentais:  

 
1) a baixa cobertura, sobretudo nos extremos, no ensino infantil e no ensino técnico-

profissionalizante e superior; e  
2) problema de efetividade, especialmente no que se refere à qualidade do ensino. 
 
Elegemos abordar a primeira inconsistência, pois é fruto dos estudos de revisão de 

procedimentos e de novas políticas ao longo das últimas décadas. Assim, nos anos 1990, a 
expansão das matrículas, com centralidade no ensino fundamental, deu-se pela regulação de 
arranjos federativos que desencadearam um processo de “descentralização induzida” (Cf. 
ARRETCHE, 2005). Nos cursos de ensino médio integrados a EP, a ampliação das matrículas 
ocorre por via expansão da rede federal pelos Institutos Federais (IF), por meio da lei n. 
11.892/2008. 
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Nesse sentido, Moura, Lima Filho e Silva (2015) destacam que essa mudança legal 
garantiu a presença do Estado brasileiro por meio de instituições (IF) reconhecidas como 
instituições de qualidade, dentro das periferias das capitais e em regiões mais afastadas dos 
grandes centros urbanos. Assim, para os autores essa ampliação traz possibilidades para muitos 
brasileiros terem acesso a uma educação de qualidade, posto que, atualmente, são poucas as 
redes estaduais com condições para garantir esse direito à população, apesar de ser 
responsabilidade dos estados a universalização do acesso ao ensino médio.  

Refletir sobre Educação Profissional acarreta a priori que os sujeitos que poderiam ser 
os beneficiários dessa educação – os jovens da classe trabalhadora. Assim, a garantia dos direitos 
à educação pelo Estado brasileiro seria um meio deste respeitar e cumprir a responsabilidade 
de efetivação desse direito, mas isso tem sido um desafio que parece inatingível, contudo, se 
tornou objeto de estudos por intelectuais como: Frigotto (2001); Moura (2008); Trevisan e Belen 
(2008); Secchi (2011) entre outros.  

Desse modo, o texto constitucional relaciona profissionalização e educação com o 
desenvolvimento da pessoa humana, em toda sua potencialidade. Assim sendo, o objetivo da 
profissionalização, por conseguinte, é educacional, posto que além da sua especificidade, 
somamos a essa outros valores que se sobrepõem ao mundo da educação pelo trabalho como 
garantia de bem-estar social dos sujeitos, direcionando-se sua finalidade para o exercício pleno 
da cidadania.  

Nos Arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394/1996 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 
enfatizam que a Educação Profissional deverá tornar o indivíduo apto para a vida produtiva, isto 
é, a escola fornece conhecimentos que tenham alguma utilidade para que o aluno possa engajar-
se profissionalmente e participar da sociedade. A LDB incorpora, assim, o trabalho de forma 
restrita e universal, sendo, desse modo, meio de incentivo à integração da escola à comunidade 
e à vida social. 

Em referência à Educação Profissional, ou preparo para o trabalho, a LDB, mostra que 
a função da escola é preparar os alunos com conhecimentos básicos sobre as profissões e sobre 
as perspectivas para o ingresso no mercado de trabalho. No entanto, os problemas da política 
de formação e qualificação profissional se apresentam em indicadores educacionais do próprio 
governo federal de forma aquém das demandas da sociedade, notadamente da população 
jovem que carece dessa formação como modo de garantia de sua subsistência. Assim, por si 
mesmo o Estado se declara como ineficiente no que tange à garantia desse direito.  

Assim, o Estatuto da Juventude instituído pela Lei n.º 12.852/2013, vem fortalecer não 
apenas o debate sobre as políticas públicas, mas definir em que direcionamento deveriam 
configurar as ações do Estado para os jovens, logo o estatuto define quais são os direitos desses 
sujeitos, informando as garantias, estabelecendo ainda, dentre as garantias já previstas pela 
Constituição, quais são as especificidades da juventude que precisam ser afirmadas. Entretanto, 
ressaltamos que as políticas públicas não têm atendido às demandas dos jovens por educação 
profissional. Ressalvamos também que algumas que parecem ser demanda social, são demandas 
geradas pela própria organização da educação, citamos o caso da oferta de Educação 
Profissional como subsequente ao Ensino Médio. Essa oferta ratifica a “inclusão excludente” 
(KUENZER, 2006), pois os filhos da classe trabalhadora retornam para a escola, não para mudar 
de nível de escolarização, mas para permanecer onde estavam.  

Dessa forma, não basta que os direitos à educação estejam declarados na Carta Magna, 
em legislações complementares e em legislações regulamentadoras de políticas educacionais 
afins se o Estado não constitui ações políticas para garantir esses direitos.  

Nesse sentido, acreditamos que a Educação Profissional integrada ao Ensino Médio 
deveria ter como finalidade formar cidadãos para ingressarem no mundo e no mercado de 
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trabalho, garantindo assim, o direito à educação - o direito ao trabalho. Entretanto, analisamos 
nessa pesquisa as políticas educacionais para educação profissional, direcionadas aos jovens no 
Brasil e apreender se são capazes de abranger uma parcela significativa da sociedade, bem 
como, verificar quais as diretrizes e orientações possíveis para aumentar e atingir uma parcela 
ainda maior de cidadãos educandos de 14 a 29 anos no Brasil. Isso porque, observamos que em 
termos legais há legislações específicas que já garantem esses direitos, e essas, já se encontram 
devidamente regulamentadas. 

É necessário pontuar a utilização do termo “juventude” em nossa pesquisa, pois reflete 
sobre documentos legais entre eles o Estatuto da Juventude, instituído pela Lei nº 12.852/2013, 
que entende jovem em termos legais entre os 17 aos 29 anos de idade, bem como, a educação 
profissional e dentro desse contexto, procura-se conexões que nos ajudem a compreender os 
meandros do acesso a educação profissional para a juventude. 

Dessa forma, acreditamos que a concepção de juventude foi ampliada pela 
institucionalidade brasileira por ser apontada, na literatura, como correlata ao conceito de 
vulnerabilidade social (que vem ganhando corpo nas últimas duas décadas). A juventude, assim 
como os jovens com mais de 18 anos, ficaram por muito tempo fora do escopo do debate, social, 
político e científico até meados dos anos 1990, quando uma nova emergência do tema se 
configurou na preocupação social com os problemas vivenciados pelos jovens, ou seja, as 
dificuldades de inserção e integração social.  

Nesse sentido, as pesquisas enfatizam que a exclusão da juventude é devido a crise do 
trabalho, do aumento da violência, o que impossibilita construir projetos de vida. (LEON, 2017). 
Outra razão para tal reconfiguração é a ampliação das políticas sociais focais que, para 
Kerstenetzky (2005), constituem-se em métodos alternativos ou complementares para a 
promoção dos direitos sociais.  

A conceituação de vulnerabilidade tem grande penetração na formulação de políticas 
sociais brasileiras no começo do século XXI, enquanto uma coalizão de centro-esquerda 
governava o país. A Política Nacional de Assistência Social (2004), por exemplo, mobiliza 92 vezes 
a palavra “vulnerabilidade”, enquanto refere-se à pobreza outras 53 vezes, à renda outras 57 
vezes e nenhuma às classes sociais (BRASIL, 2005). 

Para Abramovay et al (2002, p. 13), vulnerabilidade é 
 

o resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos recursos materiais 
ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura 
de oportunidades sociais, econômicas, culturais que provêm do Estado, do 
mercado e da sociedade 

 
A vulnerabilidade seria um conceito multidimensional e que abarcaria um processo 

disruptivo, afetando as minorias. Incluso parcela relevante da juventude, envolvida em incerteza 
e insegurança, dadas as suas condições objetivas de vida que reproduzem um quadro de 
precariedade (ibidem, p. 14-15). Combater a vulnerabilidade é encontrar meios de promover a 
integração social. 

A própria política brasileira para a juventude, conforme disposta no Estatuto, sugere 
que o grupo prioritário de jovens a ser atendido pelo Estado é aquele submetido às condições 
de vulnerabilidade social. Tais modificações são importantes para a redefinição dos critérios de 
elegibilidade das políticas. A ideia de público-alvo está relacionada ao reconhecimento de 
determinado direito, mas é complementada com a concepção de critérios de elegibilidade para 
que o indivíduo possa acessar tal direito. 

Silva (2000), quando enfatiza o artigo 205 da Constituição Federal (BRASIL, 2007), 
mostra a educação é um direito universal e cabe ao Estado e à família promoverem-na, visando 
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o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. A educação é um direito fundamental de natureza social e está inelutavelmente 
relacionada ao mundo do trabalho. Dessa forma, a formação e qualificação para o trabalho pode 
se configurar em um problema social.  

Oliveira (2012) destaca que a Educação Profissional democrática e emancipatória é um 
elemento essencial à formação dos jovens e adultos. Essa formação deve integrar os processos 
educacionais dos jovens no Ensino Médio e na Educação Profissional de forma integrada. 
 

3 RESULTADO E DISCUSSOES 
 

Sendo assim, entendemos que os jovens são cidadãos que têm direito à educação de 
qualidade, em todos os seus níveis, e que esta deve se adaptar às necessidades e especificidades 
da juventude, inclusive no período noturno. Direito esse garantido legalmente pelo Estatuto da 
Juventude. 

De acordo com os dados do INEP em 2012, os jovens na faixa etária de 15 a 17 anos, 
somavam 81,2% frequentando a escola formal, mas destes apenas 54,4% estavam no Ensino 
Médio o que já mostra uma enorme distorção idade-série,  no  caso  idade-etapa da Educação 
Básica. O INEP destaca também neste mesmo ano, com relação às matrículas da Educação 
Profissional vinculada ao Ensino Médio em torno de 16,3%. Assim, das 1.362.200 matrículas, 
apenas 538.761 cursavam o Ensino Médio nas formas integrada e concomitante e os demais 
823.429 cursavam a forma subsequente. Nesse sentido, enfatiza-se a diferença entre a 
necessidade de aumento da oferta da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, pois a 
forma subsequente supera as duas formas articuladas em 284.668 matrículas. Isto demonstra 
que os jovens desejam uma formação profissional. (INEP, CENSO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 
2016). 

Vale ressaltar os estudos desenvolvidos por Silva e Oliveira (2016) enfatiza no ano de 
2013, dos adolescentes de 15 a 17 anos um terço desses ainda não havia terminado o ensino 
fundamental e menos de 2% (1,32%) havia concluído o ensino médio. E entre a faixa etária de 
12 a 14 anos, que corresponde aos últimos anos do ensino fundamental, os dados mostraram 
que 93,3% tinham o fundamental incompleto e apenas 3,47% haviam completado esse nível de 
ensino. Essa é uma problemática que tem relação direta ou indireta com a falta de educação 
profissional com qualidade referenciada para esses jovens. 

Já em 2014, os jovens na faixa etária de 15 a 17 anos, somavam 82,6% frequentando a 
escola formal. Somente 58,5% dos jovens de até 19 anos concluíram o Ensino Médio (MOURA e 
LIMA FILHO, 2016). Entende-se que, os estudos sobre políticas públicas são importantes para a 
compreensão do sucesso e do fracasso dessas, pois são fundamentais para o melhoramento do 
desempenho da administração pública, o que demanda apreender o “Estado em ação” 
(TREVISAN e BELEN, 2008). Seguindo o pensamento dos autores ancorados nas ideias de Frey 
(2000) destaca-se que o agir público pode ser dividido em fases parciais do processo político 
administrativo para a solução de problemas. 

Nessa perspectiva, Moura (2008) destaca que as instituições de Educação Profissional 
e Tecnológica (EPT) enfrentam diversos desafios para cumprir a função que lhes demanda a 
sociedade. 

Ainda seguindo esse pensamento pode-se enfatizar o que o Estatuto da Juventude, 
instituído pela Lei n.º 12.852/2013, determinou para os direitos dos jovens, informando as 
garantias e como devem ser promovidos pelo Estado brasileiro. Estabelece ainda, dentre as 
garantias já previstas pela Constituição, quais são as especificidades da juventude que precisam 
ser afirmadas.  
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Todavia, observa-se que as políticas públicas não têm atendido às demandas dos jovens 
por educação profissional. Percebe-se também que algumas que parecem ser demanda social, 
são demandas geradas pela própria organização da educação, cita-se o caso da oferta de 
Educação Profissional como subsequente ao Ensino Médio. Essa oferta ratifica a “inclusão 
excludente” (KUENZER, 2006), pois os filhos da classe trabalhadora retornam para a escola, não 
para mudar de nível de escolarização, mas para permanecer onde estavam. E dessa forma, 
compromete não apenas sua formação como cidadão crítico, mas na qualidade de vida social. 

De acordo com Moura e Lima Filho (2016, p. 06), as matrículas no ensino médio e na 
educação profissional técnica em nível médio no Brasil com base nos dados do Censo Escolar de 
2013 são ofertadas especialmente na rede estadual de ensino, totalizando 88,2% em toda a rede 
pública. Já a educação profissional técnica em nível médio corresponde a apenas 6, 58% de toda 
a oferta do Ensino Médio. 

Deste modo, dentro do quadro nacional esta oferta ainda é incipiente, se estabelecer 
como base a população nacional jovem e adulta no ano de 2013, o (IBGE, 2015) tinha uma 
estimativa de que a população jovem e adulta (dos 15 aos 59 anos) totaliza um total de mais de 
130 milhões. Seguindo dados do Ministério da Educação (MEC/Inep/Deed, 2014) destaca que há 
uma oferta de educação profissional para mais de 1 milhão e 300 mil pessoas, o que equivaleria 
a média de 1% da população jovem e adulta. No que se refere às instituições de ensino, o 
levantamento estatístico do Ministério da Educação a partir do Censo Escolar de 2014, 
demonstra que há 5.325 escolas que ofertam a educação profissional técnica e que essas 
atendem a mais de 1 milhão e 370 mil educandos. 

Nesse contexto, apesar de que se ressalte uma evolução do número de matrículas na 
educação profissional, no contexto brasileiro entre os anos de 2008 eram 942.917 matrículas e 
em 2014 somam um total de 1.784.403 matrículas, observa-se  um  aumento significativo de 
89,2%. (MEC/INEP, 2014). Contudo, ao analisar a Projeção do Censo Populacional de 2013 
percebe-se a necessidade de um aumento ainda maior na oferta desta modalidade de ensino, 
fundamentada na concepção de formação humana integral aqui assumida, para a promoção do 
direito à educação e ao trabalho de modo a garantir o que prevê a legislação pátria e o que é 
demanda do meio social.  

Esses dados dão o tom da necessidade de confrontar na pesquisa informações de 
indicadores oficiais para sedimentar a análise argumentativa da pesquisa de forma 
contextualizada com a realidade. Moura (2008) defende a importância de aproximar mais a ação 
de cada instituição de Educação Profissional e Tecnológica do seu entorno para que possam 
penetrar mais na realidade social, econômica e laboral, visando assim, contribuir para a sua 
transformação. E ainda enfatiza que é necessário estabelecer um diálogo social, que envolva as 
instituições e as áreas de conhecimento como a sociologia, a educação, a psicologia, a economia, 
e a organização empresarial, bem como, sindicatos e sociedade civil.  

Nessa direção o diálogo contribuiriam com essas instituições e compreenderiam de 
uma forma mais profunda à realidade socioeconômica. Logo, poderiam atender às demandas e 
também, potencializar processos voltados para a transformação da realidade socioeconômica e 
cultural garantindo aos jovens ali matriculados seus direitos constitucionais. Isso atenta também 
não apenas reformar currículos e forma de oferta, ou deixar de ofertar tais ou quais disciplinas 
como propos a nova reforma do ensino médio nº 13.415 de 20173, mas assumir uma postura 

                                                           
3 Moura e Lima Filho, destacam que essa Lei integra uma racionalidade voltada a reconfigurar o Estado brasileiro 
em direção a uma nova fase de regressão social. Ler: MOURA, D. H.; LIMA FILHO, D. L. A reforma do ensino médio 
Regressão de direitos sociais. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 11, n. 20, p. 109-129, jan./jun. 2017. 
Disponível em: <http//www.esforce.org.br  
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mais responsável com as causas históricas que fazem dos jovens uma das vítimas mais afetadas 
pelo sistema capitalista implantado no Brasil. 

Oliveira (2012) destaca ainda que a Educação Profissional democrática e emancipatória 
é um elemento essencial à formação dos jovens e adultos que integram os processos 
educacionais no Ensino Médio e na Educação Profissional. Nessa direção, pode-se compreender 
que a autora defende a relevância da oferta da Educação Profissional articulada com as 
mudanças presentes no mundo do trabalho. Seria uma proposta de formação que visa atuar no 
sentido de transformação da realidade e inclusão dos que estão excluídos do direito à produção 
material e cultural, o que possibilita a oportunidade de se atingir expectativas reais de exercício 
do direito à cidadania. (OLIVEIRA, 2012). 

Corrobora esse pensamento, Frigotto (2001) quando argumenta que para uma 
educação que possibilite a mudança social. É preciso que a educação seja apreendida em uma 
dimensão ontológica e histórica, de modo que permita a formação de um sujeito autônomo e 
crítico de sua realidade, social, econômica, política e cultural. Isto é, um ser que consiga 
transformar sua realidade para uma sociedade mais justa e igualitária. E para tanto, as políticas 
públicas precisam atender a demanda de uma forma igualitária e justa. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Observa-se que deve existir a continuidade das táticas focais no sentido de 
implementação das ações do Estado, assegurando maior eficiência das políticas públicas de 
educação e assegurando aos vulneráveis a possibilidade de atingir os critérios de elegibilidade 
para o ingresso no ensino médio integrado a educação profissional. 

O acesso não depende, portanto, meramente da ampliação do público-alvo ou da taxa 
bruta de matrícula. Tão importante quanto existir a oferta de vagas é garantir que os educandos 
atendam plenamente aos critérios de elegibilidade para o ingresso ao EM. Também é 
fundamental garantir-lhes a permanência. 

Desse modo, os objetivos e finalidades atribuídos ao EM seguem oscilando, entre os 
estudos ditos propedêuticos, de formação geral, e aqueles profissionalizantes, de formação 
específica, evidenciando-se as disputas sociais em torno de distintos direcionamentos para a 
formação dos trabalhadores.  

Chama a atenção que embora nos últimos anos tenha se configurado um aumento das 
matrículas nas instituições públicas de ensino, esse não garantiu nem a igualdade e nem a 
universalidade. Resta saber se este é um quadro conjuntural ou se representa a desistência do 
governo brasileiro em persistir na expansão da sua rede pública.  

Para finalizar, é importante destacar que o investimento e a melhora da qualidade do EM 
são urgentes, mas deve-se ter clareza também de que a melhoria dos indicadores dependerá 
também, em boa medida, da melhoria da primeira etapa da Educação Básica desde os primeiros 
anos. 
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pessoas com deficiência 

 
Ana Paula Dantas Ferreira4 

Dayane Mary Soares da Costa5 
Dayse Alves dos Santos6   

Marcos Antônio de Oliveira7  
 
RESUMO: Historicamente, no Brasil, a pessoa com deficiência (PcD) dependia das ações de 
instituições religiosas e filantrópicas para receber algum acolhimento, sendo excluídas do 
processo educacional, até meados do século 19. Com a fundação de instituições especializadas, 
como o Instituto de Surdos-Mudos e o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, deu-se inicio o 
atendimento educacional e o ensino profissionalizante voltado às PcD. Observa-se que as 
escolas de educação profissional, institucionalizadas a partir do início do Século 20, como é o 
caso das Escolas de Aprendizes e Artífices, mesmo tendo finalidade de assistir os meninos pobres 
e desvalidos, não permitia o acolhimento às PcD, haja vista que, dentre os critérios para 
admissão, o aluno não podia apresentar "defeito" capaz de inviabilizar o aprendizado do ofício, 
conforme estabelecido pelo Decreto nº 7566/1909. Mesmo após a Reforma Capanema de 1942, 
mantiveram-se entre os critérios para a admissão nos cursos profissionais a comprovação de 
capacidade física e mental. Apenas na década de 1990, a perspectiva de inclusão da PcD foi 
inserida no contexto da educação profissional, e, atualmente, políticas governamentais como o 
Programa Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades 
Educacionais Específicas (TECNEP) discutem estratégias para a expansão da educação 
profissional das PcD. Diante disso, o presente trabalho, a partir de pesquisa bibliográfica 
referenciada em autores que estudam a temática da inclusão de PcD no contexto das relações 
de trabalho, da análise dos documentos e da legislação que embasam as políticas públicas 
inclusivas no âmbito da educação profissional, objetiva refletir sobre a construção histórica e a 
efetividade dessas políticas para a inclusão da PcD no mundo do trabalho. Conclui-se que mesmo 
com avanços legais e implementação de políticas públicas, o histórico de exclusão da PcD do 
contexto social, educacional e do trabalho no contexto brasileiro, ainda é limitador do acesso 
desses sujeitos à educação profissional e ao mundo do trabalho.  
 
Palavras Chaves: Educação Profissional. Inclusão. Pessoa com Deficiência.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 A formação da identidade das pessoas com deficiência, aqui entendida como construção 
histórico-cultural mediada pelos discursos e relações de poder (MAGALHÃES; CARDOSO,2010), 

                                                           
4 Graduada em Direito; mestranda em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFRN, Campus Mossoró (ProfEPT); 
ana.dantas@ifrn.edu.br. 
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Fiscal; mestranda em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFRN, Campus Mossoró (ProfEPT); 
dmcosta00@gmail.com. 
6 Graduada em Biblioteconomia; mestranda em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFRN, Campus Mossoró 
(ProfEPT); dayse.alves@ifrn.edu.br.  
7 Doutor em Recursos Naturais (UFCG); Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente (UERN); especialista em 
Gestão Pública (IFPR); especialista em Tecnologia Educacional (FIP); licenciado em Ciências (UERN); licenciado em 
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relaciona-se, historicamente, à atribuição de uma significação social negativa e ao estereótipo 
da exclusão.  
 Embora de origem primitiva, a compreensão segundo a qual a deficiência origina-se da 
punição divina perdurou até a Idade Moderna8. De acordo com Mazzota (2005, p. 16), "até o 
século XVIII, a deficiência ainda era tema vinculado à explicações místicas ou ocultas." E, em 
virtude do desconhecimento científico acerca da condição das PcD, acreditava-se na 
imutabilidade de tal condição, levando a sociedade a ignorar esse grupo.   
 Acrescenta-se a esses fatores, a concepção religiosa de ser humano que constrói 
simbolicamente o homem à "imagem e semelhança de Deus", ou seja, um homem física e 
mentalmente perfeito. Nessa perspectiva, a identidade das PcD foi histórica e culturalmente 
valorada de maneira pejorativa, e construída sob o estigma teratológico, não havendo 
reconhecimento da condição humana desse grupo, que seguia marginalizado ou ignorado pela 
sociedade (MAZZOTTA, 2005). 
 No contexto educacional, a percepção acerca desse público não era diferente. Tomando 
por base os termos utilizados para designar o atendimento pedagógico aos deficientes, 
identifica-se a aversão a tal condição, bem como o viés assistencialista da oferta educacional:   
 

Até o final do século XIX diversas expressões eram utilizadas para referir-se ao 
atendimento educacional aos portadores de deficiência: Pedagogia dos 
Anormais, Pedagogia Teratológica, Pedagogia Curativa ou Terapêutica, 
Pedagogia da Assistência Social, Pedagogia Emendativa (MAZZOTA, 2005, p. 
17). 

 

 No Brasil, o acesso à educação para as PcD também encontrava maior significado na 
possibilidade filantrópica em detrimento da oferta de educação, de fato, para alunos com 
necessidades educacionais diferenciadas (MAZZOTTA, 2005).  
 Cabe exarar que, até meados do século 20, a educação profissional era a única 
modalidade educacional conferida aos jovens em situação de mendicância, desvalidos e pessoas 
com deficiência. De caráter assistencial, as primeiras escolas profissionalizantes "tinham o 
objetivo de 'amparar os órfãos e os demais desvalidos da sorte', ou seja, de atender àqueles que 
não tinham condições sociais satisfatórias, para que não continuassem a praticar ações que 
estavam na contraordem dos bons costumes." (MOURA, 2007, p. 6).  
 Nesse contexto de dualidade da educação brasileira, onde apenas os filhos da elite 
tinham oportunidade de ter formação propedêutica e se preparar para o cargos dirigentes, e os 
filhos da classe trabalhadora tinham acesso tão somente à educação instrumental voltada para 
o ensino de ofícios; ocorreram as primeiras iniciativas oficiais e particulares que introduziram o 
atendimento à PcD: a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, através do Decreto 
Imperial nº 1.428 de 12 de setembro de 1854, posteriormente denominado de Instituto 
Benjamim Constant, e a criação do Imperial Instituto de Surdos Mudos através da Lei nº 839 de 
26 de setembro de 1857, que fornecia educação literária e ensino profissionalizante para 
meninos surdos-mudos com idade entre 7 e 14 anos. (JANUZZI, 2004).  
 A discussão em torno de uma educação inclusiva, de fato, foi introduzida na política 
educacional brasileira apenas a partir da década de 1950, culminando com a inserção do tema 

                                                           
8Silva (1987) cita como exemplo a cultura egípcia. Para esse povo a possibilidade de cura das enfermidades advinha 
apenas da vontade dos deuses e o tratamento baseava-se em práticas igualmente místicas como o exorcismo, 
orações e poções: “os médicos acreditavam que as doenças graves, deficiências físicas ou problemas mentais graves 
eram causados por maus espíritos, demônios ou pecados de vidas anteriores que deviam ser pagos.” (SILVA, 1987, 
p. 38-39). Na Idade Média, acreditava-se que "a epilepsia era consequência de uma possessão instantânea por um 
espírito maligno e o remédio era o exorcismo por ritual ou pela tortura"(SILVA, 1987, p.158).   
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na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 
1961. Essa LDB estabeleceu em seus artigos 88 e 89 o enquadramento de pessoas deficientes, 
chamadas na ocasião de 'excepcionais', no sistema geral de educação:  
 

Da Educação de Excepcionais 
Art. 88. A educação de excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se 
no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. 
Art. 89. Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos estaduais 
de educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá dos poderes 
públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo, empréstimos e 
subvenções. (BRASIL, 1961).  

 

 Embora nas décadas seguintes os movimentos sociais tenham se pautado, no âmbito da 
luta pelo Estado Democrático de Direito, em favor do reconhecimento dos direitos das PcD, 
apenas na década de 80, houve a consolidação do entendimento a respeito da responsabilidade 
do Estado para com a implantação de políticas públicas capazes de garantir os direitos humanos 
desse grupo e oferecer condições de acesso e inclusão à educação e ao trabalho digno. Esse 
período teve como marco legal a Constituição Federal de 1988 (ALENCAR, 2017).  
 Assim, o presente trabalho, a partir de pesquisa bibliográfica dos autores que estudam a 
inclusão da PcD no contexto das relações de trabalho, da análise dos documentos e da legislação 
que embasam as políticas públicas inclusivas no âmbito da educação profissional, tem como 
objetivo principal promover a reflexão sobre a construção histórica e a efetividade das políticas 
dirigidas à inclusão da PcD no mundo do trabalho, na realidade brasileira. 
 
2 A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: CONTEXTO HISTÓRICO 
 
 A desigualdade e a exclusão são fenômenos socioeconômicos e culturais que participam 
do processo histórico da civilização. Consistem na produção de discursos e relações de poder ao 
longo do tempo que relegam "os grupos sociais que são atingidos pelo interdito social, sejam 
eles a delinquência, a orientação sexual, a loucura ou o crime" (SANTOS, 2010, p. 280-281 apud 
ALENCAR, 2017, p. 14). Nesse contexto, para que a exclusão das PcD seja compreendida é crucial 
recuperar a construção da identidade desse grupo ao longo da historia.  
 Segundo a lição de Silva (1987), a Paleopatologia, ramo científico que estuda a origem 
das enfermidades, revela que, desde os primórdios, a humanidade lida com doenças e 
deficiências. Sejam anomalias físicas e intelectuais de caráter congênito, sejam deformidades 
originadas de acidentes. Em ambos os casos, tais debilidades traziam consequências que 
limitavam o desenvolvimento do trabalho e dificultavam a sobrevivência das PcD em seus 
grupos, tendo em vista o meio hostil em que o homem primitivo vivia.  
 Considerando a concepção de trabalho apresentada por Saviani (2007), qual seja, o meio 
pelo qual o homem transforma a natureza com a finalidade de produzir sua própria existência, 
e tendo em vista o ambiente beligerante e selvagem no qual as comunidades primitivas 
subsistiam, é possível compreender a exclusão na perspectiva exposta por Silva (1987). O autor 
ressalta que a percepção sobre as limitações e incapacidades das pessoas com deficiência para 
o trabalho, ou seja, o aspecto econômico, é, provavelmente, a principal causa para o tratamento 
hostil e violento dispensado aos deficientes, culminando no abandono, extermínio ou 
banimento deles dos clãs nos quais viviam. (SILVA, 1987). 
 Mesmo nas tribos em que os deficientes eram tolerados ou aceitos, em tempos de 
escassez de alimentos sua sobrevivência era considerada um peso, devido sua "inutilidade" para 
o trabalho:  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.024-1961?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.024-1961?OpenDocument
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Tais comunidades eram obrigadas a se locomoverem de forma constante de 
um local para outro e, dessa forma, o abandono e mesmo a eliminação de 
pessoas (especialmente crianças) com algum tipo de deficiência era 
comportamento aceitável na época, não representando nenhuma atitude 
antiética ou imoral, uma vez que a proteção da tribo se sobrepunha aos riscos 
advindos da permanência de um “deficiente” no grupo (DISHER; TREVISAN, 
2015, p.256). 

  
 Revela-se aqui a centralidade da capacidade laborativa na construção da identidade e 
valoração dos sujeitos na sociedade. Tal constatação pode justificar a origem da significação 
social negativa atribuídas às PcD.  
 Marx e Engels (1974, apud SAVIANI, 2007) desenvolveram suas principais teorias a partir 
da classificação do trabalho como característica essencial do homem, definindo-o em sua 
totalidade e distinguindo-se dos outros animais por sua capacidade de produzir seus próprios 
meios de vida através do trabalho.  Bergson (1979, apud SAVIANI, 2007) reflete tal questão ao 
pontuar que o termo adequado para homo sapiens primitivo seria homo faber, posto a 
fabricação incansável de ferramentas para garantir a sobrevivência.  
 Ademais, havia ainda a incompreensão quanto os motivos geradores das incapacidades 
congênitas, temporárias ou permanentes dos deficientes, levando as tribos primitivas a 
interpretarem as deformidades a partir de crenças e rituais místicos que relacionavam a referida 
condição à maldições ou atitudes punitivas das divindades (SILVA, 1987). 
 Assim, considerando o aspecto religioso, a compreensão rudimentar acerca das 
capacidades do deficiente, suas limitações produtivas e a centralidade do trabalho na 
construção histórica da humanidade, deduz-se que as PcD, por suas limitações para a atividade 
produtiva, foram relegadas à exclusão e eliminação. 
 Na cultura grega, o abandono e sacrifício de crianças deficientes era prática comum. Em 
Esparta, por exemplo, os pais levavam os recém-nascidos a uma comissão oficial formada por 
anciãos que avaliavam sua saúde. Em caso de constatação de deformidades, os próprios anciãos 
sacrificavam a criança, pois, se o sujeito não era saudável para ser um guerreiro não servia 
àquela sociedade. Porém, em outras esferas sociais, como a dos periecos, crianças deficientes 
eram poupadas, pois podiam ajudar nas atividades agrícolas (RIBEIRO, 2017).  
 Em Roma, o extermínio de crianças deficientes estava, inclusive, autorizado em lei.9Além 
disso, pessoas nascidas com malformações ou amputações que não eram executadas, eram 
comercializadas no mercado negro para trabalhar em circos, bordeis e tavernas romanas, bem 
como exercer mendicância. (SILVA, 1987).    
 Entretanto, é importante destacar que o tratamento acima descrito não era unânime nas 
culturas primitivas e antigas. O sentimento e a percepção com relação às PcD não era 
homogêneo, variando de sociedade para sociedade10 (Ribeiro, 2017). Nesse contexto, revela-se 

                                                           
9 A lei das Doze Tábuas garantia como direito do pai o extermínio de crianças recém-nascidas com deficiência: 
"Tábua IV, Lei III - O pai imediatamente matará o filho monstruoso e contrário à forma do gênero humano, que lhe 
tenha nascido há pouco." (SILVA,1987, p.92). 
10 A título de exemplo, Silva (1987) relata o comportamento dos Aonas no Quênia com relação aos cegos, 
acreditando que estes “mantinham relação direta com os espíritos sobrenaturais habitantes do lago de Rudolf, e, 
dessa forma, indicavam àqueles os locais onde os peixes eram encontrados em abundância, permitindo aos 
deficientes visuais participação ativa na pesca, atividade produtiva da tribo." (SILVA, 1987, p. 27). Outro momento, 
o autor destaca a provável aceitação dos egípcios para com os deficientes ao compartilhar trecho de carta do 
Imperador romano, Adriano acerca do Egito Antigo: “A sua cidade é de tudo abundante, e pessoa alguma está ali 
ociosa, nem mesmo os cegos. Um sopra o vidro, outro faz papel, aqueles tecem; todos se ocupam de algum 
mister."(SILVA,1987, p. 49). 
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novamente a centralidade do trabalho na sociedade, posto que as diferentes valorações 
culturais a respeito das PcD condicionam-se ao reconhecimento social de sua capacidade 
produtiva para a subsistência do sistema dominante. Ariés e Dupy (p. 24 apud RIBEIRO, 2017, p. 
35) enfatizam essa subjetividade no trato às PcD nas sociedades antigas: "(...) os gregos e os 
romanos sabiam de uma particularidade dos egípcios, dos germanos e dos judeus, que consistia 
em criar todas as suas crianças e não enjeitar nenhuma".  
 Com a expansão do Cristianismo e identificação gradativa da população com a doutrina 
e filosofia cristãs voltada para a caridade, para o amor ao próximo, para o perdão e a 
simplicidade, entre os séculos 3 e 4, houve uma mudança de mentalidade que culminou na 
edição de lei que classificou o sacrifício de crianças tidas como anômalas em parricídio: 
 

Foi o imperador Constantino que, em 315, editou uma lei que bem demonstra 
a influência dos princípios defendidos pelos cristãos de respeito à vida. Essa lei 
considerava os costumes arraigados - embora não generalizados - de mais de 
cinco séculos, prevalecentes em Roma e em Esparta principalmente, que não 
só permitiam como também exigiam que o pai de família, senhor absoluto de 
tudo e de todos no lar, fizesse morrer o recém-nascido que ele não queria que 
sobrevivesse, devido a defeitos ou malformações congênitas. Constantino 
taxou esses costumes de parricídio e tomou providências para que o Estado 
colaborasse para a alimentação e vestuário dos filhos recém-nascidos de casais 
mais pobres. Exigiu que essa nova lei fosse publicada em todas as cidades da 
Itália e da Grécia, e que fosse em todas as partes gravada em bronze para, dessa 
forma, tornar-se eterna. (SILVA, 1987, p. 115). 

 

 O fortalecimento da religião cristã e a queda do Império Romano, no século 5, permitiu 
à Igreja assumir a responsabilidade em prover alimento e vestimentas para pessoas pobres e 
enfermas que estivessem sem condições para o trabalho11 e influiu na construção dos primeiros 
hospitais e organizações filantrópicas com finalidade assistencial (DISHER; TREVISAN, 2015). 
Porém, mesmo atuando em prol dos necessitados e dos enfermos, a Igreja Católica não permitia 
que pessoas com quaisquer tipos de mutilação exercessem o sacerdócio. (SILVA, 1987). 
 Na Idade Média, ainda que o atendimento às PcD tenha recebido maior atenção com a 
criação de hospitais e abrigos para essa horda, o povo ainda relacionava as enfermidades 
limitantes ao castigo divino ou à maldição. Tal percepção fica clara quando se analisam as 
representações dos espíritos malignos e dos seres satânicos conhecidos da época. O mal era 
retratado em pinturas por seres monstruosos, deformados, corcundas ou desproporcionais. 
“(...) o povo em geral acreditava que um corpo deformado somente poderia abrigar uma mente 
também deformada" (SILVA, 1987, p. 159). 
 A partir do surgimento dos movimentos Renascentista, Positivista e Iluminista, a ciência 
e o homem passaram a ocupar espaço central no debate político, filosófico e cultural, antes 
preenchido pela religião e suas divindades. Nesse cenário de transformações ocorridas no 
campo das artes, músicas e, principalmente das ciências, a PcD passou a ser enxergada numa 
perspectiva mais humanizada. (DISHER; TREVISAN, 2015). Gugel (2007) destaca que nesse 
período foram desenvolvidos métodos para educar surdos12, contrariando o pensamento da 
época que acreditava que pessoas nessas condições não podiam ser educadas. Houve também 

                                                           
11 O concílio da Calcedônia (401) aprovou a diretriz que determinava expressamente aos bispos e outros párocos a 
responsabilidade de organizar e prestar assistência aos pobres e enfermos das suas comunidades que não podiam 
trabalhar (SILVA, 1987). 
12 Em 1756, "Abbé de L’Epée cria, em Paris, a primeira escola para surdos, o Instituto Nacional de Jovens Surdos de 
Paris, com uma filosofia manualista e oralista. Foi a primeira vez na história, que os surdos adquiriram o direito ao 
uso de uma língua própria". (GREMION, 1998, p. 47 apud ALBRES, 2005. p. 2). 
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avanços médicos e científicos que permitiram a criação de próteses para deficientes físicos, 
escolas e métodos educacionais voltados para cegos13. Tais escolas inspiraram estudiosos 
brasileiros a implantar no Brasil iniciativas semelhantes, como o Imperial Instituto dos Meninos 
Cegos,14 o Imperial Instituto de Surdos Mudos15 e o Asilo dos Inválidos da Pátria16, marcos iniciais 
do atendimento educacional e do ensino profissionalizante voltado às PcD no Brasil.  
 No âmbito da saúde mental, Disher e Trevisan (2015), destacam os estudos do médico 
francês Philippe Pinel. O cientista foi pioneiro ao tratar esse público de maneira científica e 
rechaçar a visão supersticiosa que relacionava o comportamento dos loucos a alguma possessão 
demoníaca. "Para ele, a causa de tais enfermidades eram alterações patológicas no cérebro, 
decorrentes de fatores hereditários, lesões fisiológicas ou excesso de pressões sociais e 
psicológicas." (DISHER; TREVISAN, 2015, p. 263).   
 A partir da segunda metade do século 19, a PcD passou a ter sua força laboral 
reconhecida. Na leitura de Bueno (1993), a criação de escolas especializadas atendia aos ideais 
liberais, pois tornava-os minimamente aptos a produzir, reforçava o princípio capitalista da 
igualdade de oportunidade para todos, e, ao mesmo tempo, retirava os "anormais" do convício 
social: “a situação desses dois tipos de deficientes, em verdade, era muito semelhante: mão-de-
obra manual e barata, reunida em instituição, que retirava os desocupados da rua e os 
encaminhava para o trabalho obrigatório." (BUENO, 1993, p. 69 apud CARVALHO, 2003).   
 Carvalho (2003), ressalta que, no caso dos deficientes mentais, também havia a 
expectativa de que uma educação especializada seria capas de "transformar o bruto 
inconveniente, perigoso, inútil e perturbador em um sujeito decente, inofensivo e capaz de 
prestar à sociedade alguns serviços em troca dos cuidados e da proteção que recebe dela." 
(PESSOTTI, 1984, p. 164 apud CARVALHO, 2003). Bueno (2003) explicita a natureza instrumental 
da educação voltada para o atendimento às PcD no contexto capitalista:   
 

Surdos e loucos, cegos e mendigos, todos faziam parte do movimento maior de 
segregação dos divergentes, dos que atrapalhavam o desenvolvimento do 
capitalismo e que necessitavam ser enquadrados às suas exigências, todos se 
encaminhando para a internação e para o trabalho forçado, manual e tedioso, 
parcamente remunerado, quando não em troca de um lugar no "maravilhoso 
espaço do asilo-escola-oficina Na verdade, o surgimento da escola residencial, 
embora refletisse o ideal de educação para todos, respondeu 
fundamentalmente ao processo de exclusão, que não atingia a todos, mas aos 
que pertenciam ao povo miúdo, à ralé (BUENO, 2003, p. 69). 

 

 No Século 20, o reconhecimento gradual de direitos fundamentais de segunda dimensão, 
ou seja, direitos sociais, culturais e econômicos, impôs aos Estados o desafio de concretizar, 
através de medidas e políticas públicas o princípio da igualdade material. Nesse processo, a 

                                                           
13 Em 1784, Valentin Hauy fundou em Paris o Instituto Nacional dos Jovens Cegos, voltado para o acolhimento e 
ensino dos cegos. (MAZZOTTA, 2005) 
14 De acordo com o Decreto Imperial nº 1.428, de 12 de setembro de 1854, o Imperial Instituto de Meninos Cegos 
em seu art. 1º tem como finalidade ministrar aos alunos além da instrução primária, educação moral e religiosa, o 
ensino de ofícios fabris (BRASIL, 1854).  
15 Em relato de Leite (1887, apud SILVA, 1987) verifica-se o incentivo à profissionalização dos surdos ingressantes 
do Imperial Instituto de Surdos Mudos. No documento, o autor sugere que profissões como as de alfaiate e 
sapateiro, entre outras, são adequadas, e que as profissões que exigem comunicação simultânea com o trabalho 
devem ser evitadas, como os ofícios de pedreiro, carpinteiro.  
16 Inaugurada em 1868, a organização destinava-se a acolher soldados militares mutilados na Guerra do Paraguai. 
De acordo com o Regimento Interno do Asilo, "compete ao comandante do asilo [...] obrigar os inválidos a 
trabalharem na horta, nas oficinas, conforme suas aptidões e forças físicas"(SILVA, 1987, p. 213). 
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Declaração Universal de Direitos Humanos, proclamada em 1948, é um documento político 
fundamental. O texto é base para a luta universal contra a discriminação e a favor da recognição 
da dignidade humana como direito intrínseco a todo ser humano, incluindo, as PcD. Dentre o rol 
de direitos humanos universais previstos estão o direito ao trabalho digno e ao acesso à 
instrução técnico-profissional (CENTRO DE INFORMAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2009). Nesse 
contexto, são articuladas ações com vistas à proteção e à efetiva inserção da PcD na sociedade.  

 Silva (1987) evidencia que o crescimento dos acidentes de trabalhos decorrentes do 
desenvolvimento da Indústria também impulsionou ações e políticas voltadas para atender 
deficientes, sendo criadas no início do século 20 as primeiras leis direcionadas para assistir os 
trabalhadores que se acidentavam nas atividades industriais, representando “um passo à frente 
na fixação da responsabilidade que o governo deve assumir face ao problema de deficientes provenientes 
da indústria” (SILVA, 1987, p. 223). 

 No período pós-guerras17, foram criados em nível mundial diversos programas voltados 
para a reabilitação dos mutilados da guerra a fim de que eles tivessem condições de exercer 
atividades laborais. Por essa razão, pessoas com deficiências congênitas puderam ser 
beneficiadas com acesso à educação e tratamento (ROCHA, 1987 apud ALENCAR, 2017). 
 Em 1975, após crescimento das mobilizações sociais, foi aprovada a Declaração dos 
Direitos das Pessoas Deficientes, representando um marco internacional na luta pelos direitos 
das PcD. O documento estabelece que os "deficientes" têm direito, entre outros, à educação e 
ao treinamento profissional e à segurança econômica devendo ter a possibilidade de ingressar 
no mercado de trabalho, com ocupação compatível com suas capacidades (SILVA, 1987).   
 Diante do exposto, compreende-se que a identidade da PcD passou, ao longo do tempo, 
por uma ressignificação em sua identidade. Constrói-se, desde da segunda metade do século 20, 
o reconhecimento de que pessoas em tal condição são sujeitos de direitos e possuem 
capacidade intelectual e produtiva, devendo ser respeitados e não mais ignorados.  
 Passa-se a seguir a análise do desenvolvimento de políticas públicas nacionais 
direcionadas para a concretização dos direitos desse grupo, com enfoque principal nas ações 
voltadas para o acesso à educação profissionalizante e, por conseguinte, o respeito a sua 
capacidade laborativa. 
 
3 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL: MARCOS LEGAIS E 
POLÍTICAS PÚBLICAS  
 
 No Brasil, o processo de inclusão da PcD no mundo do trabalho, através da educação 
profissional, reproduziu as bases principiológicas do sistema vigente, caracterizando-se 
principalmente pela oferta de uma educação instrumental e excludente (JANUZZI, 2004).  
 De acordo com Santos (2010, apud ALENCAR, 2017), mesmo após a superação política 
do colonialismo, o Brasil manteve a mentalidade e a forma autoritária e discriminatória deste 
modelo. Diante desse aspecto cultural, o capitalismo se inseriu no País de maneira mais 
agressiva enfatizando-se a lógica de direção e de exploração do trabalho produtivo, alicerçada 
na desigualdade social. Levando-se em conta que, tal ótica regulamenta as relações sociais, 
educacionais, econômicas, culturais e políticas, constata-se que as políticas e práticas educativas 
voltadas à educação profissional da PcD reproduziam e, ainda reproduzem as necessidades 
sociais da ordem vigente.  

                                                           
17  As duas grandes guerras impactaram o atendimento as pessoas com deficiência. O número de mutilados na I 
Guerra Mundial impulsionou “a criação de instituições que atendessem às pessoas com deficiência e promovessem 
sua reintegração à sociedade [...] já na II Guerra Mundial, a sociedade se viu obrigada a integrar as pessoas com 
deficiência ao mercado de trabalho." (ALENCAR, 2017, p. 29). 
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 Assim, o histórico de exclusão e de segregação da PcD no Brasil é justificado pelos 
interesses e conveniências da classe dominante. Segundo Januzzi (2004, p.58): "a defesa da 
educação dos anormais foi feita em função da economia dos cofres públicos e dos bolsos dos 
particulares, pois assim se evitariam manicômios, asilos e penitenciárias, tendo em vista que 
essas pessoas seriam incorporadas ao trabalho." Mesmo após a criação de espaços 
especializados para o acolhimento de PcD, como o Instituto Benjamin Constant, o Instituto de 
Cegos Padre Chico, a Santa Casa de Misericórdia São Paulo, os Institutos Pestalozzi, entre outros 
(MAZZOTTA, 2005), o enfoque educacional para os deficientes era excludente, visto que pessoas 
nessa condição não podiam frequentar as escolas de educação profissional institucionalizadas. 
Cita-se como exemplo, o caso das Escolas de Aprendizes e Artífices. Mesmo com a finalidade de 
assistir os meninos pobres e desvalidos, não era permitido o acolhimento a PcD nessas escolas, 
sendo critério para admissão, dentre outros, o aluno não apresentar "defeito" capaz de 
inviabilizar o aprendizado do ofício, conforme Decreto nº 7.566/1909 (BRASIL, 1909).  
 Na Reforma Capanema18, de 1942, a Lei Orgânica do Ensino Secundário, regulamentada 
pelo Decreto-Lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942, em seu art. 43, trouxe em seu texto elementos 
indicativos da oferta de educação especial para alunos deficientes ao estabelecer que, na 
disciplina de educação física, os alunos com deficiência, inaptos para fazer os exercícios normais, 
poderiam submeter-se à exercícios especiais. Todavia, a Reforma manteve entre os critérios 
para a admissão, tanto no ensino normal19, quanto no ensino profissionalizante, a comprovação 
de capacidade física e mental (BRASIL, 1942). 
 Segundo Mazzotta (2005), foi, no período compreendido entre 1957 e 1993, que se 
iniciaram as ações encampadas pelo governo federal voltadas para o atendimento educacional 
aos “excepcionais”. Instituída pelo Decreto Federal nº 42.728/57, a Campanha para a Educação 
do Surdo Brasileiro foi a primeira a ser criada pelo governo, com a finalidade de promover 
educação e assistência em todo território nacional. Em 1958, foi criada a Campanha Nacional de 
Educação e Reabilitação de Deficientes de Visão. Reformulada em 1960 para Campanha 
Nacional de Educação de Cegos, promovia treinamentos sobre a reabilitação de deficientes 
visuais, voltados para professores e técnicos. Nesse mesmo ano, o Decreto n 48.961/60 instituiu 
a campanha voltada para educação e reabilitação de deficientes mentais.  (MAZZOTTA, 2005).  
 A LDB instituída pela Lei nº 4.024/61, reservou em seus artigos 88 e 89 o enquadramento 
de pessoas deficientes, chamadas à época de "excepcionais", no sistema geral de educação. No 
ano seguinte, foi elaborado o primeiro Plano Nacional de Educação (PNE), reservando 5% (cinco 
por cento) dos recursos do Fundo Nacional de Ensino Primário para a educação de 
"excepcionais" e oferta de bolsas de estudos (BRASIL, 1961).  
 Em 1973, através do Decreto nº 72.425 foi criado o Centro Nacional de Educação 
Especial, englobando as campanhas anteriormente instituídas, com o objetivo de promover em 
todo território nacional a expansão e a melhoria do atendimento aos excepcionais. O órgão era 
dotado de autonomia administrativa e financeira e visava implementar estratégias voltadas para 
a educação especial nos ensinos pré-escolar, 1º e 2º graus, superior e supletivo para PcD em 
geral, visando a inserção dessa pessoas na comunidade. (MAZZOTTA, 2005).  

                                                           
18 O conjunto de decretos-leis instituídos para regulamentar a educação brasileira na década de 1940 ficou 
conhecido como “Reforma Capanema", e representou um marco regulatório da educação profissional no Brasil 
(MOURA, 2007).  
19 O Decreto-Lei n° 8.530/1946, regulamentava o ensino normal e estabelecia em seu art. 20 que a sanidade física 
e mental e a ausência de defeito físico ou distúrbio funcional incapacitante estavam entre os requisitos para 
admissão nessas escolas (BRASIL, 1946).20 Segundo Caliman e Manica (2015, p. 132), tecnologias assistivas são 
“produtos, recursos e serviços que têm por finalidade facilitar a acessibilidade, o desempenho e a participação 
social das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.” 
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 Em análise, Mazzotta (2005, p. 190) destaca incoerência entre os princípios legais e os 
planos oficiais, destacando que as políticas públicas da época enfatizavam o "atendimento 
segregado em instituições especializadas particulares, em detrimento do atendimento 
educacional integrado nas escolas públicas". Assim, embora o Estado tenha iniciado diversas 
ações e campanhas, e essas ações representem avanços, Alencar (2017) alerta que, no período 
compreendido entre 1854 a 1973, as políticas para PcD mantiveram o caráter meramente 
assistencialista. 
  Somente na década de 1990, após a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, marco 
legal da abertura política, redemocratização e instauração de um Estado Democrático de Direito 
no País, teve início a instituição de políticas públicas embasadas em princípios humanistas e, 
não, meramente filantrópicos, que propuseram uma abordagem integrativa da PcD na escola e, 
por conseguinte, na educação profissional (ALENCAR, 2017). 
 Alencar (2017) ressalta que o clima democrático e o fortalecimento das lutas políticas em 
prol da inclusão possibilitaram o desenvolvimento da Política Nacional de Educação Especial 
(PNEE) em 1994. Segundo a autora:  
 

A Política Nacional de Educação Especial, fundamentada no paradigma da 
integração, que regulamentava e definia como modalidades da educação 
especial, as escolas de classes especiais, a sala de recursos, o ensino itinerante, 
entre outros. A referida política avança no conceito de deficiência, pois retira o 
foco do modelo médico, que atribui às características da deficiência a grande 
barreira para a inclusão desse segmento da sociedade nos sistemas 
educacionais de ensino (ALENCAR, 2017, p. 32). 

 

 A autora, entretanto, constata também incoerência no texto da PNEE, haja vista que a 
integração continuava condicionada à possibilidade de o aluno com deficiência "desenvolver as 
atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo dos alunos ditos 
comuns" (BRASIL, 1994, p. 19 apud ALENCAR, 2017, p. 34).  
O próprio texto constitucional, ainda que demonstre avanços na concepção de educação 
inclusiva, equivoca-se ao estabelecer no inciso III do art. 208 que deve ser garantido o 
"atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino." Ou seja, permite-se que o Estado promova a educação especial em 
determinadas circunstâncias ainda de maneira segregada (BRASIL, 1988). 
 É importante frisar que além da garantia à educação profissional, a Constituição de 1988 
regulamentou também a necessidade de ofertas de trabalho digno para os deficientes. Dentre 
os direitos concedidos aos trabalhadores, previstos no art. 7º da Constituição, está a proibição 
de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador 
de deficiência (BRASIL, 1988). Seguindo os fundamentos humanistas e, de certa forma, 
integrativos propostos na Constituição, a nova LDB determinou que os sistemas de ensino 
assegurarão à PcD educação para o trabalho (BRASIL, 1996).   

Outrossim, é preciso interpretar os avanços legislativos com cautela. Conforme 
concepção de Bueno (1993), a centralidade do trabalho no contexto capitalista instrumentaliza 
a educação para atender as necessidades do sistema vigente. A Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, por exemplo, relaciona a identificação conceitual 
das pessoas deficientes a partir da medição de sua capacidade laborativa. Segundo o 
documento, deficiência é “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 
padrão considerado normal para o ser humano” (BRASIL, 1999). 
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Nesse cenário, Xun Wu (2014, apud ALENCAR, 2017), destaca a importância do papel dos 
organismos internacionais na formulação de políticas públicas nos Estados nacionais, 
funcionando, geralmente, na forma de consultoria. Dessa forma, o fato de o Brasil ser signatário 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, conforme Decreto nº 6.949/2009, 
contribui no processo de implementação de uma cultura de direitos humanos pautada na 
inclusão social e educacional da PcD (BRASIL, 2009). A Declaração baliza, por exemplo, a Política 
Nacional para a Pessoa com Deficiência (PNPcD).  

Políticas como o Programa Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com 
Necessidades Educacionais Específicas (TECNEP) foram criados com o objetivo de discutir 
estratégias para o crescimento da oferta de educação profissional para PcD. Implantado nos 
anos 2000, o TECNEP visa o desenvolvimento de ações que favoreçam o acesso, a permanência 
e a conclusão de alunos com deficiência na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 
(RFEPT), possibilitando o acesso ao mundo do trabalho e a independência econômica. Com a 
expansão da RFEPT, a política ganhou maior difusão, e, através dos Núcleo de Atendimento às 
Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNE) as instituições realizam ações 
voltadas para a promoção da cultura de respeito à diversidade, e, acessibilidade das PcD, visando 
a inclusão e consolidação nessas pessoas nos espaços voltados para a EPT (NUNES, 2012). 
  Além desse programa, são assegurados às PcD outros direitos, como é o caso do 
pagamento de Benefício de Prestação Continuada (BPC) à PcD, disciplinado pela Lei n° 8.742 de 
7 de dezembro de 1993;  o passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual e 
prioridade no atendimento, disciplinados pela Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994; as normas 
e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, instituídos pela Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000; a 
possibilidade de escolha de local de fácil acesso para a votação, nos termos da Lei nº 10.226, de 
15 de maio de 2001; o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos 
mentais egressos de internações, em conformidade com a Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003; 
o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas 
Portadoras de Deficiência (PAED), criado pela Lei n 10.845, de 5 de março de 2004; o Plano 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite (PNDPcD), instituído 
pelo Decreto n° 7.612, de 17 de novembro de 2011; as diretrizes da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana (PNMU), normatizadas pela Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012; a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, inserida no 
ordenamento pátrio pela Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012; e mais recentemente a 
reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das 
instituições federais de ensino, nos termos da Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016. 

Dentre as políticas supramencionadas, destaca-se o PNDPcD, instituído em 2011, por 
incentivar novas iniciativas e ações que beneficiem as PcD, articulando 15 ministérios e entes 
federativos. Preconiza, dentre outros princípios, a garantia de um sistema educacional inclusivo; 
a ampliação do acesso das PcD ao mercado de trabalho, por meio de qualificação profissional; e 
a promoção de tecnologia assistiva20 (BRASIL, 2011).  

Por outro lado, é mister destacar que as políticas voltadas para as PcD ainda não foram 
capazes de impactarem satisfatoriamente a realidade das PcD no cenário nacional. Essa 
constatação é evidenciada à luz do censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. As estatísticas do IBGE revelam que cerca de 45 milhões de brasileiros 
têm algum tipo de deficiência. Porém, no que se refere à taxa de ocupação, mesmo com 44 

                                                           
20 Segundo Caliman e Manica (2015, p. 132), tecnologias assistivas são “produtos, recursos e serviços que têm por 
finalidade facilitar a acessibilidade, o desempenho e a participação social das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8899.htm
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milhões de PcD em idade ativa, apenas 46,3% estão inseridas mercado de trabalho. Em se 
tratando de taxa de escolarização, os números impressionam ainda mais, pois apontam que 
61,1% da população com deficiência não têm instrução ou têm apenas o ensino fundamental 
incompleto, 14,2% possuem o ensino fundamental completo e o ensino médio incompleto, 
17,7% possuem ensino médio completo e superior incompleto, e apenas 6,7% possuem curso 
superior completo (BRASIL, 2012). 

Ao analisar a correlação entre deficiência e pobreza, França (2014) atribui à educação um 
papel central no combate à exclusão ao constatar, em sua pesquisa, que o nível de instrução 
correlaciona-se diretamente com a melhor empregabilidade para grande parte das PcD. Porém, 
identificou que a pobreza, tanto financeira quanto habitacional, é mais frequente nos domicílios 
habitados por PcD.  
De acordo com Szymansky (2012, apud CALIMAN; MANICA, 2015), as condições 
socioeconômicas interferem no desenvolvimento escolar do aluno, pois a dificuldade financeira 
é fator limitante à família na busca de soluções para o enfrentamento da dificuldade de 
aprendizagem. Ainda de acordo com os autores, mesmo com a possibilidade de concessão do 
BPC21, grande parte das PcD não possuem condições financeiras de investir em tecnologias 
assistivas visto serem muitos dispendiosas, especialmente, quando se trata de tecnologias e 
instrumentos adaptados. 

Dessa forma, é preciso fortalecer as políticas públicas que promovem a sociabilização das 
PcD por meio da educação inclusiva e profissionalizante, além de ações que investem na criação 
de tecnologias assistivas acessíveis, para garantir às PcD os direitos universais mediante a 
educação e o trabalho digno livre de discriminação.   
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O homem é o único animal que produz sua própria existência, ao transformar a natureza 
para atender suas necessidades através do trabalho. Desde os primórdios, a capacidade 
produtiva do indivíduo tem sido determinante para a construção da identidade deste, na visão 
da sociedade. 
Durante muitos séculos, a concepção de imutabilidade da condição incapacitante da PcD, 
relegaram a essas pessoas o estigma da exclusão, o que foi reforçado pelo caráter religioso que 
classificou tal condição, até meados do século 18, como maldição ou castigo divino.    

Com o fortalecimento do Cristianismo, as PcD experimentaram algum acolhimento 
hospitalar e assistencial, tendo o acesso à educação somente no século 18, com a criação de 
escolas para cegos e surdos. 
No século 20, os efeitos provocados pelas duas grandes Guerras Mundiais e pelo processo de 
industrialização levaram os Estados nacionais a assumirem a responsabilidade pela assistência e 
reabilitação de militares feridos e mutilados e pelo amparo de trabalhadores acidentados na 
indústria.  
 No Brasil, até meados do século 20, a abordagem educacional era prioritariamente 
assistencialista e os deficientes estudavam em espaços segregados do público considerado 
“normal”. A introdução de uma cultura inclusiva pelos movimentos sociais favoreceu a 
construção de uma nova identidade para as PcD, com direitos universais reconhecidos, e 
consolidados na Carta Cidadã de 1988. Daí resultou uma abordagem educacional mais 
integrativa e humanista e a percepção das capacidades produtivas dessas pessoas, que estavam 

                                                           
21 Tal benefício garante o pagamento de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência que comprove 
hipossuficiência (BRASIL,1993).  
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à margem do mundo produtivo devido à falta de oportunidades de capacitação que lhes 
preparassem para o emprego. 
 Nesse contexto, as políticas públicas voltadas atualmente para atender as PcD objetivam 
criar as condições mínimas para uma vida digna e produtiva para essas pessoas, estimulando a 
inserção nas escolas e no mundo do trabalho, tendo a EPT papel fundamental nesse processo.  
 No cenário brasileiro, no que pese os avanços ocorridos nos últimos anos, observa-se a 
partir dos dados do Censo do IBGE (2010) que a realização integrativa e inclusiva das PcD ainda 
é bastante incipiente, haja vista que 61% da população com deficiência não tem instrução ou 
cursou apenas o fundamental completo.  
 Conclui-se que os avanços legais e a implementação das diversas políticas públicas no 
Brasil ainda não foram capazes de superar o histórico de exclusão das PcD nos contextos social, 
educacional e do trabalho, sendo a universalização do acesso desses sujeitos à educação 
profissional e ao mundo do trabalho um desafio a ser enfrentado e superado.  
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RESUMO: Nesse estudo, ao apresentarmos a Interdisciplinaridade como uma importante 
perspectiva teórico-metodológica de articulação do processo ensino-aprendizagem é que 
reconhecemos a necessidade, legitimidade e importância dessa pesquisa voltada para as 
práticas de ensino pelo viés do movimento interdisciplinar. Movimento esse que se faz presente 
nas dimensões da Epistemologia e da Pedagogia e que vem sendo consolidado e, portanto, 
marcando o rompimento com uma visão mecanicista de mundo e de educação. Com o propósito 
de contribuir para a superação de um ensino mecanicista, buscamos orientar nosso trabalho de 
pesquisa neste movimento histórico sob o enfoque pedagógico, o qual discute, 
fundamentalmente, questões de natureza curricular e de ensino. No campo educativo, muitas 
são as pesquisas voltadas para as teorias curriculares e as epistemologias pedagógicas 
mostrando-nos a necessidade da interdisciplinaridade na produção e socialização do 
conhecimento e integração dos saberes. Desse modo, ao considerarmos que: a) a escola é um 
lugar propício a aprendizagens, de acesso ao conhecimento e de acesso do sujeito à cidadania, 
à criatividade, à autonomia e às transformações sociais; b) o professor é quem em primeiro 
momento leva o aluno a aprender; c) o professor atual deverá aprendera  a trabalhar 
pedagogicamente de forma interdisciplinar; d) não cabe mais aos professores, apenas a tarefa 
de profissionalização dos seus alunos, mas, sobretudo, a tarefa de torná-los pesquisadores e 
fundamentalmente participantes da construção do conhecimento, sentimos a necessidade de 
desenvolver uma investigação direcionada às práticas pedagógicas dos professores do Instituto 
Federal do Piauí - IFPI, no que tange o Ensino da Língua Portuguesa, e mais propriamente, à 
prática interdisciplinar. Assim, este estudo objetivou analisar a prática pedagógica de ensino dos 
professores sob a perspectiva da interdisciplinaridade nas aulas de Língua Portuguesa. A 
pergunta norteadora consiste em – em que medida, os professores concebem práticas 
educativas integradas e quais as contribuições e dificuldades na realização dessas práticas? Para 
tanto foram elaborados questionários com perguntas abertas e fechadas a nove professores da 
disciplina Língua Portuguesa em três campi distintos, do IFPI, sendo quatro professores do 
campus Floriano, dois professores do campus São João e três professores do campus São 
Raimundo Nonato. Assim, elucidaremos neste trabalho como esses professores compreendem 
o enfoque interdisciplinar nas suas atividades de ensino, suas proposições e realizações de 
práticas interdisciplinares em sala de aula e outras atividades pedagógicas, como também quais 
são as contribuições da interdisciplinaridade na sua prática pedagógica, assim como as 
dificuldades para realizar a prática interdisciplinar. Diante dos resultados, percebe-se que todos 
os docentes pesquisados reconhecem que a interdisciplinaridade é importante e apontam 
algumas contribuições desta para sua prática docente a para a aprendizagem dos discentes, no 
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entanto, alguns apontam dificuldades para um trabalho interdisciplinar, como o pouco tempo e 
a falta de envolvimento de professores de outras disciplinas. 
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Ensino; Língua Portuguesa; Práticas Educativas. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
A Interdisciplinaridade há muito tempo vem sendo um tema recorrente de discussão e 

análise nas políticas públicas da Educação Brasileira. Busca-se a definição de um melhor conceito 
para o termo Interdisciplinaridade e principalmente sua inserção na prática educativa como uma 
atitude pedagógica capaz de superar a fragmentação do conhecimento escolar. 

A complexidade do mundo contemporâneo exige uma mudança nas práticas educativas, 
ou seja, novas perspectivas de construção do conhecimento. Há a necessidade de uma educação 
mais integradora, dialética e totalizadora na construção desse conhecimento. Já não há mais 
espaço para práticas pedagógicas mecanizadas, fragmentadas, divididas em disciplinas 
estanques. Neste contexto, é mister, a busca por um ensino partilhado e socializado. E sendo a 
escola o lugar de legitimização da aprendizagem, de produção e construção do conhecimento, 
esta precisa estar cada vez mais aberta às transformações da ciência e às exigências 
interdisciplinares que permeiam a construção de novos conhecimentos. Na visão de Fazenda 
(2011) a Interdisciplinaridade assume papel de grande importância. Além do desenvolvimento 
de novos saberes, a Interdisciplinaridade na educação favorece novas formas de aproximação 
da realidade social e novas leituras das dimensões socioculturais das comunidades humanas. 

À escola cabe o papel de acompanhar as mudanças significativas operantes em todos os 
segmentos da sociedade, já que estamos inseridos em um mundo de total complexidade, cada 
vez mais interconectado e interdisciplinarizado. E ao professor, cabe o papel de orientar o seu 
trabalho pelo enfoque interdisciplinar, numa prática pedagógica que busque a integração entre 
os saberes. Assim, embora, tenhamos ações significativas rumo a interdisciplinaridade, estas 
ainda não são suficientemente satisfatórias, pois, comumente observarmos práticas educativas 
descontextualizadas e fragmentadas as quais não contribuem para a construção do 
conhecimento como um todo. Nesse sentido, para transformar essa realidade faz-se 
imprescindível uma mudança de atitude na práxis pedagógica dos docentes, para assim 
vislumbrarmos uma melhor compreensão das contribuições inerentes a interdisciplinaridade no 
processo de ensino-aprendizagem.  

Nesse contexto, elucidaremos o ensino de Língua Portuguesa como uma disciplina capaz 
de fomentar o conhecimento a partir de uma proposta interdisciplinar, visto que a mesma 
possibilita o diálogo entre a Literatura, a Geografia, a História, a Sociologia, a Psicologia, dentre 
outras áreas do conhecimento. E, nesse caminho apontamos os Institutos Federais como 
instituições propícias ao desenvolvimento de práticas interdisciplinares, visto que os professores 
que atuam nessas instituições de ensino poderão assumir um trabalho interdisciplinarizado nas 
suas atividades de sala de aula, de extensão e de pesquisa. 

Ao percebermos a relevância de uma prática educativa pautada pela 
interdisciplinaridade, esse trabalho tem a finalidade de analisar a prática pedagógica dos 
docentes sob a perspectiva da interdisciplinaridade nas aulas de Língua Portuguesa. Nessa 
perspectiva, buscamos investigar como os professores compreendem o enfoque da 
interdisciplinaridade em tais práticas como também verificamos se os mesmos propõem práticas 
interdisciplinares em sala de aula e em outras atividades pedagógicas e como as realizam, além 
de identificar as contribuições e/ou entraves da prática interdisciplinar na percepção dos 
professores de Língua Portuguesa.  Nesse propósito realizamos uma pesquisa bibliográfica e 
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pesquisa de campo com aplicação de questionários a nove docentes da disciplina Língua 
Portuguesa do IFPI, sendo quatro do campus Floriano, três do Campus São Raimundo Nonato e 
dois do campus São João do Piauí.  

Inicialmente, nesse o artigo, apresentaremos a dimensão teórica do trabalho com 
reflexões acerca da interdisciplinaridade no processo de ensino-aprendizagem e mais 
especificamente no ensino de Língua Portuguesa. Em seguida, trataremos da análise e discussão 
dos resultados onde descreveremos a percepção dos professores em relação à 
interdisciplinaridade, como a mesma é trabalhada nas aulas de Língua Portuguesa e quais são as 
dificuldades encontradas para o trabalho pedagógico na perspectiva interdisciplinar. 
 
2 A INTERDISCIPLINARIDADE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM.  
 

O principal objetivo da prática educativa é fazer com que o aluno tenha uma 
aprendizagem significativa a qual leve em consideração seus conhecimentos prévios e dê-lhe 
condições de ir além, garantindo sua autonomia para aprender. Essa aprendizagem não será 
contemplada através de um ensino instrucionista e fragmentado. Para isso, o currículo precisa 
adotar lógica interdisciplinar, onde através da cooperação entre as disciplinas o conhecimento 
é gradativamente construído com um todo integrado e o professor passa de mero transmissor 
de conteúdos para pesquisador e construtor do conhecimento juntamente com seus alunos. De 
acordo com Azevedo e Andrade (2007, p. 260), 

 
A interdisciplinaridade é o elo que possibilita o estabelecimento de inúmeras 
relações das disciplinas com a realidade, num processo recíproco de 
aprendizagens múltiplas e intermináveis. Assim, professor e aluno deverão 
estabelecer diferentes interconexões entre a epistemologia dos conhecimentos 
e o mundo que os cerca, a fim de exercitar cotidianamente seus saberes e as 
relações entre teoria e prática.  

 

Não obstante, o direcionamento de uma prática pedagógica dada pelo enfoque 
interdisciplinar possibilitará novas formas de ensinar e aprender. O professor precisa tornar-se 
interdisciplinar, apropriando-se das múltiplas relações conceituais que a sua área de formação 
estabelece com outras ciências. Para Lück (1994) a prática interdisciplinar possibilita a superação 
de conhecimento, linearidade e artificialização, tanto no processo de produção do 
conhecimento, como no ensino, pois mediante sua efetivação estaríamos consequentemente 
superando a visão fragmentadora de produção do conhecimento. 

Nessa mesma direção, Pombo (2006) ressalta que para haver interdisciplinaridade, 
precisamos abandonar o conforto da nossa linguagem técnica para assim partilharmos o nosso 
saber de maneira discursiva, ou seja, explicitando-o, discutindo-o. A interdisciplinaridade, então, 
surge nesse contexto como alternativa no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que o 
conhecimento deve ser construído dialeticamente por meio de processos verdadeiramente 
produtivos. Importante, não é apenas, a transmissão e socialização do conhecimento, e sim, a 
sua reconstrução, que deverá partir de dois fatores humanos: o esforço reconstrutivo do aluno 
e a orientação do professor.  

Morin (2001, p.14) nos diz: 
 

A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas 
impede frequentemente de operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e 
deve ser substituída por um modo de conhecimento capaz de apreender os 
objetos em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto. É necessário 
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desenvolver a aptidão natural do espírito humano para situar todas essas 
informações em um contexto e um conjunto. É preciso ensinar os métodos que 
permitam estabelecer as relações mútuas e as influências recíprocas entre as 
partes e o todo em um mundo complexo. 

 
O que se apresentou até agora nos permite afirmar que ainda estamos atrasados, pois 

ainda se continua a cultivar uma prática meramente instrucionista, seguindo velhos hábitos e 
modelos cristalizados pelas escolas e pelo currículo extensivo das disciplinas. É preciso 
reformular as práticas educativas, as instituições, e, sobretudo, humanizar o conhecimento.  
Logo, faz-se imprescindível que as instituições de ensino e os professores preparem-se para a 
interdisciplinaridade. Ambos devem preparar-se para a promoção desta experiência que 
emergem para a construção de novos conhecimentos, fomentando assim, experiências capazes 
de promoverem a integração dos saberes. 

Consoante Thiesen (2008, p. 96) “a interdisciplinaridade está sendo entendida como uma 
condição fundamental do ensino e da pesquisa na sociedade contemporânea. A ação 
interdisciplinar é contrária a qualquer homogeneização e/ou enquadramento conceitual.” 
Assim, para o autor torna-se necessário nos desfazermos da artificialidade do conhecimento 
para operarmos um trabalho transdisciplinar e interdisciplinar, o qual possibilite o 
aprofundamento da compreensão da relação entre teoria e prática para a construção de uma 
formação mais crítica, criativa e responsável. 

Deste modo, a busca pela interdisciplinaridade pressupõe a tarefa de compreendermos 
o quão importante e relevante poderá ser essa integração de saberes e isto implica em 
iniciarmos uma atitude ou um modo de pensar e agir interdisciplinarmente, para tornarmos o 
trabalho educacional mais significativo, prazeroso e produtivo tanto para os professores como 
para seus alunos. 
 
3 INTERDISCIPLINARIDADE E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s, 2000, p.17) trazem uma nova proposta 

para o ensino médio em função de uma nova compreensão teórica sobre o papel da escola:  
 
Quando a LDB destaca as diretrizes curriculares específicas do Ensino Médio, 
ela se preocupa em apontar para um planejamento e desenvolvimento do 
currículo de forma orgânica, superando a organização por disciplinas estanques 
e revigorando a integração e articulação dos conhecimentos, num processo 
permanente de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Esta proposta de 
organicidade está contida no Art.36, segundo o qual o currículo do Ensino 
Médio ‘destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado 
das ciências, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura; a língua Portuguesa como instrumento de comunicação, 
acesso ao conhecimento e exercício da cidadania’.  

 
Partindo desta compreensão, voltamos a apontar o ensino meramente instrucionista, o 

qual ainda se faz presente nas práticas educativas de professores que se preocupam apenas com 
a transmissão dos conteúdos, ou seja, na transmissão do conhecimento de uma disciplina ou 
matéria, a qual estabelece um saber linear, parcelado e condicionado pela informação livresca. 
Segundo Ramos (2008, p.19) a “abordagem empirista e mecanicista, para a qual a 
interdisciplinaridade não é uma necessidade nem um problema, sustentou os currículos 
tecnicistas centrados na fragmentação disciplinar e na abordagem transmissiva de conteúdos”, 
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no entanto, ainda hoje, muitos não perceberam a importância de um ensino-aprendizagem 
centrado na interconexão entre as disciplinas.  

Nesse contexto, a Língua Portuguesa, apresenta-se como uma disciplina capaz de 
fomentar o conhecimento a partir de uma proposta interdisciplinar, possibilitando o diálogo 
entre a Literatura, a Geografia, a História, a Sociologia, a Psicologia, entre outras. Japiassu (1976, 
p.53) acredita que a interdisciplinaridade surge como uma necessidade imposta pelo surgimento 
cada vez maior de novas disciplinas. Assim, é necessário que haja pontes de ligação entre as 
disciplinas, já que elas se mostram muitas vezes dependentes umas das outras. Levando-nos, 
deste modo, à compreensão de que muitas disciplinas apresentam afinidades e pontos em 
comum, a interdisciplinaridade vem como uma superação aos limites impostos por uma dada 
disciplina na construção do conhecimento.  

O campo pesquisado, a saber, o ensino médio integrado, possui ainda como perspectiva 
os pressupostos do currículo integrado. Segundo Santomé (1998) apud Ramos (2008, p.17) esta 
denominação “tem sido utilizada como tentativa de contemplar uma compreensão global do 
conhecimento e de promover maiores parcelas de interdisciplinaridade na sua construção”. 
Neste contexto, por meio da inter-relação das disciplinas se visa uma formação integral dos 
educandos, não só pelos conhecimentos das ciências, mas também pelo trabalho e tecnologia. 
Trazendo por sua vez, desafios para a disciplina de língua portuguesa que deve interagir com as 
diversas disciplinas, inclusive as profissionais, e ter pressupostos de interação com os diversos 
conhecimentos e habilidades construídas na instituição. 

A instituição escolar, por sua vez, deverá preparar-se para a promoção de uma prática 
educativa sociointerativa, pois o conhecimento dar-se de maneira simultânea e conjunta. Como 
nos reafirma as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006, p. 27): 

 
A escola tem a função de promover condições para que os alunos reflitam sobre 
os conhecimentos construídos ao longo de seu processo de socialização e 
possam agir sobre (e com) eles, transformando-os, continuamente, nas suas 
ações, conforme as demandas trazidas pelos espaços sociais em que atuam. 
Assim, se considerarmos que o papel da disciplina Língua Portuguesa é o de 
possibilitar, por procedimentos sistemáticos, o desenvolvimento das ações de 
produção de linguagem em diferentes situações de interação, abordagens 
interdisciplinares na prática da sala de aula são essenciais.  
 

Através da disciplina de língua portuguesa é possível agregar conhecimento de várias 
áreas e trabalhar os fenômenos que nos cerca de forma mais concreta, tal como os encontramos 
na realidade, e, ao fazermos isso atribuiremos sentido às práticas educativas. Sobre a relação da 
língua Portuguesa com outras disciplinas, Oliveira (2015, p. 131) afirma que, 
 

O ensino de Língua Portuguesa cujo enfoque se dê apenas na transmissão de 
conteúdos gramaticais possivelmente deixará de aproveitar a riqueza de textos 
que abordam outros conteúdos disciplinares, como os relacionados à História 
e à Geografia, por exemplo. Assim, utilizar um texto de uma dessas matérias 
como objeto de análise para os conteúdos de Português favorece a troca e a 
interação entre as disciplinas, superando os limites do universo disciplinar. Essa 
superação é, decerto, de grande importância já que, para dar conta de 
fenômenos mais complexos e profundos, a interdisciplinaridade surge como 
alternativa para a produção de conhecimento científico capaz de acompanhar 
as constantes mudanças do mundo contemporâneo.  
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No tocante ao ensino da Língua Portuguesa faz-se, portanto, necessária a construção de 
conhecimentos por meio do cruzamento de saberes disciplinares. Como podemos separar o 
ensino de Língua Portuguesa em aulas de gramática? Em aulas de produção textual? Como 
podemos dissociá-las das aulas de Literatura? Podemos apontar aqui a importância e 
significância da interdisciplinaridade na construção de saberes inteligentemente conduzidos, 
uma vez que, de maneira alguma podemos pensar em distanciá-las ou separá-las, pois, elas se 
complementam e comunicam entre si. O que se busca, na verdade, é um saber compartilhado e 
não apenas um saber fragmentado com subdivisões de um mesmo eixo conteudístico em 
matérias diversas. Isso pressupõe o diálogo entre as áreas do conhecimento para que possamos 
ultrapassar essa ideia de disciplinas em unidades, de um ensino em compartimentos, e assim 
vislumbrarmos uma prática educativa orientada pela contribuição de todas as áreas de formação 
do conhecimento.  

Consoante Japiassú (1994) um saber fragmentado institui uma cegueira intelectual. Isso 
nos levar a crer na importância da legitimação de uma prática educativa voltada por concepções 
e práticas interdisciplinares. É preciso, pois, que os professores assumam o papel de derrubar as 
fronteiras existentes entre as disciplinas e permitir que elas dialoguem entre si. Não carecemos 
de disciplinas isoladas, compartimentadas, precisamos mantê-las em dependência e em sintonia 
constante para um saber integral e não apenas um saber parcelado e sem significado.  
 
3 METODOLOGIA 
 
 Este trabalho se configura em uma pesquisa de campo e a abordagem desta pesquisa 
constituiu-se de natureza qualitativa, pois tem o objetivo de analisar a prática pedagógica dos 
professores sob a perspectiva da interdisciplinaridade nas aulas de Língua Portuguesa. O campo 
de pesquisa foi o IFPI e os sujeitos da pesquisa, professores de Língua Portuguesa em diferentes 
campi, isto é, nove professores de Língua Portuguesa lotados em três campi do IFPI (campus 
Floriano, São João do Piauí e São Raimundo Nonato). Sendo sete do sexo feminino e dois do sexo 
masculino, possuem em média 37 anos, cinco casados e quatro solteiros. Sobre o campus de 
atuação, quatro atuam em Floriano-PI, três em São Raimundo Nonato-PI e dois em São João do 
Piauí, possuindo em média 15,5 anos de magistério, sendo por sua vez, média de 5 anos no IFPI. 
Quanto à formação acadêmica, cinco possuem mestrado e quatro especialização. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa se deu a partir da elaboração do instrumento de 
coleta de dados que se configurou em um questionário contendo 4 perguntas abertas e 6 
fechadas. Segundo Gil, (2002, p. 171) este instrumento “possibilita a obtenção de dados a partir 
do ponto de vista dos pesquisados” sendo útil para a obtenção de informações acerca do que a 
pessoa sabe, acredita ou sente; no entanto compreende-se que existem limitações referentes 
ao estudo das relações sociais mais amplas. (Gil, 2002). 

Após a aplicação do referido instrumento de coleta de dados fez-se uma análise de 
conteúdo (AC) sob a perspectiva de Bardin (2011). Visto que há pouca quantidade de sujeitos 
investigados será realizada uma análise de conteúdos por categorias temáticas. Em relação à 
análise por categorias temáticas, esta tem o objetivo de identificar: 
 

[...] uma série de significações que o codificador detecta por meio de 
indicadores que lhe estão ligados; [...]codificar ou caracterizar um segmento é 
colocá-lo em uma das classes de equivalências definidas, a partir das 
significações, [...] em função do julgamento do codificador [...] o que exige 
qualidades psicológicas complementares como a fineza, a sensibilidade, a 
flexibilidade, por parte do codificador para apreender o que importa.  (Bardin, 
1993. p. 65). 



40 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

 
 A técnica de AC, segundo Bardin (1977) se compõe de três etapas: 1) a pré-análise; 2) a 
exploração do material; 3) o tratamento dos resultados e interpretação. A primeira etapa 
representa a fase de organização, que poderá utilizar vários procedimentos como: leitura 
flutuante, hipóteses, objetivos e elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação. 
Nesta pesquisa abordaremos a leitura flutuante. Na segunda etapa, os dados são codificados a 
partir das unidades de registros. Na terceira etapa, dar-se-á o processo de categorização que 
consiste na classificação dos elementos de acordo com suas semelhanças e diferenças, com 
posterior reagrupamento, em relação às características comuns. Assim sendo, vale considerar 
que a codificação e a categorização fazem parte da AC. 
  

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
Descreveremos inicialmente os resultados oriundos das questões objetivas. 

Primeiramente, questionou-se se a interdisciplinaridade estaria presente nas suas aulas de 
Língua Portuguesa. Os resultados desvelaram que mais de 77% sim, a interdisciplinaridade 
estaria presente em suas aulas, porém, de vez em quando e 22,3% confirmaram sua presença, 
sendo que desta vez, de forma permanente. Assim, percebemos que todos os professores 
participantes da pesquisa confirmaram a presença da interdisciplinaridade em suas práticas 
educativas, mas a maioria deles destacaram que tal enfoque não acontece plenamente, 
somente em algumas situações didáticas. Com este resultado, é notório que a prática 
interdisciplinar acontece, porém, ainda de forma restrita e não como um enfoque didático-
pedagógico processual e presente em suas práticas profissionais na sala de aula. 

Como consequência da primeira questão, as questões a seguir trataram especificamente 
do planejamento das aulas interdisciplinares e quais seriam as áreas do conhecimento 
(disciplinas) mais constantes nesses planejamentos e execuções em termos de aulas 
interdisciplinares. Os resultados foram os seguintes: 4 professores ou 45% dos participantes da 
pesquisa afirmaram planejar algumas vezes com professores de áreas afins; 3 ou 33% afirmaram 
que planejavam sempre individualmente; 1 ou 11% afirmaram que planejavam, às vezes, com 
professores de outras áreas; 1 ou 11% também planejavam sempre em conjunto com 
professores de áreas afins. Com os resultados obtidos percebemos que a minoria planeja uma 
prática educativa de natureza interdisciplinar tal como preconiza Lück (1994), Fazenda (1999) e 
Santos (2007) ou seja, com seus pares envolvidos, independente de qual seja a área do 
conhecimento.  

No tocante às disciplinas mais recorrentes nas aulas interdisciplinares tivemos (Arte, 
Sociologia e História, Filosofia e Geografia e apenas uma afirmação de que utilizava todas as 
disciplinas). Tal constatação e o relato de alguns professores, corroboram com as percepções de 
Nádia et al (2016) e de Oliveira (2015) de que o estudo de literatura está diretamente associado 
à história e a geografia. Pelas percepções dos professores, os conteúdos das disciplinas utilizadas 
(Artes, Sociologia, História, Filosofia) estão inter-relacionados com os conteúdos de Língua 
Portuguesa, sendo, portanto, indispensáveis para o ensino-aprendizagem na disciplina. Por sua 
vez, se percebe que as práticas interdisciplinares ficaram restritas somente a estas áreas e, 
sobretudo, não se encontrou de forma clara se havia interdisciplinaridade com as disciplinas 
técnicas, embora, tenhamos tido uma resposta que equivale 11% do universo dos respondentes 
que afirmava ter utilizado “todas” as disciplinas em sua prática integradora. Destaca-se assim, a 
dicotomia e desvalorização ainda presente nas práticas educativas de alguns professores em 
relação às disciplinas consideradas propedêuticas e técnicas, mesmo na realidade da Educação 
Profissional e Tecnológica de natureza integrada.  
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Vale salientar também que esse resultado com pouco impacto pode ser uma 
reverberação das dificuldades dos professores em seu cotidiano profissional em se reunirem 
para tal planejamento, bem como, a crença de que basta justapor as referidas áreas que estão 
desenvolvendo práticas educativas interdisciplinares (ZABALA, 1998) como pode ser visualizado 
na resposta de um participante da pesquisa: 

 
A princípio planejo sozinha, prevendo a participação das disciplinas por mim 
desejada, como parceira, em função da necessidade de complementação 
teórica e/ou apoio em determinadas atividades. Em seguida busco o professor 
daquela disciplina, explico a ele meu objeto e peço o suporte e o apoio dentro 
da área de atuação dele. (Professor 6) 
 

Sobre isto Japiassu (2006, p.1) ressalta que “Não basta mais o simples encontro ou 
justaposição das disciplinas. É imprescindível eliminar as fronteiras entre as problemáticas e os 
modos de expressão para que se instaure uma comunicação fecunda”. É importante uma nova 
postura que una as disciplinas e as tornem mais do que uma complementação. 

No que concerne à questão referente à realização de alguma atividade interdisciplinar 
com docentes de outras áreas do conhecimento, 78% revelaram que já teriam realizado alguma 
atividade interdisciplinar com outras áreas do conhecimento e 22% disseram não ter realizado 
qualquer atividade interdisciplinar com outras áreas do conhecimento. Esse resultado reafirma 
que a maioria dos respondentes da pesquisa tem experiências com práticas educativa dessa 
natureza.  

A questão relativa aos tipos de atividades pedagógicas que costumeiramente são 
realizadas com os professores de áreas afins ou de outras áreas do conhecimento numa relação 
interdisciplinar apontou que a gincana é a principal atividade concreta da interdisplinaridade no 
contexto profissional dos pesquisados. Além desta atividade, exposições literárias, minicursos, 
feiras culturais bem como leituras e análises de filmes, músicas e poemas emergem como 
atividades concretas das práticas educativas interdisciplinares no contexto dos campi já 
mencionados e dos professores investigados no IFPI. 

Quando questionado se os professores das demais áreas costumavam propiciar abertura 
para o trabalho interdisciplinar, 55% dos professores apresentaram dificuldades para esta 
abertura em relação à participação de outros professores em atividades interdisciplinares e 45% 
não apresentaram dificuldades. Neste caso, quando se refletem questões mais cruciais em 
termos de interdisciplinaridade começamos a perceber alguns entraves que acabam por 
contribuir para a pouca presença de práticas interdisciplinares no contexto profissional da 
maioria dos docentes. As citações a seguir dos professores investigados reforçam as dificuldades 
mencionadas como podemos visualizar a partir de um participante da pesquisa:  

 
Queira ou não, a interdisciplinaridade vai estar presente no rol de conteúdo das 
diferentes disciplinas, compete ao professor integrá-las à sua prática docente e 
torná-la uma ferramenta de expansão de conhecimentos. Na maioria das vezes, 
o maior entrave para a realização de atividades interdisciplinar encontra-se na 
falta de tempo para a articulação entre os professores das diferentes disciplinas 
envolvidas. (Professor 2) 

 
Entretanto, a partir deste questionamento também visualizamos alguns porquês dessa 

dificuldade, como por exemplo, a zona de conforto de cada professor, isto é, as “caixinhas”, o 
domínio teórico, muitas vezes restrito à sua área de conhecimento o que já advém da própria 
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formação escolar e acadêmica, o “medo” da amplitude ou de não ter competência para lidar 
com atividades mais complexas, dentre outros exemplos.  

Na citação a seguir de outro participante da pesquisa fica latente a dificuldade de se 
trabalhar coletivamente, pois “Percebemos ainda cada um fechado em seu mundo; é como se a 
gente só existisse quando servimos para saciar uma necessidade muito particular. O apoio é 
buscado quando preciso da Língua Portuguesa para corrigir um texto; avaliar uma escrita; tirar 
uma dúvida de gramática...” (Professor 6). Essa dificuldade pode ser denominada de área de 
conhecimento utilizada como apêndice ou metodologia para a realização de uma determinada 
atividade. Não se percebe, neste caso, as fronteiras do conhecimento, nem tampouco, a língua 
portuguesa, por exemplo, como conhecimento mas sim como método. 

Outros argumentos foram colocados como: “Encontro dificuldade em trabalhar 
conjuntamente, de maneira coordenada. Os planejamentos costumam ser mais individuais do 
que coletivos.” (Professor 9); “(...) Na maioria das vezes, o maior entrave para a realização de 
atividades interdisciplinar encontra-se na falta de tempo para a articulação entre os professores 
das diferentes disciplinas envolvidas” (Professor 2). 

 Apesar de todos os professores afirmarem que fazem atividades interdisciplinares, a 
abertura à participação de outros professores de outras áreas como essencial à concretude da 
prática interdisciplinar não conseguiu se sobressair nesta pesquisa, revelando assim, uma 
profunda contradição no discurso dos professores pesquisados. 

No questionamento relativo a importância da realização de um trabalho interdisciplinar 
nas aulas de Língua Portuguesa, todos os professores investigados afirmaram a importância do 
trabalho interdisciplinar no desenvolvimento de sua disciplina. Um participante nos chama a 
atenção de que “a inter-relação é importante no processo educacional como um todo, não 
apenas em língua portuguesa. Pois, aprender não é algo isolado e sim um conjunto de 
cooperação que facilita o aprendizado” (Professor 5). Outro participante aponta que “Tendo em 
vista a natureza polissêmica e complexa dos fenômenos linguísticos e literários, o trabalho 
baseado em diferentes áreas do conhecimento contribui para uma visão mais completa e 
instigante do ensino de Língua Portuguesa.” Assim, é notório que os professores sabem da 
importância da interdisciplinaridade nos processos pedagógicos, não somente de sua disciplina.  

Utilizando-nos da Análise de Conteúdo de Bardin (2011) para discutir os resultados da 
pesquisa relativa a primeira questão e temos os seguintes resultados: no que diz respeito às 
questões subjetivas, a primeira referia-se a seguinte questão: como você vem realizando o 
trabalho interdisciplinar nas aulas de Língua Portuguesa? Exemplifique a metodologia utilizada 
para tornar as aulas interdisciplinares. Neste contexto, todos afirmaram que realizavam práticas 
pedagógicas interdisciplinares por meio de atividades em sala de aula, gincanas, feiras, 
produções literárias, manifestações artísticas aos projetos de extensão ou ensino.  

Ao depararmo-nos com tais resultados percebemos que existem sim, práticas 
interdisciplinares, porém, além de, muitas vezes, restritas às áreas de conhecimentos afins e não 
mostrando nenhuma prática entre disciplinas propedêuticas e técnica. Pelo menos, nesse 
universo pesquisado, as  referidas práticas se utilizam muitas vezes de atividades de conclusão 
como feiras, gincanas e outras como prova da interdisciplinaridade. Assim, pretendemos em 
outro momento discutirmos como se dão os processos interdisciplinares e não apenas saber 
quais são as formas de realização dessas práticas. 

Por fim, ao perguntarmos sobre quais contribuições o trabalho interdisciplinar poderiam 
trazer para sua prática docente e para o aprendizado dos educandos, tivemos os seguintes 
resultados: “Traz sentido para o que se ensina e para o que o aluno aprende. Depois, há também 
a propagação de que nenhuma disciplina é mais importante que outra e que eles não competem 
entre si, mas, se complementam.” (Professor 5) Essa reflexão é interessante porque discorre 
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sobre a complementação e não a competição entre as várias áreas do conhecimento escolar, 
neste caso. 

Outro resultado discorreu na seguinte perspectiva: “Maior amplitude das discussões, 
maior interesse e disposição por parte dos alunos, aproximação da equipe pedagógica, 
possibilidade de associação entre teoria e prática, acessibilidade dos conteúdos curriculares e 
formação continuada dos docentes” (Professor 7). Nesse contexto, outro ponto ressaltado não 
menos importante que o já mencionado, diz respeito a uma integração entre os professores e a 
significação dos conteúdos de forma interdisciplinar no processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos. Complementando a resposta anterior, outro participante revelou que: 

 
O trabalho interdisciplinar é uma forma de fazer com que o conteúdo, objeto 
de ensino-aprendizagem, torne-se mais interessante e desafiador, na medida 
em que convida os sujeitos envolvidos a participar na construção do 
conhecimento, de forma significativa. Os resultados, por conseguinte, são mais 
satisfatórios do que em uma prática tradicional. (Professor 9) 

 
Os resultados revelam algumas contradições inerentes ao contexto profissional docente 

e demonstram que necessitamos superá-las, sobretudo, refletirmos sobre a 
interdisciplinaridade como enfoque ou perspectiva teórico-metodológica e não apenas como 
método nos processos pedagógicos. 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa, ora analisada, desvela algumas reflexões referentes à interdisciplinaridade 

no contexto das práticas educativas em EPT, mais especificamente, na disciplina de Língua 
Portuguesa em alguns campi do IFPI.  

De acordo com os resultados percebemos que todos os professores investigados 
reconhecem a necessidade e importância da interdisciplinaridade como enfoque ou perspectiva 
teórico-metodológica nos processos de aprendizagem, entretanto, a maioria apresentou 
dificuldades no tocante à aproximação ou abertura com outros colegas de áreas do 
conhecimento distintas quando objetivavam desenvolver práticas educativas interdisciplinares 
revelando assim, um descompasso entre o que eles pensam e referendam em relação a tais 
práticas e as dificuldades encontradas em pensarem e agirem em conjunto com professores de 
diversas disciplinas. 

Muitas vezes, as disciplinas somente se justapõem, ou ainda, trabalham com áreas afins 
e são concebidas como práticas educativas interdisciplinares. As dificuldades, provavelmente, 
originem-se das formações escolares e docentes dos professores envolvidos na pesquisa, o que 
acarreta maior dificuldade de conceber e desenvolver práticas interdisciplinares.  

Como limitação da pesquisa e por não ser o objeto de estudo, percebemos uma lacuna 
referente as relações entre as disciplinas propedêuticas e técnicas na perspectiva 
interdisciplinar. Assim sendo, propomos como objeto de estudo, dentre outras vertentes, a 
investigação sobre práticas interdisciplinares com professores de disciplinas propedêuticas e 
técnicas em EPT. 
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E A LEI Nº 13.145/2017 
 

Aurine Carvalho Rocha 
Sônia Cristina Ferreira Maia 

 
RESUMO: O texto, a partir de uma revisão bibliográfica, objetiva explicitar as incongruências 
existentes no discurso da mídia a respeito da reforma do Ensino Médio. Buscouse evidenciar as 
perdas da Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio dentro do cenário da 
reforma atual. O trabalho está organizado em três partes: na primeira, discorremos sobre a 
Medida Provisória da reforma do Ensino Médio. Na segunda, abordamos a Lei 13145/17 entre o 
que é dito na mídia acerca de tal, sobre o que é prescrito na lei e comparamos com a realidade 
brasileira. E na terceira parte, problematizamos sobre o processo histórico da educação 
profissional e suas implicações diante da Reforma do Ensino Médio. Concluise que a reforma do 
Ensino Médio ditada com tamanha urgência apresenta muitas incertezas e incongruências 
sobretudo no tocante ao Ensino Profissional, porém o que não resta dúvidas diante do Novo 
Ensino Médio é a ratificação de uma educação dual, de pobres para pobres, excludente e acima 
de tudo em favor do capitalismo e neoliberalismo. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Diante da crise política que atravessa o Brasil e da crise mundial do capital, tomar o 
povo pelo seu lado mais frágil e enaltecer o Estado é uma medida satisfatória para o 
neoliberalismo. Dessa forma, ao menor sinal de ameças ao capital, uma série de providências 
são tomadas avidamente tentando coibir a perda dos lucros e promovendo a expansão do 
capital. 

É nesse cenário que surgem no país, uma série de medidas de cunho reformista, 
visando minimizar os impactos da crise do capitalismo sob o empresariado e expropriando o 
trabalhador. É a classe trabalhadora a mais penalizada com as crises do Estado, dela são retirados 
direitos trabalhistas, previdenciários, sociais e educacionais. 

Uma das formas de propagação de que tais medidas contingenciais são necessárias é 
por meio da mídia, vendendo uma falsa justificativa para tantos ajustes e prometendo que tão 
logo essas medidas sejam implantas tudo se resolverá. De acordo com Fischer (2001, p.590) os 
meios de comunicação são formas privilegiadas de informação e educação ao passo que 
possibilitam ao sujeito se perceber em um conjunto de verdades, as quais interferem na sua 
subjetividade. 

É partindo desses pressupostos que se organizam as reformas à educação pública, tanto 
a Reforma do Ensino Médio como a Escola sem Partido. Como diz Mészaros (2008, p.43) as 
determinações do capital interferem diretamente cada âmbito particular com alguma influência 
na educação, não somente, a educação formal, mas em todos os processos sociais. Neste 
contexto trataremos especificamente da Reforma do Ensino Médio e suas implicações à 
Educação Profissional e Técnica. 

O objetivo deste texto é explicitar as incongruências existentes no discurso da mídia a 
respeito da reforma do Ensino Médio e o que de fato ela o é, assim como buscou se evidenciar 
as perdas da Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio dentro do cenário da 
reforma atual. 

O presente trabalho está organizado em três partes: na primeira, discorremos sobre a 
Medida Provisória da reforma do Ensino Médio. Na segunda, abordamos a Lei 13145/17 entre o 
que é dito na mídia acerca de tal, sobre o que é prescrito na lei e comparamos com a realidade 
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brasileira. E na terceira parte, problematizamos sobre o processo histórico da educação 
profissional e suas implicações diante da Reforma do Ensino Médio. 
 
2 MEDIDA PROVISÓRIA 746/16 E A REFORMA DO ENSINO MÉDIO 
 

A reforma do Ensino Médio teve seu processo de gênese em setembro de 2016, com a 
Medida Provisória (MP) nº 746/16. Segundo os argumentos do Ministério da Educação (MEC), o 
ensino médio é apontado como o principal desafio da educação brasileira. De acordo com Ramos 
e Frigotto (2016, p.36) a existência de mais de um milhão de jovens entre 15 e 17 anos fora da 
escola e a estagnação das matrículas nessa etapa da educação básica são apontadas pelo MEC 
como os principias motivadores da urgência da reforma do Ensino Médio (EM). 

Outro motivo que justifica a MP, de acordo com o MEC, são os índices alcançados nas 
avaliações externas do EM, segundo que se propagava na mídia era que o desempenho dos 
jovens em português e matemática estava inferior a vinte anos, ou seja, eram duas décadas de 
atrasos que precisavam ser vencidas frente a este modelo educacional falho, engessado, 
assoberbado de disciplinas (ROSA; SILVA, 2017, p.6 ). 

Ao que se sabe, uma MP é utilizada em caráter emergencial pelo executivo a fim de 
tomar uma decisão mediante sua conversão em projeto de Lei. Não é o caso do Ensino Médio, o 
qual possui sua regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9693/96 e nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) por meio dos Parecer nº05/2011 e 
da Resolução nº 02/2012 do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2012). 

Dessa forma, observase uma ação arbitrária e impositiva de uma “reforma” que visa 
desconstruir as conquistas do Ensino Médio ao longo da história da educação brasileira, sendo 
uma delas apontadas por este trabalho como a desintegralização da Educação Profissional 
Técnica (EPT) integrada ao Ensino Médio. 

Segundo Ramos e Frigotto (2016) há uma dissidência grotesca nessa reforma, uma vez 
que ela legisla sobre um documento intitulado Bases Nacional Comum Curricular (BNCC), o qual 
ainda não está nem pronto, mas a MP foi convertida em projeto de Lei de nº 34/2016 e efetivada 
como tal em fevereiro de 2017 sob a forma da Lei nº 13415/2017. 

Considerando o que diz Behring (2003, p.211) sobre reforma, tal medida não tem 
caráter reformista, uma vez que a autora nega o conceito de reforma àquilo que é regressivo, 
retrocedente. Desta forma, podese diz que tal medida é pois, uma contrarreforma.  

Ramos e Frigotto (2016) corroboram com tal ideia quando dizem que a contrarreforma 
não expressa o pensamento revolucionário, e sim, o conservador, valendose do neoliberalismo 
como forma de atendar as demandas mundo do trabalho e por conseguinte, da lógica do capital. 

Adiante discutiremos a forma como a mídia aborda a reforma do Ensino Médio por 
meio das propagandas televisivas e do que está escrito na Lei nº13145/17. 
 
3 LEI 13.415/2017: ENTRE O DITO, O PRESCITO E A REALIDADE 
 

Tendo por base a Lei nº 13.415/2017 sancionada em 16 de fevereiro de 2017, que trata 
das alterações da Lei 9394/96 e da 11.494/07; da revogação da 11.161/05 e que institui a política 
de fomento a implementação às escolas de Ensino Médio em tempo integral, faremos uma 
análise entre o que é dito por meio da propaganda veiculada pelo MEC, o que está escrito na Lei 
e o que é de fato a realidade do Ensino Médio no país (BRASIL, 2017). 

O Ministério da Educação desde junho de 2016 lançou mão de propagandas 
“esclarecedoras” acerca da reforma no Ensino Médio: Novo Ensino Médio, quem conhece 
aprova; O que muda com o Novo Ensino Médio; O Novo Ensino Médio vai melhorar a educação 
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dos jovens. 
Nessas propagandas, jovens e adolescentes protagonizam discursos sobre decidir o seu 

futuro através de sua vocação, e ainda, escolhendo sua profissão por meio de acesso ao ensino 
superior ou do ensino técnico profissionalizante. Frases de cunho incisivo e de protagonismo 
juvenil colocam à tona o indivíduo como responsável por si mesmo, por seu futuro e seu próprio 
sucesso, ou seja, pela transformação de si em capital humano (ROSA;SILVA, 2017, p.7) 

Essa é a lógica apontada por Lagasnerie (2013, p.149) quando afirma que um dos golpes 
de força do neoliberalismo consiste em desvendar toda a realidade e referenciais não 
mercadológicos a partir de termos mercadológicos, ou seja, propagar na mídia que os sujeitos 
serão responsáveis por seus próprios projetos de vida é mascarar a inserção de uma mão de obra 
barata no mercado de trabalho, tão logo se encerre o ensino médio. 

Analisaremos a Lei 13.415/17 e confrontaremos com o discurso midiático do MEC  
entre o que é dito, o prescito e a realidade. 

O primeiro discurso midiático é sobre liberdade de escolha do que estudar no EM a 
partir da sua vocação e por meio da flexibilização curricular através de itinerários formativos em 
torno de cinco eixos. O que está prescito em lei é: 

 
“O artigo 36 da Lei nº 9394/96 passa a vigorar com as seguintes alterações: O 
currículo do EM contará com uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e por 
itinerários formativos a serem organizados em diferentes arranjos curriculares, 
conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de 
ensino, a saber: a) linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; 
ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; 
formação técnica e profissional.” (BRASIL, 2017, grifo nosso). 
 

O grifo no que está na Lei 13.415/17 é justamente para alertar que o jovem não terá 
todo este protagonismo pregado na publicidade, uma vez que a oferta desses itinerários não se 
dará segundo o seu poder de escolha e vontade, e sim, de acordo com o contexto local o qual 
ele estará inserido e da viabilidade de oferta da instituição de ensino, ou seja, o aluno ficará a 
mercê da sua realidade sócio educacional, já que muitos não terão meios de migrar do seu locus 
para de fato seguir sua vocação, pois as condições socioeconômicas são muitas vezes precárias 
e não permitem tal aventura. 

O segundo discurso diz respeito a ofertas de mais itinerários formativos como 
equivalente a mais professores nas escolas. 

A Lei 13.415/17 não prevê contratação de professores muito menos de formação 
continuada, pelo contrário, possibilita a contratação de nãodocentes, ou seja, no seu Art. 6º, 
inciso V, aponta para que profissionais com notório saber em áreas de formação 
técnica/profissional possam atuar em sala de aula (BRASIL, 2017). Dessa forma, abre 
pressupostos para que as disciplinas tornemse meros conteúdos curriculares, com foco no 
tecnicismo. 

A terceira promessa do discurso midiático é que as escolas funcionarão em tempo 
integral, ou seja, aumentarseá o tempo de permanência do aluno na escola 2250 minutos 
semanais, ou seja, passará de quatro para sete horas semanais na escola. 

Segundo o artigo 13 da Lei 13.415/17 fica instituída a Política de Fomento a 
implementação de Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (BRASIL, 2017). 

Inicialmente esse processo de implantação do EM em tempo integral será de 530 
unidades de ensino, de acordo com Resolução FNDE nº 7/2016, em caráter experimental e por 
um período de tempo de 10 anos a contar da data de início dessa implementação, segundo a 
Portaria 727/2017 (MEC, 2017). 
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Partindo para a quarta pauta das propagandas do MEC acerca do Novo EM temse a 
ampliação e atualização da base de formação dos estudantes, também conhecida como Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). 

No parágrafo 5º do Artigo 3º da Lei 13.415/17, no que se tange à carga horária destinada 
a BNCC dizse que esta não poderá ser superior que 1800 horas total da carga horária do Ensino 
Médio (BRASIL, 2017). Dessa forma, parece haver uma contradição quando se trata dessa falsa 
ampliação, uma vez que a carga horária atual do EM é de 2400 horas total referentes aos três 
anos do EM. 

O que vai haver com essa reforma do EM é uma redução substancial na formação 
integral dos jovens no tocante à formação geral, cultural e científica. Contudo, essa ampliação 
do tempo escolar destinase a estudos complementares na área de preparação para o mercado 
de trabalho. 

E a mais absurda de todas as propagações do MEC é o discurso da melhoria do Ensino 
Médio por meio desta reforma.  

A Lei 13.415/17 não faz alusão à reformas de infraestrutura em prédios escolares, muito 
menos na melhoria de salários e da carreira docente, fatores estes indispensáveis para uma 
educação de qualidade. 

Com isso, podese observar que a propaganda veiculada pelo MEC através dos meios de 
informações acerca do Novo Ensino Médio instituído pela Lei 13.415/17 não condiz com o texto 
constituinte da mesma, muito menos com a realidade da educação brasileira. 

 
4 A REFORMA DO ENSINO MÉDIO E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 

Antes de considerar os impactos da Reforma do Ensino Médio na Educação 
Profissional Técnica é preciso fazer um apanhado de como se deu a inserção da Educação 
Profissional no país e sua incursão ao longo da história. 

No Brasil considerase que a origem do ensino profissional se deu em 1809 com a 
criação do Colégio das Fábricas, por meio do Decreto do príncipe regente, Dom João VI 
(MOURA,2007, p.7). Dessa forma, ela surge com um caráter assistencialista às crianças órfãs e 
abandonadas, proporcionandolhes instrução primária e aprendizagem de alguns ofícios, além 
de garantir que estes não atrapalhassem a moral e os bons costumes da sociedade em formação 
(MANFREDI, 2002 citado por MACIEL, 2005, p.32). 

Quase cem anos após a criação do Colégio das Fábricas, a organização da Educação 
Profissional (EP) no Brasil adquire um novo formato por meio da capacitação de operários para 
o exercício profissional, sendo em 1906 atribuição do Ministério da Agricultura, Indústria e 
Comércio, o órgão responsável por ofertar a preparação dos ofícios nesses três ramos da 
economia iminente (MOURA, 2007, p.6). 

Nesse contexto, observase que desde a sua gênese a EP no país é voltada para a classe 
trabalhadora, para aqueles que não poderiam ter acesso ao ensino superior, para aqueles que 
faziam parte das classes populares. Enquanto que, o ingresso no ensino superior era destino aos 
filhos da elite.  

Para a classe dominante havia o curso primário com duração de 4 anos e davalhes o 
direito de ingressar no ensino superior. Já para a classe dominada, haviam somente os cursos 
rural ou profissional (KUENZER, 1997 citado por MOURA, 2007, p.7). 

Ao fim do curso primário, a elite poderia seguir carreira nos estudos tanto no curso 
ginasial como no curso normal, ou ainda no curso técnico comercial (KUENZER, 1997 citado por 
MOURA, 2007,p.7). 

Para os concluintes do curso rural restavam uma única opção de escolha para prosseguir 
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nos estudos: o curso básico agrícola. Para os egressos dos cursos profissional era oferecido um 
curso complementar com duração de dois anos (KUENZER, 1997 citado por MOURA, 2007, p.7). 

Dentre todos esses cursos, o único que dava direito ao aluno continuar estudando era 
o curso ginasial, uma vez que não havia ensino médio como etapa final da educação básica e 
porta de acesso para o ensino superior, era por meio de estudos livres exames que se dava esse 
acesso (MOURA,2007, p.7). 

Tanto o curso normal, como o técnico comercial, o básico agrícola e o complementar 
tinham uma finalidade expressa, que era atender aos setores produtivos, sendo estes 
considerados como etapa final do grau de escolarização naquela época (MOURA,2007, p.7). 

A organização e regulamentação do ensino secundário vai se dar na década de 30 com 
os Decretos Federias nº 19.890/31 e nº 21.241/32 e ainda, nº 20.158/31 que regulamenta o 
ensino comercial e a profissão de contador (MOURA, 2007, p.7). 

O ensino secundário era dividido em curso fundamental, composto da 1ª à 5ª série; e 
pelo curso complementar de dois anos de duração, que dava direito ao estudante prosseguir ao 
ensino superior quer que fosse na área jurídica, medicina ou engenharia (BRASIL, 1932). 

Com o crescimento do processo de industrialização na década de 30 era necessário se 
investir em mão de obra para a execução dos serviços nas fábricas e indústrias, com isso realizou
se a Reforma da Capanema, esta constituída por vário Decretos em forma de Leis Orgânicas 
visando a capacitação de trabalhadores em áreas da economia emergente (MOURA, 2007, p.9). 

De acordo com Moura (2007, p.9), após a Reforma da Capanema, a educação brasileira 
fica estruturada da seguinte forma, a educação básica e a educação superior. A educação básica 
fica estruturada em duas etapas: o curso primário, 5 anos de duração, e o secundário, 
subdividido em ginasial, 4 anos de duração, e o colegial, com 3 anos. 

A educação profissional estava vinculada ao final do curso secundário contando com os 
cursos normal, industrial técnico, comercial técnico e agrotécnico. Todos estes com a mesma 
duração do curso colegial, 3 anos, porém não permitiam o ingresso ao ensino superior 
(MOURA,2007, p.9). 

Esse conjunto de decretos revelam a significância que foi dada ao Ensino Profissional no 
país, destinado à camada pobre da sociedade e estruturandose explicitamente de forma dual: 
as atividades manuais à classe trabalhadores e as atividades intelectuais à burguesia dominante. 

Com o advento da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 1961, parecia 
que seria o fim do ensino dual, uma vez que, tanto os egressos do ensino colegial quanto os do 
ensino profissional poderiam dar prosseguimento ao ensino superior. Porém, para dar 
continuidade ao ensino superior os processos seletivos continuavam dando ênfase aos 
conteúdos das ciências, letras e artes, sendo estes predominantes no currículo do ensino 
colegial, ou seja, esses conteúdos ficavam bem reduzidos no ensino profissionalizante já que o 
foco era atender as demandas do mundo do trabalho (MOURA, 2007, p.11). 

Segundo Moura (2007, p.11), na década de 70 houve uma reforma na educação 
brasileira sancionada pela Lei 5692/71, conhecida como Lei da Reforma de Ensino de 1º e 2º 
graus. Nesta reforma tentouse instituir que a educação de nível médio (2º grau) fosse 
profissionalizante para todos, independente de elite ou proletariado, público ou privado. 

O fato da profissionalização tornase obrigatória ao nível de 2º grau acabou por ficar 
restrito apenas às escolas públicas, nos sistemas estaduais e federais de ensino, enquanto que 
as escolas privadas continuavam a enfatizar em seus currículos os conteúdos necessários para o 
acesso ao ensino superior (GERMANO, 1993, p.187 citado por MOURA,2007, p.14). 

Dessa forma, observase uma migração da classe média da escola pública para a privada 
em busca de garantir o ensino superior, ou seja, há uma desvalorização das escolas públicas e 
uma expansão do ensino privado. Fato este que acaba gerando uma flexibilização da Lei nº 
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5692/71 por meio do Parecer nº76/1975 e da Lei nº 7044/82, onde tornase facultativo a 
obrigatoriedade do ensino profissionalizante no 2º grau. Ao certo que, nos anos 90 quase não 
há mais profissionalização no país, exceto nas Escolas Técnicas Federais (ETFs) e Escolas 
Agrotécnicas Federias (EAFs) e algumas poucas escolas do sistema estadual de ensino 
(MOURA,2007, p.14). 

Na elaboração da nova LDB, em 1996, ressurge o conflito dual entre o ensino médio e o 
ensino profissionalizante. Na LDB 9394/96 temse o ensino médio como a última etapa da 
educação básica, já o ensino profissional não integra a educação básica e é posto como um 
capítulo distinto formado apenas por três sucintos artigos, como se fosse algo complementar 
(MOURA, 2007, p.15). 

O Decreto nº2208/97 veio reforçar a separação entre o ensino médio e o ensino 
profissional, de forma a oferecer duas opções para a oferta dos cursos técnicos: o concomitante 
e o subsequente. Nesse mesmo sentido, a Portaria nº 646/97 determinava que a partir de 1998 
as Instituições Federais de Educação Tecnológica (IFETs) poderiam ofertar no máximo 50% das 
vagas para o ensino médio, ou seja, o objetivo era desvincular totalmente os IFETs da educação 
básica e têlos apenas para oferta dos cursos técnicos profissionalizantes. (MOURA, 2007, p.17) 

Esses dispositivos legais só são revogados em 2004 com o Decreto 5154/04, onde além 
de manter a oferta do ensino profissionalizante concomitante e subsequente ao ensino médio, 
traz de volta a possibilidade de integração do ensino médio ao ensino profissional (MOURA, 
2007, p.20).  

O Decreto 5154/04 transformouse em Lei nº 11741/08 de forma a regulamentar a 
educação profissional de nível técnico, a educação de jovens e adultos e a educação profissional 
tecnológica (FERREIRA,2017, p.229). O que se observa é que a EP integrada ao Ensino Médio 
ficou reduzida ao âmbito da Rede Federal de Ensino e a algumas poucas escolas públicas 
estaduais. 

A nova reforma do Ensino Médio por meio da Lei nº 13415/17 caminha contrária a 
formação humana integral propiciada pelo Ensino Médio Integrado (EMI) colocando em voga 
mais uma vez a dualidade da educação brasileira. Dessa forma analisaremos o texto da Lei 
nº13415/17 com enfoque na Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM). 

Primeiramente, dentre os cinco itinerários formativos apregoados pela reforma do novo 
EM temse o da formação técnica e profissional, no qual retomase a ideia de dualidade da 
educação brasileira, que é reflexo da dualidade de classes sociais, estando mais uma vez a classe 
pobre a mercê de uma educação voltada para o tecnicismo, o saber fazer em detrimento da 
formação geral. Dessa forma, o que se havia conquistado com o Decreto nº 5154/04 cai por terra 
com esse novo modelo de EM (MOURA; LIMA FILHO, 2017, p.124). 

O segundo ponto a ser analisado sobre a EPTNM no Novo Ensino Médio é o caráter 
exacerbado dessa dualidade sobretudo quando se observa o parágrafo 6º do Artigo 4º da Lei 
13145/17: 

§ 6º. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e 
profissional considerará: 
II  a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para 
o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com 
terminalidade (BRASIL, 2017, grifo nosso). 
 

A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o 
trabalho como de etapa de terminalidade demonstra como se dará a celeridade para o ingresso 
no mundo do trabalho por meio desse itinerário formação técnica e profissional, de forma a 
propiciar a estes jovens uma formação parcial, fragmentada e incompleta, impedindo muitos de 
ingressarem no ensino superior, uma vez que ao optar pelo itinerário de formação técnica e 
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profissional ficará negado o acesso aos conteúdos dos itinerários de formação nas ciências 
humanas, da natureza e sociais (MOURA;LIMA FILHO, 2017, p.124; CUNHA, 2017, p.379). 

O terceiro aspecto a ser considerado acerca da EP no Novo Ensino Médio é a formação 
dos professores do itinerário de formação técnica e profissional. Segundo o artigo 6º da Lei nº 
13415/17, os profissionais com notório saber podem ministrar conteúdos de áreas afins à sua 
formação ou experiência profissional exclusivamente neste itinerário (BRASIL, 2017, grifo 
nosso). 

Vários fatores podem ser analisados a partir desse item notório saber, vejamos: 
primeiramente se dá por meio do desprestígio e consequente desvalorização do professor e todo 
o seu processo de formação acadêmico pedagógica dos licenciados; segundo, aponta a profissão 
docente como uma atividade complementar a ser exercida ao seu bel prazer por aquele bacharel 
que assim o desejar; terceiro, reforça a instrumentalização do saber fazer no ensino técnico sem 
preocuparse com a formação geral dos alunos, reiterando a dualidade histórica do sistema 
educativo e a precariedade do ensino ofertado à classe trabalhadora (MOURA; LIMA FILHO,2017, 
p.125). 

E o quarto aspecto a ser analisado diante do Novo Ensino Médio é a relação entre 
público e privado na oferta da educação técnica e profissional. 

O artigo 4º da Lei nº13145/17 dispõe da possibilidade de que os sistemas de ensino 
poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições à distância com notório 
reconhecimento para a realização de diversas atividades da formação técnica e profissional, 
dentre elas cursos de educação à distância (BRASIL, 2017, grifo nosso). Ou seja, garantese 
espaço para as parceiras públicoprivadas, não é à toa que o sistema “S” é um dos grandes 
interessados nessa reforma do Ensino Médio (MOURA; LIMA FILHO, 2017, p.126) 

Apesar dos pontos aqui elencados sobre a EPTNM na Lei nº 131245/17, o capítulo 
referente ao Ensino Profissional da LDB continua vigente bem como as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A redução do conhecimento no Novo Ensino Médio a itinerários formativos está mais 
uma vez voltada a atender o cunho mercadológico da educação, que é ditado pela sociedade 
capitalista, ansiosa por respostas rápidas frente a demanda do capital desconsiderando a 
formação humana integral do indivíduo. 

O real problema da qualidade do Ensino Médio está para além do currículo, sobretudo 
no que se refere as condições de acesso e permanência na escola, infraestrutura, professores 
com planos de cargos e carreira, entre outros fatores. 

Tratandose das condições de infraestrutura das escolas públicas no país, muitas são 
precárias e defasadas e a Emenda Constitucional 95/2016 prevê o congelamento de gastos com 
educação por duas décadas, dessa forma parece inviável implementar um Novo Ensino Médio 
diante de tanta recessão econômica, e não só a estrutura física da escola fica comprometida 
como também, a carreira dos profissionais da educação por inteiro. 

Sobre o acesso e permanência dos jovens (pobres) no ensino Médio é contraditório 
querer que estes frequentem a escola enquanto indivíduos à mercê de um sistema capitalista 
excludente os impõe a mera opção do trabalho como forma de subsistência nessa sociedade 
excludente. 

Dessa forma, o que se pode observar é que a tal reforma do Ensino Médio ditada com 
tamanha urgência apresenta muitas incertezas e incongruências sobretudo no tocante ao Ensino 
Profissional, porém o que não resta dúvidas diante do Novo Ensino Médio é a ratificação de uma 
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educação dual, de pobres para pobres, excludente e acima de tudo em favor do capitalismo e 
neoliberalismo. 
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A TRAJETÓRIA DAS LICENCIATURAS NO IFRN 
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RESUMO: Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), criados em 2008 por 
meio da Lei nº 11.892/08, representam um século de história das ações do Estado brasileiro com 
relação à Educação Profissional. De acordo com a Lei, os Institutos Federais devem ofertar um 
mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para os cursos de licenciatura, deflagrando a 
expansão desses cursos no Brasil, haja vista a necessidade de ampliação da formação de 
professores para a educação básica. Neste contexto, o artigo objetiva apresentar como se deu a 
expansão desses cursos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte. Para tanto, discute a formação dos professores nessa Instituição e se esta formação 
encontra-se de acordo com os objetivos e metas da Lei nº 11.892/08. Como metodologia, 
realizou-se, inicialmente, uma pesquisa exploratória nos sítios do e-mec e do IFRN, além de uma 
revisão de literatura. Apresenta ainda o resultado da primeira etapa de uma pesquisa 
desenvolvida no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/ cuja meta é a 
discussão acerca da expansão das licenciaturas no IFRN.  
 
Palavras-chave: Licenciaturas; Educação Profissional; Institutos Federais. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), criados em fins de 2008, 
pelo então Presidente Luís Inácio Lula da Silva, por meio da Lei nº 11.892/08, representam um 
século de história das ações do Estado brasileiro com relação à Educação Profissional. Longo dos 
seus cem anos de existência, esta instituição de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 
oferece educação básica integrada, profissional e superior, sendo esta última marcada pela 
missão de formar professores. 

Além da formação inicial nos cursos de licenciaturas, é oferecida a formação continuada 
em cursos de pós-graduação latos e stricto sensu, demonstrando o comprometimento e, 
consequente desenvolvimento da educação superior nesta instituição. 

Neste contexto, desenvolvemos um projeto de iniciação científica - PIBIC financiado pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no âmbito do Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte-IFRN cujo objetivo é realizar um estado da arte sobre a produção 
acadêmica em periódicos científicos e programas de pós-graduação a respeito das licenciaturas 
dos Institutos Federais no período de 2009 a 2017, visando uma análise dessa produção.  

Este artigo trata da primeira etapa deste projeto em que estamos fazendo uma pesquisa 
exploratória acerca da criação dos cursos superiores de licenciatura no Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte - IFRN, discutindo a formação dos professores nos campi dessa instituição a 
partir dos objetivos e metas da lei nº 11.892/08. Como metodologia, realizou-se, inicialmente, 
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uma pesquisa exploratória nos sítios do IFRN e do e-mec, buscando, respectivamente, as ofertas 
dos cursos de licenciaturas e os seus anos de criação, para posteriormente analisar os dados em 
tabelas correlacionando com o crescimento dos Institutos Federais em relação à Região 
Nordeste e ao Brasil. 
 
2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E OS INSTITUTOS FEDERAIS 

 
Apresentaremos sobre a educação profissional desde a sua origem e a criação dos 

institutos federais com suas diferentes denominações ao longo dos anos de acordo com o 
contexto político em que se apresentava.  

Inicialmente, a educação profissional teve como marco dezenove escolas de aprendizes 
artífices instituídas por decreto no ano de 1909, assinado pelo então presidente Nilo Peçanha. 
A partir de então, a educação profissional passa por diversas  mudanças, passando a fazer parte 
dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) criados em 1994, o que a torna 
equiparável ao âmbito da educação superior. 

Em 1988, incentivada pelo governo federal, houve uma predominância na oferta de 
cursos superiores por estes centros, em que antes somente universidades poderiam ter esta 
modalidade oferecida ao público (SILVA, 2009). De acordo com o decreto 3.462/2000 os CEFET 
já atuavam na formação de professores realizando assim a “(...) implantação de cursos de 
formação de professores para as disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da 
Educação Profissional” Art. 1º (BRASIL, 2000). 

Em função do quadro político e socioeconômico brasileiro, estes centros de educação 
mudaram então de denominação para Institutos Federais, de perfil, ao trabalhar em discussões 
no âmbito da justiça social, expandiu suas atividades, oferecendo ensino superior e pós 
graduação lato e stricto sensu, deixou de existir apenas nas capitais dos estados, expandindo 
para os interioriores minizando assim, as desigualdades regionais. 

Pela Lei nº 11.892/08, os institutos passaram a poder criar “cursos de licenciatura, bem 
como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para 
a educação básica [...]” (BRASIL, 2008a). De acordo com esta lei, os Institutos Federais devem 
ofertar um mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para os cursos de licenciatura 
deflagrando a expansão desses cursos no Brasil, sendo assim o principal motivo segundo Lima e 
Silva (2011) a escassez de professores na educação básica. 

Com esta nova reformulação, os institutos federais passaram a ter as seguintes 
finalidades: 

 
I - ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 
socioeconômico local, regional e nacional; 
II - desenvolver a educação profissional como um processo educativo e 
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas capaz 
de gerar soluções técnicas e tecnológicas às sociais e peculiaridades regionais; 
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 
profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros 
de pessoal e os recursos de gestão; 
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados 
com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento 
socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; 
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V - Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em 
geral, e de ciências aplicadas, bem como no apoio à oferta do ensino de ciências 
em instituições públicas, em particular, estimulando o desenvolvimento do 
espírito crítico, voltado à investigação empírica; 
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 
ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e 
atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;  
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica; 
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 
tecnológico; 
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 
sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente (BRASIL, 
2008).  

 
De acordo com o que é visto nos artigos II e IV, a interiorização dos Institutos Federais 

prevê também além de uma melhoria do ensino local, uma preocupação com a sua comunidade 
haja visto que os cursos técnicos criados levam em conta o contexto social, histórico e 
econômico presentes na região, objetivando contribuir positivamente neste mercado 
profissional. Ainda podemos destacar como diferencial que marca essa instituição de educação 
profissional a sua função social e os seus ideais conforme consta em seu projeto político 
pedagógico: 

 
[...] ofertar educação profissional e tecnológica – de qualidade referenciada 
socialmente e de arquitetura político-pedagógica capaz de articular ciência, 
cultura, trabalho e tecnologia – comprometida com a formação humana 
integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do 
conhecimento, visando, sobretudo, a transformação da realidade na 
perspectiva da igualdade e da justiça sociais. Desse modo, o IFRN contribui para 
uma formação omnilateral que favorece nos mais variados âmbitos, o (re) 
dimensionamento qualitativo da práxis social (IFRN, 2012, p.21). 

 
 Comprometimento que promove aos seus alunos produção e desenvolvimento social, 
para que estejam capacitados a serem cidadãos transformadores da sociedade que vivem, 
modificando-a para melhor. Neste contexto, Pimenta e Anastasiou (2008, p. 186) acrescentam 
que os professores devem ter “uma formação que tome o campo social da prática educativa e 
de ensinar como objeto de análise”. Dessa forma, é que os Institutos Federais trazem esta 
discussão para os seus cursos de licenciaturas, o qual proporciona para estes alunos uma 
formação preocupada com o meio social em que vivem objetivando contribuir positivamente 
com os seus conhecimentos educacionais, políticos e sociais junto às comunidades em que 
atuarão profissionalmente. 
  Desse modo, podemos afirmar que esta instituição é caracterizada por um caráter 
diferenciado, que vive ideologicamente uma educação que acompanha a modernidade, que 
ultrapassa concepções de uma educação unitária, voltada para o mercado de trabalho, se 
transformando ao longo da história em uma escola que evidencia a formação humana integral, 
trabalhando o exercício da cidadania para o uso do conhecimento e consequente 
desenvolvimento da sociedade em produção e igualdade social, que preza por um ensino 
emancipador, que traz ao aluno senso crítico que o liberte de alienações, a formação 
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omnilateral, favorecendo a formação em diversos âmbitos, e politécnico, abrangendo a 
formação intelectual, física e tecnológica.   

 
3 METODOLOGIA 
 

O trabalho iniciou-se com uma revisão literária na qual se pôde construir uma cronologia 
histórica da Educação Profissional no Brasil, desde as primeiras escolas até os Institutos Federais, 
discutindo melhor a sua lei de criação e os novos objetivos.  

Em segundo momento realizou-se uma pesquisa exploratória nos sítios do e-mec e do 
IFRN catalogando em uma tabela os cursos de licenciatura oferecidos pelo IFRN, as suas datas 
de criação, a quantidade de ofertas e em quais cidades eram ofertados. Após esta etapa foi 
desenvolvido um estudo relacionando as datas de criação dos cursos com as três fases de 
Expansão da Rede Federal, discutindo a trajetória das licenciaturas, seus benefícios e desafios. 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Atualmente, de acordo com o MEC, a Rede de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica (RFEPT), possui 644 campi em funcionamento. Os Institutos Federais, que fazem 
parte desta rede, estão presentes em todos os estados do território brasileiro, sendo um total 
de 38. Crescimento este advindo em três etapas através do Plano de Expansão da Rede Federal 
com o argumento de que a criação de novos campis nos interiores “[...] poderia contribuir para 
o desenvolvimento de microrregiões menos desenvolvidas” (BRASIL/TCU, 2013, p.7).  

Na primeira fase, ocorrida entre 2005-2007, foram construídas novas unidades em 
estados desprovidos dos IF, em grandes centros urbanos, e em interiores distantes com cursos 
relacionados as potencialidades da economia local (BRASIL, 2007). A segunda fase ocorreu o 
surgimento, entre 2007-2010, de novas unidades com a cobertura de um maior número possível 
de mesorregiões (BRASIL, 2009). A terceira fase, compreendida entre 2011-2014, teve como 
objetivo a presença dos IF com pelo menos um campus em cada uma das 558 microrregiões 
brasileiras (BRASIL, 2011, p. 28). Com base nos dados disponíveis no sítio da SETEC/MEC 29na 
primeira fase foram construídas 214 unidades, a segunda, 88 unidades, e a terceira, 120 
unidades. Somadas com as 140 unidades pré-existentes totalizam 562. 
 Com esta expansão, os IF se interiorizaram, chegando a um total de 194 unidades no 
Nordeste, somando as 3 fases. Neste contexto, o IFRN, objeto de estudo, conta com 21 campi: 
Apodi, Caicó, Canguaretama, Ceará-Mirim, Currais Novos, Ipanguaçu, João Câmara, Lajes, 
Macau, Mossoró, Natal- Central, Natal- Cidade Alta, Natal- Zona Norte, Nova Cruz, Parelhas, 
Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante, São Paulo do Potengi, 
Educação a Distância. A maior parte destes IF ofertam cursos de licenciatura. A figura 1 
apresenta a distribuição dos cursos em seus campi e ano de criação: 
 
Figura 1: Distribuição dos cursos e campus de criação 

IFRN 

Licenciatura Ano de criação Campi 
Quantidade De 

Ofertas 

Biologia 2009 Macau 1 

                                                           
29 SETEC- Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Sítio: http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-
educacao-profissional-e-tecnologica 
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Ciências da 
natureza e 

Matemática 
2012 Pau dos Ferros 1 

Física 

2009 Caicó 

4 
2009 João Câmara 

2009 Santa Cruz 

2002 Natal 

Formação de 
docentes para a 
educação básica 

2016 Parnamirim 1 

Geografia 2002 Natal 1 

Informática 
2010 Natal 

2 
2010 Ipanguaçu 

Interdisciplinar em 
educação do 

campo 
2016 Canguaretama 1 

Espanhol (à 
distância) 

2010 

Caraúbas 

9 

Currais Novos 

Lajes 

Marcelino Vieira 

Natal 

Parnamirim 

São Gonçalo do 
Amarante 

Espanhol 2006 Natal 1 

Matemática 

2008 Mossoró 

3 2010 Natal 

2012 Santa Cruz 

Química 

2008 Apodi 

4 
2008 Currais Novos 

2009 Ipanguaçu 

2009 Pau dos Ferros 

Fonte: sítios do e-mec e do IFRN. 

 

 Podemos observar na tabela um total de 28 ofertas de cursos, sendo 3 destas do Plano 
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR e 9 ofertas à distância. 
Dentre os presenciais, os cursos de Matemática, Física e Química possuem maior oferta, sendo 
4 para cada curso, constando a preocupação com a formação desses cursos, visto a carência na 
área na rede pública de ensino.  Segundo Lima (2011) a formação na área de ciência e 
Matemática era foco de políticas públicas, ia além do IF.  

Com esta crescente oferta dos cursos de licenciaturas no IFRN podemos levantar outra 
questão, a necessidade dela oferecer acima da quantidade do número de vagas, uma boa 
qualidade na formação docente para a permanência dos seus alunos. Gatti e Barreto (2009, p. 
81) levantou há um tempo a preocupação de que  

 
A rápida mudança do locus de formação docente para o nível superior que se 
operou no Brasil, acompanhada do crescimento acelerado de IES com escassa 
ou nenhuma tradição acadêmica na área de formação para o magistério, nos 
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faz indagar sobre a efetiva capacidade de muitas delas de acrescentar 
elementos relevantes à formação de professores nesse novo patamar. 
 

É preciso que o IFRN busque cada vez mais se adequar a instituições superiores, com uma 
grade curricular correspondente aos cursos de licenciaturas ofertados e corpo docente 
adequado; estimule os seus alunos graduandos à pesquisa. Objetivando deixar que esses cursos 
sejam corpo estranho com pouca cultura de educação superior, como relatava Bonfim (2014) a 
respeito dos CEFET30. 

Outro dado importante que podemos analisar é em relação às datas de criação do cursos 
como podemos ver no gráfico a seguir. 

 
Gráfico 1: Relação das datas de criação e as fases de expansão dos IF no Brasil: 

 
   Fonte: sítios do e-mec, IFRN e Costa e Silva (2015)   
 

Como podemos observar no gráfico, o maior crescimento na criação de cursos de 
licenciaturas ocorreu na fase 2 de Expansão da Rede Federal com 65%, equivalente a 13 cursos.  
Após essa fase apenas 3 cursos foram criados, sendo 2 na fase 3, nos campi de Santa Cruz e Pau 
dos Ferros, e 1 em 2016, de Espanhol no campi de Natal. Pré-existentes temos 2 no campi de 
Natal.  Esse crescimento na criação dos cursos está diretamente ligado à grandes expansão dos 
IF na Região Nordeste, que superou todas as outras regiões brasileiras com um total de 194 
campi, sendo 35% do total dos campi instalados no Brasil até 2014. Esse desenvolvimento nesta 
região se deu prioritariamente por motivos sociais, objetivando reduzir as desigualdades com as 
demais regiões do estado brasileiro (SILVA, 2015). 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O crescimento da Rede Federal de Educação Profissional, mais especificadamente os 
Institutos Federais, proporcionou um grande avanço ao ensino público do Brasil. Oferecendo 
educação básica, técnica e superior, os institutos federais passam a ser instituições marcantes 
para o desenvolvimento de regiões não desenvolvidas, diminuindo as desigualdades sociais 
existentes, dando oportunidade maior e ampliada aos cidadãos das capitais e dos interiores, 
incluindo as zonas rurais. 

A oferta dos cursos de licenciatura foi, e ainda é um grande desafio para o IF. É certo que 
houve avanço desde o seu início até os dias atuais que se materializaram através de: melhor 
grade curricular, um corpo docente capacitado para atuar no ensino superior, mas ainda se deve 
                                                           
30 CEFET- Nomenclatura usada para os IF antes do período de 2008. 
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ter uma maior atenção para uma maior permanência do alunado nesses cursos e da 
continuidade da oferta deles em consonância com a necessidade local.  

Ao discutir a trajetória das licenciaturas no IFRN constamos seu o crescimento em 
conjunto com o plano de Expansão da Rede Federal. Atualmente com 11 cursos, esta instituição 
proporciona ao estado uma crescente formação superior nesta área que é desprovida de 
profissionais. Também vimos a necessidade de demais outros estudos que possam verificar 
como está o andamento desses cursos no IFRN, analisando melhor os alunos, professores, a 
instituição para que se possa averiguar se de fato está sendo ofertada uma educação superior 
de qualidade que atenda aos interesses da população atendida e da comunidade em que os 
cursos se encontram inseridos. 
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O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE 
JAGUARUANA 
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RESUMO: A expansão da educação profissional, no Brasil, tem origem com a promulgação da Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, que instituiu essa modalidade como uma das possibilidades 
de formação na etapa final da educação básica. O Estado do Ceará vem desenvolvendo, desde 
2008, um processo de criação e ampliação do ensino técnico em seu sistema educacional, com 
a implantação, em várias regiões do estado, das Escolas Estaduais de Educação Profissional – 
EEEP’s, instituições estas que funcionam em tempo integral. Diante deste contexto, o artigo 
busca apresentar os possíveis efeitos da implantação do ensino técnico em um município do 
interior do estado, Jaguaruana/CE. O estudo busca apresentar os resultados, inicialmente 
baseado na análise da legislação brasileira e documentos norteadores para a proposta de 
implantação no estado do Ceará, bem como na evolução da matrícula estadual no período de 
2010 – 2016, isto, segundo o censo escolar e os dados constantes nos relatórios anuais da 
Secretaria de Educação do Estado. Os resultados apontam para uma influência positiva, no 
contexto estudado, visto que houve uma significativa migração da matrícula da educação regular 
para a modalidade de ensino técnico profissional em tempo integral, cabe ainda ressaltar que a 
política de interiorização da educação profissional, pode ser um dos fatores de atenuação da 
tendência de queda da matrícula vivenciada no período que antecede a implantação do ensino 
técnico estadual no município em estudo. 
 
Palavras-chave: Ensino médio técnico, educação profissional, política de expansão, matrícula. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Discutir a educação profissional no cenário brasileiro atual requer, primeiramente, a 
compreensão acerca do contexto em que essa modalidade se insere e a legislação que orienta 
seu desenvolvimento, tendo em vista que grande parte das discussões que amparam a educação 
profissional decorre da influência econômica, política e cultural da qual a sociedade vivencia. 

Partindo desse pressuposto, este artigo que tem como objetivo apresentar os possíveis 
efeitos da implantação do ensino técnico na cidade de Jaguaruana, Ceará, evidenciou-se 
inicialmente que o aspecto assistencialista identificado na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 
5692/1971 foi substituído por uma proposta de integração social e certificação profissional na 
LDB, nº 9394/96 e regulamentado pelos Decretos nº 2.208/1997, nº 5.154/2004 e 
posteriormente, com as alterações advindas da Lei nº 11.741/2008 que atribuiu a essa 
modalidade a denominação de Educação Profissional e Tecnológica. 

                                                           
31 UFC; CAPES/FVJ/PIBID; SEMEJ-Jaguaruana. Doutoranda em Educação (UFC); Mestra em Educação (UFC); 

Graduada em Pedagogia (UVA). deboraldyane@yahoo.com.br. 
32 UFC; CAPES/FVJ/PIBID; SEDUC-Aracati.  Mestranda em Educação (UFC); Graduada em Pedagogia (UECE). 

artemiziaprofessora@gmail.com. 
33 PNPD/CAPES/UERN/CAMEAM; FVJ; EEEP PROFA. ELSA MARIA P. C. LIMA/SEDUC-CEARÁ. Pós doutorando em 

Ensino (UERN); Doutor em Eng. de Teleinformática (UFC). Mestre em Ens. de Ciências Exatas e Naturais (UFRN); 
Graduado em Física (UERN). albanooliveirabr@yahoo.com.br. 



63 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Compreendeu-se então, que para apresentar os resultados dos efeitos da implantação 
do ensino técnico no referido município se fazia necessário conhecer as normas que orientam 
os sistemas de ensino, os regimentos e o projeto político pedagógico, bem como as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) para a modalidade de educação em estudo. 

Fundamentando-se na análise da legislação brasileira e documentos norteadores para a 
proposta de implantação da educação profissional discorreu-se sobre a experiência da política 
pública implantada por meio da Secretaria de Educação do Estado do Ceará na qual promoveu 
a integração do ensino médio com a formação profissional de nível técnico, optando-se pela 
oferta de educação em tempo integral. 

Para tanto, utilizando-se como fonte de pesquisa o censo escolar e os dados constantes 
nos relatórios anuais da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, apresentou-se a evolução 
da matrícula estadual no período de 2010 – 2016. Identificou-se que a participação da Educação 
Profissional na rede estadual do Ceará, vem apresentando crescimento satisfatório no decorrer 
do tempo. 

Ao passo que o processo de interiorização da educação profissional no município de 
Jaguaruana-Ce, iniciado em 2011, mostra um crescimento na contribuição da Educação 
Profissional em relação ao ensino regular no contexto da rede estadual no município 
supracitado.  
 
2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: CONTEXTO E LEGISLAÇÃO 
 
2.1 Educação profissional no cenário nacional 
 
 As discussões sobre a educação profissional decorrem de muitas transformações 
econômicas, políticas e culturais da sociedade ao longo do tempo, pode-se dizer que desde a 
colonização do Brasil, quando os índios e logo em seguida, os escravos foram preparados, ou 
melhor, foram qualificados através de conhecimentos específicos para exercerem seus ofícios 
nas ocupações que lhes eram destinadas. 
 O histórico da educação profissional no Brasil revela que a forma como está organizada 
a produção, em cada momento histórico, está estritamente relacionado à organização dos 
processos educativos. No entanto, este trabalho irá deter-se na atual legislação brasileira. 
Inicialmente discorre-se sobre a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394/1996, que excluiu da 
educação profissional seu aspecto assistencialista, vivenciado na LDB anterior, nº 5692/1971, e 
passa a apresentá-la com uma proposta de integração social e certificação profissional e foi 
regulamentado pelo Decreto nº 2.208/1997. 
 Vale ressaltar que as mudanças ocorridas na LDB estão de acordo também com as 
transformações de cunho científico e tecnológico, que ocorreram nas últimas décadas, passando 
a exigir profissionais mais qualificados, com uma educação diferenciada, onde a tecnologia está 
presente nas diferentes esferas da vida social (DOMINGUES; TOSCHI; OLIVEIRA, 2000) e também 
com conhecimentos amplos nas suas áreas de atuação para melhor desempenharem suas 
funções no mercado de trabalho. 
 Em julho de 2004, o decreto de 2.208 foi alterado pelo Decreto 5.154/2004, trazendo de 
volta a integração do Ensino Médio à Educação Profissional Técnica de Nível Médio e propondo 
assim mudanças que atualizassem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a nova proposta 
dessa modalidade (BRASIL, 2013). 

As mudanças na sociedade ocorrem constantemente e logo a LDB 9394/1996, passa por 
alterações, no que tange a Educação Profissional traz uma nova redação, até o momento 
vigente, a Lei nº 11.741/2008, agora atendendo pelo nome de Educação Profissional e 
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Tecnológica, que no art. 39 diz, “a educação profissional e tecnológica integra-se aos diferentes 
níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia” 
(BRASIL, 2008, s.p.). 

Desta forma, fica clara sua inserção em diferentes níveis e modalidades educacionais, 
seja na formação inicial ou continuada, dentre eles aqui será destacada a educação profissional 
técnica de nível médio (BRASIL, 2008), que em seu Parágrafo Único do art. 36-A retrata que “a 
preparação geral para o trabalho e facultativamente, a habilitação profissional poderão ser 
desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com 
instituições especializadas em educação profissional”. Mas precisa estar em consonância com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais, as normas dos sistemas de ensino, bem como com o regimento 
e projeto político pedagógico de cada instituição (BRASIL, 2008). 

No que se refere às DCN, estas deixam claro que a organização curricular da formação 
em Educação Profissional e Tecnológica no que se diz respeito ao Ensino Médio, deve priorizar 
uma formação geral inseparável da formação profissional e vice-versa, ou seja, precisa que no 
ensino de cada disciplina seja incorporado o científico e a prática, desta forma superando ideias 
tradicionais de divisão entre atividade manual e atividade intelectual, além de trazer orientações 
e critérios para aspectos relacionados a:  planejamento, estrutura e organização de cursos e 
currículos  (BRASIL, 2013). 

Dadas as bases legais em âmbito nacional, o estado do Ceará começa a implementar seu 
próprio plano de oferta de educação profissional em seu sistema de ensino, conforme 
desenvolvido no tópico seguinte. 
  
2.2. Educação profissional no âmbito do estado do Ceará 
 

A Educação Profissional, no Estado do Ceará, começa no ano de 2008, com a implantação 
das Escolas Estaduais de Educação Profissional, política pública introduzida por meio da 
Secretaria de Educação do Estado. Esta ação promove a integração do ensino médio com a 
formação profissional de nível técnico, optando-se pela oferta de educação em tempo integral. 

Esta política pública adotada pelo estado não se restringiu apenas a capital, mas se 
expandiu por vários municípios, tendo inicialmente como cursos profissionalizantes de nível 
técnico: Informática, Enfermagem, Guia de Turismo e Segurança do Trabalho. A escolha dos 
cursos não foi de maneira aleatória, mas levou-se em consideração as características sociais e 
econômicas dos municípios contemplados, assim como os projetos estratégicos do governo 
estadual (CEARÁ, 2018). 

A implantação das EEEP´s encontra-se em desenvolvimento e ampliando sua oferta nos 
diversos indicadores, como se pode ver na Tabela 1, o programa começa em 2008 com mais de 
4 mil alunos distribuídos em 25 escolas, 20 municípios, estas matrículas referentes a 4 cursos 
técnicos distintos. Chegando em 2016 com Matrícula de quase 48 mil alunos, 90 municípios em 
53 cursos diferentes. 

 
Tabela 1 – Indicadores da oferta de Educação Profissional no Estado do Ceará (número de 

escolas; municípios; número de cursos técnicos; e matrícula inicial) 
Número de matrículas nas EEP´s do Estado do Ceará 2008 - 2016 

EEEP’s  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de Escolas 25  51 59  77  92  97  106  111  115 

Número de Municípios 20  39  42  57  71  74  82  88  90  

Número de Cursos 4  13  18  43  51  51  53  52  53 

Matrícula 4.091  11.116  17.290  23.465  29.618  35.734  40.654  43.811  47.823 
Fonte: Adaptado de http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/avaliacao-educacional/177-avaliacao- 
educacional/8864-estatistica-da-educacao-no-ceara. 
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 O crescimento da participação da Educação Profissional na rede estadual do Ceará, vem 
apresentando crescimento, conforme mostra o Gráfico 1, esta começa com uma matrícula de 
6410 alunos, o que representava 2% da matrícula da rede em 2008 para uma Matrícula de 
48.089 alunos o que já representa 14% das matrículas da Rede Estadual.   

 
Gráfico 1 – Evolução das matrículas do ensino médio por modalidade 

 
Fonte: Adaptado de http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/avaliacao-educacional/177-avaliacao- 
educacional/8864-estatistica-da-educacao-no-ceara. 

 
No que diz respeito à Educação Profissional e Tecnológica no âmbito nacional vivencia-

se um contexto propício para sua oferta tanto nos aspectos legais como estruturais. Em 
consonância, no estado do Ceará, a educação profissional vem demonstrando ser uma 
experiência de sucesso o que contribuiu para a expansão desta chegando ao número de 115 
escolas integrais, distribuídas pelo estado do Ceará.  
 
3 PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL: O CASO DE JAGUARUANA 
 

Conforme exposto, anteriormente, a oferta da educação profissional no âmbito da rede 
estadual propiciou uma maior oferta desta modalidade no interior do estado. Neste contexto, 
uma das cidades que recebe essa implantação é Jaguaruana/CE.  
 
3.1 Jaguaruana, Terra das Redes: do artesanal ao industrial 
 

Jaguaruana está localizada na Mesorregião do Jaguaribe, na Microrregião no Baixo do 
Jaguaribe e Macrorregião de planejamento Litoral Leste e Jaguaribe. O município está a 183 km  
de  Fortaleza- CE,  se estende por 847,3 km² e estima-se uma população de  33.607 habitantes.  

De acordo com Silva (2010, p.53) “O uso e a fabricação das redes de dormir no 
município de Jaguaruana foi uma cultura herdada dos indígenas que aqui viveram por volta do 
século XVIII”, além disso, o município foi considerado como um grande produtor de algodão do 
estado do Ceará, o que veio a facilitar o desenvolvimento e consolidação dessa atividade na 
cidade, gerando a produção de fios de algodão. (OLIVEIRA, 2013). 
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Pessoa (2003) afirma que a chegada da fábrica de beneficiamento do algodão do grupo 
Santista contribuiu para que surgissem vários estabelecimentos industriais para a manufatura 
do fio. A partir desse incentivo, a produção passou a ser a principal atividade econômica 
municipal. 

A denominação Terra da Rede surge a partir da identificação desse elemento no 
cotidiano das pessoas seja pela sociabilidade favorecida inicialmente, pela própria produção de 
redes nos teares das residências dos munícipes, seja pelo fortalecimento da roda de conversa 
entre vizinhos, que nas calçadas produzem o acabamento das peças. 

A identidade local do município tem como imagem de si próprio, como reconhecimento 
de sua localidade, a rede. A denominação Terra da Rede é algo que diferencia o município dos 
demais, identifica o espaço e valoriza a cultura de seu povo. Por isso, está presente nos símbolos 
oficiais do município - brasão, bandeira e hino municipal. 

O surgimento das fábricas para a produção do fio de um lado possibilitou aos artesãos 
a compra da matéria prima para a produção das redes no próprio município, o que facilitou parte 
do processo de fabricação, mas por outro lado contribuiu para a divisão do trabalho e para que 
o modo de trabalho dos artesãos fosse alterado, substituindo seus processos de produção mais 
simples pelos novos avanços das fábricas, com suas máquinas. Contudo, a produção em escala 
industrial e a competitividade mercadológica levaram aos artesãos a necessidade de adaptação 
ao novo modo de produção para continuar no mercado ou devido à grande dificuldade a 
abandonar a atividade e procurar outra fonte de renda. (OLIVEIRA, 2013). 

As atividades como a tecelagem da rede de dormir, levou o município a ser conhecido 
mundialmente como a terra da rede. Todavia, a migração do empresariado para a carcinicultura 
gerada pela perda do mercado para a Paraíba, tem demonstrado fragilidade da geração de 
emprego e renda (SILVA, 2010). 

No entanto, em Jaguaruana, a tradição da rede ainda resiste e mesmo que de forma 
incipiente ainda é uma prática que origina a referência identitária do município.  

Nesse contexto, o município conta com oito creches, quatorze unidades de ensino que 
atendem da Educação Infantil e Ensino Fundamental, um Instituto Federal de Educação, duas 
escolas particulares e três unidades de ensino da rede estadual do Ceará sendo duas delas de 
ensino regular e uma destinada ao ensino integrado a Educação Profissional. 

No que se refere ao ensino médio estadual, o município contabilizou os seguintes 
indicadores educacionais descritos na tabela a seguir: 
 

Tabela 2 - Número de Matrículas por escola, Ensino Médio regular em Jaguaruana 2008-2016 
Número de matrículas convencionais na rede estadual, por Escola em Jaguaruan 2008 - 2016 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EEF Francisco Jaguaribe 719 757 779 636 629 565 570 501 520 
EEF Manuel Sátiro 821 794 614 539 490 444 427 387 351 
TOTAL 1540 1551 1393 1175 1119 1009 997 888 871 

 Fonte: Adaptado de http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/avaliacao-educacional/177-avaliacao- 
educacional/8864-estatistica-da-educacao-no-ceara. 

 
 

 3.2 O Ensino Profissional de Jaguaruana 
 

O processo de interiorização do Ensino Profissional em Jaguaruana é fruto do projeto 
de expansão da educação profissional em tempo integral do Governo do Estado do Ceará. A obra 
para construção da 83ª unidade de ensino teve início em 2009 e foi concluída no ano de 2011.  
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A unidade de ensino tem capacidade para a oferta de 540 vagas para alunos em tempo 
integral, das 7 horas às 17 horas, iniciou as atividades em agosto de 2011. Sua estrutura é 
composta por 12 salas de aula, auditório, biblioteca e dependências administrativas. 

A proposta de Educação Profissional para o município iniciou com os cursos técnicos 
em Cerâmica, Comércio e Têxtil. Posteriormente, foram incorporados Meio Ambiente, Redes de 
Computadores, Administração e Agronegócios.  

De acordo com os dados encontrados na Coordenadoria de Avaliação e 
Acompanhamento da Educação da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, a matrícula 
inicial para o ano de 2011 a 2016 para o ensino integrado a Educação profissional apresentou os 
seguintes indicadores (Tabela 3). 
 

Tabela 3 – Matrícula Inicial da EEEP/Jaguaruana 
Número de matrículas na Escola Profissional da rede estadual, em Jaguaruana 2011 - 2016 

 2008 2009 2010 201134 201235 201336 2014 2015 2016 

EEEP de Jaguaruana - - - 121 218 - 369 435 473 502 

Fonte: Adaptado de http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/avaliacao-educacional/177-avaliacao- 
educacional/8864-estatistica-da-educacao-no-ceara 

 
Numa análise geral percebeu-se uma elevação significativa no número de alunos 

ingressantes na Educação Profissional e Tecnológica, em números absolutos a matrícula 
quadruplicou. O que demonstra que o modelo empregado nessa modalidade atende as 
expectativas dos estudantes jaguaruanenses. 
 
4 METODOLOGIA 
 

Este estudo foi realizado numa abordagem qualitativa partindo de uma pesquisa do tipo 
documental tendo como fontes a legislação brasileira e documentos norteadores para a 
proposta de implantação das escolas profissionalizantes no estado do Ceará.  

De acordo com Oliveira (2014, p. 37) a pesquisa qualitativa apresenta “[...] um processo 
de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão 
detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação". 

Apoiou-se ainda, na análise da evolução da matrícula estadual no período de 2008 – 
2016, sendo que, no que diz respeito à educação profissional, esta começa a ser ofertada em 
2011 no âmbito municipal, obtidas no censo escolar e nos dados constantes nos relatórios anuais 
da Secretaria de Educação do Estado. 

A análise dos dados se deu a partir dos indicadores de matrícula nos quais se procurou 
estabelecer uma analogia entre o número de estudantes no ensino médio regular e o 
quantitativo de ingressantes na educação profissional e tecnológica (nível médio técnico), 
evidenciando-se as taxas de crescimento e/ou decréscimo dos dados em estudo. 
 
5 ANÁLISE DOS DADOS 
 
5.1 Ensino médio regular 
 

                                                           
34 Início da oferta no Município, número de matrículas apenas no primeiro ano do ensino médio. 
35 Número de matrículas de primeiro e segundo anos do ensino médio. 
36 Deste ano em diante o número de Matrículas já envolvem os três anos do ensino médio. 
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Na Tabela 2, é perceptível o decréscimo no número de alunos matriculados na 
modalidade de ensino médio regular a partir do ano de 2010. No período em análise, apenas 
entre os anos de 2008 e 2009 observou-se uma taxa de crescimento de matrícula de 0,71%.  

Nos anos subsequentes as taxas referentes à quantidade de alunos inseridos na 
modalidade de ensino médio regular se comportaram em torno de -10,2% (2010);  -15,6% 
(2011); -4,8% (2012), -9,8% (2013); -1,2% (2014); -10,9% (2015); -1,9% (2016). Ou seja, 
apresentaram índice negativo de crescimento.  

Em linhas gerais, estabelecendo uma analogia entre a matrícula do ano de 2008 e a de 
2016 percebe-se que o percentual de redução da participação do alunado. 
 
5.2 Ensino profissional e tecnológico 
 

Na Tabela 3, que mostra a matrícula na EEEP de Jaguaruana observa-se um aumento da 
parcela de contribuição no número de alunos vinculados a esta modalidade começando em 2011 
com 121 alunos chegando a 2016 com 502.  

No geral, a matrícula de 2011 a 2016 percebe-se que o percentual aumentou sua 
participação do alunado em relação à educação regular. 

 
5.3 Ensino médio regular versus ensino profissional e tecnológico 
 
 No que se refere à comparação do número de matrícula por modalidade, desde que se 
começa a oferta da educação profissional no município em estudo, pode-se perceber, no Gráfico 
2, que existe uma visível diminuição dos valores de matrícula regular de 1175 alunos em 2011 
para 871 em 2016. Em contrapartida um aumento crescente da educação profissional que 
começou sua oferta com 121 alunos em 2011 chegando a 2016 com 502 alunos (Gráfico 2).   
 

Gráfico 2 – Evolução das matrículas do ensino médio por modalidade em Jaguaruana/CE. 

 
Fonte: Dados adaptados de http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/avaliacao-educacional/177-avaliacao- 
educacional/8864-estatistica-da-educacao-no-ceara 
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O aumento da contribuição da matrícula na educação profissional, pode ser observado 
também em termos percentuais (Gráfico 3), saindo de uma parcela de 9,3% dos valores da rede 
em 2011 para 36,6% dos alunos matriculados na rede de ensino público do município. 

Deste modo, os dados mostram que existe um aumento significativo da matrícula na 
modalidade em ensino técnico profissional de nível médio em crescimento apontando para uma 
demanda reprimida por matrículas nessa modalidade. 

 
Gráfico 3 – Distribuição percentual das matrículas por modalidade em Jaguaruana/CE. 

 
Fonte: Dados adaptados de http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/avaliacao-educacional/177-avaliacao- 
educacional/8864-estatistica-da-educacao-no-ceara 
 

   
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante deste contexto, o artigo apresentou os possíveis efeitos da implantação do ensino 
técnico em um município do interior do estado, Jaguaruana/CE. 

Partindo desse pressuposto, o estudo mostrou os resultados, inicialmente baseado na 
análise da legislação brasileira e documentos norteadores para a proposta de implantação no 
estado do Ceará, bem como a evolução da matrícula estadual no período de 2008 – 2016, isto, 
amparado no censo escolar e nos dados constantes nos relatórios anuais da Secretaria de 
Educação do Estado.  

Por meio de um estudo comparativo tendo como referência o número de matrícula por 
modalidade, observou-se que a oferta da educação profissional no município em estudo, que 
começou com 121 alunos em 2011 chegando a 2016 com 502 alunos, inicia-se ao mesmo tempo 
em que se percebe uma visível diminuição dos valores de matrícula regular de 1175 alunos em 
2011 para 871 em 2016.  

Em face ao exposto, percebeu-se uma significativa migração da matrícula da educação 
regular para a modalidade da educação profissional e tecnológica no município em estudo, o 
que pode ser explicado pela ênfase da política de interiorização do ensino profissionalizante no 
estado do Ceará. 
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RESUMO: Este trabalho aborda a temática do Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional à Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, 
desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 
IFRN – Campus Caicó. Busca analisar os resultados das discussões sobre o PROEJA, organizados 
em quatro Grupos de Trabalho - GT. O GT1 teve o objetivo de propor a nomenclatura do curso 
do PROEJA, duração, turno e a quantidade de alunos por turma; no que diz respeito ao GT2, 
discutiu-se o acesso e a permanência do aluno jovem e adulto imbricado às ações da assistência 
estudantil, propondo a frequência das novas ofertas, os programas assistenciais que seriam 
ofertados a esse público e planejando ações didático - pedagógicas para garantir a permanência 
dos estudantes. Em relação ao GT3, elaborou-se proposições relacionadas às metodologias, 
avaliações e material didático, buscando melhorar o currículo para que este se fundamentasse 
na realidade do aluno da EJA, elegendo os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais 
que fundamentassem a formação do jovem e adulto. O último GT4, propôs articular as práticas 
pedagógicas, os conteúdos que serão ofertados nas matrizes do curso, a carga horária das 
disciplinas, além de planejar uma formação continuada para os docentes que irão lecionar na 
EJA. Baseado nas discussões nos quatro GTs, elaborou-se uma proposta de currículo para o 
PROEJA, considerando que o público que cursa a EJA são sujeitos específicos, trabalhadores, e, 
portanto, possuem tempos diferenciados de aprendizagem. A criação dessa proposta se 
fundamentou na análise dos dados empíricos coletados em uma dissertação de Mestrado que 
investigou as causas da desistência e os motivos da permanência dos estudantes que cursavam 
o PROEJA no Campus Caicó. Os dados analisados demonstraram que os estudantes alegaram 
muitas questões institucionais para não estarem acompanhando satisfatoriamente o curso, 
além das questões socioeconômicas e pessoais, que vão desde a necessidade de trabalhar e a 
dificuldade para conciliar tempo para o trabalho, para a escola e para a família. Baseado nos 
resultados desses dados, os quais deram pistas sobre o fracasso do aluno da EJA, se busca criar 
uma matriz de curso que respeite os limites e possibilidades, de forma que possa se reorganizar 
na busca de minimizar a desistência escolar.  

 
Palavras-chave: PROEJA; desistência; currículo; permanência; adulto. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Historicamente, a Educação de Jovens e Adultos no Brasil apresenta um viés 
assistencialista e compensatória e nesse sentido, o PROEJA40 ao pretender articular formação 
básica com educação profissional sinaliza para a reconstrução de princípios e fundamentos da 
formação para o trabalho ancorados numa concepção emancipatória e na perspectiva da 

                                                           
37 IFRN – debora.faria@ifrn.edu.br 
38 IFRN- joao.batista.lucena@gmail.com 
39 IFRN - sandra.assis@ifrn.edu.br 
40 Decreto n. 5.840, de 13 de julho de 2006. Institui, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração 
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. 
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inclusão social que vise incluir nas redes de ensino os estudantes que foram excluídos do sistema 
educacional ou dele saíram por motivos diversos. 

Nesse sentido, o PROEJA anuncia que ao concluir o ensino médio, os estudantes terão 
uma formação técnica de nível médio, partindo do princípio de que tenham tido acesso a uma 
formação humana integral, na medida em que trabalho, ciência, tecnologia e cultura sejam 
vistos como partes indissociáveis no decorrer do estudo das disciplinas de formação geral e das 
disciplinas específicas da formação técnica. 

Desse modo, o PROEJA41 propõe uma ruptura da dualidade oportunizando a (re) inserção 
no sistema educacional de jovens e adultos que não tiveram acesso à educação básica e à 
formação profissional.  

Nesse contexto, o presente trabalho é fruto da experiência vivenciada pelas autoras 
como docentes das turmas do PROEJA (Programa Nacional de Integração Profissional com a 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos) no campus Caicó do IFRN no 
período compreendido entre 2009 e 2013.  

O objetivo do trabalho é discutir e apresentar uma proposta curricular que se aproxime 
das aspirações e necessidades do público do PROEJA, considerando as características dos alunos, 
da escola e da modalidade EJA. 

A proposta deriva da análise dos resultados de uma pesquisa de dissertação de 
mestrado42, a qual investigou, entre os egressos, as razões da desistência/evasão dos alunos 
bem como os motivos apresentados, pelos que concluíram, para permanecer e concluir o curso. 
A partir disso e das discussões suscitadas entre os docentes e a equipe de técnicos educacionais, 
mediada pela direção acadêmica chegou-se ao consenso de que seria preciso fazer adequações 
no sentido de tornar a oferta de disciplinas e dos cursos técnicos mais coerentes com a realidade 
dos educandos. 
 
2 O PROEJA NO CAMPUS CAICÓ: PERFIL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES 
 

A gênese desse trabalho se fundamentou em uma pesquisa de mestrado que teve como 
objetivo analisar as causas da desistência e os motivos da permanência dos estudantes do curso 
Técnico em Eletrotécnica integrado ao ensino médio na modalidade da educação de jovens e 
adultos. Curso anteriormente ofertado pelo IFRN – Campus Caicó, o qual deixou de ser oferecido 
devido às desistências dos estudantes. 

Em particular, a pesquisa, inicialmente, se embasou em documentação e referências 
relacionadas ao objeto de estudo, a EJA. Posteriormente, o estudo se fundamentou em uma 
perspectiva sociocrítica, que discute a realidade e não somente a sua aparência.  Assim, dentre 
os sujeitos da pesquisa, foram elencados 20 (vinte) estudantes egressos que desistiram do curso 
de Eletrotécnica entre os semestres letivos de 2009.2 a 2012.2. 

O PROEJA no Campus Caicó foi implantado no segundo semestre de 2009, mesma época 
em que a escola foi inaugurada. Naquela ocasião seu corpo docente era quase todo formado por 
professores que estavam adentrando nesse universo da educação profissional. Embora boa 
parte já tivesse experiência anterior com o trabalho docente, poucos haviam trabalhado com a 
educação de jovens e adultos. Alguns deles nem sequer tinham experiência anterior com a 
docência, posto que, recém-saídos da graduação, foram aprovados em concurso público, 

                                                           
41 Idem 
42 FARIA, Débora Suzane de Araújo. O PROEJA ENSINO MÉDIO NO IFRN – Campus Caicó: causas da 
desistência e motivos da permanência. Dissertação de Mestrado apresentada   ao Programa de Pós-
Graduação em Educação do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como 
requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Educação. 
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ingressando nas salas de aulas com muitas expectativas e nenhuma formação docente específica 
para a educação profissional, visto que esta não é oferecida pelas instituições formadoras. De 
acordo com documentos arquivados na Coordenação de Registros Acadêmicos do Campus 
Caicó, foram matriculados 180 alunos no PROEJA, distribuídos nos cursos técnicos de 
Eletrotécnica e Informática integrados ao ensino médio. 

Embora não seja simples traçar o perfil desses educandos, observou-se que a maioria 
apresentava um perfil diferenciado dos demais alunos da instituição. Conforme relatório 
socioeconômico da Assistência Estudantil, constatou-se que eram, em sua maioria, egressos de 
escolas públicas, onde cursaram o ensino fundamental em condições precárias. 

 

 
No que se refere à conclusão do ensino fundamental, 92% declarou ter concluído em 

escola da rede pública de ensino.  
Dentre as razões que os levaram a parar de estudar: 72% afirmou ter sido por motivo de 

trabalho e 12% por desinteresse pessoal. 
Alguns já haviam deixado a escola há muitos anos e buscaram o PROEJA do IFRN com a 

finalidade de obter uma formação profissional; a continuação dos estudos ou que precisavam 
de mais conhecimentos. Quase todos trabalhavam e alegavam dispor de pouco tempo para se 
dedicar aos estudos, no entanto, afirmavam seu esforço para conseguir concluir o curso. Com 
relação à motivação pela escolha do IFRN, a maioria (53%) afirmou ter vindo estudar na 
instituição por esta oferecer ensino de qualidade, seguido por 33% que destacou a qualificação 
para o mercado de trabalho. 

À luz dessas considerações é importante refletir sobre os fatores que determinam o 
interesse e a motivação para aprender. Fita (1999, p. 77) assevera “que é um conjunto de 
variáveis que ativam a conduta e a orientam em determinado sentido para poder alcançar um 
objetivo”. Por isso, a motivação humana é um determinante das condições materiais de 
existência que contribuem, entre outros aspectos, para as oportunidades educacionais e 
profissionais. Conforme Solé (2006) o processo de aprender pressupõe uma mobilização 
cognitiva desencadeada por um interesse e por uma necessidade de saber. Ao mesmo tempo 
em que aprendemos estamos forjando nossa forma de ver-nos, de ver o mundo e de nos 
relacionarmos com ele. 

Em relação aos cursistas da EJA, era visível que trabalhar com aquela clientela 
diferenciada demandaria a mobilização de recursos e saberes pedagógicos igualmente 
diferenciados. Que apenas replicar a grade curricular dos cursos integrados e adequá-las a carga 
horária da EJA, como estava posto, não seria suficiente. Nesse sentido, conforme Ramos (2010, 
p.66) a integração entre educação básica e educação profissional na modalidade Educação de 
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Jovens e Adultos é uma política de governo, implementada por meio do Programa de Integração 
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA), o qual foi instituído, no âmbito federal, pelo Decreto n. 5.840, de 13 de julho de 2006. 
Essa proposta, considerada uma experiência inovadora, não conseguiu romper com a 
organização dos conteúdos “fundamentada em uma concepção de conhecimento 
rigorosamente formalizada (...) que ao construir seu próprio campo, se automatizava, 
desvinculando-se das demais e perdendo o seu vínculo com as relações sociais e produtivas”. 
(KUENZER, 2005, p.07) 

Passada a euforia inicial, logo vieram os problemas. A clientela não correspondia aos 
esforços dos docentes preocupados em ministrar os conteúdos e proporcionar aos alunos a 
formação de excelência, marca centenária da instituição. Os alunos alegavam muitas razões para 
não estarem acompanhando satisfatoriamente o curso: as dificuldades de aprendizagem e de 
conciliar o trabalho com os estudos; criticavam a metodologia dos professores afirmando que 
estes não associavam a teoria com a prática.  

Avaliando o relato dos professores na pesquisa sobre “evasão e permanência no PROEJA 
do IFRN – Campus Caicó” é possível compreender que, ao invés de um trabalho integrado entre 
as disciplinas da área propedêutica com as disciplinas da área técnica, o que vem acontecendo 
na prática é a fragmentação do conhecimento básico versus o conhecimento técnico, não 
existindo a integração na prática, o que demonstra a não compreensão dos professores da 
perspectiva de integração assumida pelo PROEJA.  

Quando esses citam a integração das disciplinas é perceptível que compreendem o 
sentido de integrar com o de associar os conhecimentos específicos de sua disciplina com as 
vivências dos sujeitos da EJA pois, de acordo com o professor da área propedêutica: “Associo os 
conteúdos de análise combinatória, probabilidade e estatística com aplicações práticas da vida 
cotidiana dos alunos”.  

Contudo, não há em sua fala a concepção de que para acontecer a integração, a disciplina 
que leciona deve além de associar-se à vivência dos educandos, partir de um objetivo e de um 
planejamento conjunto dos conteúdos, priorizando a unidade do trabalho pedagógico em prol 
da formação omnilateral dos sujeitos. Em face dessa compreensão que dicotomiza a formação 
geral e a formação técnica e, resiste, portanto, aos processos de mudanças estruturais 
demandadas pelo PROEJA, Kuenzer (2005) assevera que:  

o trabalho pedagógico, enquanto conjunto das práticas sociais 
intencionais e sistematizadas de formação humana que ocorrem nas 
relações produtivas e sociais, embora expresse em parte a concepção de 
trabalho em geral porquanto se constitui em uma das formas de 
construção material da existência através da reprodução do 
conhecimento, não deixa de se constituir, no capitalismo, em uma das 
suas formas de expressão (KUENZER, 2005, p. 05). 

 
 Nesse sentido, a prática dos professores vem expressar as contradições em torno da 

compreensão da formação humana integral pretendida para o PROEJA, o que vem demonstrar 
que esses estão formando os alunos através do disciplinamento para a vida social e produtiva, 
o que corrobora com as especificidades dos processos de produção (KUENZER, 2005). 

 
2.1 PROEJA: Causas da desistência e motivos da permanência  
 

O PROEJA, como modalidade de ensino, tem como principal referência a inclusão social 
emancipatória. Conforme os teóricos, Frigotto (2005); Ramos (2010) e Kuenzer (2005), entre 



75 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

outros, que se debruçam sobre o tema, sua proposta educativa inclui o desafio de construção 
de estratégias pedagógicas que deem aos alunos tanto condições de se inserir no mercado de 
trabalho, quanto se desenvolver como cidadão mediante uma formação humana integral. O 
Projeto educacional do PROEJA se funda na “integração entre trabalho, ciência, técnica, 
tecnologia, humanismo e cultura geral com a finalidade de contribuir para o enriquecimento 
científico, cultural, político e profissional como condição necessária para o efetivo exercício da 
cidadania ” (DOCUMENTO BASE, 2006, p.01). 

Nesse sentido, os jovens e adultos que buscam o PROEJA, o fazem movidos pela 
necessidade de obter uma qualificação que permita sua inserção no mercado de trabalho, 
embora de acordo com o Documento-Base (2006), o objetivo do programa vá além disso. Essa 
formação parte do princípio de que o estudante tenha acesso ao mesmo tempo aos saberes e 
conhecimentos científicos produzidos e acumulados historicamente pela humanidade, 
integrados à formação profissional que o conscientize a compreender e compreender-se no 
mundo, buscando melhorar as condições de sua existência e em prol da construção de uma 
sociedade justa. 

Para diagnosticar os motivos da desistência desses estudantes foi realizada uma coleta 
de informações por meio da técnica grupo focal. Para analisar as respostas da coleta realizou-se 
a técnica da análise de conteúdo. Quanto aos resultados da pesquisa, constatou-se que os 
estudantes desistem do curso na modalidade EJA porque o currículo não foi concebido para tais 
sujeitos, pois as disciplinas têm, predominantemente, talante instrumentalista.  

Ademais, os professores não têm formação adequada para trabalhar com esses sujeitos 
específicos, não sendo consideradas suas especificidades de serem trabalhadores, com tempos 
diferenciados de aprendizagem. Associado a essas condições intraescolares, as condições 
extraescolares, socioeconômicas e pessoais que dizem respeito à pressão para trabalhar implica 
em limitações para conciliar trabalho, escola e família repercutiram em uma nova interrupção 
da trajetória escolar de parcela significativa desses sujeitos. 

Baseado nos resultados da pesquisa foram dadas pistas para compreender o que precisa 
ser transformado em relação à concepção do curso profissional voltado para a modalidade EJA. 
Assim, a Equipe Técnico Pedagógica – ETEP e a Direção Acadêmica do Campus Caicó organizaram 
um instrumento de pesquisa para, junto aos docentes, diagnosticar formas de elaborar uma 
nova proposta de oferta para a EJA.  

Para rediscutir a proposta dos cursos técnicos integrados à modalidade EJA foram criados 
4 (quatro) GT - grupos de trabalho. O primeiro GT teve o objetivo de propor o curso, a duração, 
o turno e a quantidade de alunos por turma. O GT 2 discutiu o acesso, a permanência e a 
assistência estudantil, propondo a frequência das novas ofertas, os programas de assistência 
estudantil que seriam ofertados a esse público, planejando ações didático - pedagógicas para 
garantir a permanência dos estudantes. Em relação ao GT 3, este elaborou proposições 
relacionadas às metodologias, avaliações e material didático, buscando melhorar o currículo 
para que se fundamentar na realidade do aluno da EJA, elegendo os conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais que embasassem a formação do jovem e adulto. O último GT – 4, 
deu propostas para embasar as práticas pedagógicas, os conteúdos que serão ofertados nas 
matrizes do curso, a carga horária das disciplinas, além de planejar uma formação continuada 
para os docentes que irão lecionar na EJA. Baseado nesse instrumento de pesquisa, elaborou-se 
uma proposta de currículo para a modalidade EJA, levando em consideração o que foi discutido 
nos quatro GTs. 
 
2.2 Resultados e discussão nos Grupos de Trabalho 
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A discussão em torno de uma proposta de cursos técnicos integrados `a educação de 
Jovens e Adultos considera a problemática relacionada às dificuldades como: evasão, 
reprovação, baixos índices de conclusão e desestímulo por parte dos alunos, mas também por 
parte dos docentes e equipe técnica e gestora.  

O resultado das discussões iniciais aponta para uma rigorosa análise da realidade dos 
alunos aos quais se destinam os cursos ofertados, no sentido de atenderem às suas necessidades 
de formação profissional, bem como uma reorganização do currículo e da oferta das disciplinas 
como também a revisão dos processos de ensino e aprendizagem, o que inclui as metodologias 
de ensino e avaliação, a carga horária, e até questões como as condições que a instituição dispõe 
para a o acolhimento dos alunos. 

 A modalidade de Educação de Jovens e Adultos pela sua complexidade tem um viés 
político que se relaciona diretamente com o projeto de sociedade e de nação. Se a pretensão é 
formar sujeitos autônomos, participativos e ativos na construção do conhecimento, as práticas 
pedagógicas e a formação docente deve coadunar-se com tal pretensão. Dessa forma, os 
componentes estruturantes do currículo como tipo de curso, matriz curricular, duração, acesso 
e permanência precisam ser consideradas.  

A concepção da nova proposta de currículo se fundamenta na criação de um curso de 
Qualificação Profissional em Montador e Reparador de Computadores e Periféricos na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos integrado ao ensino médio para atender às metas 
do PNE 2014 – 2024, aos anseios da sociedade e permitir melhores condições de acesso ao 
trabalho e à geração de emprego e renda. A construção das bases para a implantação do curso 
se fundamenta na necessidade de considerar as realidades específicas da vida desses 
educandos, que contribuem com dificuldades para permanecer na escola, bem como outros 
fatores de ordem institucional e socioeconômica que os impedem de prosseguir nos estudos, 
alimentando os altos índices de desistência. 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A criação do PROEJA integrado à educação profissional implica na adoção de novos 

saberes e práticas docentes. Essa integração da formação básica com a formação técnica 
representa um enorme desafio para a Escola, sobretudo para os docentes a quem se atribui 
maior responsabilidade pelo processo de ensino e aprendizagem. A formação de jovens e 
adultos excluídos da educação básica como propõe o PROEJA só se justifica se a citada formação 
puder dar conta da inserção laboral e da inclusão social destes coletivos excluídos, 
proporcionando-lhes uma formação que não esteja centrada exclusivamente no mercado de 
trabalho, mas que o conceba como princípio educativo em que esteja contemplada a ciência, a 
cultura, a técnica, a tecnologia, a arte, enfim, saberes necessários ao pleno exercício da 
cidadania o que implicaria uma ressignificação da política de formação de jovens e adultos no 
âmbito de sua formação profissional.  

Nesse contexto, é necessário considerar as realidades específicas da vida desses 
educandos, suas dificuldades de permanecer na escola, bem como outros fatores de ordem 
socioeconômica que os impedem de prosseguir, alimentando os altos índices de evasão e 
repetência. A luta para modificar essa realidade passa necessariamente por políticas de 
formação docente específica para a modalidade EJA e por transformações estruturais no interior 
das escolas ofertantes. Passa, também, por uma construção identitária, tendo em vista que as 
escolas e os docentes precisam se reconhecer como formadores da EJA integrada à educação 
profissional. Nesse sentido, acredita-se que, investir no trabalho docente dentro de um projeto 
nacional de desenvolvimento soberano, implica em um compromisso que as entidades públicas 
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integrantes dos sistemas educacionais devem ter com a inclusão da população de jovens e 
adultos em suas ofertas educacionais. 

Reconhecer que os jovens e adultos possuem necessidades diferenciadas de 
aprendizagem indica que para oferecer educação para jovens e adultos com qualidade e 
equidade, necessitamos articular estratégias particulares para trabalhar com os mesmos. E, 
nesse sentido, rediscutir a forma como está posta essa oferta, reavaliando-a e propondo uma 
nova organização curricular associada a um projeto de formação continuada para os docentes 
envolvidos com a modalidade pode ser o primeiro passo para a transformação que 
pretendemos. 
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A LÓGICA DUALISTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA E O DESAFIO DA CONSTRUÇÃO DO 
HORIZONTE DA POLITECNIA 

 
Diego Nogueira Dantas43 
Giann Mendes Ribeiro44 

 
RESUMO: O presente texto tem como objetivo contribuir para o estado da arte de uma pesquisa 
inserida no contexto da educação profissional e tecnológica, no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) – Polo IFRN / Campus Mossoró. 
Utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica e análise documental para caracterizar o caráter 
dualista da educação a partir do recorte de classe social. O artigo procura contextualizar 
historicamente a educação básica brasileira, focando na relação dual que se estabeleceu entre 
uma formação propedêutica voltada para as classes dominantes e um ensino profissionalizante, 
de caráter instrumental, direcionado às classes populares. Discute-se, em seguida, considerando 
potencialidades e limites da sociedade brasileira, a constituição do ensino médio integrado 
como possibilidade de construção do horizonte da formação integral e politécnica, que 
considera as dimensões do trabalho, da ciência e da cultura como eixos fundamentais para sua 
concretude. Tais potencialidades são vistas como possibilidades de rompimento com a lógica 
educacional do mundo do capital, em que se negligencia das classes populares uma formação 
multilateral, bastando-se o desenvolvimento de competências para o exercício de funções 
específicas. Por fim, procurou-se demonstrar que o desafio da superação de uma educação 
voltada estritamente para as demandas do mercado está incluso numa disputa de projetos 
societários. 
 
Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica; Educação Básica; Dualidade; Formação 
Integral; Politecnia. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 Este trabalho faz parte de uma pesquisa de pós-graduação, em nível de mestrado, 
inserida no contexto da educação profissional e tecnológica, numa perspectiva de construção 
do horizonte da formação integrada ancorada nos preceitos da educação de base politécnica. 

O texto aqui apresentado procura contextualizar a educação básica brasileira, focando 
na relação dual que se estabeleceu entre uma formação propedêutica voltada para as classes 
dominantes e perpetuadora de um dramático status quo, e uma educação profissionalizante, de 
caráter instrumentalizado, direcionada às classes populares, que aprofunda o abismo social 
existente no Brasil. 

Mediante pesquisa bibliográfica e análise documental foram selecionados alguns textos 
visando realizar um levantamento do histórico da educação básica brasileira (focando na relação 
dual entre ensino propedêutico e ensino profissionalizante), buscando apresentar elementos 
históricos que contextualizem a situação atual das potencialidades e desafios para a construção 
da formação integral e da educação politécnica ou tecnológica. 

Tais potencialidades são vistas como possibilidades de rompimento com a lógica 
educacional do mundo do capital, em que se negligencia das classes populares uma formação 
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multilateral, bastando-se o desenvolvimento de competências para o exercício de funções 
específicas demandadas pelo mercado. Trata-se, portanto, de propor uma educação que foque 
no aspecto humano, numa perspectiva libertadora no sentido de realizar o necessário combate 
ao dualismo que é produto e reprodutor da sociedade de classes, materializando-se na formação 
integrada de base politécnica a partir das dimensões do trabalho, da ciência e da cultura. 

Nas palavras de Marise Ramos: 
 

(...) sob a perspectiva da integração entre trabalho, ciência e cultura, a 
profissionalização se opõe à simples formação para o mercado de trabalho. 
Antes, ela incorpora valores ético-políticos e conteúdos históricos e científicos 
que caracterizam a práxis humana. Portanto, formar profissionalmente não é 
preparar exclusivamente para o exercício do trabalho, mas é proporcionar a 
compreensão das dinâmicas sócio-produtivas das sociedades modernas, com 
as suas conquistas e os seus revezes, e também habilitar as pessoas para o 
exercício autônomo e crítico de profissões, sem nunca se esgotar a elas 
(RAMOS, 2007, p. 4). 
 

2 A DUALIDADE ESTRUTURAL DA EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE CAPITALISTA 
 

O desenvolvimento do capitalismo industrial, com a introdução do maquinário no 
processo produtivo exigiu do trabalhador a adaptação a um novo padrão. Novas exigências de 
produção passaram a imperar e demandar novas sociabilidades. A Revolução Industrial veio 
acompanhada de uma Revolução Educacional. Saviani (2007, p. 159) aponta que as atividades 
agora exercidas pelas máquinas eliminaram a exigência de uma qualificação específica por parte 
do trabalhador, mas “impôs um patamar mínimo de qualificação geral, equacionado no currículo 
da escola elementar”. A escola elementar seria uma base comum para todos os indivíduos 
dominarem o mínimo de conhecimentos para conviver na sociedade moderna. 

O novo processo produtivo exigiu novas conformações de qualificação dos trabalhadores 
e passou a requerer, além da operação do maquinário, outras tarefas relacionadas ao universo 
do processo produtivo que, por sua vez, demandam novos conhecimentos específicos. Esse tipo 
de qualificação foi sendo exercido no âmbito das próprias empresas ou nos sistemas oficiais de 
ensino. Uma nova configuração de escola se estabeleceu. Transcorrida a etapa comum de 
formação inicial dos indivíduos, a educação escolar passou a ser dividida entre aquelas de 
formação geral, voltadas para o desenvolvimento de aptidões intelectuais gerais, e outra de 
caráter profissionalizante com o intuito de preparar pessoas para desempenhar tarefas 
específicas no processo produtivo (SAVIANI, 2007). 

Essa separação na formação das pessoas caracteriza-se decisivamente por um recorte de 
classe. As profissões ligadas a tarefas específicas da produção, de caráter manual e não 
relacionadas à gestão e organização do processo, são exercidas por trabalhadores das classes 
menos favorecidas, de onde não se requer fundamentos teóricos complexos. Já a formação de 
caráter geral, de maior exigência intelectual, prepara os filhos das elites para o exercício de 
funções diversas tanto na gestão e organização da produção quanto em outros setores da 
sociedade, inclusive nos cargos dirigentes do Estado (SAVIANI, 2007). 
 
3 O CONTEXTO DA DUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA E SUAS CONTRADIÇÕES 
 

A história da educação brasileira é marcada indelevelmente por essa dualidade. O 
surgimento do que se convencionou caracterizar como “educação profissional” está 
diretamente ligado à educação dos pobres, órfãos e “desvalidos da sorte”. Foram ainda no 
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século XVIII que surgiram as primeiras escolas e instituições para capacitar essas pessoas para 
atuarem em oficinas mecânicas, a exemplo da Escola de Belas Artes (1816), dentre outras. No 
século XIX podemos citar as Casas de Educandos e Artífices e a criação dos Asilos da Infância dos 
Meninos Desvalidos que davam os primeiros passos para a alfabetização e direcionavam pessoas 
para oficinas públicas e particulares, além das sociedades civis que dentro da mesma lógica 
iniciavam crianças órfãs e abandonadas no ensino industrial. (MOURA, 2007). 

 
Essa lógica assistencialista com que surge a educação profissional é 
perfeitamente coerente com uma sociedade escravocrata originada de forma 
dependente da coroa portuguesa, que passou pelo domínio holandês e recebeu 
a influência de povos franceses, italianos, poloneses, africanos e indígenas, 
resultando em uma ampla diversidade cultural e de condições de vida ao longo 
da história - uma marca concreta nas condições sociais dos descendentes de 
cada um destes segmentos (idem, 2007). 
 

 No século XX surgem as primeiras iniciativas públicas para a formação de 
operários, não perdendo de vista, contudo, o caráter assistencialista de uma sociedade que 
passava por transformações em seu modo de produção. Destacam-se as Escolas de Aprendizes 
Artífices, criadas pelo Decreto nº 7.566/1909, e que apontam claramente o viés moralizante da 
época: “(...) não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo 
técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da 
ociosidade, escola do vício e do crime”. Foram instaladas em dezenove capitais pelo país. 

Além das Escolas de Aprendizes Artífices, outras instituições públicas de nível estadual e 
instituições privadas, principalmente ligadas à Igreja Católica (Liceus, Círculos Operários 
Católicos, etc.), praticavam o ensino voltado a um crescente mercado de trabalho nas áreas de 
indústria e agricultura, o qual não se articulava a um sistema educacional formal e era envolto a 
um viés assistencial e moralizante (NEVES; PRONKO, 2008).  

Chega-se aos anos de 1930 com o sistema de ensino funcionando através do curso 
primário com duração de quatro anos, que poderia ser sucedido pelo ginasial (seis anos), pelo 
normal (sucessor de uma adaptação de dois anos) ou pelo curso técnico comercial (sucessor de 
três anos de curso propedêutico). Havia também, alternativamente, cursos para o ensino rural 
e o profissional destinados às crianças das classes populares. “Para os concluintes do curso rural 
sucedia, obrigatoriamente, o curso básico agrícola, enquanto o curso complementar era 
oferecido aos egressos do curso profissional, ambos com dois anos de duração (MOURA, 2007)”. 

 
O curso normal, o técnico comercial, o básico agrícola e o complementar 
tinham nitidamente caráter terminal e eram voltados para as necessidades 
imediatas dos setores produtivos. Dessa forma, os concluintes desses cursos 
não podiam continuar os estudos em nível superior, acessível apenas aos 
egressos da 5a série do ensino ginasial. Enquanto isso, os concluintes da 6a 
série do ginasial recebiam o título de bacharel em Ciências e Letras. Não havia, 
nesse período, o que hoje se denomina ensino médio, de modo que a mediação 
entre o ginasial e o ensino superior era feita por meio de estudos livres e 
exames (idem, 2007). 
 

Os anos 30 e 40 são caracterizados por importantes modificações de cunho político e 
econômico. O país vivenciava um processo de consolidação do capital industrial, com a 
proeminência paulatina de uma burguesia industrial (numa relação contraditória com a elite 
agrária) e o crescimento considerável de uma população de trabalhadores urbanos (com suas 
organizações próprias). NEVES e PRONKO (2008, p. 35) afirmam que “a década de 1930, iniciada 
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com a instalação do regime autoritário de Getúlio Vargas, testemunhou um reordenamento das 
relações capitalistas no país”. E continuam afirmando, citando Carlos Nelson Coutinho, que o 
Estado Novo desempenhou dois papeis peculiares: “o de substituir as classes sociais em sua 
função de protagonistas dos processos de transformação e o de assumir a tarefa de ‘dirigir’ 
politicamente as próprias classes economicamente dominantes” (idem apud COUTINHO, 1989, 
p. 126). 

O grau de industrialização pela qual vivia o Brasil, sobretudo na região sudeste, motivou 
o êxodo de muitos trabalhadores para as capitais destes lugares, bem como de um crescimento 
exponencial (e desordenado) de suas maiores cidades. O mercado de trabalho, portanto, era 
cada vez mais crescente na indústria, comércio e prestação de serviços, e a demanda por 
profissionais cada vez mais aumentava. 

Esse contexto foi decisivo para mudanças na estrutura educacional do país. Antes mesmo 
do Estado Novo foram criados o Ministério da Educação e Saúde Pública (1930) e o Conselho 
Nacional de Educação (1931). A Constituição de 1934 estabelecia a responsabilidade do Estado 
como responsável pela execução de uma política educacional. A Carta de 1937, já em período 
ditatorial, previa a criação das escolas vocacionais e pré-vocacionais profissionais, estas últimas: 

 
O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é 
em matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução 
a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de 
iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações 
particulares e profissionais (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1937, Art. 129). 

 
A partir de 1942 foram promulgados diversos decretos para regulamentar o ensino no 

país. Eles ficaram conhecidos como Leis Orgânicas da Educação Nacional ou Reforma Capanema 
(nome do então ministro da educação). Destacam-se o Decreto-lei nº 4.244/42 (Ensino 
Secundário), Decreto-lei nº 4.073/42 (Ensino Industrial), Decreto-lei nº 6.141/43 (Ensino 
Comercial), Decreto-lei nº 8.529/46 (Ensino Primário), Decreto-lei nº 8.530/46 (Ensino Normal) 
e Decreto-lei nº 9.613/46 (Ensino Agrícola). Além deles, é importante frisar o Decreto-lei 
4.048/1942, que cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), atual “Sistema S”, 
principal conjunto de instituições privadas voltadas para a educação profissional. Têm-se, 
portanto, a regulamentação da educação profissionalizante por ramo da economia no país (e a 
criação de um sistema privado de educação profissional), do ensino básico e da formação de 
professores em nível médio. 

A partir de então, a educação brasileira de nível básico se estruturava no curso primário, 
com cinco anos de duração, e no secundário, dividido em ginasial de quatro anos e o colegial de 
três anos. Os cursos profissionalizantes se iniciavam após a conclusão do ginasial, porém 
diferente do colegial não davam acesso ao ensino superior. 

O curso colegial, o curso normal, o industrial técnico, o comercial técnico e o agrotécnico 
compunham a educação secundária brasileira. O colegial (variado em científico e clássico) era 
caracterizado pelo ensino propedêutico, preparatório para o ensino superior, enquanto que os 
cursos profissionalizantes preparavam para o mundo do trabalho. Apesar de permitirem pela 
primeira vez a possibilidade de aproximação entre esses dois tipos de formação, a característica 
dual é bastante presente quando se pensa em qual tipo de formação é destinada para qual tipo 
de público, ou seja, a educação para as classes dominantes era formada pela faceta 
propedêutica; aos pobres se destinava uma formação estritamente instrumental para compor 
ofícios específicos do mundo do trabalho. 

Importante ressaltar a criação do SESI – Serviço Social da Indústria, através do Decreto-
lei nº 9.403/46. Segundo NEVES e PRONKO (2008, p. 41): 
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Inspirado no ideário de cooperação das classes e de paz social tornou-se um 
valioso instrumento de combate ao comunismo. À diferença do SENAI e sua 
marca de órgão “técnico”, o SESI nasceu como uma organização ideológica 
confessa em um momento de incipiente rearticulação do movimento operário. 
(...) Se o SENAI pretendia formar o trabalhador como tal, o SESI ia além, 
propondo a formação do trabalhador em um sentido amplo. 
 

Revela-se, portanto, a intenção de construir instâncias político-pedagógicas com vistas a 
buscar uma hegemonia pedagógica, apoiada pelo Estado brasileiro, fundamentada nos 
princípios da educação de caráter burguês, voltada para a manutenção do status quo, em que 
se apresentava um modelo de desenvolvimento de faceta conservadora, moldado num pacto 
de elites externas e internas. 

Trata-se de um período diretamente influenciado pelo fim da Segunda Guerra Mundial e 
a conformação de um mundo polarizado entre áreas de influência dos Estados Unidos e da União 
Soviética, marcado por intensas disputas ideológicas e de conflitos regionais em torno da 
questão nacional e a consolidação dos modos de produção capitalista e socialista, cada qual com 
suas especificidades (inclusive no interior de cada país) e seus conflitos sociais. 

Os anos subsequentes giraram em torno da elaboração da primeira Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB). O projeto começou a tramitar em 1948 no contexto da 
democratização pós-Estado Novo e somente entrou em vigor em 1961. Foi um período de 
intensos debates em torno do papel da educação e a que fim ela deveria se destinar, tendo como 
pano de fundo o contexto internacional exposto no parágrafo anterior. 

 O pacto de elites do Estado desenvolvimentista apresentava inúmeras 
contradições tanto na própria relação interna (capital internacional, burguesia industrial e 
agrária) quanto com os trabalhadores que viam seus salários se apequenarem, as classes médias 
empobrecidas pela inflação e distantes da pauta do Estado (MOURA, 2007), além dos conflitos 
no campo frutos de estrutura fundiária marcada pelo predomínio do latifúndio monocultor. 

 Tais contradições refletiram nos conflitos de interesse em torno da criação da 
LDB. De um lado as classes ligadas a interesses populares e setores da classe média, que 
defendiam a ampliação da rede pública de educação básica e a equivalência dos ramos 
propedêutico e profissionalizante, possibilitando a migração entre um e outro (MOURA, 2007). 
Tratava-se, portanto, de democratizar o acesso e dar maiores possibilidades aos estudantes dos 
cursos profissionalizantes de seguir nos estudos. 

 No outro espectro estavam os setores ligados às classes dominantes que faziam 
a defesa da escola privada, tendo o Estado como auxiliar para a garantia do padrão de qualidade 
sem, contudo, intervir em seu funcionamento. 

O resultado do conflito foi a promulgação de uma Lei contraditória que por um lado 
garantia a livre iniciativa da educação privada e, ao mesmo tempo, oportunizou a equivalência 
entre os cursos de mesmo nível, o que poderia fazer crer que a dualidade estava encerrada de 
fato e de direito. No entanto, é preciso considerar a argumentação de Moura (2007, p. 11): 

 
É importante frisar que essa dualidade só acabava formalmente já que os 
currículos se encarregavam de mantê-la, uma vez que a vertente do ensino 
voltada para a continuidade de estudos em nível superior e, portanto, 
destinada às elites, continuava privilegiando os conteúdos que eram exigidos 
nos processos seletivos de acesso à educação superior, ou seja, as ciências, as 
letras e as artes. Enquanto isso, nos cursos profissionalizantes, esses conteúdos 
eram reduzidos em favor das necessidades imediatas do mundo do trabalho. 
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Mantida a dualidade estrutural, com algumas concessões, a educação para os 
trabalhadores nos cursos profissionalizantes continuava marcada pela instrumentalização e 
voltadas para a demanda do mercado de trabalho. Este, por sua vez, se organizava por uma 
estrutura fordista/taylorista de ofícios específicos. 

 A LDB de 1961 trouxe uma nova estrutura para a educação básica: um grau 
primário obrigatório para todas as crianças a partir dos sete anos, com quatro séries anuais. Um 
exame admissional garantiria acesso ao grau médio, formado pelo ginasial e colegial. Este último 
grau era formado por cursos secundários, técnicos e de formação de professores para o primário 
e o pré-primário (para crianças menores de sete anos). Por fim, o grau superior, possível a todos 
os concluintes do grau médio mediante habilitação em concurso (MOURA, 2007). 

O início dos anos 60 foi marcado por intensas resistências realizadas por organizações a 
exemplo da União Nacional dos Estudantes e seus Centros Populares de Cultura, dentre outras, 
pela realização das reformas de base que procuravam reduzir as profundas desigualdades da 
sociedade brasileira. Foi prometendo realizá-las que João Goulart não resistiu ao golpe civil-
militar de 1964 e um novo regime autoritário se instaurou no país. 

Como é comum em todo regime repressor, a educação acaba ganhando papel ainda mais 
forte enquanto estratégia político-ideológica de legitimação do poder. Não foi diferente no caso 
em tela e em 1971 o governo dos militares instaurou uma reforma na educação básica (Lei nº 
5.692/71), que entre outras medidas propunha universalizar o segundo grau profissionalizante. 
O regime imposto pela ditadura implementou um desenvolvimento monopolista, com grandes 
obras de infraestrutura e aceleração do crescimento econômico baseado numa nova etapa de 
industrialização (advindo do endividamento externo), tudo profundamente marcado pelo 
aumento da desigualdade social. Era o chamado “milagre brasileiro”. A demanda por técnicos 
especializados era cada vez maior, fato que ajuda a compreender o porquê da reforma. 

Outras modificações foram realizadas, como a criação do 1º e do 2º graus. O primeiro 
grau reuniu o primário e o ginasial, totalizando oito anos. O segundo absorveu o colegial, em 
três anos de duração. Moura (2007) chama a atenção para esta modificação estrutural. A 
escolarização que compreende da 5ª a 8ª série do 1º grau, em faixa etária ideal de 11 a 14 anos, 
pela primeira vez é considerada fase inicial dos estudos e, com a extinção do exame de admissão 
ao ginásio, maiores oportunidades surgiram para alunos das classes populares que não tinham 
o mesmo acesso à educação oferecida às classes dominantes. 

Outrossim, o próprio autor estabelece os limites das conquistas. Na prática, as escolas 
privadas não cumpriam a obrigatoriedade do 2º grau profissionalizante e continuaram a 
oferecer a formação propedêutica aos seus alunos, filhos das classes dominantes, valendo-se de 
brechas e pressões por uma flexibilização da lei que de fato foi ocorrendo ao longo dos anos (até 
sua oficialização em 1982). No caso das escolas públicas, foi observado que o currículo dos 
cursos “empobrecia a formação geral do estudante em favor de uma profissionalização 
instrumental para o ‘mercado de trabalho’, sob a alegação da importância da relação entre 
teoria e prática para a formação integral do cidadão” (MOURA, 2007, p. 12), diminuindo a carga 
horária da formação geral em detrimento da ampliação da formação técnica específica e 
revelando um caráter ainda mais instrumental do ensino profissionalizante. Outro aspecto foi o 
financiamento insatisfatório e a falta de formação de professores (idem, 2007). 

É importante destacar o papel que as Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais, herdeiras 
das Escolas de Aprendizes Artífices, desempenharam ao longo de todo o processo. Com o passar 
o tempo elas se tornaram ilhas de excelência de formação técnica (e posteriormente superior), 
formando quadros de referência para a produção e serviços. Diferentemente dos precários 
sistemas estaduais, seu financiamento bancava uma infraestrutura a contento e uma política de 
valorização da carreira de docentes e técnicos administrativos. Frigotto, Ciavatta e Ramos 
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mencionam que “as escolas técnicas federais desempenharam sua função de formar técnicos de 
2º grau com qualidade, sendo reconhecidos pelas burocracias estatais e pela sociedade civil, que 
as isentavam de qualquer questionamento sobre seu papel econômico e social” (2005, p. 34). 
Moura (2007) atesta que o currículo dessas instituições não se limitava a instrumentalidade 
proposta pela Lei 5692/71. 

A transição “lenta e gradual” do regime militar para a democracia (restrita) e a 
promulgação de uma nova Constituição Federal em 1988 mobilizaram a sociedade brasileira em 
diversos aspectos e novamente os conflitos políticos e ideológicos tomaram conta do debate 
nacional. Novamente um conjunto de segmentos sociais pautou a educação pública e gratuita 
para todos, com garantia de ganhos de qualidade. Opondo-se a isto, os segmentos da classe 
dominante faziam pressão para manter e aprofundar a submissão da educação aos interesses 
empresariais e à lógica da economia de mercado. 

É importante frisar que o mundo passava por turbulências políticas e econômicas. A 
União Soviética e sua influência ruíam com o passar do tempo e a hegemonia dos Estados Unidos 
ganhava ainda mais envergadura, mesmo com a crise econômica dos anos 70. Aliás, ela serviu 
de escopo para a difusão de ideias que iam de contraponto ao Estado de Bem-Estar Social 
implantado nos países dominantes do ocidente. Essas ideias ficaram conhecidas como 
neoliberalismo e, por definição central, advogam pela retirada do Estado como promotor direto 
de políticas públicas, submetendo-as a lógica do mercado. Isso vai impactar diretamente no 
debate em torno da educação e nos desdobramentos legais que o Estado brasileiro irá assumir. 

Na esteira da Constituição de 1988, iniciava-se o debate em torno de uma nova LDB. O 
terreno das disputas permanecia intenso e o citado conjunto de segmentos da sociedade civil 
organizada defendia um “tratamento unitário” para fundamentar a educação básica (então 1º e 
2º graus). De acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 35), “o debate teórico travado 
pela comunidade educacional, especialmente entre aqueles que investigavam a relação entre 
trabalho e educação, afirmava a necessária vinculação da educação à prática social e o trabalho 
como princípio educativo”. 

O ensino médio (2º grau) tornou-se o grande centro do debate em torno da educação 
básica. Os mesmos autores definem que: “seu horizonte deveria ser propiciar aos alunos o 
domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadas na produção, e não o mero 
adestramento em técnicas produtivas” (idem, ibidem). Surgia no debate uma concepção 
diferente do ensino profissionalizante adotado até então: a politecnia. Politecnia diz respeito ao 
“domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de 
trabalho moderno” (SAVIANI, 2003, p.140). Ainda: “Nessa perspectiva, o ensino médio deveria 
se concentrar nas modalidades fundamentais que dão base à multiplicidade de processos e 
técnicas de produção existentes” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 35). 

O primeiro projeto de LDB apresentado ainda em 1988, de autoria do deputado Octávio 
Elísio, reunia o acúmulo dessas discussões. Sob o pano de fundo do conflito de interesses em 
jogo e da correlação de forças estabelecidas no Congresso Nacional, a perspectiva da politecnia 
foi gradativamente perdendo força e o texto aprovado em 1996 traz consigo a histórica 
dualidade, dando um capítulo à parte para a educação profissional e tratando-a de forma 
paralela tanto à educação básica quanto à educação superior e, ambiguamente, sugerindo a 
possibilidade de articulação com o que a própria lei denomina “educação regular” (MOURA, 
2007). 

O governo federal, à época presidido por Fernando Henrique Cardoso (FHC), mesmo 
antes da aprovação da nova LDB (Lei nº 9394/1996), tentava emplacar uma obrigatória 
separação entre o ensino médio e a educação profissional. Isso de fato ocorreu por meio do 



85 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Decreto nº 2.208/97 que regulamentou o capítulo da LDB que trata da educação profissional, 
radicalizando a dualidade. 

O governo FHC possuiu uma aguda agenda neoliberal na qual a educação profissional fez 
parte. Exemplo disso foi o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) cuja função, 
a partir de financiamento externo, era reestruturar a rede federal de educação profissional a 
partir de relações empresarias e comunitárias, buscando um autofinanciamento e, cada vez 
mais, retirando a responsabilidade do Estado como provedor deste tipo de educação (MOURA, 
2007). 

O Decreto nº 2208/97 criou três níveis para a educação profissional: básico, técnico e 
tecnológico – este último de nível superior. Os cursos superiores de tecnologia tiveram um 
significativo aumento de oferta, sobretudo no setor privado, movimentando o mercado da 
educação superior no país. O Conselho Nacional de Educação os definiu como cursos de 
graduação por meio da Resolução CNE/CP 03/2002. 

 
4 A CONSTRUÇÃO DO HORIZONTE DA POLITECNIA: O ENSINO MÉDIO INTEGRADO 
 

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva iniciou-se em 2003 com a promessa de superação 
da agenda neoliberal imposta por FHC. Algumas medidas, de fato, foram tomadas neste sentido. 
Na educação podemos citar a revogação do Decreto 2208/97 e a promulgação do Decreto nº 
5.154/2004. 

Fruto de intensos debates tanto de formato quanto de conteúdo, muitas vezes 
contraditórios tendo em vista a ampla aliança construída em torno do governo Lula, este novo 
decreto resgata algumas discussões construídas do debate em torno da LDB. Viu-se uma 
importante janela para a construção da politecnia na educação básica. Frigotto, Ciavatta e 
Ramos (2005, p. 37) apontam que o que se busca é: 

 
a consolidação da base unitária do ensino médio, que comporte a diversidade 
própria da realidade brasileira, inclusive possibilitando a ampliação de seus 
objetivos, como a formação específica para o exercício de profissões técnicas. 
 

Moura (2007, p. 19) considera não ser possível a implementação da educação politécnica 
em estado puro, considerando as especificidades e a conjuntura brasileira. No entanto pondera 
que: 

 
Tais reflexões conduziram ao entendimento de que uma solução transitória e 
viável é um tipo de ensino médio que garanta a integralidade de uma educação 
básica, ou seja, que inclua os conhecimentos científicos produzidos e 
acumulados historicamente pela sociedade, como também objetivos adicionais 
de formação profissional numa perspectiva da integração dessas dimensões. 
Essa perspectiva, ao adotar a ciência, a tecnologia, a cultura e o trabalho como 
eixos estruturantes, contempla as bases em que se pode desenvolver uma 
educação tecnológica ou politécnica e, ao mesmo tempo, uma formação 
profissional stricto sensu exigida pela dura realidade da sociedade brasileira. 
 

Nesse sentido, o decreto prevê a criação do ensino médio integrado à educação 
profissional, buscando interagir formação geral e técnica específica através de cursos de nível 
médio. Além dos cursos técnicos integrados, o decreto mantém os cursos técnicos subsequentes 
ao ensino médio e os cursos técnicos concomitantes (conteúdo técnico não integrado ao ensino 
médio). 
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Ao longo dos governos Lula e Dilma Rousseff foram criadas outras possibilidades, a 
exemplo da articulação da Educação de Jovens e Adultos com a educação integrada por meio do 
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).  

Outra ação importante foi a instituição e expansão da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (Lei nº 11.892/2008) e criação dos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) a partir de 31 centros federais de educação tecnológica 
(Cefets), 75 unidades descentralizadas de ensino (Uneds), 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas 
técnicas federais e 8 escolas vinculadas a universidades45. Após nove anos, foram construídas 
centenas de unidades dos IFs em praticamente todo o território nacional. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este artigo procurou traçar um histórico da educação profissional e tecnológica no Brasil, 
relacionando-a com a conjuntura política e econômica, interna e externa, com enfoque para a 
histórica dualidade e os enfrentamentos realizados no seio da sociedade brasileira. Conforme 
foi visto, o debate da educação gira em torno de projetos societários que vão além do cenário 
estritamente escolar. O horizonte de construção da formação integrada e da politecnia depende 
de uma ampla mobilização dos setores comprometidos com um projeto de sociedade que pense 
além do capitalismo, focado na experiência humana e na difusão de saberes historicamente 
construídos. 

As contradições da sociedade capitalista permitem algumas janelas de possibilidades. 
Podemos destacar, por exemplo, o papel estratégico que os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia podem desempenhar para a construção do horizonte da politecnia, além 
de outras instituições que se oferecem nesta perspectiva. Os cursos técnicos integrados ao 
ensino médio, bem como outras iniciativas de formação integrada, apresentam-se como solução 
viável no contexto da sociedade brasileira, sobretudo na atual conjuntura política do país, 
marcada neste momento pelo predomínio do ideário neoliberal. 
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RESUMO: As formas de entender as perspectivas de trabalho e educação estão ligadas a 
posições político-ideológicas que orientam as relações humanas em sociedade. A formação 
docente, como um dos aspectos da sistematização educacional intenciona consolidar, 
reproduzir ou transformar um determinado modelo social. Nesse sentido, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) para a formação inicial e continuada de professores institui 
concepções que fundamentam práticas educativas. Assim, este artigo propõe analisar 
perspectivas de trabalho e educação presentes nas referidas diretrizes e sua relação com a 
formação docente para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Por meio de pesquisa 
bibliográfica e documental, evidenciamos em suas recomendações e orientações perspectivas 
ambíguas acerca do trabalho docente a ser desenvolvido na modalidade EPT. A práxis educativa, 
que se configura como um dos caros conceitos de propostas marxistas de educação é pensada 
como uma simples relação entre teoria e prática, excluindo desse processo a experiência crítica 
e materializada dos professores enquanto sujeitos históricos envolvidos num campo tenso de 
lutas que articula a profissão. Resultante deste processo reflexivo, compreendemos que a 
formação inicial e continuada de professores para Educação Profissional e Tecnológica deve 
orientar-se por princípios e práticas democráticas que garantam ações docentes transformativas 
e libertadoras. 
 
Palavras-chaves: Formação docente para EPT. DCN. Trabalho e educação. 
 
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Trabalho e educação são duas perspectivas basilares para a construção da vida em 
sociedade. A essencialidade do trabalho como produção da existência humana, atividade pela 
qual o homem apreende, compreende e transforma o seu meio, ao mesmo tempo em que é 
transformado por ele, foi destituída pelo sistema de produção capitalista, no qual dicotomizou 
os sujeitos dos seus modos de pensar e fazer, estabelecendo uma hierarquia do trabalho 
coletivo, diferenciando as funções de criação, supervisão e execução nas formas de produção da 
vida em sociedade.   
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A educação desempenha o papel de formação humana na construção de uma sociedade, 
acompanhando as transformações econômicas. Ela ajuda a consolidar, reproduzir ou 
transformar uma sociedade. Diante de sua importância, tornou-se alvo de investimento 
sistemático, instituindo sua prática e regulando as orientações que expressam a legitimidade de 
um determinado projeto político-social. 

Das propostas de educação formal que foram desenvolvidas ao longo do processo 
histórico de escolarização, a educação profissional e tecnológica apresenta uma maior 
implicação com o ensino e aprendizagem para o mundo do trabalho, necessitando de olhares 
mais atentos no que se refere à qualidade desse processo. A formação de professores é um dos 
aspectos basilares para essa qualidade, uma demanda que precisa ter clareza em relação aos 
princípios que fundamentam esse campo educacional. 

No Brasil, a formação de professores para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é 
um aspecto que ainda vem buscando seu espaço de reflexão dentro da formação de professores 
de modo geral. Em meio a pareceres, diretrizes e leis que orientam a educação, se faz necessário 
uma investigação das concepções presentes nas orientações que se destinam a essa formação 
docente.  

A Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015 apresenta as novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 
formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 
continuada. Esse documento faz parte de uma concepção política educacional que estabelece 
não só orientações curriculares para os cursos de formação docente, mas que também institui 
um projeto político-social, uma reforma político-curricular que, de acordo com Lopes (2004), se 
configura como proposta seletiva de determinadas ideias que legitimam o poder central de um 
país. 

Este estudo tem como objetivo analisar as perspectivas de trabalho e educação nas DCN 
e sua relação com a formação docente para a EPT por meio de uma pesquisa bibliográfica e de 
análise documental. Nesse sentido, este artigo se organiza no sentido de entender, em um 
primeiro momento, as concepções de trabalho e educação. Em seguida, como a formação 
docente para EPT se situa nas propostas de formação docente de modo geral e, por fim, quais 
são as perspectivas de educação e trabalho docente que estão presentes nas DCN. 
 
2 AS CONCEPÇÕES DE TRABALHO E EDUCAÇÃO 
 
 O trabalho, como ação do homem na natureza, é uma necessidade vital de 
transformação. “A história do trabalho começa quando o homem buscou os meios para 
satisfazer suas necessidades - a produção da vida material” (OLIVEIRA, 2006, p. 05). Nessa busca 
existencial, o homem adapta a natureza a si e, ao mesmo tempo, estabelece relações sociais 
com os outros, em um movimento dialético de construção material e imaterial, envolvendo 
relações econômicas, políticas e éticas. Assim: 
 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um 
processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 
metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural 
como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 
pertencentes a sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 
apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao atuar, 
por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao modificá-la, 
ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza (MARX, 1996, p.297). 
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A realização do trabalho, sob a perspectiva marxiana, é um processo integral que envolve 
todas as capacidades humanas, compreende corpo e mente em um movimento de 
planejamento e ação em torno de uma realidade concreta. Nesse movimento acontece a 
construção do homem e do mundo, projetando e agindo na construção desse mundo, assim, é 
pelo trabalho que o homem torna-se diferente dos outros animais, pois desenvolveu 
capacidades cognitivas acumulas por sua ação na natureza, estabelecendo transformações 
materiais e relações sociais. 

 Essa transformação não acontece de forma individualizada do homem com a natureza, 
mas do homem com a natureza e com outros homens em um determinado espaço de relações 
complexas que formam um “sujeito coletivo, ou seja, a espécie humana só é humana à medida 
que se efetiva em sociedade” (SEVERINO, 2000, p. 69 grifo do autor). Essa efetivação conta com 
as propostas educativas que surgem a partir do trabalho, e passam a formar sujeitos para uma 
sociedade. 

O mundo social é o espaço onde a educação habita, ela tem um papel importante de 
pensamento e construção de determinados tipos de homens, está diretamente ligada aos 
processos simbólicos envolvendo ideias, crenças e valores que constroem uma sociedade, 
processos que podem ser passíveis de interesses político-ideológicos de grupos sociais. Assim, a 
educação é “uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas 
outras invenções de sua cultura, em sua sociedade. Formas de educação que produzem e 
praticam, para que elas reproduzam, entre todos os que ensinam-e-aprendem” (BRANDÃO, 
2007, p.10 grifo do autor). 

Entende-se que a educação é potencializadora das relações sociais e de produção, 
acontece em todos os espaços e está sujeita a uma contradição que envolve, por um lado, a 
transformação e, por outro, a conformação de um determinado projeto de homem e de 
sociedade. Assim, a educação nunca é neutra, está permeada de intencionalidades. 

Em um sentido ético e político assumido por perspectivas críticas educacionais, o 
trabalho deve ser tomado em um sentido ontológico nas suas relações de ensino-aprendizagem, 
principalmente quando se refere à educação profissional. Esse sentido faz entendê-lo como 
princípio educativo (CIAVATTA, 2009), pois considera que o trabalho está na essencialidade das 
relações humanas e deve fazer parte de toda proposta formativa humana. 

O trabalho é uma atividade humana ampla que envolve criação e transformação, está 
ligado a todos os aspectos de desenvolvimento do sujeito. No entanto, nos dias atuais, o 
trabalho está sendo confundido com emprego, o que remete a uma educação direcionada para 
a aquisição de competências e habilidade para esse fim. Diante do que já foi apresentado, 
entende-se que essa é uma ideia que subverte o verdadeiro sentido do trabalho, que não é uma 
simples adaptação do homem na forma de um emprego, este é um sentido histórico de trabalho 
dentro da forma de produção capitalista. 

O sentido ontológico do trabalho, apresentado anteriormente no conceito de Marx 
(1996), é basilar para o entendimento do trabalho como princípio educativo. Ciavatta (2009) 
esclarece esse sentido. 

 
Princípios são leis ou fundamentos gerais de uma determinada racionalidade, 
dos quais derivam leis ou questões mais específicas. No caso do trabalho como 
princípio educativo, a afirmação remete à relação entre o trabalho e a 
educação, no qual se afirma o caráter formativo do trabalho e da educação 
como ação humanizadora por meio do desenvolvimento de todas as 
potencialidades do ser humano (CIAVATTA, 2009, p.01). 
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A relação entre trabalho e educação é intrínseca à formação humana e está presente em 
todas as propostas formativas, no entanto, algumas propostas impregnam o trabalho de um 
juízo de valor diferenciando o trabalho intelectual e o manual, valorizando socialmente um, em 
detrimento do outro, desprovendo o trabalho de seu princípio educativo e de formação humana 
integral. 

As formas sociais de entender trabalho e educação foram modificadas ao longo da 
história seguindo as diferenciações dos modos de produção. Essas formas de trabalho tornaram-
se alvo de uma sistematização e da escolarização de suas atividades, muitas vezes direcionando-
separa uma visão do processo de ensino e aprendizagem que não condiz com o sentido 
ontológico e humanizado que o trabalho e a educação devem assumir na vida em sociedade. 

 
3 AS DCN E OS SENTIDOS DE TRABALHO E EDUCAÇÃO: DISCUSSÕES QUE ENVOLVEM A 
FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EPT 
 

As políticas curriculares da educação brasileira, especialmente na área da EPT, vêm sendo 
marcadas por propostas de avanços e por entraves (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2011) em que as 
perspectivas de trabalho e educação entram em conflito com o projeto social capitalista, no qual 
se propõe uma educação alienada, voltada para o mercado, fragmentada e de exploração do ser 
humano. 

A formação de professores é um importante aspecto para a consolidação de uma 
proposta política relacionada à educação profissional e tecnológica, no entanto, é um campo 
que vem sofrendo com apouca presença nas propostas de formação docente de modo geral. 
Oliveira (2013) afirma que isso se evidencia por meio da falta, ou da tímida presença desse tema, 
nos eventos e produções científicas que discutem a formação docente. 

Resultados de pesquisas realizadas por Oliveira (2013) apresentam pontos em comum 
em relação a tendências de formação docente que começaram a aparecer nas discussões 
didáticas a partir da década de 1990. Discussões que se pautam na abordagem do professor 
como profissional reflexivo, expressada por autores como Nóvoa, Pérez Gomes e Zeichner, dos 
saberes docente expressados por Tardif, e da categoria trabalho como princípio educativo de 
ensino e currículo integrado. Propostas que são compartilhadas nos discursos da formação 
docente geral e da formação para a EPT (OLIVEIRA, 2013). 
 No entanto, as concepções teórico-políticas sofreram alterações em suas formas de 
entendimento. A exemplo do trabalho como princípio educativo, concepção sobre a qual há uma 
hibridação nos discursos que instituem diretrizes orientadoras da educação brasileira. Em uma 
análise da formação integral nos discursos oficiais dos anos 2000, Guimarães (2008) evidencia a 
distorção da concepção de trabalho como princípio educativo discutido por Ciavatta (2009) e 
Saviani (2003) no sentido de uma compreensão do trabalho como aquisição de competências e 
habilidade. 

Esta compreensão expressa o contexto da sociedade brasileira nas últimas décadas. As 
novas formas de produção ampliam as capacidades dos sujeitos em relação ao desenvolvimento 
de habilidades produtivas e comportamentais ligadas ao mercado de trabalho, o que não pode 
ser confundido com a compreensão do sentido ontológico do trabalho, pois o verdadeiro sentido 
que se institui é o histórico, que concebe o trabalho como emprego. 

 Na reestruturação produtiva, sobretudo a partir dos anos 1970, houve a redução das 
empresas e dos trabalhadores. Estes precisaram, cada vez mais, ampliar suas capacidades de 
trabalho seja para uma vaga de emprego ou para o seu desenvolvimento autônomo. A lógica 
compra e venda de trabalho se associa a uma ampla responsabilização do indivíduo, que precisa 
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desenvolver competências e habilidades para se tornar empregável, caso não consiga, a ele é 
destinada a tarefa de produzir sua própria renda (MOURA, 2013). 

As orientações curriculares que envolveram a educação brasileira, sobretudo a partir dos 
anos 1990, ficaram impregnadas dos termos competências e habilidades associados ao trabalho 
como princípio educativo em um sentido didático-pedagógico de adaptação ao mercado de 
trabalho. 

As políticas curriculares de formação docente consistem em espaços importantes de 
sistematização de concepções dominantes, elas expressam, por meio de seus princípios, o 
modelo de sociedade adotado pelo governo, não se “resumem apenas aos documentos escritos, 
mas incluem os processos de planejamento, vivenciados e reconstruídos em múltiplos espaços 
e por múltiplos sujeitos no corpo social da educação” (LOPES, 2004, p.111). 

Nesse sentido, as concepções de trabalho e educação e a posição que a EPT apresenta 
nas DCN evidências dos princípios instituídos por uma política curricular oficial, que não se 
restringe aos currículos dos cursos de formação docente, visa também à consolidação de um 
projeto nacional de educação. 

Construída em meio a debates e interesses político-antagônicos, as DCN contaram com 
a Comissão Bicameral de Formação de Professores, formada por conselheiros da Câmara de 
Educação Superior e da Câmara de Educação Básica, que se destinou a desenvolver estudos e 
proposições sobre a temática (DOURADO, 2015). 

 Os estudos que permearam as discussões visaram a instituição de uma base nacional 
comum para a organização dos cursos de licenciatura e de formação continuada, definindo 
princípios gerais que se objetivaram na 

 
garantia de concepção de formação pautada tanto pelo desenvolvimento de 
sólida formação teórica e interdisciplinar em educação de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos(as) e nas áreas específicas de conhecimento 
científico quanto pela unidade entre teoria e prática e pela centralidade do 
trabalho como princípio educativo na formação profissional, como também 
pelo entendimento de que a pesquisa se constitui em princípio cognitivo e 
formativo e, portanto, eixo nucleador dessa formação (DOURADO, 2015, p. 
301). 
 

A concepção de trabalho presente nessas diretrizes se pauta nas discussões que 
caminham para entendê-lo como princípio educativo, na formação do profissional docente se 
alinha as ideias de uma formação que integra teoria e prática, compreende que uma formação 
de qualidade desse profissional não se faz apenas nos bancos das instituições de ensino superior, 
precisa da realidade educativa para se refletir criticamente na busca criativa de soluções 
pedagógicas e lutas políticas de melhores condições educacionais. 

A concepção de docência do documento está presente no capítulo I da Resolução No 2 
de 2015: 

 
§ 1o Compreende-se a docência como ação educativa e como processo 
pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, 
interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação 
que se desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos, 
linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à 
sólidaformaçãocientífica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e 
construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre 
diferentes visões de mundo. (BRASIL, 2015) 
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Sob a perspectiva das DCN, o professor é um profissional cuja formação envolve 
conhecimentos múltiplos que implicam na sua formação por meio da construção de 
conhecimentos sólidos da área específica de formação junto a conhecimentos éticos, estéticos, 
políticos e pedagógicos. Nesse mesmo capítulo, mas no &3o, prevê-se, entre as modalidades de 
formação inicial e continuada, a preparação para as diferentes etapas e modalidades da 
educação básica, entre elas, a educação profissional e técnica de nível médio. 

No que se refere ao trabalho como princípio educativo, ainda tratando das considerações 
que antecedem os capítulos da Resolução, apresenta-se, nas DCN, a perspectiva de orientação 
para o trabalho como elemento importante no conjunto de valores que constituem o currículo 
na formação docente. Assim como se apresenta, depois, no Capítulo IV, que trata da formação 
inicial do magistério em nível superior, indica-se a necessidade de constar, dentro do núcleo 
geral de formação docente, a pesquisa e o estudo das relações entre trabalho e educação. 

O capítulo II, que trata da Formação do Magistério para a Educação Básica: base comum 
nacional apresenta no art. 5º concepções de educação e trabalho e seus aspectos na formação 
docente que condizem com uma proposta de formação do professor reflexivo. 

 
Art. 5º A formação de profissionais do magistério deve assegurar a base comum 
nacional, pautada pela concepção de educação como processo emancipatório 
e permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho 
docente, que conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e 
prática e à exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das 
instituições educativas da educação básica e da profissão, [...] (BRASIL, 20015, 
p. 09). 
 

A educação como um aspecto social de elaboração e divulgação de conhecimento, nesse 
contexto, se apresenta como um processo que visa a igualdade no acesso ao conhecimento 
proposto por uma base nacional comum, que forma os professores de todo o sistema 
educacional brasileiro, o que garante uma proposta de princípios necessários ao 
desenvolvimento da docência, aspecto positivo para a consolidação de uma formação de 
qualidade e identidade social desse profissional. 

O trabalho docente tem como ênfase a práxis, o que conduz ao entendimento da relação 
entre teoria e prática como unidade, no entanto, a perspectiva de “articulação” representa uma 
visão dicotômica dessa relação, que propõe uma associação das duas propostas, continuando a 
compreendê-las como diferentes, assim a teoria está a serviço da prática, e a prática como 
aplicação da teoria. De acordo com Candau (1995), a práxis se fundamenta na visão de unidade 
entre teoria e prática, constituindo-se em dimensões de uma realidade orientada por uma 
mesma finalidade, uma posição ético-política de transformação.  

Essa perspectiva é de grande relevância na formação para a EPT. Araújo (2015) defende 
para essa formação uma pedagogia da práxis em substituição a uma pedagogia das 
competências. O reconhecimento do trabalho como processo de realização da humanidade, na 
formação docente para a educação profissional e tecnológica, tem uma orientação que 
considera o “mundo social e natural instituído no/pelo trabalho” (ARAÚJO, 2015, p.04). 

A análise crítica dos espaços que envolvem o trabalho docente é indispensável para uma 
melhor reflexividade do cotidiano em que as práticas pedagógicas se constroem. Essas 
compreensões avançam para uma qualidade na formação de professores articulada com a 
realidade da práxis dos espaços de formação e prática docente, na relação com seus contextos 
pedagógicos e político-social. 

A reflexão que se faz diante da realidade contribui para a formação contextualizada de 
professores. As mudanças ocorridas nas finalidades educativas e sociais exigem novos saberes, 
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a relação com o conhecimento se modificou e influenciou o processo de ensino e aprendizagem. 
Uma formação docente pautada na relação de unidade teoria-prática caminha a passos mais 
firmes em relação à consciência dos desafios e possibilidades de transformação social. 
 A realidade de que o trabalho é um princípio educativo se faz na crítica as essas proposta 
e caminha na defesa de uma formação de professores como intelectuais e como agentes de 
transformação social, uma formação que parte da realidade, valoriza a diversidade, mas não a 
usa de forma alienadora ou minimalista, que propõe uma educação pobre para a classe pobre, 
fragmentando aqueles que vivem do trabalho e fortalecendo os que vivem do trabalho dos 
outros. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Trabalho e educação são concepções intrínsecas à formação humana, o entendimento 
do seu aspecto ontológico converge para uma postura ético-política de trabalho como princípio 
educativo de formação integral, que não pode ser confundido com o entendimento histórico de 
trabalho como emprego, que atende a aquisição de competências e habilidades para o mercado 
de trabalho, aspecto que vem marcando a política educacional brasileira nos últimos anos. 

As discussões de formação geral de professores apresentam pouca evidência em relação 
à formação desse profissional para a educação profissional. Apesar dessa desconexão, algumas 
propostas se fazem presentes em ambas as perspectivas, como é o caso do perfil do professor, 
os saberes e a concepção de trabalho e currículo integrado, embora estas duas últimas estejam 
sujeitas a posições ideológicas que divergem quando se pensa em uma formação humana 
integral. 
 As novas DCN instituem não apenas um currículo, mas um modelo de educação e 
sociedade, os princípios de trabalho e educação apresentam propostas de formação ligadas a 
concepções mais críticas de educação que consideram a realidade educativa e a formação por 
uma práxis educativa. No entanto, essa práxis é entendida como articulação entre teoria e 
prática, o que favorece uma visão dicotômica da relação, aspecto que não representa o sentido 
da práxis, que é fundamentada na unidade teoria e prática, na finalidade educativa de 
transformação social. 
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: o saber teórico em segurança no trabalho do Tecnólogo  
 

João Batista Lucena49 
Débora Suzane de Araújo Faria50 

 
RESUMO: Estudos recentes motivados por danos e consequências perigosas causadas ao meio 
ambiente colidiram com a elaboração de instrumentos normativos que gerenciam as empresas 
no tocante às consequências ambientais, de qualidade, segurança e saúde no trabalho. Estes 
estudos fundamentaram a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR 
priorizando, dentre outros aspectos, a elaboração de manuais de prevenção dos perigos e 
acidentes, orientando as organizações quanto às ações para reduzir os danos causados aos 
trabalhadores, à população externa e ao meio ambiente. Um dos riscos existentes em 
determinados ambientes laborais (setores da siderurgia, energias renováveis, metalurgia, 
indústria têxtil e construção civil) diz respeito à perda da audição, proveniente da exposição 
contínua tanto a ruídos, quanto a barulhos intensos. Nesse contexto, a Perda Auditiva Induzida 
por Ruído - PAIR, se caracteriza como o dano à audição, atingindo o trabalhador de forma 
irreversível e progressiva. Para prevenir e identificar essa perda, faz-se necessário que 
empregadores e empregados estejam atentos aos sintomas que são: dificuldade para a 
compreensão da fala durante as conversas com outras pessoas; para localizar a origem da fonte 
sonora; dores de cabeça; irritação; ansiedade; dentre outros. Para cuidar da saúde dos 
trabalhadores e prevenir a doença auditiva relacionada ao trabalho, as empresas devem buscar 
métodos de prevenção e um eficiente atendimento médico ocupacional. Dessa forma, os 
trabalhadores deverão ser submetidos à realização de exames específicos audiológicos, 
objetivando diagnosticar a saúde auditiva. Nesse sentido, levando em consideração que tais 
cursos possuem em seu currículo a disciplina Segurança do Trabalho, Meio-ambiente e Saúde, 
faz-se necessário analisar os riscos que existem nos ambientes laborais da indústria, em 
particular os agravos auditivos, tendo em vista que os cursos de tecnólogo da Indústria estudam 
a produção de novos materiais, objetivando melhorar a qualidade dos existentes, pois é 
essencial que o trabalhador possa trabalhar com qualidade. Assim, as normas, legislações e 
orientações técnicas devem ser instituídas nas empresas, ampliando-se a responsabilidade 
destas sobre os riscos, danos e acidentes. Enquanto tecnólogo que trabalhou em diversas 
organizações industriais foi possível observar que algumas empresas não seguem tais 
normatizações, principalmente no que diz respeito à qualidade dos Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI. Este artigo em questão trata do gerenciamento de consequências, analisando-
se também as legislações e normas pertinentes à gestão ambiental, de qualidade, segurança e 
saúde no trabalho. Busca associar o processo formativo nos cursos de Tecnólogo da área 
industrial como instrumento de (re) construção das normas de segurança do trabalho no chão 
da fábrica. A ideia é contribuir para o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas na área da 
Segurança no Trabalho, especificamente em relação aos agravos das perdas auditivas 
provocados pela vivência em situações de ruídos extremos. Assim, o objetivo geral desse 
trabalho é analisar as normas que norteiam a segurança no Trabalho, especificamente no que 
diz respeito à proteção aos riscos que provocam a PAIR – perda auditiva induzida por ruído. 
 
Palavras-chave: danos; consequências; audição; Tecnólogo; Indústria. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho se relaciona a uma pesquisa de cunho bibliográfico sobre o conteúdo 
ministrado na disciplina Segurança do Trabalho, Meio-ambiente e Saúde, ofertada nos cursos de 
Tecnólogo – área da indústria, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte – IFRN. A literatura aponta que o IFRN transformou o currículo dos cursos de 
Tecnólogo, seguindo as orientações das mudanças sociais, econômicas e políticas, as quais 
repercutem sobre a formação do trabalhador para a indústria.  

No que se relaciona aos agravos à saúde do trabalhador, sabe-se que essa discussão se 
caracteriza em um campo complexo, necessitando de esclarecimento acerca da doença 
adquirida no ambiente de trabalho, à medida que os conteúdos dos currículos devem se integrar 
às demandas de aprendizagem. Nesse sentido, o discente dos cursos de tecnólogo deve 
conhecer criticamente os processos de trabalho e adoecimento construídos historicamente, 
tendo em vista poder usufruir de uma consciência cidadã para que seja possível construir uma 
sociedade digna, solidária e justa para todos. 

Nessa acepção, nesse artigo se tratará das concepções sobre o trabalho, acerca do 
gerenciamento de consequências, analisando-se algumas normas pertinentes à gestão da 
segurança e saúde no trabalho. Em particular, discorrerá sobre a Perda Auditiva Induzida por 
Ruído – PAIR ou Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevado – PAINPSE, 
alertando-se sobre a necessidade de pesquisar sobre esse agravo no trabalho, pois é responsável 
por uma perda auditiva progressiva, limitando o desempenho das atividades laborais e sociais 
do trabalhador.  

 
2 CONCEPÇÕES SOBRE O TRABALHO NO CHÃO DA FÁBRICA 
 

O trabalho é uma atividade que constitui o homem, nesse sentido, diferencia-se do 
trabalho animal pela capacidade criativa do ser humano em buscar suprir as necessidades de 
sua existência. Assim, o ser humano age de modo planejado, estabelecendo fins para agir de 
modo intencional. Luckesi (1998), afirma que o homem age conscientemente, tendo em vista 
que o seu modo de ser é historicamente construído, com necessidades de modificar o meio 
ambiente.  

Para Braverman (1987), essa capacidade de pensar o trabalho, planejar e executá-lo ou 
poder transmiti-lo por meio da linguagem é o substrato do sistema capitalista, possibilitando a 
divisão do trabalho. Pois esta divisão hierarquiza o trabalho coletivo, determinando relações 
particulares de trabalho, especializando o trabalhador em uma única atividade. Esta 
especialização aumenta as suas habilidades e, incide sobre a sua produtividade. Contudo, para 
o trabalhador esta divisão se torna negativa, tendo em vista que este perde a noção do trabalho 
como um todo, fazendo uma atividade rotineira e repetitiva que o adoece, reduz sua capacidade 
criativa e aliena-o do trabalho. 

Assim, o papel da força de trabalho no sistema capitalista é concebido enquanto um meio 
de produzir riquezas, por meio da exploração do trabalhador. Transformar a força de trabalho 
em mercadoria é uma especificidade do modo de produção capitalista. Paro (2006) afirma que: 

 
o valor dessa mercadoria é determinado pelo tempo necessário de produção 
dos meios de subsistência do trabalhador e da sua família. Porém o trabalhador 
produz além do que é necessário para reproduzir sua força de trabalho, ou seja 
ele produz mais-valia. Essa mais-valia é apropriada pelo capitalista, 
constituindo a sua fonte e riqueza. Ao comprar a força de trabalho, o capitalista 
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está adquirindo o elemento criador de valor, que lhe permite ampliar seu 
capital (MARX, 2011, p. 63). 

 
Nesse contexto, quando ocorrem mudanças nos modos de produção, as exigências do 

capitalismo modificam os sentidos e a organização do trabalho. 
Buscando aperfeiçoar o sistema capitalista e aumentar as taxas de lucros, as ideias de 

Taylor foram incorporadas ao processo de trabalho pautado no controle e na diminuição de 
gastos de tempo, material e recursos humanos. Frederick Taylor foi responsável por desenvolver 
a Teoria da Administração Científica. Este se preocupou em aumentar a eficiência da indústria 
através da racionalização do trabalho (CHIAVENATO, 2007). Henry Ford foi discípulo de Taylor, 
sendo suas ideias aplicadas, na atualidade, em muitas organizações. “Taylor elevou o conceito 
de controle a um plano inteiramente novo quando asseverou como uma necessidade absoluta 
para gerência adequada a imposição ao trabalhador da maneira rigorosa pela qual o trabalho 
deve ser executado” (BRAVERMAN,1987, p. 86). 

Propôs repartir as responsabilidades, onde a administração (gerência) fica com o 
planejamento e a supervisão, enquanto o trabalhador apenas executa as tarefas.  

O modelo taylorista/fordista, vigorou na esfera industrial ao longo do Século XX, 
representado através da responsabilidade de um grande número de trabalhadores executarem 
atividades em série destinadas ao consumo. As ideias de Taylor foram incorporadas ao processo 
de trabalho, pautadas no controle e na diminuição de gastos de tempo, material e recursos 
humanos. 

Por meio do desenvolvimento das tecnologias houve a intensificação do processo de 
trabalho, transformando a base de produção de eletrônica para microeletrônica, repercutindo 
na reestruturação das funções dos trabalhadores. A redefinição de funções no modelo toyotista 
implementou a horizontalização da atividade econômica da empresa, em oposição ao método 
utilizado pelo taylorismo/fordismo, de organização verticalizada. Portanto, nesse contexto, o 
trabalho:  

[...] compreende a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem 
da venda de sua força de trabalho, não se restringindo aos trabalhadores 
manuais diretos, incorporando também a totalidade do trabalho social, a 
totalidade do trabalho coletivo que vende sua força de trabalho como 
mercadoria em troca de salário (ANTUNES, 2009, p.342).  
 

Assim, o modelo de acumulação flexível foi responsável pela diminuição do número de 
trabalhadores, contribuindo para o retrocesso do poder sindical, pois se necessitava aumentar 
a produção sem repercutir no aumento do número de trabalhadores. Como consequência 
imediata, o toyotismo repercutiu na organização dos trabalhadores, combatendo o sindicalismo 
de classe ou qualquer forma de organização que coloque em lados opostos o patrão e o 
trabalhador. Compreende-se, a partir do exposto anteriormente, que o mundo do trabalho se 
transforma para atender às exigências impostas pelo sistema capitalista, trazendo novos 
modelos para aplicar no cenário do trabalho. Logo, o trabalho é reconfigurado e intensificado 
devido às novas exigências que embasam a flexibilização das relações no mundo do trabalho. 

Contemporaneamente, atravessa-se uma época de transformações econômicas, sociais 
e tecnológicas, as quais conflitam de forma geral sobre a sociedade. Essas mudanças geram 
incertezas e devem levar as organizações a repensarem os seus olhares sobre a qualidade de 
vida e a segurança no trabalho dos indivíduos (FERREIRA, ALVES e TOSTES, 2009). Diante desse 
cenário, os currículos dos cursos de tecnólogo do IFRN – área da indústria devem acompanhar 
as transformações sociais, políticas e econômicas que influenciam a mudança de concepções em 
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relação ao trabalho, além de se preocupar com a assunção de disciplinas que fundamentem o 
direito do trabalhador à qualidade de vida no trabalho, evitando riscos de acidentes.  

 
2.1 Currículo: um caminho a seguir 
 

O currículo representa o núcleo da atividade educativa, uma vez que, somente por sua 
intermediação, podem ser alcançadas as condições indispensáveis ao desenvolvimento de 
competências nos alunos. O IFRN atua em diversos níveis e modalidades de ensino, o que denota 
a exigência de uma pluralidade curricular, uma vez que, diferentes ofertas educacionais e 
diversos perfis de conhecimentos e competências de seus distintos grupos destinatários atuais 
e/ou potenciais, requer pensar o desenvolvimento de todas as ações educativas de modo 
globalizante, mantendo indicadores de qualidade social, bem como a qualidade nas condições 
de trabalho dos agentes formadores. A construção dessa pluralidade curricular no IFRN se 
constitui em grande desafio no sentido de manter a qualidade e uma uniformização curricular 
coerente com as demandas sócio educacionais, haja vista tratar-se de uma instituição 
multicampi cujos grupos destinatários possuem necessidades formativas diversas, em virtude 
de serem provenientes de distintas origens socioeconômicas, culturais e faixas etárias diferentes 
em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre de formas distintas. 

Conforme Costa (2005, p.41): “o currículo e seus componentes constituem em um 
conjunto articulado e normatizado de saberes regidos por determinada ordem, estabelecida em 
uma arena em que estão em luta visões de mundo e os lugares em que se produzem”. Nesse 
sentido, o currículo deverá equilibrar os interesses e as forças que se entrecruzam num 
determinado momento no contexto educacional. Nesse aspecto, a Disciplina Segurança do 
Trabalho, Meio-ambiente e Saúde, que consta na matriz curricular dos Cursos de Tecnólogo na 
área da indústria, dentre seus objetivos busca transmitir aos alunos noções básicas e essenciais 
sobre segurança do trabalho, dando ênfase aos aspectos técnicos – legais, além de despertar o 
espírito prevencionista, de modo a capacitá-los adequadamente para o futuro profissional (IFRN, 
2006). 

Nesse sentido, o curso Tecnólogo na área da indústria possui um conteúdo direcionado 
para as disciplinas de formação básica e formação tecnológica. Dentre as disciplinas de formação 
tecnológica, destaca-se Segurança do Trabalho, Meio-ambiente e Saúde que, dentre seus 
objetivos, busca transmitir aos alunos noções básicas e essenciais sobre segurança do trabalho, 
dando ênfase aos aspectos técnicos – legais, além de despertar o espírito prevencionista, de 
modo a capacitá-los adequadamente para o futuro profissional (IFRN, 2006). 

 
3 GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
 

Nesse aspecto, os sistemas de gestão da Segurança e Saúde no Trabalho – SGSSTs devem 
ser compreendidos como ferramentas gerenciais que possibilitam contribuir com a melhoria do 
desempenho das empresas, pois as questões que dizem respeito à Segurança e Saúde no 
Trabalho – SST tornaram-se essenciais para as organizações, os trabalhadores e a sociedade. 
Assim, torna-se prioridade que as organizações entendam alguns termos, conceitos e definições 
usadas nos SGSSTs. Dentre as terminologias que serão discutidas neste trabalho, destaca-se o 
termo acidente, definido como “acontecimento infeliz, casual ou não, e de que resulta 
ferimento, dano, estrago, desastre [...] (FERREIRA, 1988). De acordo com a definição que consta 
no Dicionário, compreende-se que o acidente é um evento que pode ser classificado como 
casual ou não, ou seja, poderá ocorrer um acidente provocado por causas conhecidas. Cita-se 
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como exemplo as doenças de cunho ocupacional, as quais são consideradas como acidentes. 
Nestas, existe um intervalo de latência para que as consequências se tornem evidentes. 

A Lei nº 8.213/1991 define como acidente de trabalho: 
 

o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou ainda pelo 
exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução da capacidade 
para o trabalho permanente ou temporária (BRASIL, 1991).  
 

Ao analisar o que está posto em Lei, observa-se que o legislador definiu o conceito de 
acidente de trabalho a partir de uma visão de prevenção, respaldando o trabalhador acidentado 
a ter direito a receber uma compensação financeira ou indenização em caso de acidentes. Essa 
visão de prevenção agregou-se também às normas e guias de SGSST, cuja definição de acidente 
se apresenta por meio das normas BSI-OHSAS-18001 e BS-8800. Tais normas definem acidente 
como “um evento indesejável que resulta em morte, problemas de saúde, ferimentos, danos e 
outros prejuízos”.  

Corroborando com este conceito, Brauer (1994), define acidente como um evento 
simples, cuja sequência de outros eventos indesejados e não-planejados são causados por atos 
ou condições inseguras, podendo resultar em efeitos indesejados. 

Outra terminologia fundamentada pelas normas BS-8800 e BSI-OHSAS-18001 é o termo 
quase-acidente, que se define como “um evento não previsto que tinha potencial de gerar 
acidentes”, usada para definir todas as ocorrências que não resultam em morte, ferimentos ou 
prejuízos. 

O guia ILO-OSH da Organização Internacional do Trabalho - OIT classifica o termo 
incidente, como uma “ocorrência insegura que surge do trabalho ou ao longo deste, em que não 
são gerados danos pessoais”, utilizado para incluir ocorrências que geram danos materiais. 

O perigo é um termo definido como “fonte ou situação com potencial de provocar lesões 
pessoais, problemas de saúde, danos à propriedade, ao ambiente de trabalho, ou uma 
combinação desses fatores” (BSI-OHSAS-18001; BS-8800). 

No que diz respeito ao termo risco, este é definido como uma “combinação da 
probabilidade e das consequências de ocorrer um evento perigoso alto ou baixo”.  

 
3.1 Tecnólogo do IFRN da área industrial: sabores e saberes em Segurança no Trabalho 
 

Por meio do estudo na disciplina de Segurança do Trabalho, Meio-ambiente e Saúde, 
destacou-se a possibilidade de aprender habilidades e competências que dizem respeito à 
compreensão do processo saúde-doença-ambiente; segurança no trabalho; políticas públicas de 
saúde e segurança no trabalho; gerência e liderança. Assim, se levantou questões sobre acidente 
de trabalho, descrevendo a doença no ambiente laboral.  

Uma das doenças de origem laboral reconhecida pela legislação brasileira é a Perda 
Auditiva Induzida por Ruído – PAIR ou Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora 
Elevado – PAINPSE. No que diz respeito à saúde do trabalhador, a Portaria do Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS que se relaciona às Normas Regulamentadoras – NR anunciam sobre a 
PAIR e acerca do Programa de Conservação da Audição – PCA.  Conforme as diretrizes da Norma 
Regulamentadora, a criação do PCA é responsabilidade da empresa, envolvendo uma equipe 
multiprofissional. Nesse sentido, conforme Lopes et. al (2017): 

 
A PAIR/PAINPSE, por ser uma doença ocupacional, apresenta certas 
peculiaridades e questões complicadas, tais como: a necessidade de 
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estabelecer seu nexo causal, de realizar um diagnóstico diferencial e um laudo 
pericial (LOPES et. al. 2017, p. 105).  

 
A PAIR se caracteriza como uma das doenças ocupacionais mais prevalentes no mundo. 

Conforme pesquisa organizada por Horg e Raymond (2003), nos Estados Unidos, com 575 
trabalhadores da construção civil, foi diagnosticado que 60% dos avaliados desenvolveram a 
PAIR.  

Em estudo realizado por Monley et al. (1999), os quais submeteram 89.500 sujeitos da 
população australiana a fazer exames audiológicos, se comprovou alterações auditivas 
motivadas pela exposição ao ruído.  

No Brasil, no município de São Paulo, Andrade e Schochat (1988), avaliaram 7.043 
trabalhadores expostos a ruídos intensos, encontrando prevalências entre 30 e 55%, de acordo 
com o ramo de atividade. Ainda, conforme Dias et. al. (2006), “também avaliando trabalhadores 
de diversos setores industriais da região metropolitana de Salvador (7.925 sujeitos de 44 
indústrias), Miranda et al. encontraram prevalência geral de PAIR em torno de 36%” (DIAS et. al. 
2006, p. 06).  

Tais pesquisas justificam investimentos no controle da produção, emissão e transmissão 
do ruído nos postos de trabalho. Em particular, se exige que os trabalhadores usem proteção 
coletiva e individual contra este agente, tendo direito à avaliação periódica da audição e de 
sintomas associados, visando à preservação de sua saúde. 

 Dentre os Equipamentos de Proteção Individual – EPI que pode evitar a PAIR, se destaca 
o Abafador de ruídos 3m peltor x3a CA 32836 (ilustração 1), o qual se caracteriza como um 
protetor auditivo de alto desempenho, podendo ser usado na indústria de Engenharia Pesada, 
oferecendo 23 (dB) atenuação.  

 
Ilustração 1: Abafador de ruídos 3m 

 
Fonte: https://www.superepi.com.br/abafador-de-ruidos-3m-peltor-x3a-ca-32836-p625/. 

 
Vantagens desse equipamento:  
- Reduzir a pressão ao redor das orelhas;  
- Melhorar o conforto e visibilidade Slim-line; 
- Copas em duplas; 
- Redução do calor acúmulo de umidade; 
- Hastes eletricamente isolada; 
-Maior estrutura celular que dissipa a onda sonora; 

           - Melhor amortecimento da pressão das conchas; 

https://www.google.com/url?q=https://www.superepi.com.br/abafador-de-ruidos-3m-peltor-x3a-ca-32836-p625/&sa=D&source=hangouts&ust=1519843785657000&usg=AFQjCNELoqgW5hxoCaHet1ctiRRbPp2Auw
https://plus.google.com/u/0/photos/albums/pjdj8hcp2asaefmtmv6fnqhqt1uu775ic?pid=6527308564796080066&oid=108068132052225250737
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-Melhor contorno do rosto, eliminando vazamento de ruído. 
 

Anel Extensor: oferece maior atenuação. 
- Design desenvolvido para reduzir a ressonância; 
-Haste em aço-mola inoxidável eletricamente isolada 

            - Dois pontos de apoio para melhor fixação, conforto e respirabilidade; 
- Concha com revestimento em TPU; 

            -  Tabela de Atenuação: 
            -  Frequência (Hz) Atenuação db Desvio Padrão: 

125183 
250214 
500242 
1000363 
2000323 
315000 
4000375 
630000 
8000345 
NRRsf230 

 

Outrossim, também pode ser usado um protetor tipo concha, conforme se demonstra na 
(ilustração 2): 

 

                                  
Ilustração 2: Protetor Tipo concha dystray 16db CA 11567 
 

 
Fonte: https://www.superepi.com.br/protetor-tipo-concha-dystray-16db-ca-11567-p512/ 

Vantagens desse abafador: 
- Atenuação 16db; 
- Ultra-leve e proporciona excelente proteção auditiva para a maioria dos ambientes; 
- Proporciona aos trabalhadores uma solução total para ambos proteção auditiva; 
- Macio, extra-grandes almofadas distribuir a pressão ao redor de toda a cabeça para o 
máximo conforto; 
-Apertos especiais moldados para os copos fazem Instruções de montagem e 
alinhamento rápido e fácil; 

            - CA:11567; 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.superepi.com.br/protetor-tipo-concha-dystray-16db-ca-11567-p512/&sa=D&source=hangouts&ust=1519844134280000&usg=AFQjCNEukt72ZJlY_6leThgzBVEbPQX6PQ
https://plus.google.com/u/0/photos/albums/pjdj8hcp2asaefmtmv6fnqhqt1uu775ic?pid=6527309901123456290&oid=108068132052225250737
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Desconsiderar o direito do trabalhador à proteção contra agravos no ambiente laboral 
se perpetua a concepção de que este é somente um meio de produzir riquezas, obedecendo ao 
ritmo de produção capitalista. Na execução do seu trabalho, o valor se determina pelo tempo 
socialmente necessário para que seja possível produzir a mercadoria. A esse respeito, uma 
grande quantidade de trabalhadores passa a produzir para fortalecer o capitalismo. Nessa 
produção, trabalha-se além do necessário para reproduzir a força de trabalho, gerando a mais 
valia. Marx (2011, p. 231) analisa que “a mais valia se origina de um excedente quantitativo de 
trabalho da duração prolongada do mesmo no processo de trabalho”, obtendo-se, por meio 
desse trabalho excedente, elevada margem de lucro para o capitalista e, adoecimento para o 
trabalhador. 

 
4 CONCLUSÃO  
 

É preciso estimular a discussão e o planejamento de ações voltadas para a segurança no 
trabalho, tanto nos cursos de formação educacional, quanto no ambiente de trabalho, 
planejando-se o usufruto de um trabalho que priorize a saúde do trabalhador.  

Alerta-se que no ambiente da fábrica ou indústria se necessita estar atento para a 
dimensão subjetiva dos trabalhadores por meio de uma postura democrática, planejando ações 
direcionadas para a segurança no trabalho, particularmente no que diz respeito aos agravos à 
audição, pois o trabalhador precisa ter qualidade, saúde e segurança para exercer o seu 
trabalho.  

A revisão bibliográfica, objeto desse artigo, justifica a discussão das questões 
relacionadas à segurança no trabalho no ambiente acadêmico, tendo em vista elaborar projetos 
e buscar soluções para a proteção coletiva e individual do trabalhador, partindo do princípio de 
que este deve ter avaliação periódica da audição e de sintomas associados, visando à 
preservação do seu bem-estar. Enquanto função social do IFRN, é primordial analisar o ambiente 
de trabalho, tecendo considerações para melhorar a qualidade de vida de todos os indivíduos. 
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PROLEGÔMENOS HISTÓRICOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL 
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Lenina Lopes Soares Silva53 

 
RESUMO: Nesta comunicação temos como objetivo promover uma reflexão em torno de 
prolegômenos históricos acerca da formação de professores para a educação profissional das 
pessoas com deficiência no Brasil. Trata-se de um estudo bibliográfico e documental conduzido 
por uma abordagem histórico-crítica. Salienta-se que esse estudo é parte dos resultados de uma 
pesquisa mais ampla que trata da formação de professores para a educação profissional com 
vistas ao atendimento às pessoas com deficiência. Ao longo da materialização desse estudo foi 
possível verificar que, historicamente as iniciativas em busca da formação de professores para a 
educação profissional foram parcas e descontínuas, se constituindo em sucessivas reformas e 
ações que não incidiram sobre as reais necessidades da educação profissional, mas, do contrário, 
a transformavam em instrumento a serviço dos interesses econômicos que no transcorrer do 
tempo se tornaram hegemônicos e submeteram as demais esferas da sociedade aos seus 
ditames. Quanto à formação de professores para o atendimento às pessoas com deficiência, 
especialmente na educação que visa à formação dessas para o trabalho, cabe citar que ocorreu 
de forma diferenciada, sendo desenvolvida por instituições especializadas, cujo objetivo 
estivesse norteado pela perspectiva de integração. No entanto, essa formação atualmente 
procura se nortear pela perspectiva inclusiva. Esses fatos corroboram a assertiva de que as 
pessoas com deficiência ao longo do tempo conquistaram um espaço na sociedade, porém esse 
locus foi delimitado às margens dos demais espaços sociais, mesmo tendo ocorrido garantias 
legais e quebra de paradigmas no atendimento dessas pessoas. Todavia, considera-se que, 
apesar dos avanços legais direcionados às pessoas com deficiência conquistados ao longo dos 
séculos é necessário fortalecer as lutas com vistas a garantir o reconhecimento e a plena 
efetivação dos direitos concernentes a essas pessoas no país, notadamente, no que tange à 
formação de professores para a educação profissional dessas pessoas.  
 
Palavras-chave: Formação de Professores; Educação Profissional; Pessoas com deficiência. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, os primórdios das iniciativas interventivas junto às pessoas com deficiência, 

ocorreram no século XIX. Essas se conformavam em ações caritativas e assistencialistas, cujas 
práticas se fundamentavam na compaixão e na benesse, considerando as pessoas com 
deficiência como “pobres coitadas” que necessitavam de auxílio ou “ajuda”. Essas ações 
mantiveram as pessoas com deficiência numa posição subalterna e subserviente por muitos 
anos, de maneira que não possuíam qualquer autonomia ou garantia de direitos sociais 
(ARANHA, 2000). 
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Esse cenário permaneceu inalterado, com ínfimas modificações de sua estrutura, por 
quase dois séculos, de modo que, a partir das lutas travadas pelos movimentos realizados, 
principalmente, pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e pela Sociedade 
Pestalozzi (RAFANTE, 2011), bem como com a abertura política ensejada, sobretudo, na década 
de 1980, que vai culminar na aprovação da Constituição Federal de 1988 é que as pessoas com 
deficiência passaram a adquirir espaços de cidadania no âmbito da sociedade brasileira, tendo 
em vista a previsão legal de seus direitos. (VEREZA, 2008). 

Com a aprovação da Constituição cidadã, e atendendo aos acordos e compromissos 
firmados mundialmente, o Brasil, no transcorrer no final do século XX vai promover reformas e 
sancionar legislações com vistas a promover a inclusão social das pessoas com deficiência, termo 
que no cenário mundial ganha destaque e apoio para inaugurar uma nova era para o segmento 
que foi por muito tempo excluído do convívio social. Neste contexto, os organismos 
internacionais passam a publicar diretrizes para garantir a efetivação desta inclusão nas mais 
diversas instâncias da sociedade. Assim, a educação a partir da Declaração de Jomtien (1990) e 
da Convenção de Guatemala (1999), passa a ser objeto de análise e de orientações que visam a 
dirimir quaisquer tipos de exclusão ou discriminação da pessoa com deficiência (BRASIL, 2008). 

No âmbito da educação profissional, no início dos anos 2000, a Rede Federal de Educação 
Profissional Científica e Tecnológica (RFEPCT), acatando preceitos legais e recomendações 
internacionais, como também atendendo as reivindicações das pessoas com deficiência, 
implantou a prática da Educação Inclusiva, materializada através do Programa Educação, 
Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Especiais na Rede Federal de 
Educação Tecnológica (TEC NEP) como política educacional inclusiva. 

Desse fato, decorreram algumas modificações no âmbito de suas respectivas instituições, 
como, a reserva de vagas para as pessoas com deficiência nos editais de suas seleções, a 
construção de rampas e/ou equipamentos de acessibilidade em suas estruturas físicas, ou ainda, 
a criação e implantação de espaços de participação e/ou atendimento ao segmento ora 
mencionado, a exemplo dos Núcleos de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE) 
(CUNHA, 2016). 

Diante deste cenário, o presente artigo foi produzido com dados alocados por meio de 
uma pesquisa bibliográfica e documental com o objetivo de promover uma reflexão em torno 
de prolegômenos históricos acerca da formação de professores para a educação profissional das 
pessoas com deficiência no Brasil. Busca-se, portanto, compreender a formação de professores 
para atuar na educação profissional de pessoas com deficiência, ao longo da história, 
apreendendo suas caraterísticas gerais e modificações operadas ao longo dos anos, tendo como 
mola propulsora, o contexto social de cada época, bem como a correlação de forças que se 
estabeleceu em cada período, a partir dos limites e possibilidades, socialmente constituídos. 

 
2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA NO BRASIL 
 

As políticas de educação profissional voltadas às pessoas com deficiência são resultado 
da interface entre as políticas de educação profissional em geral e das políticas de educação 
especial. Assim, para compreender como ocorreu a formação de professores para atuar na 
educação profissional de pessoas com deficiência nesta política, far-se-á necessário transitar 
pelas políticas de educação profissional e de educação especial, apreendendo seus processos de 
constituição e de inflexão no transcorrer histórico. 

Também é preciso considerar que a questão da formação de professores para atuar com 
pessoas com deficiência, irá seguir os mesmos direcionamentos dados à pessoa com deficiência, 
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ao longo dos anos, de maneira que, não se tem registros de sua ocorrência durante os três 
primeiros séculos de conformação da sociedade brasileira, momento em que, segundo Silva 
(2011) as pessoas com deficiência eram vistas como doentes incuráveis e consideradas como 
pobres e desvalidas da sorte. 

Nesse contexto, cabia exclusivamente à família os cuidados com a pessoa com 
deficiência, concernentes à educação, saúde e assistência. Por volta de 1543, foram constituídas 
instituições com a finalidade de prestar serviços de assistência aos pobres, doentes, órfãos e 
viúvas. Em sua maioria tratava-se de instituições religiosas, de cunho caritativo e assistencialista 
que atuavam nas diversas províncias do país, acolhendo órfãos, como também, recém-nascidos 
com deficiência que eram abandonados pela família, dentre essas instituições cabe citar o 
trabalho desenvolvidos pelas Santas Casas de Misericórdia que não contavam com professores, 
mas possuíam religiosos dispostos a fazer caridade. 

Em meados do século XIX, a educação da pessoa com deficiência iniciava seu processo 
de constituição, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos por D. Pedro II, através 
do Decreto Imperial nº 1.428, em 12 de setembro de 1854.  

Já em 1857, por meio da Lei nº 839 de 26 de setembro do presente ano, fundou-se, no 
Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos (RAFANTE, 2011). 

No que diz respeito à formação de professores para atuar nas referidas instituições, o 
Decreto Imperial nº 1.428, aponta: 

 
Art. 40. O que durante o Curso se houver distinguido será preferido para o cargo de 
Repetidor, e depois de 2 annos de exercício neste emprego para o de Professor do 
Instituto. 
Art. 41. Ainda quando esteja completo o número de Repetidores, o Governo poderá 
mandar addir à essa classe, com o respectivo vencimento, os alumnos que por seu 
procedimento, talento, e estudo se reconhecer que são aproveitáveis para o 
magistério. (BRASIL, 1854b). 
 

Desse modo, o referido Decreto explicita que aqueles alunos que se destacassem entre 
os demais, no transcorrer de seu processo formativo, na instituição, seriam convidados a 
assumir a função de repetidores (explicavam as lições na hora de estudos e ajudavam os 
capelões nas celebrações), após dois anos de exercício desta função eram convidados a assumir 
o cargo de professor dos Institutos. Assim, é possível verificar que a formação da época era 
pautada por princípios meritocráticos, que compreendiam o sucesso e o êxito profissional a 
partir dos esforços de cada indivíduo. 

Também consta no Decreto que os professores atuariam com base no Regulamento de 
Instrução primária e secundária nº 1331-A de 17 de fevereiro de 1854, o qual estabelece entre 
as condicionalidades para exercer a função de magistério público que os cidadãos 
comprovassem maioridade legal; moralidade e capacidade profissional. Quanto a esta 
capacidade, o referido Regulamento contempla no “Art. 17. A capacidade profissional prova-se 
em exame, oral e por escrito, que terá lugar sob a presidência do Inspector Geral e perante dois 
examinadores nomeados pelo Governo” (BRASIL, 1854a). Como não conseguimos localizar a Lei 
nº 839 de 26 de setembro de 1857 que regulamentou a criação do Imperial Instituto dos Surdos-
Mudos não temos como discutir a formação de professores demandada especificamente, para 
esse Instituto.  

A atuação dos institutos supramencionados trouxe novas possibilidades de reflexão 
acerca da educação para as pessoas com deficiência, inclusive, o I Congresso de Instrução 
Pública, convocado pelo Imperador para o ano de 1883, apresentava entre suas temáticas a 
sugestão de currículo e formação de professores para cegos e surdos a serem realizados em um 
momento posterior. Entretanto, o Congresso não chegou a ocorrer, apesar dos pareceres 
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enviados pelos conselheiros e das reuniões preparatórias, realizadas de janeiro a maio de 1883 
(SCHELBAUER, 2000). 

O Decreto nº 3.901 de 12 de janeiro de 1901 que regulamenta o regimento interno do 
Instituto Benjamin Constant (IBC), segue a mesma orientação das demais legislações (na qual o 
melhor aluno tem a oportunidade de se tornar professor), e acrescenta:  

 
Art. 81. Os lugares de repetidores serão preenchidos mediante concurso pelos 
aspirantes ao magistério e pelos ex-alunos do Instituto que tenham concluído o 
respectivo curso. Na falta de aspirantes e de ex-alunos, serão admitidas ao concurso 
pessoas estranhas ao estabelecimento (BRASIL, 1901). 

 

Dessa maneira, além de admitir os professores e repetidores, mediante a seleção de 
egressos de seus cursos, o IBC, na ausência de egressos, admitia a seleção de “pessoas 
estranhas” (denominação dada para se referir às pessoas cuja formação não ocorresse dentro 
do IBC, mas que tivessem recebido formação em outra instituição) e atendessem aos critérios 
supramencionados. 

É fundamental citar que após a Proclamação da República no Brasil, Benjamim Constant 
assumiu o posto de Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Nessa condição, 
“promoveu uma viagem de professores cegos à França, para estudar e adquirir o que de mais 
moderno houvesse para o completo aparelhamento pedagógico da instituição” (LEMOS, 1981, 
p. 28). Dessa forma, é possível constatar que naquele momento, já havia uma preocupação com 
a questão da formação de professores para o atendimento às pessoas com deficiência, como 
também havia uma atenção para que os professores fossem bem preparados para o referido 
ofício. 

No início do século XX, em 1909, no contexto de criação das Escolas de Aprendizes e 
Artífices (EAA), as pessoas com deficiência foram excluídas deste processo, tendo em vista a 
concepção de que não seriam capazes de desempenhar as funções propostas. Conforme consta 
a seguir: 
 

Art. 6º  Serão admittidos os individuos que o requererem dentro do prazo marcado 
para a matricula e que possuirem os seguintes requisitos, preferidos os 
desfavorecidos da fortuna: idade de 10 annos no minimo e de 13 annos no máximo; 
não soffrer o candidato molestia infecto-contagiosa, nem ter defeitos que o 
impossibilitem para o aprendizado de officio. (BRASIL, 1909). 
 

Essa concepção também está presente nas legislações que normatizam as EAA como no 
Decreto nº 7.566 de 23 de setembro de 1909, no Decreto nº 9.070 de 25 de outubro de 1911 e 
no Decreto nº 13.064 de 12 junho de 1918. 

Dessa maneira, a condição de “não possuir defeito” para ser admitido no curso deveria 
ser comprovada com certidões e atestados emitidos por autoridade competente. Inicialmente, 
os médicos, posteriormente, os psicólogos deram suas contribuições para a organização dos 
processos de seleção social e para a definição do conceito de “incapacitado”. Este passou a ser 
considerado como aquele que não apresentava as “condições sanitárias satisfatórias”, por ser 
portador de defeitos físicos e morais, o que ocasionaria à exclusão do acesso à escola ou seu 
acesso seria garantido apenas em espaços restritos. O discurso médico e psicológico contribuiu 
para fixar diversos aspectos da vida social e política daqueles classificados como anormais, 
especialmente por meio do movimento higienista (SILVA, 2011, p.29) 

Assim, a formação de professores não contemplava a atuação com pessoas com 
deficiência, mas estava voltada a atender às requisições do período que diziam respeito ao saber 
fazer, conforme expresso no Decreto nº 13.064 de 12 junho de 1918: 
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Art.19. O provimento dos cargos de professores e adjuntos professores e de mestres e 
contramestres será feito mediante concurso de provas práticas, presididas pelo diretor 
da escola e de acordo com as instruções que para tal fim forem expedidas. Em igualdade 
de condições, serão preferidos para os cargos de professores e mestres, os adjuntos de 
professor e os contramestres (BRASIL, 1918). 

 
Desse modo, o processo de seleção dos professores (mestres ou contramestres) ocorria 

mediante a realização de provas práticas, as quais visavam analisar o melhor desempenho 
empírico dos participantes. 

No final da década de 1920 e início da década de 1930 são disseminados os ideais da 
Escola Nova, que preconizava uma reforma substancial nas estruturas da educação brasileira, 
de modo a transformá-la em uma educação democrática e emancipadora, houve uma mudança 
de concepção em relação à inserção da pessoa com deficiência, de maneira que, 
paulatinamente, foram lançadas as bases para a integração da pessoa com deficiência nos 
espaços formativos. Cabe destacar que, de acordo com Menezes e Santos (2001) dentre os 
principais feitos do movimento escolanovista encontra-se a produção do Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova (1932), produzido por educadores que teceram análises em relação 
à situação da educação brasileira, contemplando uma avaliação crítica de seu processo de 
constituição até aquele momento. O Manifesto aponta que a escola tradicional estava instalada 
para uma concepção burguesa, deixando o indivíduo numa autonomia isolada e estéril, bem 
como denunciava a situação de exclusão a que boa parte da população estava submetida (aqui 
cabe citar as pessoas com deficiência), no que tange ao acesso à educação. (AZEVEDO, 2010). 
Nesse contexto, o documento defendia uma educação essencialmente pública, cuja escola fosse 
única e comum, sem privilégios econômicos de uma minoria, bem como o ensino deveria ser 
laico, gratuito e obrigatório. Propunha, ainda, que todos os professores tivessem uma formação 
universitária, dotada de conhecimentos que permitissem ultrapassar as atuações meramente 
empíricas que dominavam à época, dotando-os de capacidades para compreender as relações 
que se estabelecem na sociedade, como também os processos sociais que nela se realizam. 

Durante esse período Francisco Campos, então Secretário do Interior do Estado de Minas 
Gerais (MG) construiu uma Escola de Aperfeiçoamento para a formação de professores, com 
vistas a alcançar os objetivos de modernização do ensino primário, cujas reformas do referido 
Estado são pioneiras (MORATO, 2008). 

Essas reformas foram empreendidas pelos Decretos nº 7.970-A de 15 de outubro de 1927 
que tratou das melhorias direcionadas ao ensino primário; e nº 8.162 de 20 de janeiro de 1928 
que abordou questões relativas às escolas normais.  

O Decreto nº 7.970-A de 15 de outubro de 1927 contemplava a educação da pessoa com 
deficiência, de modo que reserva a Parte XI para tratar das escolas especiais para débeis 
orgânicos e para retardos pedagógicos, de maneira que em seu art. 368 afirma que as classes 
para débeis devem funcionar em local próprio e afastado dos centros de população densa. Já 
em seu art. 375 informa que os programas de ensino das escolas para débeis serão os mesmos 
das escolas ordinárias (comuns). No que tange a formação de professores, esse decreto apesar 
de não apresentar de forma clara como ela deve acontecer, explana em seu art. 381 que 
dependendo do êxito das classes especiais para retardados, devem ser exigidos do professor, 
alguns requisitos especiais, como, espírito ágil e inventivo, de modo que procure aperfeiçoar os 
seus métodos de educação, paciência e pleno domínio sobre si. No primeiro e no segundo 
parágrafo do referido artigo são apresentados que: 
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§1.º Para nomeação de professoras das classes de retardados exigem-se os seguintes 
conhecimentos: 
a) methodos de direcção de classes especiaes; 
b) trabalhos manuais (confecção de cestas, raffia, modelagem em areia e gesso, 
desenho, aquarela, trabalhos de carpintaria, trabalhos manuais qualificados); 
gymnastica correctiva: hybiene; psycologia das creanças anormais.   
§2.º Quando estiver funcionando a Escola de Aperfeiçoamento, exigir-se-á. Além do 
diploma de normalista, o certificado do curso especial destinado à formação de 
professores para classes de retardos ou anormaes (BRASIL, 1927). 

 
Desse modo, o Decreto supramencionado apresenta as exigências necessárias para o 

professor realizar seu trabalho com pessoas com deficiência, que naquele momento, se 
apresentavam em forma de oficinas centradas em repassar orientações para o melhor 
desenvolvimento de trabalhos manuais, voltados a produção de cestas, modelagem em areia e 
gesso, desenho, aquarela, entre outros.  

Já o Decreto nº 8.162 de 20 de janeiro de 1928 não faz menção a pessoa com deficiência, 
tampouco a formação de professores para atuar junto ao segmento ora citado. (BRASIL, 1928). 

Uma das ações das reformas empreendidas por Francisco Campos, foi a de contratação 
de um grupo de psicólogos-professores, da Europa, para promover a formação docente, de 
acordo com os princípios da tão propalada Escola Nova. Dentre os trabalhos executados pelos 
profissionais europeus cabe citar, as atuações desempenhadas pela russa Helena Antipoff, a qual 
atuava no Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento e mais tarde criou a 
Sociedade Pestalozzi que iria se constituir no Instituto Pestalozzi. Entre as atribuições de Helena 
Antipoff estava a de realizar testes de medidas do coeficiente intelectual, e a partir de seus 
resultados, montava as turmas de alunos, classificados de A à E, e as classes D e E eram 
consideradas classes especiais, cujos alunos possuíam um coeficiente intelectual inferior ao 
considerado normal, sendo incluídos na categoria de excepcional. Antipoff também orientava, 
semanalmente, reuniões no Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento 
Pedagógico, a professores que se interessassem pela educação de crianças com deficiência. 
(RAFANTE, 2011). Esse laboratório era vinculado a Escola de Aperfeiçoamento, criada pelas 
reformas de Francisco Campos, a partir das ideias escolanovistas, em Minas Gerais, com vistas a 
formar os professores, entre eles, os que iriam atuar com pessoas com deficiência. (SILVA, 2011) 

No que diz respeito à formação de professores para atuar com pessoas com deficiência, 
Helena Antipoff, através da Sociedade Pestalozzi, ministrou aulas de ortopedia mental, em 1945. 
Em agosto do referido ano, foi realizado o curso de Psicologia da linguagem, distúrbios da 
palavra e sua reeducação, ministrado pelo professor André Ombredane. Em outubro e 
novembro do mesmo ano foi ofertado o primeiro curso de Orientação Psicopedagógica, seguido 
pelos cursos de recreação, ministrados em janeiro do ano seguinte. Esses cursos se repetiram 
nos anos seguintes e se concretizaram em parceria, ora com o Departamento Nacional da 
Criança, ora com o Ministério da Educação ou com a Liga Brasileira de Assistência. No início, os 
cursos de orientação psicopedagógica tinham duração de três meses. Conforme aponta a 
coordenadora (em 1955) Yolanda Rebello, o programa compreendia o “estudo da evolução 
psicológica da criança e de problemas educacionais, continha atividades recreativas e artísticas, 
enriquecendo-se assim, a um só tempo, mãos e cérebro do educador, de um modo todo peculiar 
à orientação de D. Helena Antipoff” (REBELLO, 1955, p. 74). Os cursos eram finalizados com um 
estágio (curto) junto às crianças e adolescentes das classes especiais e das oficinas pedagógicas, 
que passaram a ocorrer na Sociedade Pestalozzi do Brasil em 1946. Os cursos de recreação 
ocorriam no período de férias, em janeiro e em julho, dos quais participavam professores da 
prefeitura do Distrito Federal e das escolas estaduais e particulares, assistentes sociais, 
enfermeiras, escoteiros e bandeirantes, mães e adolescentes (REBELLO, 1955, p. 75). 
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Num contexto mais geral, na década de 1940, o cenário brasileiro vivenciava novas 
mudanças no final do denominado Estado Novo varguista, de modo que foi aprovada uma série 
de medidas político-administrativas para promover modificações em algumas esferas estatais, 
entre elas, a educacional. Desse modo, foi se conformando um sistema educacional paralelo ao 
sistema público, direcionado à formação profissional, composto por instituições sindicais 
patronais, cabendo citar que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-1942) e o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC-1946) foram as primeiras a se consolidar 
(SILVA, 2011). 

Nesse momento foram sancionadas leis orgânicas (Lei Orgânica do Ensino Industrial, 
Decreto-lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942; Lei Orgânica do ensino comercial, decreto-lei nº 
6.141, de 28 de dezembro de 1943, Lei Orgânica do Ensino Agrícola, Decreto-lei nº 9.613, de 20 
de agosto de 1946) que regulamentavam as ações dessas instituições. As leis orgânicas do ensino 
industrial e do ensino agrícola prefixavam a capacidade física e aptidão mental como condição 
fundamental para admissão do aluno aos cursos dessas áreas profissionais, como também para 
os trabalhos escolares que deveriam ser realizados, implicando na exclusão daquelas pessoas 
que possuíam alguma deficiência. A Reforma Capanema também reiterou essa exclusão das 
pessoas com deficiência das atividades concernentes à educação. 

Tendo em vista o processo de exclusão vivenciado pelas pessoas com deficiência, a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), fundada em 1954, cria, em 1958, um 
Centro de Aprendizagem Ocupacional junto à Escola Experimental Professor Lafayette Cortes, 
no Rio de Janeiro, objetivando proporcionar uma educação profissional às pessoas com 
deficiência. Desse modo, foram ofertadas atividades de carpintaria para cinco adolescentes 
excepcionais. A referida instituição tinha como objetivo educar para o trabalho, 
simultaneamente, proporcionar um emprego por meio de seus centros de colocação (SILVA, 
2011). 

Nesse momento a formação de professores para atuar com pessoas com deficiência se 
pautava na compreensão das deficiências para saber lidar com essas pessoas, com vistas a 
promover ajustamentos conforme os padrões socialmente estabelecidos. Observa-se que o 
atendimento a esse segmento ocorria em locais específicos (RAFANTE, 2011). 

Em 1956, o Brasil, sob o governo de Juscelino Kubitschek (JK), revigorou seu processo de 
industrialização e esse passou a requerer uma educação que permitisse o acúmulo de 
conhecimentos por parte dos indivíduos para atender às demandas do mercado de trabalho, 
incorporando premissas do que mais tarde seria sistematizada como teoria do capital humano. 
(SCHUTZ, 1971). Esse ideário se solidificou, no período da ditadura civil militar, quando 
ocorreram reformas no Ensino Superior (Lei nº 5.540/1968) e no Ensino Básico e Médio que 
passou a ser denominados de Ensinos de 1º e de 2º Graus (Lei nº 5.692/1971). 

As ideias iniciadas no governo de JK foram ratificadas no governo civil militar, 
notadamente, no Plano Setorial de Educação e Cultura (1972/1974) que defendia a necessidade 
de investir na ascensão cultural dos mais talentosos, nos mais capazes de lidar com a ciência e a 
técnica com vistas ao progresso nacional, também propunha uma educação para o deficiente, 
tendo em vista, se possível, inseri-lo na atividade produtiva (JANNUZZI, 2004). Com essa 
finalidade foi constituído o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) e o Fundo de 
Educação Especial.  

De acordo com as Diretrizes Básicas para a Ação do Centro Nacional de Educação Especial 
CENESP (1974) a educação para as pessoas com deficiência se configurava como um 
investimento e fator de desenvolvimento, pois permitiria a iniciação para o trabalho e a 
formação ocupacional e profissional ao deficiente. As referidas diretrizes ainda defendiam que 
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a formação profissional para as pessoas com deficiência, deveriam ocorrer nas oficinas 
pedagógicas e nas oficinas empresas. (BRASIL/ MEC/ CENESP, 1974, p. 21).  

De acordo com Pires (1974) a estrutura de ensino disposta nas diretrizes para criação do 
CENESP contemplava a criação de uma classe especial anexa a uma escola comum, de 
instituições especializadas, de internamento em caso de absoluta necessidade, de oficinas 
empresas e de oficinas pedagógicas e da organização de uma equipe itinerante. A perspectiva 
pedagógica das oficinas era voltada para a inserção das pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho, de maneira que a primazia se encontrava em fazer com que as pessoas com deficiência 
executassem os trabalhos manuais, da melhor forma possível. Outras vezes, as oficinas se 
configuravam como meio de combater o ócio e o tédio do referido segmento. 

Quanto à formação de professores para atuar com as pessoas com deficiência, a partir 
de 1964, têm-se que a Sociedade Pestalozzi do Brasil passou a receber auxílio financeiro da 
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor e da Campanha Nacional de Educação e Reabilitação 
do Deficiente Mental (CADEME), o que viabilizou a realização de cursos mais especializados: 
“dois Cursos sobre Terapia da Linguagem e cinco para Educadores de Oficinas Pedagógicas e 
mais dois em convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre Problemas de 
Conduta e Deficiência Mental” (CARNEIRO, 1970, p. 52). Desse modo, a formação de professores 
ofertada na época avançava em relação a apreensão de novos conhecimentos para atuar com o 
referido segmento. 

Ainda na década de 1970, o governo de São Paulo por meio da Coordenadoria Estadual 
de Normas Pedagógicas, realizou um convênio com o SENAI e o SENAC, resultando na criação 
dos Centros de Reabilitação Profissional do Instituto de Previdência Social (INPS), com a 
finalidade de atender às vítimas de acidente de trabalho (DAKUZAKU, 1999). O projeto de 
implantação dos Centros de Reabilitação Profissional do INPS foi orientado por uma concepção 
de excelência, vinculada à tendência hospitalocêntrica da assistência médica vigente na época, 
na qual se ofereciam todos os recursos terapêuticos necessários no interior dos próprios 
serviços, com grandes estruturas físicas, equipamentos de fisioterapia e terapia ocupacional de 
alto custo e um grande contingente de profissionais. As atividades de profissionalização eram 
desenvolvidas através de um quadro especializado de professores de ofício e de programas de 
alfabetização com classes de ensino básico (RAFANTE, 2011). 

Nesse momento histórico, além das APAES e da Sociedade Pestalozzi, outras instituições 
que defendiam os interesses das pessoas com deficiência foram se aglutinando, de maneira que 
em fins de 1970, um grupo de associações com conhecimentos políticos e experiências 
referenciadas mundialmente, passou a reivindicar perante o Estado, o direito à matrícula de 
pessoas com deficiência na rede regular de ensino.  

Os anos seguintes foram palco dos movimentos das pessoas com deficiência que se 
espraiou em diversas cidades do Brasil. Esses movimentos repudiavam as ações paternalistas e 
assistencialistas realizadas por instituições filantrópicas e por órgãos governamentais e 
reivindicavam o reconhecimento de direitos sociais para as pessoas com deficiência. 

 Neste período a Organização das Nações Unidas (ONU) promulgou a Declaração dos 
Direitos das Pessoas Deficientes (1975)54 e elegeu o ano de 1981 como o ano da pessoa com 
deficiência, momento em que o mundo e o Brasil vivenciavam efervescências sociais em torno 
da busca pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência, de maneira que, ainda em 1981, 
foi realizado o 1º Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, que ocorreu em 
Brasília. Também contribuíram para essa nova perspectiva acerca das pessoas com deficiência, 

                                                           
54 Resolução aprovada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas em 09 de dezembro de 1975, com 
vistas a reiterar a necessidade de garantir direitos às pessoas com deficiência, conclamando os estados nacionais e 
internacionais. (BRASIL, 1975) 
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a Conferência de Jomtien (1990) que se materializou na Declaração Mundial de “Educação Para 
Todos”; a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais (1994) realizada na 
Espanha pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
da qual se conformou a Declaração de Salamanca; e a Convenção de Guatemala (1999) que no 
Brasil promoveram ações consubstanciadas no Plano Nacional de Educação (1993-2003); 
Programa Nacional de Educação Profissional para pessoa com deficiência (1996-1998); E a partir 
dos anos 2000 foram criados:  Programa de Educação Profissional Especializada das APAE’s; o 
Programa Deficiência & Competência do SENAC e o Programa do SENAI de Ações Inclusivas. 

Tais acontecimentos contribuíram preponderantemente para a incorporação das 
requisições e anseios das pessoas com deficiência na Constituição Federal de 1988, conhecida 
como a Constituição Cidadã, a qual contempla em 11 (onze) artigos (art. nº 7º, art. nº 23, art. nº 
24, art. nº 37, art. nº 40, art. nº 100, art. nº 201, art. nº 203, art. nº 208, art. nº 227, art. nº 244), 
questões referentes às pessoas com deficiência. Merece destaque o art. 208, que aborda a 
obrigatoriedade do atendimento especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente, na rede regular de ensino, conforme requisição prévia das manifestações 
realizados pelas pessoas com deficiência. Também é fundamental apresentar o art. 227 que 
reitera “o dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária (...)” (BRASIL, 1988). Como também é necessário colocá-los salvaguardados de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E ainda 
especifica em seu parágrafo primeiro, que o Estado desenvolverá programas de assistência 
integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades 
não governamentais, por meio de políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:  

 
II-criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas 
portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do 
adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o 
trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a 
eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação (BRASIL, 
1988).  
 

Dessa maneira, a referida Carta Magna contempla a inserção das pessoas com deficiência 
nos mais diversos espaços formativos, entre eles na formação para o trabalho, ou seja, a inserção 
na seara da educação profissional, a qual, segundo a legislação, deve prover os insumos 
necessários para o atendimento ao referido segmento, sem incorrer em discriminações e 
situações vexatórias, sendo crucial aparelhar a infraestrutura de seus prédios, bem como formar 
profissionais para o atendimento às pessoas com deficiência. As necessidades básicas de 
aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências requerem atenção especial. É preciso 
tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo (UNESCO, 1990). E 
ainda Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 
2/2001, no artigo 2º, determinam que “Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, 
cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 
para todos.” (MEC/SEESP, 2001). 

De acordo com Silva (2011) em 1994 foi criada a Política Nacional de Educação Especial, 
e em 1999, foi sancionada a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
(Decreto nº. 3.298/1999), as quais apresentavam diretrizes concernentes à educação e ao 
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trabalho da pessoa com deficiência. Para tanto recomendavam a oferta de condições para a 
qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho. Nestas políticas, as ações de 
educação profissional deveriam se realizar em oficinas. Assim, na Política de Integração da 
Pessoa com deficiência, existiam dois tipos de oficinas: protegida de produção e protegida 
terapêutica. A oficina protegida de produção, de acordo com o mencionado documento, visa a 
desenvolver programas de habilitação profissional para adolescentes e adultos, portadores de 
deficiência, oferecendo-lhes trabalho remunerado, com vistas à sua emancipação econômica e 
pessoal. As oficinas protegidas terapêuticas têm por finalidade a integração social, através de 
atividades de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescentes e adultos que, tendo em 
vista seu grau de deficiência, transitória ou permanente, não podem desempenhar atividade 
laboral no mercado competitivo de trabalho ou em oficina protegida de produção (SILVA, 2011). 

Tendo em vista as críticas em relação ao tipo de integração ensejada por essas políticas, 
que possuíam como condicionantes os diversos movimentos que se seguiram nos anos 2000, 
com vistas a se alcançar, efetivamente, a inclusão das pessoas com deficiência, em 2008 o 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) lança a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva que tem como objetivo: “ o acesso, a participação e a 
aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas escolas regulares” (BRASIL, 2008). Essa política previa orientação 
aos sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais. 
Destaca-se entre esses Movimentos: a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
aprovada pela ONU em 2006, da qual o Brasil é signatário, estabelece que os Estados-Partes 
devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes 
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta da plena 
participação e inclusão. E ações dela decorrentes: Aprovação do O Plano Nacional de Educação 
(PNE), Lei nº 10.172/2001; a aprovação da Resolução CNE/CP nº 1/2002; a implementação do 
Programa Educação Inclusiva, pelo MEC (2003); A publicação em 2004 do documento “O Acesso 
de Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular”; a aprovação do 
Decreto nº 5.296/04 que regulamentou as Leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00; a sanção do 
Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002; o lançamento do Plano Nacional 
de Educação em Direitos Humanos (2006) e o lançamento do Plano Nacional de Educação (PDE) 
pelo Decreto nº 6.094/2007. Dentre as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva está a que trata da formação de professores, “para atuar na 
educação especial, o professor deve ter como base da sua formação, inicial e continuada, 
conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área” (MEC, 
SEESP, 2008, p.11). 

Entretanto, alguns fatos e situações contribuíram como agentes que dificultam a 
materialização dos direitos historicamente conquistados pelas pessoas com deficiência, entre 
eles, aqueles que requerem professores com a formação necessária, atuando na educação 
profissional para o atendimento de forma qualificada a alunos que apresentem deficiência. 

O primeiro deles diz respeito ao fato da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº. 
9.394/1996) não ter promovido avanços significativos em relação à formação de professores 
para a Educação Profissional, uma vez que há uma omissão quanto a esta temática, haja vista a 
não contemplar ao longo de seus artigos, deixando a formação dos professores dessa 
modalidade carente de regulamentação o que implica na manutenção de sucessivas reformas 
com vistas a promover melhorias na oferta educacional. Sabendo-se que na verdade, foram 
historicamente essas reformas, direcionadas para atender a esfera econômica, como 
instrumento de fomento das iniciativas de lucro e rentabilidade, as quais se tornaram 
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hegemônicas e foram submetidas às demais esferas da sociedade pelos seus ditames (MOURA, 
2008). 

O segundo fato decorre do primeiro, uma vez que, diante da indefinição acerca da 
formação de professores para a educação profissional, vê-se que essa não possui uma política 
consolidada de formação para seus professores, implicando na manutenção de problemas que 
se tornaram perenes, sobretudo, na esfera federal, que conforme os apontamentos de Machado 
(2008) ao adentrarem na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, os 
professores bacharéis não possuem formação pedagógica e os professores licenciados não tem 
em seus currículos de formação inicial estudos concernentes à temática sobre trabalho e 
educação. Assim, o trabalho desses professores, cotidianamente é atravessado por inúmeros 
desafios, de forma que “dada esta diversidade de situações e dispersão das soluções que vêm 
sendo praticadas, os professores da educação profissional são levados a atuar com um mínimo 
de orientações pedagógicas e técnicas”. (MACHADO, 2008, p. 17). 

O terceiro, diz respeito à situação da educação especial no Brasil admitir tanto o 
atendimento às pessoas com deficiência em instituições de ensino comuns, quanto em 
instituições especializadas, de maneira que, ao admitir as duas formas de atendimento, as 
pessoas com deficiência continuam a ter um espaço socialmente reservado às suas 
necessidades, haja vista que, se as instituições comuns permanecem sem as condições 
adequadas para um atendimento satisfatório, as instituições especializadas serão sempre 
escolhidas como o melhor lugar para atender ao referido segmento. 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com base em alguns prolegômenos históricos da formação de professores para a 

educação das pessoas com deficiência no Brasil, apresentada aqui de forma sucinta haja vista a 
limitação de um artigo, é possível constatar que ao longo dos anos as iniciativas em busca da 
formação de professores para a educação profissional foram parcas e descontínuas, se 
constituindo em sucessivas reformas e ações que não incidiram sobre as reais necessidades da 
educação profissional. Sendo assim, a transformavam em instrumento a serviço dos interesses 
econômicos que no transcorrer do tempo se tornaram hegemônicos e submeteram as demais 
esferas da sociedade aos seus interesses pouco vinculados à formação das pessoas com 
deficiência. 

Quanto à formação de professores para o atendimento às pessoas com deficiência, no 
âmbito da educação profissional, cabe citar que ocorreu de forma diferenciada, sendo 
desenvolvida por instituições especializadas, cujo objetivo estivesse norteado pela perspectiva 
de integração. Entretanto, reconhece-se que essa formação atualmente procura se nortear pela 
perspectiva inclusiva. Assim, pode-se afirmar que as pessoas com deficiência ao longo do tempo 
conquistaram um espaço na sociedade, porém esse locus foi delimitado às margens dos demais 
espaços sociais, mesmo tendo ocorrido garantias legais e quebra de paradigmas no atendimento 
dessas pessoas. 

Portanto, considera-se que, apesar dos avanços legais direcionados às pessoas com 
deficiência, conquistados ao longo dos séculos, é necessário fortalecer as lutas com vistas a 
garantir o reconhecimento e a plena efetivação dos direitos concernentes a essas pessoas no 
país, notadamente, no que tange à educação e ao trabalho e à formação de professores para 
atendê-los com qualidade social. 
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PROJETO ABELHA OPERÁRIA EMPODERADA: um projeto de extensão com mulheres da 
região do Alto Oeste Potiguar 

 
Luciene Xavier de Mesquita55  

Leonardo Emmanuel Fernandes de Carvalho56 

Amélia Cristina Reis e Silva57 

 
RESUMO: O Projeto Abelha Operária Empoderada foi direcionado para atender mulheres das 
comunidades localizadas nas periferias do município de Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, 
Severiano Melo, Riacho de Santana, Doutor Severiano e São Miguel. Visou contribuir na inclusão 
de mulheres em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho por meio da 
capacitação destas mulheres na arte da saboaria, fabricados com produtos apícolas. Aconteceu 
o envolvimento de alunos bolsistas do curso técnico integrado em Apicultura, onde desejou 
promover o envolvimento destes estudantes a fim de fortalecer a identidade do púbico alvo, a 
responsabilidade social e o desenvolvimento regional local. A seleção de 30 (trinta) mulheres 
aconteceu por meio de entrevista, onde a vulnerabilidade social foi o aspecto que classificava as 
mulheres como participante do projeto. Foram ofertadas 15 (quinze) oficinas que abordaram 
temáticas como direitos da mulher e cidadania, aproveitamento de alimentos e segurança 
alimentar, empoderamento, cultura e gênero, empreendedorismo e cooperativismo, memória 
e cultura de gênero e produtos da saboaria a base de produtos apícolas. A adoção de 
procedimentos metodológicos de oficinas teórico-práticas foi utilizada porque possibilitou essas 
mulheres se posicionarem, analisar, falar, colocar seu ponto de vista, argumentar, escutar, 
perguntar, elaborar, tornando-se sujeitos ativos de sua aprendizagem. No final do projeto foi 
possível desenvolver produtos pensados pelas mulheres, a participação de feiras fora do 
instituto, o reconhecimento de toda instituição do IFRN da importância e da relevância do 
projeto, pois o Projeto "Abelha Operária” foi apresentado no maior evento de gestores da Rede 
Federal de Educação Profissional que é a Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Educação Profissional e Tecnológica (Reditec) e o projeto capacitou 28 mulheres. O projeto teve 
sua relevância na comunidade, pois priorizou atender mulheres em níveis de vulnerabilidade 
social e econômica. Conseguiu que as ações de extensão executadas no âmbito desse projeto 
cumpram de fato a sua função social. Este projeto foi executado por docentes, técnicos 
administrativos, discentes do curso de Apicultura e pelas mulheres envolvidas, todos 
trabalhando de forma coesa, favorecendo assim o desenvolvimento dessas mulheres “invisíveis” 
socialmente para o mercado de trabalho que a cada dia é mais excludente.  
 
Palavras –chaves: Gênero, Mulheres, Educação. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 
A globalização foi responsável pela criação de novos cenários e possibilidades nas 

relações trabalhistas. Se por um lado possibilitou a abertura para criação de novos negócios, 
garantindo uma maior diversidade e flexibilidade nas relações e ofertas, por outro provocou 
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precarização do trabalho em alguns setores, havendo a diminuição da oferta para o público 
masculino e um aumento para o público feminino à nível mundial (HIRATA, 2002).  

No entanto, vale ressaltar que a atuação do público feminino, seja na extensão dos 
serviços formais ou informais, se dá em sua grande maioria em empregos provisórios, instáveis 
e vulneráveis, e que o trabalho do lar ainda é configurado como sua obrigação, somando-se 
assim ao trabalho externo remunerado (HIRATA, 2007). 

Hirata e Humphrey (1984) realizando pesquisa no setor industrial, observou que a grande 
maioria das mulheres eram empregadas em setores manuais de baixa qualificação. 
Ocasionalmente elas se encontravam desenvolvendo atividades administrativas, de liderança ou 
técnicas ou fazendo trabalho manual qualificado.  

Apesar do percentual de mulheres ocupando cargos hierárquicos mais relevantes ser 
reduzido, em tempos de crise econômica e recessão, onde a taxa de desemprego aumenta 
significativamente, as mulheres que apresentam boa qualificação profissional (ensino médio 
completo, graduação, cursos de pós-graduação, cursos de aperfeiçoamento ou capacitação em 
geral), independentemente do seu estado civil, tendem a conseguir mais facilmente emprego, 
fazendo com que se torne indispensável sua formação profissional para garantir estabilidade no 
mercado de trabalho (HIRATA; HUMPHREY, 1992). 

Desse modo, se configura uma nova organização do trabalho feminino, marcada por uma 
bipolarização, onde se tem uma maioria do público feminino ocupando empregos com regime 
parcial, instável e precário, enquanto uma pequena parcela assume cargos administrativos e 
executivos, e que cada vez mais se observa que a renda familiar passa a ser garantida por essas 
mulheres (MONTALI, 2006).  

Diante desse cenário social, é importante que hajam políticas públicas que visem o 
debate sobre a desigualdade de gênero nas relações trabalhistas, bem como despertem o 
empoderamento das classes menos favorecidas.  

De acordo com Landerdahl et al. (2013): 
 

“(...) as desigualdades de gênero geram déficit de poder de decisão sobre a vida e corpo 
das mulheres; divisão sexual injusta de tarefas e de lazeres, definindo, muitas vezes, 
oportunidades e formas de inserção de mulheres e homens no trabalho”. 
(LANDERDAHL et al., 2013, p.307) 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), por 
meio de suas ações de extensão, pode contribuir com práticas educativas que promovam a 
emancipação das mulheres, principalmente em situação de vulnerabilidade social. As práticas 
extensivas têm o intuito de atender às demandas locais, e inserem professores e estudantes na 
dimensão da formação profissional, articulando teoria e prática no mundo do trabalho.  

De acordo com Dantas e Costa (2012), as práticas extensivas do IFRN podem ser 
caracterizadas em programa, projeto, curso e evento:  

 
“Programa é um conjunto de ações (cursos, eventos e prestação de serviços) reunidas 
em uma grande ação de médio e longo prazo; o projeto é o conjunto de ações contínuas 
de caráter educativo, cultural, científico e tecnológico que pode estar vinculado ou não 
a um programa; o curso é o conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter 
teórico ou prático, presencial ou a distância, planejadas e organizadas de modo 
sistemático, e por último o evento é ação que implica a apresentação e exibição pública 
e livre, ou para clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, científico e 
tecnológico desenvolvido, reconhecido pelo IFRN.” (DANTAS; COSTA, 2012, p.188). 
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Na busca de seus objetivos primordiais, a extensão do IFRN procura o convívio mais 
próximo da sociedade civil com os discentes, docentes, técnicos administrativos e toda a 
estrutura física e humana do instituto, combinando atividades estruturadas com vários pares 
como organizações governamentais ou não, estabelecimentos empresariais e prestadores de 
serviço, sejam pessoas ou outros órgãos.  

Na tentativa de vigorar e cimentar as práticas extensionistas, é considerável encorajar os 
professores, técnicos administrativos e os alunos para agirem como atores da elaboração e 
execução de projetos, bem como devem perceber a história local, os eixos produtivos, culturais, 
ambientais e demais necessidades na qual o campus está inserido (DANTAS; COSTA, 2012). 

Com este pano de fundo, o projeto Abelha Operária Empoderada se configura como uma 
ação de natureza educativa e extensiva que visa a inserção dos discentes do curso técnico em 
Apicultura no mundo do trabalho e tem como intuito estimular o empoderamento feminino no 
âmbito de trabalho, qualificando mulheres de baixa renda para a produção de produtos 
artesanais com base apícola na mesorregião de Pau dos Ferros, no Alto Oeste Potiguar. 

 
2 METODOLOGIA  

 
2.1 Metodologia de ação do projeto  

 
O projeto Abelha Operária Empoderada é uma iniciativa do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Pau dos Ferros, que visa 
atender as mulheres do Alto Oeste Potiguar que estão inseridas numa condição de 
vulnerabilidade social.  

Este projeto ocorreu no período de 15(quinze) de maio até 02(dois) de dezembro de 2017 
e ao todo foram selecionadas 28 (vinte oitos) mulheres, com o auxílio de dois estudantes 
bolsistas do curso técnico de Apicultura.  

A proposta do projeto visa a qualificação e formação de mulheres cidadãs participativas 
na sociedade de forma autônoma, consciente e reflexiva. Por conseguinte, foram adotados 
procedimentos metodológicos que possibilitaram às mulheres uma aprendizagem ativa e 
incentivaram as seguintes competências: se posicionar, analisar, falar, colocar seu ponto de 
vista, argumentar, escutar, perguntar, elaborar.  

Para isso ocorrer, foi preciso que o espaço escolar fornecesse condições para múltiplas 
interações, transformando-se num ato de reconstrução e ressignificação do conhecimento em 
estreita relação com os contextos em que são utilizados. 

Nesse ínterim, o projeto Abelha Operária Empoderada baseou suas ações na categoria 
do empoderamento feminino, numa perspectiva multidisciplinar, promovendo espaços de 
discussão e reflexão sobre o papel e o direito das mulheres no trabalho, aspectos de valorização 
estética, da saúde, da memória e identidade pessoal, empreendedorismo, entre outras.  

Essas ações foram ofertadas por meio de oficinas e palestras com os professores e 
colaboradores do projeto. Todas as atividades aconteceram no IFRN Campus Pau dos Ferros/RN, 
no laboratório de processamento de Pólen e Própolis e cera de abelha, pois é um ambiente 
adequado para as práticas de ensino teórico e práticas. 

Ao todo foram ofertadas 15(quinze) oficinas que podem ser relacionadas na Tabela 1 em 
seguida, onde apresenta o nome da oficina e o envolvido no projeto responsável pela articulação 
da oficina. 
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Tabela 1- Descrição das oficinas com o responsável pela execução.  

RESPONSÁVEL OFICINA 

Advogado Realização de Oficina Direitos da Mulher e 
Cidadania 

Professora de apicultura Realização de Oficina Reaproveitamento de 
Alimentos e Segurança Alimentar 

Professora de sociologia Realização de Oficina de Empoderamento, 
Cultura e gênero 

Professora de apicultura Fabricação de Licores a base de mel de 
abelhas 

Bolsista do projeto Auto estima e valorização da beleza da 
mulher 

Professora de apicultura Realização de Oficina para manuseio dos 
Produtos Químicos 

Professora de apicultura Realização de Oficina para fabricação de 
sabonetes líquidos 

Professora de apicultura Realização de Oficina para fabricação de 
sabonetes em barra 

Professora de apicultura Realização de Oficina para fabricação de 
Sais de banho e aromatizantes (saches e de 

varetas) 

Professora de apicultura Realização de Oficina para fabricação 
produtos cosméticos masculinos 

Enfermeiro e professor de 
Biologia 

Saúde da Mulher 

Servidor técnico em apicultura Realização de Oficina sobre 
Empreendedorismo e Cooperativismo 

Servidor técnico em apicultura Realização de Oficina de Comercialização 

Servidor técnico em apicultura Mercado de Trabalho e Gênero 

Professora de Sociologia Memória e cultura de gênero: arte de fazer 
e novas tecnologias 

Fonte: elaborado pelos autores (2018) 
 

2.2 Acompanhamento e avaliação do projeto durante a execução 
 

O acompanhamento do projeto foi feito por meio de um estudo de perfil social, das listas 
de frequências das alunas e registros fotográficos das oficinas que ocorriam. O primeiro critério 
de acompanhamento foi realizado para fazer a triagem das mulheres e ter ciência do grau de 
vulnerabilidade social; o segundo e terceiro critérios de acompanhamento foram realizados 
pelos alunos bolsistas que se encarregavam de registrar as frequências e registros fotográficos 
no relatório digital do projeto. 

Quanto à avaliação, esta foi realizada de forma contínua e reflexiva. Priorizou-se, 
portanto, o processo de aprendizagem e valorizou-se as competências construídas, uma vez que 
todas as oficinas aconteceram com a construção de um produto artesanal ou montagem física, 
seja de um texto ou colagem que relate o momento da atividade. 

Ao final de cada oficina as mulheres fizeram uma avaliação simples dos pontos fortes e 
fracos da oficina para reflexão do público e dos facilitadores (alunos bolsistas e servidores 
participantes). 
 
3 RESULTADOS 
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Foram trabalhadas oficinas que valorizassem o papel da mulher na sociedade, tanto do 

ponto de vista pessoal, cultural, estético e na perspectiva do trabalho. A categoria 
empoderamento feminino norteou a escolha dos temas a serem abordados nas oficinas, uma 
vez que o público-alvo selecionado se encontra em situação de vulnerabilidade social. 

Como o projeto foi idealizado no âmbito do curso técnico de Apicultura, as oficinas 
práticas teriam como finalidade a confecção de itens de saboaria e cosméticos que utilizassem 
em sua composição produtos apícolas. 

O projeto revela desse modo seu caráter integrador, uma vez que ao mesmo tempo que 
capacita os estudantes bolsistas a se apropriarem de saberes derivados da teoria trabalhada em 
sala de aula e da prática vivenciada nas oficinas, também os insere na importância do trabalho 
como categoria ontológica (como construção da identidade formativa do indivíduo) e 
sociológica, uma vez que o contato com a comunidade escolar externa favorece a reflexão sobre 
a realidade local e a inserção no processo de uma construção coletiva de sociedade. 
 
3.1 Perfil das mulheres participantes do projeto  
 

Quanto à escolaridade, a maior parte das mulheres possui o ensino médio incompleto, 
que representou 97,4% das participantes, pois quanto menor o município, mais difícil se torna a 
educação e mais fragilizada, onde as mulheres serão as mais atingidas e sua autonomia não será 
alcançada (NERI, 2012). 

Em relação à situação de ocupação, a maioria das mulheres não participa de atividades 
remuneradas (75%), e mesmo tendo alguma fonte de renda, seja no trabalho informal, ou sendo 
beneficiária de algum programa social, estas atividades não garantem seguridade social e 
empoderamento. Outro aspecto importante da pesquisa é que mesmo não possuindo uma 
renda que segura a estabilidade econômica da família, 37,5% destas mulheres são as únicas 
responsáveis pelo domicílio.  

Outro dado recolhido da entrevista com as participantes foi sobre o questionamento se 
já foi vítima de algum tipo de violência. Para esta pergunta apenas 24 mulheres se sentiram à 
vontade para responder, onde 38,5% já sofreram agressão verbal, 41,7% furto, 3% agredidas 
fisicamente, e em valores menores relataram casos de estelionato e ameaças de morte, onde o 
cenário era sua própria residência e pessoas próximas de seu convívio social. 
 
3.2 Palestras sobre direito das mulheres e cidadania e saúde da mulher 
 

As oficinas Direito das mulheres e cidadania e saúde da mulher foram ministradas na 
forma de palestras. Ambas inserem a discussão do empoderamento feminino como um 
movimento de superação das adversidades a partir do conhecimento e da resistência. 

A oficina de Direito das mulheres e cidadania foi ministrada por um advogado e visou 
esclarecer as mulheres sobre alguns marcos legais da luta feminina pela conquista de direitos, 
bem como promoveu um debate sobre temas ligados ao gênero como o machismo, a violência 
doméstica, a divisão sexual do trabalho e desigualdades financeiras e sociais. 

Já a oficina intitulada Saúde da mulher contou com a participação de um enfermeiro e 
um professor de Biologia que juntos, mostraram um panorama sobre a política de saúde da 
mulher, instituída por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
(PNAISM) em 2004 que, entre outras atribuições, garante o direito da mulher à saúde sexual e 
reprodutiva. A palestra abordou temáticas importantes, como a violência sexual, a violência 
doméstica, a atenção e cuidados em relação aos grupos femininos minoritários (indígenas, 
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presidiárias, comunidades rurais, mulheres quilombolas), bem como métodos contraceptivos, 
doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e as mudanças e cuidados no corpo da mulher de 
acordo com a idade. 
 
3.3 Oficina Autoestima e valorização da mulher  
 

O padrão de beleza imposto pela mídia tem causado insegurança nas mulheres, onde 
estas deixam de perceber sua beleza e a leveza que deve ser de se olhar no espelho e se gostar, 
causando consequências graves na autoestima feminina. O efeito dessa desvalorização é bem 
maior quando se trata de mulheres de baixo poder aquisitivo, que normalmente tem uma vida 
doméstica atribulada e que tem histórias de vida sofridas em seus relacionamentos conjugais.  

Sobre a autoestima Branden (2000) afirma que “seja qual for o nível, é uma experiência 
íntima; reside no cerne do nosso ser. É o que EU penso e sinto sobre mim mesmo, não o que o 
outro pensa e sente sobre mim.” Quanto maior for a nossa autoestima, melhor será a 
capacidade de preservar ligações sociais benéficas, sendo mais criativas nossas atividades 
laborais.  

Pode-se afirmar, portanto, que a cultura e a condição social se encarregam de 
fundamentar como o ser humano retrata e deseja seu desenho físico (ALVES, et al, 2009).  

Diante disso, a oficina teve o intuito de valorizar o empoderamento estético, no qual as 
participantes recebiam dicas de maquiagem pela bolsista, e elas mesmas passavam a usufruir 
dos benefícios estéticos dos itens de beleza facial (Figura 1). 

 

Figura 1: Realização Auto estima e valorização da beleza da mulher.  
Fonte: autores (2018) 

 
3.4 Oficinas práticas de produtos à base apícola   

 
As oficinas foram trabalhadas de forma prática e colaborativa, que para Parrilla (1996) 

representa um modelo instrutivo de aprendizagem, onde o conjunto de indivíduos são 
cooperantes e discutem todas as funções a serem assumidas, para que a qualidade do que está 
sendo confeccionado seja garantida, de acordo com interação do grupo, os saberes e as 
capacidades produtivas (Figura 2). 
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Figura 2: Oficinas e aromatizantes em sachês com a técnica do sagu.  
Fonte: autores (2018) 

 
Como pode ser visto na figura 2, as mulheres se dividem em tarefas específicas e tomam 

decisões que contribuem para a confecção do produto. O ensino colaborativo é um artificio do 
ensino e impulsiona discentes “no processo de aprendizagem, o que faz dele um processo ativo 
e efetivo. É um conjunto de abordagens educacionais também chamadas de aprendizagem 
cooperativa ou aprendizagem em grupo pequeno (TORRES; ALCÂNTARA E IRALA, 2004, 2-3 p.). 
” 

Além das oficinas de confecções de produtos, foram ministradas também oficinas sobre 
empreendedorismo, cooperativismo e comercialização, onde as mulheres aprendem a vender 
os produtos feitos, argumentando com seu grupo sobre a qualidade e produtividade dos itens 
confeccionados e, dessa forma, mostrando a importância dos trabalhos realizados em 
cooperação (Figura 3).  

Figura 3: Registro da realização de oficina sobre empreendedorismo e cooperativismo. 
Fonte: autores (2018) 

 
Nada mais real que envolver as participantes em atividade de comercialização como uma 

feira livre, onde estas se deparam com o público externo, vivenciam as dificuldades do mundo 
do trabalho, bem como exercitam a prática da venda dos produtos confeccionados. Esta 
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atividade aconteceu na Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto 
Oeste Potiguar (FINECAP), um evento intercultural que ocorreu em setembro de 2017 no 
município de Pau dos Ferros/RN (Figura 4).  

 

Figura 4: Oficina de comercialização na FINECAP, onde bolsista e aluna do projeto estão atuando na feira. 
Fonte: autores (2018). 

 
3.5 Oficinas de Empoderamento, Cultura e gênero e Memória e cultura de gênero: arte de 
fazer e novas tecnologias 

Essas oficinas foram trabalhadas de forma colaborativas com as alunas, organizada com 
a professora de Sociologia, onde as mulheres usaram recursos áudio visuais para expor o que 
entendiam sobre empoderamento feminino, sobre o seu saber fazer, memória e cultura, gênero, 
utilizando vídeos, músicas, apresentações em PowerPoint e fotografias pessoais. A utilização 
destas ferramentas era desconhecida para a maioria delas como possibilidades para falar sobre 
suas vidas, anseios e percepções sobre o mundo social.  

Na figura 5 é feito um recorte de imagens para mostrar como as alunas poderiam utilizar 
o PowerPoint como ferramenta para contar sua história de vida no aspecto que fosse mais 
agradável, pois muitas tinham receio de falar sobre sua vida.  
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Figura 5: Memória e cultura de gênero: arte de fazer e novas tecnologias - Fonte: autores (2018). 

Nos discursos captados abaixo na atividade de conclusão é possível perceber o 
empoderamento do indivíduo e o sentimento de mudança:  

"Eu achei esse curso muito bacana. Apesar de eu ter faltado alguns dias por 
causa de problemas de saúde, aqui estou feliz e satisfeita. Eu achei que nem ia 
participar de um curso assim, que teve tantas novidades pra mim. Estou feliz!" (Josefa, 
de 71 anos). 

 
"Eu vou sair com uma carga de aprendizado maior do que quando eu entrei. 

Aqui eu aprendi novas coisas, conheci muita gente legal. O curso teve novidades, o 
ensinamento de coisas que eu nunca imaginava como eram feitas. Com certeza eu 
recomendo o curso para minhas amigas, é um curso muito bom." (Daniele, 20 anos) 

 
Com expressivos sorrisos nos rostos, as mulheres comemoram a finalização do curso 

como pode ser observado na figura 6 que está exposta abaixo.  
 

Figura 6: Evento de certificação que marcou a finalização do projeto. 
Fonte: autores (2018) 
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4. CONCLUSÃO  

 
O empoderamento feminino é algo que deve ser incentivado e apoiado pelas instituições 

de ensino como os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, uma vez que possuem 
a ferramenta dos projetos de extensão como uma ação prática que respeita os saberes 
individuais agregando outros saberes, abrindo espaço para que as mulheres exponham 
pensamentos, projetem sonhos e alcancem novos espaços. Sendo também de suma importância 
para os alunos envolvidos que se deparam com discussões que não são do seu cotidiano 
sensibilizando-os para possuírem olhares múltiplos sobre a realidade social.  

O poder público local por si só, não consegue incorporar todas as demandas de 
qualificação profissional que os diferentes grupos sociais necessitam, sendo os projetos de 
extensão desenvolvidos dentro dos campi uma possibilidade para minimizar estas demandas 
das comunidades e seu entorno.  

As oficinas foram executadas como planejadas no projeto inicial, e não foram poupados 
recursos físicos e financeiros para a realização das mesmas. A ação extensiva se mostrou 
bastante positiva na avaliação das mulheres, bem como na frequência de participação ao longo 
das oficinas e a conclusão do projeto. Apenas duas mulheres desistiram.  

A vivência com as mulheres e a troca de experiências levou à coordenadora do projeto 
concluir que seria necessário, além das habilidades para o artesanato e empreendedorismo, 
uma formação complementar em saberes escolares, uma vez que a maioria das participantes 
não tinham nem a formação no Ensino Médio. Isso foi motivado devido à impedimentos da 
participação dessas mulheres nas políticas sociais, baixa escolaridade, ausência de vagas de 
empregos, corroborando com sua inaptidão técnica, ou seja, a falta de qualificação profissional. 

Tendo isso em vista, o projeto na versão para 2018 será na modalidade de curso de 
Formação Inicial e Continuada (FIC) de 160 horas, onde além das oficinas mencionadas, as 
mulheres terão aulas de Português Instrumental, Matemática Básica e Financeira, Informática, 
Ética e Cidadania, Qualidade de Vida e do Trabalho. Espera-se, portanto, que com uma formação 
continuada as mulheres atendidas tenham melhores condições de ingressar no mercado de 
trabalho e garantir uma fonte de renda adicional para suas famílias.  
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OS PROJETOS DE TRABALHO COMO UMA POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo realizar uma breve reflexão sobre os 
projetos de trabalho como uma possibilidade de integração curricular na educação 
profissional. Parece-nos urgente a necessidade de realizar uma conexão entre teoria e prática 
na escola, visando o enfoque globalizador dos conteúdos por parte do aluno. Diante disso, os 
projetos de trabalho ou a organização curricular por projetos de trabalho apresenta-se como 
uma possibilidade de superação das lógicas de fragmentação e como uma expressão do 
currículo integrado que tem como um de seus objetivos ressignificar os espaços de 
aprendizagens. Esse processo formativo traz uma visão mais reflexiva, trabalhando-se com os 
sujeitos na sua atividade, tornando-os mais ativos e participantes, problematizando não 
apenas questões pedagógicas, mas sim questões sociopolíticas da educação. Entendemos que 
trabalhar com projetos não significa dissolver o currículo escolar. Ao contrário, este é o ponto 
de partida para a realização efetiva dos projetos ao longo do processo de ensino e 
aprendizagem e deve ser sempre entendido como eixo norteador. A concepção de projetos 
escolares está baseada na ideia de interdisciplinaridade, entendida como diálogo ou interação 
entre duas ou mais disciplinas. Essa proposta de trabalho enfatiza as metodologias ativas, 
objetiva uma aprendizagem significativa, desencadeada a partir de problemas eixo. Ancorados 
em reflexões tributárias das metodologias ativas, podemos depreender que um dos fatores 
que contribuem para o empobrecimento do currículo disciplinar se dá com a reprodução de 
conhecimentos prontos, que não oferecem aos estudantes as possibilidades de aproximação 
do processo de produção científica, indo além dos direcionamentos disciplinares. A partir 
dessas ideais, entendemos que a organização de projetos baseia-se numa prática pedagógica 
centrada na formação global dos alunos, propiciando assim práticas integradoras que geram a 
autonomia, interesse e a autodisciplina por meio de arranjos criadas em sala de aula para a 
reflexão, discussão e tomada de decisão em torno do trabalho. Acreditamos ser fundamental 
o desenvolvimento de situações formativas que valorizem a participação ativa do aluno, 
tornando-o sujeitos ativos, propositivos e responsáveis pelos projetos elaborados e 
desenvolvidos. Para isso, realizamos uma revisão bibliográfica com base em Santomé (1998), 
Ramos (2008), Lopes (1999;2011) Frigotto (2002), Berrnstein (1996), dentro outros. A partir 
dessas leituras, podemos concluir que os projetos de trabalho são capazes de flexibilizar as 
fronteiras dos conhecimentos e superar as lógicas de fragmentação tão presentes nos 
currículos escolares. O presente texto também evidenciou a importância dos projetos de 
trabalho na perspectiva global de construção de conhecimentos. Depreendemos que a 
integração curricular é objetivo fundamental desse tipo de projeto, uma vez que visa a 
superação da forma rígida de enquadrar os conteúdos. Portanto, a proposição inspiradora dos 
projetos de trabalho se vincula à perspectiva relacional e globalizada dos conhecimentos, 
tendo em vista a totalidade dos conhecimentos. 
 
Palavras-chave: Projetos de trabalho. Interdisciplinaridade. Práticas educativas. 
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INTRODUÇÃO  
 
É perceptível como o desenvolvimento das ciências levou a uma constante 

fragmentação do saber. Como uma dificuldade cada vez maior, encontramos esse reflexo na 
escola, expressado na seleção ou na distribuição dos conhecimentos escolares a partir de 
modelos basicamente disciplinares. Tal fragmentação mutila finalidades educativas centradas 
em uma perspectiva de formação humana integral capaz de conceber o sistema educacional 
como um meio para desenvolver todas as capacidades dos indivíduos. 

Neste texto objetivamos refletir a respeito das bases teóricas que fundamentam os 
projetos de trabalho, como uma possibilidade de superar a dicotomia entre teoria e empiria e 
seu compromisso com o fazer pedagógico interdisciplinar. Buscamos referenciais que permitam 
verificar os aportes que justificam um enfoque globalizador e a necessidade de responder as 
compreensões para uma formação interdisciplinar. 

Este estudo também reflete sobre a necessidade de uma formação humana integradora, 
uma vez que os conhecimentos culturais e interdisciplinares são essenciais na formação integral 
dos sujeitos, para que sejam capazes de compreender a sociedade e intervir nesta com o 
objetivo de melhorá-la. Este modelo formativo está ancorado na filosofia da práxis que segundo 
Vasquez (1977) defende a visão unitária dos processos formativos, implicando a relação 
dialética entre teoria e prática do ensino. 

Para isso, realizamos uma revisão bibliográfica com base em Santomé (1998), Ramos 
(2008), Lopes (1999;2011) Frigotto (2002), Bernstein (1996), dentre outros. A partir dessas 
leituras, podemos inferir que a concepção de currículo integrado, contida nas teorizações, é 
capaz de flexibilizar as fronteiras dos conhecimentos e superar as lógicas de fragmentação, 
tendo em vista o enfoque integrador na construção de conhecimentos.  

 
2 CURRÍCULO INTEGRADO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DE SUPERAÇÃO DO PARADIGMA 
POSITIVISTA 

 
É notório que o paradigma cartesiano ainda exerce, influência direta na nossa sociedade 

e nos nossos processos formativos. Esse modelo está centrado no método analítico, que estuda 
as partes para compreender o todo, marcado por um caráter fragmentado e 
compartimentalizado dos saberes e da produção do conhecimento científico e escolares, 
expressos nas fronteiras disciplinares dos currículos que, de forma isolada e desvinculada, 
trabalham os conteúdos escolares sem nexos significativos. Segundo Santos (2009, p. 72) “as 
grades curriculares pautadas por essa perspectiva, na prática, funcionam como esquemas 
mentais ao impedirem o fluxo de relações existentes entre as disciplinas e áreas de 
conhecimento”. 

Nesse sentido, temos uma educação, de modo geral, pautada no teórico-abstrato e na 
concepção de currículo disciplinar, expressado no isolamento e no desligamento entre os 
saberes, centrado na compreensão de que o todo se dá por via do conhecimento de cada uma 
das partes isoladamente. (FAZENDA, 2002). A busca da superação dessas dicotomias implica 
uma mudança de concepção, crenças, posturas do professor e dos estudantes, como também 
da própria organização do trabalho pedagógico. 

Nesse sentido, é importante refletir sobre uma organização do trabalho pedagógico que 
favoreça experiências formativas globalizadoras e esquemas que fortaleçam a perspectiva 
relacional das disciplinas. Para que isso se materialize, será necessária uma transformação da 
concepção de currículo que os atores sociais possuem. Segundo Silva (2005) o currículo é uma 
construção dos atores que o constituem, ele expressa uma identidade.  
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Referenciado por uma perspectiva de formação humana integral, Aranha (2000), afirma 
que o currículo integrado concebe o homem em todas as suas dimensões, reconhecendo a 
necessidade de uma formação humana integradora e emancipadora, que possibilita o pleno 
desenvolvimento dos sujeitos, a plenitude no exercício da cidadania e o enfoque integrador da 
construção de conhecimentos.  

Para Goodson (2008) o currículo é um artefato social e histórico em constante fluxo e 
transformação. Nesse sentido, ao longo da história do currículo, podemos situar inúmeras 
propostas de currículo integrado sob denominações distintas: currículo global, metodologia de 
projetos, currículo interdisciplinar, currículo transversal (LOPES; MACEDO, 2011). É possível 
mesmo afirmar que toda forma de proposição de organização curricular, mesmo aquelas que 
defendem o currículo centrado nas disciplinas, consideram importante discutir formas 
integradoras dos conteúdos curriculares.  

Desta forma, é necessário problematizar e refletir acerca do currículo e da sua relevância 
para os processos de aprendizagens numa sociedade cada vez mais imersa em mudanças 
espaço-temporais, sobretudo, questionar a separação usual entre currículo disciplinar e 
currículo integrado à luz dos projetos de trabalho, que favorecem a flexibilização das fronteiras 
disciplinares e, consequentemente, o diálogo entre os saberes.  

Destacamos que a busca na perspectiva de um currículo integrado, que vença a 
dicotomia entre teoria e empiria, não negligencia os objetos das disciplinas. Nessa perspectiva, 
Santomé (1988, p.100) pondera que “[...] é preciso levar em consideração que existem 
diferentes classes de conhecimento e que cada uma delas é reflexo de determinados 
propósitos, perspectivas, experiências e valores humanos”. Conectada a essa ideia, Lopes (1999, 
p.196), nos esclarece que:  

 
[...] no atual desenvolvimento da ciência, a especialização redimensiona, mas não exclui 
a disciplinarização. Ou melhor, exclui a noção de disciplina como controle do 
conhecimento, limites rígidos e atemporais, e passa a estruturar a noção de disciplina 
como campos de saberes, áreas de estudos e conjuntos de problemas a serem 
investigados, que inter-relacionam aspectos das disciplinas tradicionais e outros sequer 
pensados tradicionalmente. 
 
 

Nesse contexto, a perspectiva integrada de enfoques curriculares está alicerçada sob 
uma concepção de interdisciplinaridade. Como bem alerta Morin (2000, p.131) “O 
parcelamento e a compartimentação dos saberes impedem apreender o que está tecido junto”. 
Assim, abordamos uma concepção de currículo integrado que valoriza as disciplinas individuais 
e suas interrelações.  

Contribuindo com esta análise, Lopes e Macedo (2011, p.131) destacam que, “defender 
a interdisciplinaridade pressupõe considerar a organização disciplinar e, ao mesmo tempo, 
conceber formas de inter-relacionar as disciplinas a partir de problemas e temas comuns 
situados nas disciplinas de referência”. Com isto, precisamos desenvolver estratégias que 
auxiliem na superação das concepções dicotômicas e compartimentadas, mesmo considerando 
que a organização curricular em disciplinas tem predomínio histórico no conhecimento escolar, 
porém não se caracteriza como impedimento à integração e às novas arquiteturas curriculares.  

Ainda sobre a fragmentação do currículo, enfatiza Morin (2000, p. 43): “a inteligência 
parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva e reducionista rompe o complexo do 
mundo em fragmentos disjuntos, fraciona os problemas, separa o que está unido, torna 
unidimensional o multidimensional”.  Logo, a severa disciplinaridade curricular muitas vezes 
dificulta as atitudes interdisciplinares, afastando os discentes do mundo concreto e provocando 
desinteresse aos objetos de estudos. Nessa direção, vejamos a afirmação de Santomé (1998, 
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p.112), ao definir o currículo integrado: 
 

A denominação de currículo integrado pode resolver a dicotomia e/ou o debate 
colocado na hora de optar por uma denominação do currículo que por sua vez integre 
os argumentos que justificam a globalização e os que procedem da análise de defesa 
de maior parcela de interdisciplinaridade no conhecimento e da mobilização das inter-
relações sociais e políticas.  A isso me permito agregar a possibilidade de pensar um 
currículo que leve em consideração os sujeitos para os quais se volta, considerando 
suas vivências pessoais, sociais, culturais e, no nosso caso específico, de trabalho. 
 

Destacamos a necessidade de desenvolvermos uma educação para além dos conteúdos 
escolares, que problematize o passado com as devidas mediações dialéticas do presente e junto 
a elas a construção de uma perspectiva de futuro, que visa a construção de uma sociedade justa. 
Pistrak nos mostra que: 

 
O trabalho na escola, enquanto base da educação deve estar ligado ao trabalho social, 
à produção real, a uma atividade concreta socialmente útil, sem o que perderia seu 
valor essencial, seu aspecto social, reduzindo-se, de um lado, à aquisição de algumas 
normas técnicas, e, de outro, a procedimentos metodológicos capazes de ilustrar este 
ou aquele detalhe de um curso sistemático. Assim, o trabalho se tornaria anêmico, 
perderia sua base ideológica (PISTRAK, 2000, p.38). 
 

 

Nessa compreensão, o currículo integrado tem como base a utilização das necessidades 
e dos interesses dos alunos no percurso formativo, por meio de propostas democráticas, 
objetivando soluções no sentido de enfrentar e equacionar, em sala de aula, os problemas reais 
de seu cotidiano. Ainda nessa perspectiva, Frigotto (2005) problematiza a relevância da 
articulação entre o trabalho, a cultura e o conhecimento científico:  

O ensino médio, concebido como educação básica e articulado ao mundo do trabalho, 
da cultura e da ciência, passa constituir-se em direito social e subjetivo e, portanto, 
vinculado a todas as esferas e dimensões da vida. Trata-se de uma base para o 
entendimento crítico de como funciona e se constitui a sociedade humana em suas 
relações sociais e como funciona o mundo da natureza, da qual fazemos parte. Dominar 
no mais elevado nível de conhecimento estes dois âmbitos é condição prévia para 
construir sujeitos emancipados, criativos e leitores críticos da realidade onde vivem e 
com condições de agir sobre ela. Este domínio também é condição prévia para 
compreender e poder atuar com novas bases técnico-científicas do processo produtivo. 
(FRIGOTTO, 2005, p. 76) 
 
 

No contexto do currículo integrado, essa proposição visa superar a dicotomia presente 
no currículo disciplinar. Bernstein (1988, p.79) esclarece que o currículo do tipo “coleção” se 
expressa por meio de uma relação fechada, conteúdos claramente delimitados e separados 
entre si. Para esse autor, este tipo de currículo implica hierarquização e relações de poder e 
enquadramento pedagógico. Em contraponto, Bernstein (1988, p.97) propõe como forma de 
superação desse modelo, o currículo integrado, que caracteriza-se por uma relação aberta e 
dialógica dos conteúdos entre si. Na proposta do currículo integrado, quando acontece a 
interação “[...] há uma troca e um equilíbrio na relação pedagógica” (BERNSTEIN, 1996, p. 96). 
Em outras palavras, deve ser entendido como a flexibilização da força da fronteira entre o que 
pode ou não ser transmitido numa relação pedagógica. Quando pensamos nessa flexibilização 
das fronteiras do conhecimento, por meio do currículo em códigos integrados, encontramos 
inúmeras vantagens. Para Lopes (2011, p. 139), 

 
[...] Estes seriam capazes de, a partir do abrandamento dos enquadramentos e das 
classificações, conferir maior iniciativa aos professores e alunos, maior integração dos 
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saberes escolares com os saberes dos cotidianos dos alunos, de maneira a combater a 
visão hierárquica e dogmática do conhecimento escolar alteraria relações de poder na 
escola, com implicações sócias claras. (LOPES, 2011, p.139). 
 
 

Concordamos com a análise de Lopes ao buscar fazer a conexão entre integração e 
disciplinaridade, usualmente representados como polos excludentes que não se implicam 
mutualmente. Entendemos ser possível, por intermédio da modalidade de organização 
curricular integrada, modificar as práticas escolares e, nesse sentido, auxiliar na diminuição do 
insucesso escolar. Desse modo, confirma-se a afirmação de Santomé (1998, p.27) 

 
O currículo integrado converte-se assim em uma categoria “guarda-chuva” capaz de 
agrupar uma ampla variedade de práticas educacionais desenvolvidas nas salas de aula, 
e é um exemplo significativo do interesse em analisar a forma mais apropriada de 
contribuir para melhorar os processos de ensino e aprendizagem.  
 

Segundo essas compreensões teóricas, deixa de fazer sentido a separação usual entre 
organização disciplinar e organização integrada como polos excludentes. Para isto, é preciso 
questionar o currículo disciplinar e defender o currículo integrado. Assim, a integração curricular 
e o currículo por disciplinas, necessariamente não se configuram como polos excludentes, mas, 
sim, um caminho possível na tentativa de superar as fronteiras invisíveis presentes nas 
disciplinas em prol de conhecimentos culturais e interdisciplinares essenciais na formação de 
cidadãos crítico-reflexivos, que estão inseridos num mundo social que não está 
compartimentado em áreas de saber. Frigotto (1995, p. 44) considera, 

 
[...] Perceberemos que não há contradição entre a necessidade de delimitação nas 
ciências sociais na construção dos seus objetos e problemáticas e o caráter unitário do 
conhecimento. E o conhecimento do social tem um caráter unitário porque os homens 
ao produzirem sua existência mediante as diversas relações e práticas sociais o fazem 
enquanto uma unidade que engendra dimensões biológicas, psíquicas, intelectuais, 
culturais, estéticas, etc. Se do ponto de vista da investigação podemos delimitar uma 
destas dimensões não podemos perder de vista que para que sua compreensão seja 
adequada é preciso analisa-la na sua necessária relação com as demais dimensões. 
 

Segundo o exposto, fazem-se necessárias as linhas delimitadoras que regem a 
construção dos objetos e das problemáticas do conhecimento. Porém, o caráter unitário do 
conhecimento reivindica uma inter-relação com as demais dimensões presentes no seu escopo. 
Portanto, a unidade do conhecimento deve ser um princípio diretor no estabelecimento dos 
diferentes currículos. 

 
3 PROJETOS DE TRABALHO: UMA PERSPECTIVA RELACIONAL E GLOBAL DA CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO 
 
 

Parece-nos clara a necessidade de realizar uma conexão entre teoria e prática na escola, 
visando o enfoque globalizador dos conteúdos por parte do aluno (ZABALA, 2002). Diante disso, 
os projetos de trabalho ou a organização curricular por projetos de trabalho apresenta-se como 
uma possibilidade de superação das lógicas de fragmentação e como uma expressão do 
currículo integrado que tem como um de seus objetivos ressignificar os espaços de 
aprendizagens. Tais espaços são ainda ambientes de aprendizagens muito transmissores.  

Esse processo formativo que se fundamenta nos projetos de trabalho traz uma visão 
mais reflexiva, trabalhando-se com os sujeitos na sua atividade, tornando-os mais ativos e 
participantes, problematizando não apenas questões pedagógicas, mas sim questões 
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sociopolíticas da educação.  
Entendendo a necessidade de ampliar a compreensão da organização curricular a partir 

de projetos de trabalho, é imprescindível explicitar as bases teóricas que os fundamentam. 
Nesse caso, destacamos o deslocamento do foco de atenção do método conteudista e 
disciplinar, que fragmenta e isola as disciplinas, para uma proposta que prioriza a integração 
dos componentes curriculares, oferecendo uma visão global para um determinado fenômeno. 

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

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

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

Em continuidade a perspectiva dos projetos de trabalho, nos dizem Hernandéz e Ventura 
(1998, p.61), 

A proposta que inspira os Projetos de trabalho está vinculada à perspectiva do 
conhecimento globalizado e relacional [...]. Essa modalidade de articulação dos 
conhecimentos escolares é uma forma de organizar a atividade de ensino e 
aprendizagem, que implica considerar que tais conhecimentos não se ordenam para 
sua compreensão de uma forma rígida, nem em função de algumas referências 
disciplinares preestabelecidas ou de uma homogeneização dos alunos. A função do 
projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos 
escolares em relação a: 1) o tratamento da informação, e 2) a relação entre os 
diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a 
construção de seus conhecimentos, a transformação da informação procedente dos 
diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Portanto, os projetos devem ser concebidos como possibilidades diversificadas na 
tentativa de superar a tradição positivista. Daí as grandes contribuições dos projetos de trabalho 
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na perspectiva global de construção de conhecimentos.  
 

4 REFLEXÕES FINAIS 
 

Diante de todas as reflexões levantadas no decorrer deste artigo, frisamos que este 
trabalho contribui para a compreensão das lógicas de fragmentação que estão presentes na 
organização dos conhecimentos escolares, expressadas na excessiva divisão das matérias e num 
corpo cada vez mais fechado de “especialidades” disciplinares que ampliam o grau de 
manutenção de fronteiras entre os conteúdos. O resultado desse processo é uma seleção ou 
uma distribuição na organização curricular que opera sob forte lógica disciplinar.  

Por meio dos aportes teóricas evidenciadas pela revisão de literatura foi possível 
depreender o currículo integrado como uma proposta que materializa e respeita a unidade do 
conhecimento e a promoção de mecanismos de inter-relação que devem existir entre as 
diferentes disciplinas e formas de conhecimento nas instituições escolares. 

Foi também possível verificar que a organização do conhecimento escolar que envolve 
à redução do nível de classificação associa-se um currículo denominado código integrado 
(LOPES, 2011, p.139). 

Os estudos mostraram que os códigos integrados colocam as disciplinas e cursos isolados 
numa perspectiva relacional, de tal modo que saberes escolares se relacionam com os saberes 
cotidianos dos alunos, combatendo, assim, a visão hierárquica e classificatório do 
conhecimento. Assim, a concepção de currículo integrado é capaz de respeitar a unidade do 
conhecimento e oferecer caminhos para a superação das lógicas de fragmentação tão presentes 
na organização dos conteúdos. Esta proposta reconhece, ainda, a necessidade de uma formação 
geral, técnica e política, tendo o trabalho como princípio educativo. 

Reiteramos ainda que os projetos de trabalho são capazes de flexibilizar as fronteiras 
dos conhecimentos e superar as lógicas de fragmentação tão presentes nos currículos escolares. 
A pesquisa também evidenciou a importância dos projetos de trabalho na perspectiva global de 
construção de conhecimentos. 

A integração curricular é objetivo fundamental desse tipo de projeto, uma vez que visa 
a superação da forma rígida de enquadrar os conteúdos. Portanto, a proposição inspiradora dos 
projetos de trabalho se vincula à perspectiva relacional e globalizada dos conhecimentos, tendo 
em vista a totalidade dos conhecimentos. 
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MARCOS CONCEITUAIS E LEGAIS E OS DILEMAS ENFRENTADOS PELA JUVENTUDE EM BUSCA 
DE TRABALHO E EDUCAÇÃO 

 
Márcio Adriano de Azevedo60 

Yossonale Viana Alves61 
 
RESUMO: Propomo-nos a analisar, nesta comunicação, a educação, o trabalho e a juventude 
como base para compreender a educação profissional, apresentando os marcos conceituais e 
legais, para nesses identificar os dilemas enfrentados para resgatar a relação histórica e dialética 
da formação dos jovens para o trabalho, ante os desafios e impedimentos concretos 
materializados de forma indiscriminada na educação dual brasileira pelas contendas postas a 
esses sujeitos. Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica e documental na qual fazemos 
por meio de uma abordagem histórico-crítica uma análise das relações entre educação, trabalho 
e juventude tendo como referentes autores que discutem as implicações dessas relações, bem 
como documentos que legitimam as políticas direcionadas para a juventude no Brasil. 
Consideramos que a reestruturação econômica proporcionada pela transformação tecnológica 
redefiniu de forma constante e perene as demandas do mercado por especializações baseadas 
no componente saber. Isso produziu impactos na carreira profissional dos trabalhadores, 
especialmente dos jovens mais vulneráveis que foram os mais afetados pelas reestruturações 
econômicas e pela dinâmica do mercado de trabalho o que produziu um sentimento relacionado 
ao medo de ser um sobrante nesse mercado. Essa constatação nos convida a refletir sobre a 
natureza do trabalho e da educação para os jovens da classe trabalhadora, pois além da 
tradicional educação profissional para a produção fabril de bens físicos, a sociedade capitalista 
se apoia atualmente na produção de bens imateriais, como informação e conhecimento o que 
torna as dinâmicas produtivas complexas e diversificadas, demandando novos perfis de 
profissionais, cuja criatividade e capacidade de adaptação superam o conhecimento 
operacional, instrumental e especializado. O mercado de trabalho envolve mais e mais a 
necessidade de articular ideias, inovar, produzir e gerenciar conteúdos o que exige uma 
educação emancipatória e integral. Destarte, a educação diante das mudanças econômicas 
deveria assumir um caráter de responder às exigências do mundo do trabalho além de 
possibilitar a formação do jovem como cidadão.  
 
Palavras-chave: Educação Profissional; Trabalho; Educação; Juventude. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Propomo-nos a analisar, nesta comunicação, a educação, o trabalho e a juventude como 
base para compreender a educação profissional, apresentando os marcos conceituais e legais, 
para nesses identificar os dilemas enfrentados para resgatar a relação histórica e dialética da 
formação dos jovens para o trabalho, ante os desafios e impedimentos concretos materializados 
de forma indiscriminada na educação dual brasileira pelas contendas postas a esses sujeitos.  

                                                           
60 Pós-Doutor em Sociologia da Educação pela Universidade do Minho/Portugal. Doutor em Educação pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN.  Mestrado em Educação pela UFRN. Especialista em Processos 
Educacionais pela UFRN e graduado em Pedagogia pela UFRN. É professor no Mestrado Acadêmico do Programa 
de Pós-Graduação em Educação Profissional pelo IFRN. E-mail: marcio.azevedo@ifrn.edu.br   
61 Advogada. Pós-Graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Aluna do Programa de Mestrado em 
Educação Profissional, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 
PPGEP/IFRN. E-mail: sonalealves@hotmail.com 
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Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica e documental na qual fazemos por 
meio de uma abordagem histórico-crítica uma análise das relações entre educação, trabalho e 
juventude tendo como referentes autores que discutem as implicações dessas relações, bem 
como documentos que legitimam as políticas direcionadas para a juventude no Brasil. 

Consideramos que a reestruturação econômica proporcionada pela transformação 
tecnológica redefiniu de forma constante e perene as demandas do mercado por especializações 
baseadas no componente saber. Isso produziu impactos na carreira profissional dos 
trabalhadores, especialmente dos jovens mais vulneráveis que foram os mais afetados pelas 
reestruturações econômicas e pela dinâmica do mercado de trabalho o que produziu um 
sentimento relacionado ao medo de ser um sobrante nesse mercado.  

Essa constatação nos convida a refletir sobre a natureza do trabalho e da educação para 
os jovens da classe trabalhadora, pois além da tradicional educação profissional para a produção 
fabril de bens físicos, a sociedade capitalista se apoia atualmente na produção de bens 
imateriais, como informação e conhecimento o que torna as dinâmicas produtivas complexas e 
diversificadas, demandando novos perfis de profissionais, cuja criatividade e capacidade de 
adaptação superam o conhecimento operacional, instrumental e especializado.  

O mercado de trabalho envolve mais e mais a necessidade de articular ideias, inovar, 
produzir e gerenciar conteúdos o que exige uma educação emancipatória e integral.  

Destarte, a educação diante das mudanças econômicas deveria assumir um caráter de 
responder às exigências do mundo do trabalho além de possibilitar a formação do jovem como 
cidadão.  

 
2 EDUCAÇÃO, TRABALHO E JUVENTUDE: MARCOS CONCEITUAIS E LEGAIS 
 

As relações entre educação, trabalho e juventude são extremamente complexas e têm 
suscitado múltiplas e diferenciadas interpretações no plano social, econômico, político e 
cultural. Assim, a associação entre educação e trabalho pode ser vista sob a ótica da educação 
unitária, formulada por Gramsci (2001), em sua obra, Cadernos do Cárcere62, com a ideia de 
sólida preparação técnico-científica, integrada a uma base humanista e de cultura geral, tem 
como perspectiva a luta pela igualdade social, ou seja, da crítica ao fato de o Estado ser fundado 
na lógica do capital dependente63. 

A proposta de Gramsci para uma escola unitária que promova a maturidade intelectual 
está diretamente associada ao seu posicionamento político claramente comprometido com a 
classe trabalhadora. Gramsci apresentou este desafio: construir uma verdadeira “escola 
unitária”, incumbida da “[...] tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los 
levado a um certo grau de maturidade e capacidade, à criação intelectual e prática e a uma certa 
autonomia na orientação e na iniciativa” (GRAMSCI, 2001, p. 121). 

As ponderações de Gramsci (2001) permitiram compreender a importância que avocou 
a escola, a partir do final do século XIX, tendo em vista que se tornou uma das maiores 

                                                           
62 Os Cadernos do Cárcere são um conjunto de 29 cadernos de tipo escolar escritos por Antonio Gramsci (filósofo 
marxista, jornalista, crítico literário e político italiano) no período em que esteve prisioneiro na Itália, entre 1926 e 
1937. Na verdade, os Cadernos começaram a ser redigidos em fevereiro de 1929, no cárcere de Turi, pouco depois 
de Gramsci ter obtido autorização para estudar e escrever. 
63 O capitalismo dependente, em Florestan, é uma economia de mercado capitalista constituída para operar, 
estrutural e dinamicamente, coo uma entidade especializada, ao nível da integração do mercado capitalista 
mundial, como uma entidade subsidiária e dependente, ao nível das aplicações reprodutivas do excedente 
econômico das sociedades desenvolvidas, e, como uma entidade tributária, ao nível do ciclo de apropriação 
internacional, no qual ela aparece como uma fonte de incrementação ou de multiplicação do excedente econômico 
das economias capitalistas hegemônicas (FERNANDES, 1968, apud CARDOSO, 2005). 
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organizações que movimentam o conteúdo ideológico e ético da sociedade civil e política. Nessa 
obra, o autor resgata a dimensão ontológica na qual Marx considerava o ser no processo de sua 
incessante busca por satisfazer suas necessidades humanas e imediatas que encontrava no 
processo de trabalho, a única forma de humanizar-se, de sobreviver às intempéries da natureza 
e dominá-la. Notemos que, 

 
[...] o primeiro pressuposto de toda história humana é naturalmente a existência de 
indivíduos humanos vivos. O primeiro fato a constatar é, pois, a organização corporal 
destes indivíduos e, por meio disto, sua relação dada com o resto da natureza. [...] Tal 
como os indivíduos manifestam sua vida, assim são eles. O que eles são coincide, 
portanto, com sua produção, tanto com o que produzem, como com o modo como 
produzem. O que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua 
produção. (MARX; ENGELS, 1986, p. 27-28).  

 
Conforme o pensamento gramsciano, a educação é um processo contínuo e a escola uma 

via fundamental para sua realização na perspectiva humana considerando a disciplina no agir, 
lugar onde o indivíduo aprende à medida que faz escolhas. Essa capacidade de seleção modifica 
e transforma as coisas. Assim, a educação, entendida como processo de formação do homem 
na sociedade, se faz no processo de convivência social, instruindo-se e aprendendo, não só na 
escola, mas, sobretudo, na vida.  

Frigotto (2005) mostra que a educação tem um papel fundamental para a evolução do 
capitalismo, porque promove desigualdades entre as nações e grupos sociais. Essa 
materialização acontece em sociedades que promovem uma educação dual, entendida como 
formação para as classes privilegiadas de um lado e para as não beneficiadas de outro. Em 
sociedades como a brasileira, a promoção das desigualdades é reforçada, dentre outras formas, 
por meio da educação profissional, que incute nos estudantes a ideia de que para eles 
conseguirem um emprego, precisam se tornar cidadãos produtivos, adaptados, adestrados e 
treinados. Assim, a formação é abalizada pelo viés economicista, fragmentário e tecnicista.  

O autor alerta sobre a necessidade de se fazer a crítica à relação hegemônica entre 
trabalho e educação para definir qual é a perspectiva contra hegemônica a ser seguida. Na 
relação entre trabalho e educação, o autor explica, que é preciso ter cuidado com o conceito de 
trabalho como princípio educativo. Acrescenta que, muitas vezes, o trabalho como princípio 
educativo foi tomado como metodologia no sentido do aprender fazendo, o que, segundo o 
pesquisador, embora não seja desprezível, reduz muito o sentido do princípio educativo do 
trabalho na forma como é conceituado por Gramsci (2001). 

Entendendo a relação da educação como capital que potencializa o trabalho, esta, foi 
instituída para tentar resolver os problemas e as crises criadas pela burguesia, mas que é incapaz 
de superá-las. Nesse sentido, Saviani (1996) aduz que a escola é ao mesmo tempo desvalorizada 
e hipertrofiada, e também ampliada e esvaziada, porque a partir do momento em que a 
humanidade é dividida em classes, instituiu-se a escola, com essa divisão, colocando as pessoas 
em posições antagônicas, poucas de uma classe que explora e domina e, muitas de uma classe 
que é explorada e dominada. Mas, a escola que é defendida pela sociedade burguesa – aquela 
universal, gratuita, obrigatória, e para todos – torna-se contraditória, porque se destina às elites, 
tendo o trabalho intelectual como a base de sua formação. A escola destinada aos segmentos 
pobres da população, apenas se limita à escolaridade básica, com o objetivo de promover 
algumas habilidades e competências básicas de formação profissional.  
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Atualmente a relação predominante entre trabalho e educação, desconstrói o que a 
própria burguesia construiu, com a ideia de competência64. Não se trabalha mais qualificação, 
se trabalha competência, porque qualificação está vinculada a um tempo histórico, a direitos e 
a sindicatos que zelam por esses direitos. A ideia é ser um trabalhador com qualidade total, que 
produza no menor espaço de tempo, com qualidade, com o menor custo. Não compete a ele 
discutir nem o processo, nem a política, apenas fazer bem feito o que se diz para fazer. 
(FRIGOTTO, 2005). 

Percebemos que o capital tende a buscar novas formas de gerenciamento da produção, 
como mecanismos de aumento das taxas de acumulação. Para isso, é exigido dos trabalhadores 
novos comportamentos e atitudes no que diz respeito ao seu maior envolvimento com o 
processo produtivo. Todavia, questiona-se até que ponto as novas formas de produção de 
mercadorias exigem uma maior qualificação dos trabalhadores? A que custo? 

É imprescindível o entendimento do trabalho como elemento estruturante da sociedade 
para a apreensão das tendências em curso, entre essas o processo intelectual do trabalho fabril, 
que tem demandado uma maior qualificação profissional e ao mesmo tempo tem provocado a 
desqualificação das classes que vivem do trabalho. 

A educação, no Brasil, historicamente esteve ligada às constantes às transformações 
econômicas, políticas e culturais da sociedade. Decorre, sobretudo, de sua proximidade com a 
vida profissional das pessoas, fortemente relacionada aos acontecimentos mundiais que 
interferem e modificam as formas de organização da produção e, consequentemente, do modo 
de vida da população. Desse modo, é possível traçar um paralelo entre relevantes fatos 
históricos da sociedade capitalista e as principais reformas educacionais do fim do século XX, 
desenvolvidas na tentativa de adaptar o processo escolar às demandas do desenvolvimento do 
capitalismo, em particular à luz da ideologia neoliberal, a qual se tornou materializada na 
educação a partir dos anos de 1990, com as diversas reforma educativa no setor público, como 
mostram Silva e Azevedo (2012)65. Na educação, em particular, 

 
[...] Apesar de os acordos enfatizarem a educação em um contexto mais amplo, as 
atenções para as ações da reforma educativa voltaram-se à Educação Básica e, no 
Brasil, especificamente, ao Ensino Fundamental. As diversas estratégias, programas e 
projetos que empunhavam as reformas educativas, a partir dos anos de 1990, 
concentraram-se em quatro eixos: a) gestão; b) qualidade e equidade; c) 
profissionalização docente; d) financiamento [...] (SILVA; AZEVEDO, 2012, p. 257). 

 
Libâneo (2005) aduz que a globalização pode designar “[...] uma gama de fatores 

econômicos, sociais, políticos e culturais que expressam o espírito da época e a etapa de 

                                                           
64 No que se refere ao conceito de competência, Oliveira (2003), baseado numa definição expressa no Dicionário 
Larousse, define-a como sendo o “conjunto de conhecimentos, qualidades, capacidades e aptidões que habilitam 
para a discussão, a consulta, a decisão de tudo que concerne seu ofício”, destacando que tal conceito não pode ser 
separado de sua dimensão prática (OLIVEIRA, 2003, p. 37). 
65 “[...] na América Latina giraram em torno de três eixos: a) O desmantelamento do setor público, que, indo de 

encontro às tendências dos países do primeiro mundo, apresentou uma enorme ineficiência de gestão, 

fragmentando as suas ações governamentais a programas de governos inconsistentes e assistencialistas; [...] b) As 

condições desfavoráveis de competitividade e crescimento dos Estados, provocadas pela abertura, liberação e 

desregulação sem precedentes para empresas e mercados mais fortes; [...] c) Os desajustes sociais, consequência 

do descaso governamental dos Estados com relação a áreas críticas de sua competência. [...] De um lado, a 

dificuldade de implementação de políticas sociais consistentes e, de outro, a negligência ao propor e/ou efetivar a 

sua política econômica, sem consistência, o que gerou a desconfiança dos mercados credores” (SILVA; AZEVEDO, 

2012, p. 253). 
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desenvolvimento do capitalismo em que o mundo se encontra” (LIBÂNEO, 2005, p. 51). O autor 
avança em sua análise, afirmando que, embora o termo globalização possa sugerir a ideia de 
inclusão de todos os países e de todas as pessoas, com acessibilidade a mercadorias e serviços, 
geralmente não é isso o que ocorre. A globalização rompe fronteiras, acirra a competitividade 
entre os países e enfraquece governos, apregoando a minimização do Estado, como instrumento 
de equalização, e resulta na perda da identidade nacional (LIBÂNEO, 2005). 

Os acontecimentos mundiais repercutem na educação escolar de várias maneiras, 
modificando os objetivos e as prioridades da escola, estabelecendo finalidades mais compatíveis 
com os interesses de mercado. E [...] “as reformas educativas executadas em vários países do 
mundo europeu e americano, nos últimos 20 anos, coincidem com a reposição do sistema 
capitalista mundial” (LIBÂNEO, 2005, p. 33). Sendo assim, é possível constatar que a forma como 
se organiza a produção, em cada época, decorre, sobretudo, dos avanços tecnológicos, que 
correspondem a uma fase do desenvolvimento do capitalismo.  

Para Antunes (2010) as mudanças recentes no mundo do trabalho são intensas e atingem 
diretamente a classe que vive do trabalho no que diz respeito a sua materialidade, bem como 
sua subjetividade. Estas mudanças promoveram algumas tendências, a destacar: a emergência 
de formas desregulamentadas de trabalho, acarretando redução do conjunto de trabalhadores 
estáveis; o surgimento de um novo proletariado fabril (os terceirizados, subcontratados, part-
time, entre outros); e a exclusão de jovens com idade de ingresso no mercado de trabalho, que 
sem perspectivas de emprego acabam, muitas vezes, inserindo-se em trabalhos precarizados ou 
mesmo fazendo parte da parcela cada vez mais numerosa de desempregados. 

Estes aspectos que vem minando os sentidos do trabalho aparecem para a sociedade, 
em geral, mascarados sob o discurso das novas formas de gestão do trabalho, o qual 
compreende, para além de vínculos e condições de trabalho precárias, discursos que sustentam 
e velam a exploração dos trabalhadores, ao permitir uma “[...] inserção mais participativa na 
organização, deixando de ocupar o lugar de meros executores de tarefas predeterminadas para 
se tornarem ‘colaboradores’, de quem se espera opiniões e sugestões” (BERNARDO, 2009, p.19). 

O contexto de precarização do trabalho em que se vive hoje representa a face mais 
perversa da crise do capital, ao passo que tem destituído direitos dos trabalhadores 
cotidianamente, fragilizando suas lutas e organizações, aprofundado as desigualdades. 

Em meio às discussões acerca de educação e ao trabalho nas sociedades capitalistas 
observam-se visões múltiplas da sociedade sobre os jovens nesse universo de relações. Essas 
visões, muitas vezes se contradizem, se complementam e se sobrepõem. Os jovens, em certo 
momento, são vistos como provocadores de problemas que necessitam ser enfrentados; noutro, 
um segmento vulnerável que precisa ser velado. Coexiste a ideia de juventude como fase 
transitória, como espera da vida adulta ou parte fundamental da trajetória de vida.  

Em uma sociedade marcada por grandes desigualdades econômicas e sociais, a condição 
juvenil deve ser versada de forma diversa. As desigualdades, por sua vez, se expressam de 
diferentes maneiras. Além dos aspectos de cor, raça, gênero, idade, orientação sexual que 
afetam a juventude como reflexo do quadro de disparidades, destacam-se, ainda, os impactos 
dessas condições na redução das oportunidades de desenvolvimento dos jovens, tais como a 
falta de acesso a bens e serviços básicos (saúde, educação, cultura, lazer, etc), além da 
famigerada exposição à violência e condições de vulnerabilidade.  

Ante multiplicidade de definições, explicações, contendas, dentre outras, que moldam o 
conceito de juventude, é comum a reivindicação do uso do termo juventudes, que anuncia a 
necessidade de construir significados que ponderem a disparidade de maneiras de viver e 
perceber a condição juvenil, que incorporem a diversidade da realidade dos jovens e se formem 
a partir das dimensões individuais, sociais, culturais, políticas e econômicas. 
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Os diversos entendimentos sobre juventude têm impacto considerável na formulação 
das políticas públicas. Os significados atribuídos a um conceito constituem e delimitam 
socialmente o problema que as políticas públicas devem dar respostas, assim como o leque de 
possíveis alternativas e instabilidades. 

Assim, falar sobre políticas para a juventude é algo atual no Brasil, ainda que possam ser 
identificadas iniciativas dirigidas a esse segmento desde meados de 1938, com a criação da 
Organização Nacional da Juventude66. É somente a partir do final da década de 1990, e mais 
acentuadamente nos últimos anos de 2000, que a temática se firma como um problema político 
central, transformando-se em pauta relevante da sociedade e de ações governamentais.  

Consoante Souza (2006):  
 

O marco inicial do discurso dos organismos internacionais sobre a juventude pode ser 
localizado, no entanto, no ano anterior: 1985, declarado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) como o “Ano Internacional da Juventude: Participação, Desenvolvimento 
e Paz” (Resolução 34/151 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 1979). Os temas 
principais do discurso já estavam presentes na Resolução da Assembleia Geral, de 
novembro de 1985, que recomendava aos governos, órgãos das Nações Unidas e 
organizações não governamentais, em particular as organizações juvenis, que se 
esforçassem em aplicar as então firmadas “diretrizes para a planificação de novas 
medidas e adoção de medidas complementares adequadas na esfera da juventude”. 
(SOUZA, 2006, p.68) 

 
Nesse sentido, é inegável o papel dos movimentos sociais na conquista das liberdades 

democráticas e garantias universais de direitos na década de 198067, contribuindo para a 
construção de uma nova noção de cidadania no Brasil. A promulgação da Constituição Federal 
de 1988 (CF/88), apresenta novos protagonistas da vida social, fortalecendo o papel da 
sociedade civil na formulação de políticas públicas e no controle social.  

Nos últimos quinze anos o número de programas e projetos federais voltados para a 
juventude aumentou expressivamente.  No período entre 1995 e 2003, o número saltou de três 
para trinta e três iniciativas (SPOSITO; CARRANO, 2003). Quanto aos conteúdos e focos das 
políticas, também é observada uma mudança expressiva, que visou o jovem infrator, o esportista 
e o trabalhador, e principalmente fomentando o ensino profissionalizante. 

A partir da década de 1990 novas dinâmicas passam a influir sobre a construção da 
agenda da juventude. Pode-se observar cada vez mais políticas e iniciativas que vão além das 
lógicas do controle social, prevenção de delito e inserção laboral, incorporando respostas mais 
amplas às questões da juventude, como o direito e o incentivo à participação política e social, à 
autonomia, ao direito à cultura, ao espaço público e ao meio ambiente. Tais aspectos, apontam 
para a importância da inclusão do enfoque de desenvolvimento integral nas políticas de 
juventude ou outras políticas que afetem os jovens. 

Nesse panorama, a juventude começa a se configurar como maior atenção nas políticas 
públicas. A Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do 

                                                           
66 Instituição de âmbito nacional e caráter paramilitar criada durante a Era Vargas, determinava que todas as 
instituições de educação cívica, moral e física existentes no país deveriam se incorporar e subordinar à organização. 
Esse projeto, porém, foi duramente combatido em razão de seu caráter excessivamente disciplinador e militar. Foi 
sucessivamente reformulado, mantendo-se até 1945 apenas como um movimento de caráter cívico, voltado para 
o culto dos símbolos nacionais. 
67 Fim dos anos 1970 e começo da década de 1980: Com o fim da ditadura civil-militar, o movimento estudantil 
voltou às ruas para defender suas bandeiras históricas e a consolidação da democracia no país. Em 1984, a União 
Nacional dos Estudantes, participou ativamente da campanha das “Diretas Já”, com manifestações e intervenções 
nos principais comícios populares daquele período. 
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Adolescente (ECA), é um marco nesse processo de reconhecimento das crianças e de uma 
parcela dos adolescentes como sujeitos de direito e de demandas políticas.  

Em, em 1993, com a aprovação da Lei n. 8.742, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 
posteriormente materializada na Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), 
estabeleceu-se a criação do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social, o qual 
constitui também ações na área da adolescência e da juventude como segmento social 
vulnerável.  

Entre 1990 e 2004, iniciativas pontuais começam a colocar a juventude como pauta da 
ação do Estado brasileiro, tendo o debate sobre as políticas públicas obtido alcance nacional, 
com a realização da Semana Nacional da Juventude pela Câmara dos Deputados, com a 
elaboração de um relatório preliminar da Comissão Especial de Políticas Públicas para Juventude 
(Cejuvent)68, destinada a acompanhar e a estudar propostas para o segmento, bem como a 
criação de um grupo interministerial encarregado das políticas para a juventude. Em 2004, criou-
se o Grupo de Trabalho Interministerial69, que mapeou e diagnosticou ações governamentais 
voltadas para a juventude e propôs metas interministeriais para o segmento.  

O ano de 2005 foi significativo para a consolidação de ações governamentais para 
juventude, com a criação da Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Secretaria-Geral da 
Presidência da República, com o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), composto pelo 
governo e pela sociedade civil. E tinha entre suas atribuições formular e propor diretrizes 
voltadas para as políticas de juventude.  

Adite-se que uma das primeiras políticas formuladas foi o Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens (ProJovem), através da Lei n. 11.129, de 30 de junho de 2005, cujo o objetivo era 
proporcionar a formação integral dos jovens, por meio da associação entre formação básica, 
qualificação profissional e estímulo à participação cidadã.  

A realização das Conferências Nacionais de Juventude, em 2008 e 2011, resultaram em 
diálogos entre municípios e estados brasileiros, culminando com a consolidação da dimensão 
legal da política de juventude, por meio da aprovação do Estatuto da Juventude, por meio da Lei 
n. 12.852, de 05 de agosto de 2013. O Estatuto da Juventude contém os princípios e as diretrizes 
para o Poder Público criar e organizar políticas para jovens entre 15 e 29 anos, especialmente, 
quando estatui o direito à educação e à profissionalização, ao trabalho e à renda.  

Este regulamento preceitua que todo jovem tem direito à educação de qualidade, em 
todos os seus níveis, adaptado às necessidades e especificidades. A educação básica é 
obrigatória e deve ser oferecida gratuitamente a todos, inclusive para aqueles que não tiveram 
acesso na idade adequada conforme nossa Carta Magna.  

A educação básica de qualidade também é um direito garantido pelo Estatuto. O jovem 
tem direito, também, às educações profissional e tecnológica. Define o estatuto que as escolas 
e universidades devem formular e implantar medidas de democratização do acesso e 
permanência, inclusive programas de assistência estudantil, ação afirmativa e inclusão social.  

O Estatuto da Juventude define também como deve se dar a ação do poder público para 
garantir ao jovem a profissionalização, o trabalho e a renda, além da oferta de empregos 
compatível com horário de trabalho e estudo, e prevenção contra exploração do trabalho 
juvenil. Para adolescentes com idade entre 15 e 18 anos, vale o disposto no ECA, e em leis 
específicas. Ressalta a importância de políticas afirmativas e da expansão desta ao ensino 
superior em instituições públicas, financiamento e assistência estudantil, bolsas de estudo e o 

                                                           
68 Comissão Especial destinada a acompanhar e estudar as propostas de políticas públicas para juventude. 
69 Decreto de 20 de outubro de 2003: Institui Grupo de Trabalho Interministerial encarregado de analisar a situação 
atual e apresentar plano de ação visando a reestruturação, desenvolvimento e democratização das Instituições 
Federais de Ensino Superior - IFES. 
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transporte escolar. Também são destacadas as necessidades dos jovens negros, do campo, 
indígenas e com deficiência física e mental. É garantida a liberdade de organização dos 
estudantes e a sua participação efetiva para a gestão democrática das escolas e universidades. 

No âmbito local70 e regional71, também encontramos avanços e desafios no que se refere 
às políticas de juventude. Assim como, no âmbito federal, as últimas décadas foram marcadas 
pela formulação de políticas focado na implantação de projetos e programas de juventude e 
espaços de participação institucional abertos à participação juvenil. Entretanto, os municípios 
brasileiros dependem de verbas das políticas federais, pois sem elas, impossibilita a autonomia 
na formulação dos projetos públicos. 

Parte considerável dos programas previstos pelas políticas nacionais se concretiza no 
âmbito local, que, por sua vez, é o interlocutor que tem maior proximidade com movimentos 
sociais e organizações não governamentais, na medida em que apresenta condições propícias 
para iniciativas participativas e criativas, a exemplo do Projovem Adolescente72.  

O papel da juventude é cada vez mais reconhecido como de fundamental importância ao 
processo de desenvolvimento de qualquer país do mundo. A Organização das Nações Unidas 
deu exemplo disso ao eleger o ano de 2010 como o Ano Internacional da Juventude, com o 
objetivo de encorajar o diálogo e a compreensão entre gerações e estimular os jovens a 
promover o progresso com ênfase nas metas do desenvolvimento do milênio.  

Na Figura 1 apresentamos os avanços da agenda juvenil, no Brasil e no mundo, 
relacionamos alguns fatos que marcaram a Política Nacional de Juventude desde a sua criação, 
em 2005:  

 
Figura 1: MARCOS POLÍTICOS DA JUVENTUDE NO BRASIL (2005-2013) 

2005 Lançamento do Projovem 

2007 Lançamento do Projovem Integrado 

2007 Brasil sedia 1ª Reunião Especializada da Juventude do Mercosul 

2008 1ª Conferência Nacional de Juventude 

2008 1º Pacto pela Juventude 

2008 Brasil sedia 4ª sessão da Reunião Especializada da Juventude do Mercosul 

2009 Brasil sedia 2º Encontro de Parlamentares Ibero-Americanos de Juventude 

2010 Brasil assume presidência da Reunião Especializada da Juventude do Mercosul 

2010 2º Pacto pela Juventude 

2010 Aprovada a Projeto de Emenda Constitucional da Juventude 

2010 Ano Internacional da Juventude 

2010 Brasil sedia Pré-Conferência das Américas e Caribe 

2010 1ª Conferência Mundial de Juventude realizada no México 

2010 1ª Mostra do Projovem Urbano 

2010 Brasil passa a integrar a Organização Internacional da Juventude 

2010 Brasil assume Vice-presidência da Organização Internacional da Juventude na 15ª Conferência 
Ibero-Americana de  Ministros e Responsáveis de Juventude 

2011 Encontro de Alto Nível da Organização das Nações Unidas sobre a Juventude 

2011 Aprovação do Estatuto da Juventude pela Câmara Federal 

2011 2ª Conferência Nacional de Juventude 

                                                           
70A cidade de Natal/RN passou a contar com o Sistema Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (SISMUD). O 
SISMUD, instituído em abril de 2016, por meio da Lei n. 6.604, tem a finalidade de articular, integrar, organizar e 
coordenar as atividades relacionadas à prevenção de uso abusivo de substâncias entorpecentes, à atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes, bem como à repressão ao tráfico de drogas no âmbito de Natal/RN. 
71 Decreto Estadual n. 20.046, de 21 de setembro de 2007, instituiu o Comitê Estadual de Políticas Públicas 
Voltadas para a Juventude (Coejuv). É órgão permanente para gestão e monitoramento das políticas públicas do 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte para a juventude. 
72 O ProJovem Adolescente é um dos quatro eixos do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, lançado em 
setembro/2007 pela Presidência da República. 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/sejurn/DOC/DOC000000000087818.PDF
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2013 Sanção do Estatuto da Juventude pela presidenta Dilma Rousseff 

2013 Lançamento do Programa Estação Juventude 

2013 Lançamento do Plano Juventude Viva 

2013 Lançamento do Participatório 

2013 VI Bienal de Jovens Criadores da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

2013 Criação do Comitê Interministerial da Política de Juventude 

Fonte: Secretaria de Governo da Presidência da República do Brasil73. 
Elaboração: Autora 

 
Mesmo diante dos avanços das políticas descritas, as diversas noções sobre juventude se 

refletem nas ações governamentais, em parte, como ações pontuais difusas entre os ministérios 
que contemplam tanto modelos democráticos e participativos, inclusivos e de afirmação de 
direitos e autonomia dos jovens como modelos de tutela, assistenciais ou exclusivamente 
voltados para a capacitação do jovem para o mercado de trabalho, como os programas: Brasil 
Alfabetizado e o Programa de Integração de Educação Profissional ao Ensino Médio na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).  

As discussões sobre políticas de juventude devem incluir também aspectos relacionados 
à capacidade dos governos de incorporar a participação juvenil na proposição, elaboração e 
avaliação de políticas e programas. A criação de espaços participativos com capacidade de 
incidência nas políticas públicas é uma demanda recorrente da sociedade civil, mas a abertura à 
participação juvenil nos espaços participativos tradicionais é recente.  

Mais uma vez encontramos um terreno permeado por diversas concepções que pouco 
nos ajudam a entender as motivações e barreiras à participação social da juventude brasileira. 
Assumir os jovens como indiferentes ou esperar grande aderência da juventude às formas de 
participação política tradicionais, como partidos políticos ou espaços de participação 
institucionalizados, não agrega os elementos necessários para entender a complexidade das 
nuances da participação juvenil e seu papel na construção de uma sociedade democrática. Esses 
espaços tradicionais tendem a ser percebidos como muito distantes da realidade cotidiana dos 
jovens (RIBEIRO; LÂNES, 2006; SAFATLE, 2012). 

Assim como falamos de juventudes no plural, a participação juvenil também se expressa 
de diversas maneiras, seja através da participação institucional em conselhos e fóruns 
promovidos pelo poder público local ou nacional, seja por meio de formas com enraizamento 
na comunidade local nas relações mais próximas aos jovens. Ademais, é necessário atentar para 
a mobilização juvenil em contextos informais e transitórios e para o crescente papel que 
exercem em meio às novas tecnologias de informação e comunicação.  

Pensar a relação do jovem com o mundo do trabalho vai muito além da elaboração de 
estratégias para sua inclusão no mundo do trabalho. Entender as motivações juvenis, os desafios 
impostos à educação e a atual estrutura desse universo de trabalho é fator determinante para 
uma análise dessa relação. Se por um lado o trabalho, para os jovens, está relacionado com a 
busca de emancipação financeira que possibilite acesso ao consumo e ao lazer, não podemos 
ignorar que para a grande maioria dos jovens brasileiros trabalhar é imprescindível a sua 
sobrevivência pessoal e familiar.  

A ampliação e a consolidação, na última década, do investimento em políticas sociais de 
inclusão resultaram em grande mobilidade social, redução expressiva da pobreza, inclusão de 
milhões de brasileiros no mercado de consumo, ampliação do emprego formal e queda do 

                                                           
73 Secretaria de Governo da Presidência da República do Brasil: Marcos da Política Nacional de Juventude.  
Disponível em: <http://www.secretariadegoverno.gov.br/iniciativas/juventude/politica-nacional/marcos-da-
politica-nacional-de-juventude>. 
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desemprego e da desigualdade de renda do trabalho. Apesar de os indicadores74 sociais e 
econômicos apresentarem nítida melhora em anos passados, indica também que a condição de 
trabalho sofreu profundas alterações, impactando, consideravelmente, os jovens que entram 
atualmente no mercado de trabalho.  

As mudanças estruturais das relações salariais, empreendidas fundamentalmente 
durante a década de 1990, se caracterizaram pela flexibilização das modalidades de contrato de 
trabalho na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela geração de postos de trabalho sem 
proteção social e trabalhista, configurando um mercado de trabalho mais propenso à 
precariedade, rotatividade e instabilidade (ALVES; CORSI, 2010).  

Para, além disso, uma análise mais detalhada explicita que a queda observada no nível 
de desemprego e no crescimento do emprego formal não se traduz em aumento de renda e 
estabilidade. Um, quase 80% dos postos de trabalho gerados pertencem ao setor terciário da 
economia, que utiliza mais as modalidades especiais de contrato de trabalho flexível 72%. Dois, 
a maior parte dos postos de trabalho criados a partir do movimento de formalização do vínculo 
empregatício na década de 2000 é de baixa remuneração (ALVES & CORSI, 2010).  

Aliada a essa reestruturação econômica, presenciamos uma forte transformação 
tecnológica, que redefine constantemente as demandas do mercado por especializações 
baseadas no componente saber, produzindo impacto na carreira profissional dos trabalhadores. 
Ainda que os jovens mais vulneráveis sejam os maiores afetados pelas reestruturações 
econômicas, a dinâmica do mercado de trabalho afeta aqueles de todas as classes sociais, 
produzindo um sentimento relacionado ao medo de sobrar (NOVAES, 2006). 

Entretanto, é também necessário refletir sobre a natureza do trabalho. Além da 
tradicional produção fabril de bens físicos, a sociedade capitalista se apoia mais na produção de 
bens imateriais, como informação e conhecimento. As dinâmicas produtivas se tornam 
complexas e diversificadas, demandando novos perfis de profissionais, cuja criatividade e 
capacidade de adaptação superam o conhecimento operacional e especializado. O trabalho 
envolve mais e mais a necessidade de articular ideias, inovar, produzir e gerenciar conteúdo.  

As novas formas de produção impactam também na necessidade de reinventar o 
conceitual relacionado ao trabalho, seja pela indução contínua a novas ocupações, seja pelas 
modalidades de emprego formal, autônomo, virtual ou pontual.  

Destarte, a educação diante das mudanças econômicas assumiu um caráter de responder 
às exigências do mundo do trabalho, em detrimento de possibilitar a formação de um verdadeiro 
cidadão, que ao se tornar adulto, adquiri os critérios gerais de desenvolvimento do caráter.  

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Os jovens são sujeitos com necessidades, potencialidades e demandas singulares em 
relação a outros segmentos etários. Requerem estruturas de suporte adequadas para 
desenvolver sua formação integral e também para processar suas buscas, para construir seus 
projetos e ampliar sua inserção na vida social. Os processos constitutivos da condição juvenil se 
fazem de modo diferenciado segundo as desigualdades de classe, renda familiar, região do País, 
condição de moradia rural ou urbana, no centro ou na periferia, de etnia, gênero etc. Em função 
dessas diferenças, os recursos disponíveis resultam em chances muito distintas de 
desenvolvimento e inserção. 
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A participação precoce do adolescente no mercado de trabalho tem provocado muitos 
questionamentos, dificultando e interferindo na implementação de políticas específicas voltadas 
para o trabalho do jovem. Sem ressaltar que as políticas públicas educacionais não possuem uma 
centralidade quando o assunto é educação, servindo-se, muitas vezes, às práticas imediatistas e 
assistencialistas, que não combatem de forma mais incisiva as vulnerabilidades que os jovens 
passam como a dificuldade de acesso à educação e ao trabalho. 

Em vários momentos, o desemprego se tornou uma condição iminente para os jovens 
com a qual se deparam constantemente em sua trajetória de vida. A flexibilização de direitos 
trabalhistas, a terceirização, a precarização do trabalho, a rotatividade, os baixos salários e a 
exigência de altos níveis de capacitação, são algumas das características das mudanças no 
mundo do trabalho e que afetam os jovens em sua tentativa de integração social e emancipação. 

A juventude contemporânea vive um contrassenso, pois apesar de desfrutar de 
vantagens educacionais, se comparada às gerações anteriores, vê o valor de seus diplomas 
despencarem no mercado, isto é, observa-se um tempo de capacitação escolar cada vez mais 
amplo, enquanto que há menores chances de disputar um posto de trabalho e ganhos 
condizentes com sua formação. Desse modo, a passagem da dependência para integração plena 
na sociedade, elemento central da transição para a vida adulta, torna-se cada vez mais nebulosa. 
Os jovens até experimentam autonomia em alguns aspectos da vida, mas seguem num estado 
prolongado de semidepedência em relação à família, na medida em que as condições para uma 
emancipação completa não se efetivam. (CANESCHI, 2015) 

Resultado disso, a juventude tem experimentado um mal-estar profundo com um 
modelo social que a rejeita, a deixa vulnerável e lhe tira garantias de um futuro com direitos. Os 
caminhos da política institucional ecoam como lentos e pouco eficientes para os jovens, de 
modo que sua “confiança nos governantes” é decrescente. Cada vez mais percebemos a 
descrença em relação às instituições estatais incapazes de lhes conferir garantias.  

Não sem razão, em junho de 2013, o Brasil passou por momentos marcantes com 
intensas e extraordinárias manifestações de movimentos sociais, protagonizadas, 
especialmente, pela juventude que foi às ruas para protestar. De início, as manifestações eram 
contra o aumento das tarifas de transporte público, mas, posteriormente, se transformaram em 
insatisfação generalizada. As pautas foram ampliadas e incluíram outros temas, como: as 
reivindicações pelo direito à saúde e educação públicas; as denúncias de gastos considerados 
excessivos com a Copa do Mundo de Futebol; as manifestações de repúdio contra a corrupção; 
e a votação da proposta emenda constitucional que alterava os poderes do Ministério Público. 

Diante do caráter estrutural da exploração e da opressão, a juventude brasileira tem sido 
protagonista na luta contra a retirada de direitos sociais e trabalhistas, contra o retrocesso na 
educação, saúde e demais políticas públicas. Certamente, estas mobilizações contribuirão para 
formar uma nova geração de lutadores do povo que assumirá o compromisso de completar a 
redemocratização da sociedade brasileira. E isso não ocorre sem a apresentação de um projeto 
político pautado em reformas estruturais e que dialogue com o nível de consciência das massas. 
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A TRAJETÓRIA DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Mikaelle Raulino Barroso 75 
 
 
RESUMO: O objeto de estudo deste artigo compreende a trajetória histórica do ensino médio 
integrado a educação profissional, como mesmo fala Ciavatta (2011) em que esse tipo de ensino 
é uma forma de relacionar processos educativos com finalidades próprias em um mesmo 
currículo, ela também compreende integração como algo mais amplo que isso. Este trabalho 
tem como objetivo fazer uma busca sobre a trajetória do ensino médio integrado àeducação 
profissional. O artigo foi fundamentado teoricamente a partir de uma pesquisa bibliográfica, 
composto pela introdução, o segundo capítulo traz a trajetória da educação profissional 
integrado ao ensino médio, especificado através da Reforma Capanema, a LEI Nº5.692/71 que 
trata da LDB no período Militar, abordagem sobre as décadas de 80 e 90 para a educação 
profissional, o decreto Nº 5.154/2004 que regulamenta o § 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 41 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, e dá outras providências, no terceiro capítulo traz o tema: formar para o trabalho ou 
formar para a vida, que reflete o real sentido do ensino médio integrado, e finalizado com a 
guisa de conclusão, onde mesmo que se diga o contrário, a educação profissional integrada ao 
ensino médio ainda toma forma centrada na dualidade e na fragmentação do ensino. Deve ser 
assim repensada uma política pedagógica que realmente integre as partes fragmentadas dos 
saberes e que se faça efetivamente o ensino médio idealmente integrado à educação 
profissional.  
 
Palavras-chaves: ensino médio integrado, educação profissional, trajetória. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 Objeto de estudo está pautado no ensino médio integrado ao ensino profissional. O que 
se buscou com essa pesquisa foi procurar fazer um levantamento da trajetória histórica do 
ensino médio integrado, sendo abordado a partir de pesquisa em trabalhos desenvolvidos 
anteriormente. 
 Ciavatta (2011) diz que sejamos levados a compreender o ensino médio integrado à 
educação profissional como uma forma de relacionar processos educativos com finalidades 
próprias em um mesmo currículo, compreendemos integração como algo mais amplo. Esses 
sentidos de integração permeiam a concepção de formação humana que preconiza a integração 
de todas as dimensões da vida; a segunda concepção refere-se ao caráter dual da educação 
brasileira e à correspondente desvalorização da cultura do trabalho pelas elites e pelos 
segmentos médios da sociedade, tornando a escola refratária a essa cultura e suas práticas.  
 O ensino médio integrado é marcado pela dualidade do ensino, os interesses do capital 
sob os projetos pedagógicos, e os aspectos históricos que caracterizaram a trajetória da 
formação da educação profissional no Brasil. O ensino médio integrado tem como princípios 
norteadores o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia, que não é apenas uma práxis 
curricular, mas é fundamentalmente uma questão político e ético (TEIXEIRA, 2013).   
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    Esse trabalho justifica-se pela dimensão que a abordagem do assunto traz a formação 
como profissional e professora de Ensino Médio Integrado, a busca constante de melhorar a 
forma de ensino e aprendizagem nessa modalidade, a partir do conhecimento do processo 
histórico do ensino integrado à educação profissional. Dessa forma esse trabalho tem como 
objetivo mostrar a trajetória histórica do Ensino Médio Integrado ao Ensino Profissional, através 
de uma pesquisa bibliográfica.  
 A fundamentação teórica desse artigo engloba o trajeto da educação profissional 
integrado ao ensino médio, especificado através da Reforma Capanema,  da LEI Nº 5.692/71 que 
trata da LDB no período Militar, da abordagem sobre as décadas de 80 e 90 para a educação,  do 
decreto Nº 5.154/2004 regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras 
providências. No segundo capítulo traz o tema de formar para o trabalho ou formar para a vida, 
que reflete o real sentido do ensino médio integrado. Por fim o artigo fecha com a guisa de 
conclusão, propondo para futuros estudos e pesquisas que seja mais aprofundado os detalhes 
dessa trajetória e realidade, recomendando que a partir de novas fundamentações o trabalho 
dessa pesquisa contribua para um entendimento da realidade a que se proponha o ensino médio 
idealmente integrado. 
 
2 O TRAJETO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO  
  

 Pode-se afirmar que a educação profissional nunca foi sistemática historicamente, pois 
sempre prevaleceu a educação propedêutica orientada para as classes sociais mais abastadas. 
Inicialmente a educação profissional no Brasil foi voltada para órgãos, crianças filhas de pais 
pobres e desvalidos, com o ensino de profissões como carpinteiro, sapateiro, tipografia e várias 
outras. Como fala Dante Henrique Moura, a origem da educação profissional no Brasil tem 
caráter assistencialista e perfeitamente coerente com o tipo de sociedade escravocrata e 
dependente da Coroa Portuguesa.  
 No século XIX foram criadas sociedades civis para fins de assistências que possibilitaram 
a iniciação teórica e prática do ensino industrial, com destaque para os Liceus de de Artes e 
Ofícios do Rio de Janeiro (1858), de Salvador (1872), do Recife (1880), de São Paulo (1882), de 
Maceió (1884) e de Ouro Preto (1886) (Moura, 2007). 
 Em 1906 o ensino profissionalizante passou a ser de responsabilidade do Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio, sendo substituído a essência de assistencialista para uma 
preparação de operários e seu exercício profissional. Em seguida, precisamente em 1910, são 
criadas Escolas de Aprendizes Artífices, mantidas pelo poder público brasileiro, para o ensino 
industrial, paralelamente também foram criadas organizações para o ensino agrícola, 
estendendo a educação profissional ao campo. 
 Os anos que envolvem as décadas de 30 a 40 ficou marcado pelo ápice do processo 
industrial no Brasil, quando se fomentou a necessidade de trabalhadores qualificados para 
operacionalizar as fábricas.  
  
2.1 REFORMA CAPANEMA 1942 
 
 Nesta fase da educação profissional configura-se como uma modalidade alternativa para 
a formação dos trabalhadores.  
 A Reforma Capanema foi assim chamada por ter sido feita no governo de Getúlio Vargas, 
no ano de 1942, pelo então Ministro da Educação e da Saúde Pública, Gustavo Capanema Filho, 
permanecendo no cargo por onze anos consecutivos (1934 a 1945).    



157 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

 A reforma tinha como objetivo primordial a mudança na visão do ensino secundário, 
focando a formação da personalidade do adolescente (NOVAES, 2010). Em meio a isso vivencia-
se uma guerra mundial, que consequentemente retinha as exportações de mão de obra 
especializada e alternativa encontrada foi preparar justamente os jovens para assumir essa 
lacuna que aparecia nas industrias. Nessa época também foram sentidos os efeitos limitantes 
da Guerra com a diminuição das importações, o que fez surgir os Sistemas “S”, inicialmente com 
o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e o SENAC (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial).  
 Nessa época o ensino médio continuou com dois ciclos – ginasial com 4 anos e o colegial 
com o espaço de tempo de 3 anos – em paralelo o ensino secundário passou a ter dois ciclos  - 
clássico (ensino voltado para os discentes que tinha como foco o ensino superior) e o cientifico, 
indicado para os alunos voltados para o trabalho, dividido em industrial técnico, comercial e 
agrícola (NOVAES, 2010), sendo que esse último não habilitava para o ensino superior e a forma 
desse alunos no cientifico ingressar era através de exames de aptidão, para certificação de 
domínio e conhecimento da formação cientifica, humana e letras, só então poderiam dar 
continuidade aos estudo. 
 

2.2 LEI Nº 5.692/71 
 
 A necessidade de conter a crescente demanda pelo ensino superior e as fortes exigências 
da sociedade por educação, surge a Lei Nº 5692/71 que dispunha sobre as bases e diretrizes 
para o ensino de 1º e 2º graus, em que foi atribuído a segunda fase do ensino um caráter 
compulsoriedade da educação profissional.    
 Essa lei criada no período do Governo Militar e traz consigo a necessidade de arquitetar 
uma educação profissionalizante para todos que estão no nível médio.  Nessa lei é eliminado os 
termos primário, ginasial e colegial, passando a ser denominados de 1º (referente ao primário e 
ginasial) e 2º graus (equivalente ao colegial). 
 O contexto dessa lei pauta-se no conhecido Milagre Econômico, relacionado ao grande 
crescimento econômico que passava o Brasil. Na época incentivou-se três ramos produtivos: 
empresas privadas brasileiras, empresas multinacionais e empresas estatais responsável pela 
industria de base. Teve como consequência o aumento do mercado consumidor interno e acesso 
ao mercado externo. Para que o incentivo fosse efetivo, se exigia mão de obra especializada e 
profissional. A demanda pela mão de obra qualificada em nível de 2º grau fez surgir a Lei Nº 
5692/71. Entretanto, a compulsoriedade imposta pela lei ficou limitada a esfera pública do 
ensino, já no ensino privado continuou voltado para a educação propedêutica, atendendo as 
necessidades das elites. Consequentemente a Lei Nº 5692/71 foi perdendo força devido a 
grande insatisfação da sociedade. 
  

2.3 AS DÉCADAS DE 80 E 90 PARA A EDUCAÇÃO 
 
 Em 1982 surge a Lei Nº 7044/82 que elimina a profissionalização obrigatória, propondo 
a equivalência do ensino técnico ao ensino médio propedêutico. Entretanto, ficou perceptível a 
valorização das Escolas Técnicas (ET), como Moura (2007) descreve que em função das 
condições diferenciadas que tiveram as ET's  na maioria dos casos não mantiveram seus 
currículos nos limites restritos de instrumentalidade para o mundo do trabalho, consolidando a 
referência qualidade de ensino. 
 A promulgação da Constituição Federal de 1988 traz no 6º capítulo a declaração do 
direito social a educação; no artigo 205 anuncia “A educação, direito de todos e dever do Estado 
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e da família”; o artigo 206 especifica os princípios norteadores da educação; e no artigo 208 
complementa com o detalhamento do direito a educação.  
      A partir daí as discussões sobre as diretrizes educacionais tomam conta do cenário 
educacional, culminando na Lei Nº 9394/90, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sendo 
estruturada nos níveis básico e superior; trazendo duas modalidades: educação de jovens e 
adultos e a educação especial; e uma complementação com a educação profissional, sendo 
tratada como uma parte da educação regular.     
 No seu texto a referência que é feita na Lei Nº 9394/90 à educação profissional: Art. 39 - 
A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 
tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Diante 
disso, a educação profissional fica caracterizada pela formação integral do aluno e essa 
modalidade de educação forma-se como um ponto de articulação entre escola e trabalho, como 
diz Novaes (2010). 
 Daí em diante a educação profissional ficou quase exclusivamente a cargo das Escolas 
Técnicas e Escolas Agrícolas Federais. 
 
2.4 DECRETO Nº 5.154/2004 
 

 O decreto Nº 5.154/2004 regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá 
outras providências. 
 Marca a retomada da tentativa de integração curricular do ensino médio ao ensino 
profissional, podendo ser ofertado na forma concomitante ou integrada e baseado no 
reconhecimento das necessidades dos trabalhadores (RAMOS, 2007). Esse decreto fomenta 
discursos e desafios para seu cumprimento. Nesse sentido sua formulação tenta desenvolver a 
articulação do cumprimento da educação básica e que possibilite a formação para o exercício 
profissional, como diz Ramos (2007) é o sentido de indissociabilidade da educação profissional 
e a educação básica, pois casso contrário como ela mesma enfatiza seriam apenas cursos de 
treinamento e desenvolvimento e não de educação profissional. 
 Ciavatta (2005) indaga o que veria a ser forma integrada, isso vai então ser alvo de 
controvérsias, pois diante disso intervem a reflexão do que seria de fato uma integração e que 
ela mesma responde: 
 

A formação integrada sugere tornar íntegro, inteiro, o ser humano dividido pela divisão 
social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata-
se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, 
simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico 
tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como formação humana, o que se 
busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma 
formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão 
pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política. Formação que, 
neste sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos o s 
fenômenos. (CIAVATTA, 2005). 

  

 Frigotto (2005) fez uma observação que após uma ano de vigência do Decreto Nº 
5154/2004 os sistemas de educação básica e profissional passou a ser fragmentado, iniciando 
pelo próprio Ministério do Educação, que comprovadamente a politica de integração não era 
prioridade. O que realmente ocorreu foi uma simultaneidade, compreendida por uma nova 
concepção pedagógica em que a educação profissional técnica de nível médio que deve ser 
oferecida simultaneamente ao longo do ensino médio (FRIGOTTO, 2005). Reestabeleceu-se 
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assim a dicotomia da formação para a cidadania e outra para o mundo do trabalho, de um 
trabalho intelectual e outro de um trabalho técnico e profissional.   
 Ciavatta e Ramos (2011) falam que a formação integrada evidenciam as dificuldades, mas 
não a impossibilidade de sua implantação, desde que apoiados por um projeto firme e coerente 
para sua realização.  Isso só sendo possível, como elas sugerem, através da superação da 
mentalidade conservadora da pedagogia vigente, gestão participativa e democrática, estudo e 
qualificação de professores, além do comprometimento desses profissionais, dando a esses 
condições mínimas para o desenvolvimento do seu trabalho. 
  

3 FORMAR PARA O TRABALHO OU FORMAR PARA A VIDA 
  

 A reflexão que deve ser feita agora é que sentido tomou a educação profissional 
integrado ao ensino médio no Brasil. Formar para o trabalho ou formar para a vida? 
 Nem sempre o ensino médio integrado à educação profissional é visto, entendido e 
defendido como uma educação integral. Para Gramsci, como traz Ciavatta (2008) seria a 
formação integral ou ensino médio integrado a educação profissional parte inseparável da 
educação geral com a profissional, isso significa enfocar o trabalho como principio educativo, 
seria a partir da formação integral tornar um ser humano integro, inteiro.  
 A partir disso a formação do discente deve ser ampliada para além da habilidades 
mecânicas e alienantes. Isso é possível a partir currículos integrados, entre educação geral e 
especifica ou técnica, que fomente o desenvolvimento crítico, ético-político e cultural do 
estudantes (FARTES, 2010). 
 Fartes (2010) sugere para que isso ocorra uma a formação política seja de forma 
imbricada com a formação profissional a partir da relação trabalho e educação e seus 
desdobramentos; os professores também como parte do metodologia ativa do ensino-
aprendizagem deve-se apropriar dos saberes instituídos e socialmente reconhecidos; além disso 
a construção de princípios éticos e democráticos para o desenvolvimento do ser humano. 
 Formação para o trabalho é pautada na pedagogia das competências, fundamentada na 
ideia de empregabilidade e valorização do capital. Ronaldo Araújo  a descreve como uma 
pedagogia articulada em três dimensões que envolve os saberes, a experiência e o saber-ser.  A 
pedagogia das competências para Araújo (2010) envolve algumas referências que configuram 
sua identidade político e pedagógico. A ideia do referencial racionalista na pedagogia das 
competências  aborda o controle e o autocontrole para gerar performances e eficácia. A 
referência individualista é outra marca dessa pedagogia, em que as competências são 
construídas pessoalmente, enfraquecendo assim a coletividade, o que interessa muitíssimo ao 
capitalismo. A referência neopragmática da pedagogia em questão  combina o ideal do 
racionalismo e o pragmatismo, sendo deste ultimo aproveitado o utilitarismo, o imediatismo, a 
adaptabilidade e a busca constante de formar aprendizes uteis, aplicáveis e ajustado a realidade 
dinâmica e móvel atual. 
 Essa pedagogia nada mais é do que uma forma destinada para a manutenção da 
dominação do capitalismo. Citando Frigotto por Araújo essa pedagogia coloca a culpa no 
trabalhador por não conseguir ser inserido no mercado de trabalho, justificado pela ausência do 
domínio das competências e habilidades necessárias para a sua empregabilidade.                  
 Entretanto, a formação para a vida parte do triangulo básico para uma formação integral 
e núcleo do currículo integrado: trabalho, ciência e cultura (CIAVATTA, 2008). Marise Ramos 
(2007) também afirma que a integração exige que a relação entre conhecimentos gerais e 
específicos seja construída continuamente ao longo da formação, sob os eixos do trabalho, da 
ciência e da cultura. O trabalho como atividade ontológica e como principio de cidadania.  
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 A educação politécnica que compreende uma educação unitária e universal procura 
convergir para a integralidade da educação (MOURA, 2007) uma forma de configurar a formação 
para a vida. Saviani (2007) descreve esse tipo de educação em uma escola ativa, em que os 
educandos passam da anomia para a autonomia.   
 
À GUISA DE CONCLUSÃO 
  
 Mesmo que se diga o contrário, a educação profissional integrada ao ensino médio ainda 
toma forma centrada na dualidade e na fragmentação do ensino. Deve ser assim repensada uma 
política pedagógica que realmente integre as partes fragmentadas dos saberes.    
 Através dessas pesquisas levantouse um pouco da realidade em que se encontra a o 
ensino médio integrado, entremeado por uma falta de interesse do poder público em tornar essa 
modalidade de ensino para uma efetiva educação unitária, omnilateral e politécnica.  
 Além de tudo é evidente que a educação profissional no Brasil é uma questão de 
necessidade, diante da carência de perspectivas de trabalho e renda para os jovens, 
principalmente, das classes populares (CIAVATTA, 2011). 
 A proposição para futuros estudos e pesquisas é que seja mais aprofundado os detalhes 
dessa realidade. Recomendase que a partir de novas fundamentações o trabalho dessa pesquisa 
contribua para um entendimento da realidade e que se proponha o ensino médio idealmente 
integrado. 
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RESUMO: Esta pesquisa se deu em razão do Curso de Especialização em Formação de 
Formadores e os Processos de Coordenação Pedagógica na Educação Básica e no Ensino Superior 
através da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Buscamos saber como ocorre a formação 
contínua dos professores diretores de turma que atuam nas escolas de educação profissional. A 
pesquisa objetivou investigar a formação contínua dos professores diretores de turma que 
atuam na educação profissional, através do Projeto Professor Diretor de Turma (PPDT) por este 
projeto se constitui um diferencial nas Escolas Estaduais de Educação Profissional da rede 
pública do Ceará. Desta forma, o PPDT vem permitindo que os educadores se aproximem dos 
educandos de uma forma mais compreensiva. Para tanto, recorremos à pesquisa qualitativa por 
meio de um estudo de caso, que utilizou a entrevista e a observação. O tipo de pesquisa e os 
procedimentos de coleta de dados foram selecionados em razão da complexidade do objeto 
investigado. Para a exequibilidade teórica acerca das categorias Formação de Professores, 
Projeto Diretor de Turma e Educação Profissional, recorremos aos autores: Christov (2009), 
Domingues (2014), Imbernón (2011), Freire (2016), Leite (2015), Ciavatta (2005) Moura (2007) 
entre outros. Os resultados evidenciaram que os professores não dispõem de uma formação 
contínua e sistemática. Desta forma, se ajudam mutuamente no dia a dia para o enfrentamento 
dos desafios. A pesquisa revelou que à própria operacionalização do PPDT se constitui um destes 
desafios no cotidiano escolar, revelou também que as contradições são as mais variadas, 
destacando- se a ausência da formação adequada ao desempenho da função de PDT e por fim, 
que os professores recorrem ao diálogo por este ser necessário ao desempenho do cargo.  
 
Palavras-chave: Formação, Educação Profissional, Diretor de Turma. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A Formação do ser humano se caracteriza um processo essencialmente complexo, requer 
o desenvolvimento da criticidade, das potencialidades, das habilidades, como também a 
preparação para o exercício pleno da cidadania. Nesta perspectiva, a formação precisa ser 
integral, advir de uma concepção omnilateral, que estabeleça conexões entre a realidade, os 
educandos e os educadores. Desta feita, a formação dos educadores e educandos deve ser 
pautada na pesquisa, na aquisição do conhecimento intelectual e nos princípios de formação 
para a vida cidadã. 

Nesta perspectiva, as Escolas Estaduais de Educação Profissional no Estado do Ceará vêm 
ganhando destaque no que se refere à tentativa de avançar no ensino público. As EEEPs vêm 
desenvolvendo o Projeto Professor Diretor de Turma (PPDT) de maneira a propor uma educação 
que tem fortalecido a parceria entre escola, família e alunos no sentido de colaborar com a 

                                                           
76 Especialista em Educação. Professora da Rede Estadual de Educação do Ceará. e-mail: 
miriansilvauchoa@gmail.com 
77 Orientadora do Trabalho de Conclusão do Curso. Doutoranda em Educação. Professora do Instituto Federal do 
Ceará – IFCE, e-mail: cleide.silva@ifce.edu.br 
78 Estudante da Pós-Graduação da Universidade Internacional da Lusofonia Afro Brasileiro (UNILAB) 

mailto:miriansilvauchoa@gmail.com


163 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

formação integral do estudante, com a tentativa de romper a percepção de que na escola 
profissional se formam somente técnicos em área do conhecimento. 

Anualmente os professores que participam do PPDT nessas escolas são convidados pela 
Secretaria Estadual de Educação – SEDUC via Coordenadorias Regionais de Educação (CREDES) 
para participarem do PPDT. Diante do aceite, os professores diretores de turma são convidados 
a aderir um encontro formativo com a finalidade de conhecer o Projeto. Dessa forma, dá-se o 
primeiro passo para a atuação através dessa “Formação”. A partir daí, inicia-se as atribuições do 
Diretor de Turma na instituição escolar como orientador nos processos ensino e aprendizagem 
do cotidiano escolar. Considerando esta sistemática de atuação e formação, tem recaído forte 
crítica sobre o PPDT por parte dos professores diretores de turma em razão da inexistência de 
uma formação sistemática para atuação no PPDT.  

Na concepção dos professores, não há uma formação específica voltada às necessidades 
de realização do PPDT em que se articula teoria e prática.  E defendem que deveria existir uma 
proposta de formação que valorizasse o cotidiano do ambiente escolar, compreendendo o 
espaço escolar como um ambiente para discussão, debate, aprendizagens e trocas de 
experiências. Essa proposta poderia ser realizada a partir das próprias vivências do PPDT, o que 
facilitaria as atribuições no cotidiano do diretor de turma. 

A ausência da formação específica se constituiu uma problemática na atuação dos 
profissionais. Considerando essa realidade nos motivamos a realizar a presente investigação 
acerca da formação proporcionada aos Professores Diretores de Turma nas Escolas Estaduais de 
Educação Profissional - EEEPs. Desta feita, estabelecemos como Objetivo geral, investigar a 
Formação contínua dos Professores Diretores de Turma que atuam na Educação Profissional, na 
EEEP Leonel de Moura Brizola, com sede na capital Fortaleza. 

 A pesquisa também objetivou averiguar como a escola pode ser um espaço de formação 
contínua tendo como ponto de partida a própria realidade dos educadores e educandos, numa 
atuação conjunta com a coordenação pedagógica. 

Para tanto, optamos pela realização de uma pesquisa qualitativa por meio de um estudo 
de caso, recorrendo-se a entrevista e a observação para a coleta das informações. O tipo de 
pesquisa e os procedimentos de coleta de dados foram selecionados em razão da complexidade 
do objeto investigado, o qual aborda a formação contínua na escola, compreendendo o 
professor como um protagonista dos processos formativos, auxiliado pela coordenação 
pedagógica por este profissional também atuar na formação de formadores. Este estudo tem 
como intenção contribuir para a atuação dos professores diretores de turma tendo em vista a 
possibilidade de reflexões sobre os desafios, limitações e do âmbito educacional. 

 
2 AS ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DO CEARÁ E O PROJETO 
PROFESSOR DIRETOR DE TURMA (PPDT) 
 

Sabe-se que a educação profissional no Brasil foi sendo desenvolvida ao longo dos anos 
com abordagens questionáveis. Nesse contexto, Moura (2007) afirma que a educação 
profissional no Brasil se desenvolveu desde o princípio com características assistencialistas, 
sendo criadas, ao longo da história do nosso país, algumas organizações de amparo aos mais 
pobres.  

Os cursos profissionalizantes, por exemplo, como afirma Canali (2009), eram destinados 
àqueles que não fossem seguir carreiras universitárias. Saviani (2007) nos diz ainda que a 
Revolução Industrial originou também uma Revolução Educacional, pois se tornou necessário 
uma qualificação específica que possibilitasse ao trabalhador um estudo direcionado à operação 
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de máquinas no ambiente de trabalho, o que ocasionou uma divisão entre escolas para uma 
formação geral e para a formação profissional.  

Por consequência, a temática educação integrada abriu espaço para muitas outras 
discussões. Ciavatta (2005) defende o trabalho como princípio educativo, “no sentido de superar 
a dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao 
trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos.” 
(CIAVATTA, 2005, p.2).  

As Escolas Estaduais de Educação Profissional no Ceará EEEPs foram criadas pela Lei nº 
14.273, sancionada em 19 de dezembro de 2008 com uma proposta de educação profissional 
diferenciada, em que um jovem pudesse contar com um ensino que lhe possibilitasse ingressar 
mais rapidamente no mercado de trabalho e contar concomitantemente, com um ensino 
voltado para o ingresso no ensino superior e para a sociedade no geral.  

Entre programas e políticas públicas para a melhoria da educação pública encontra-se o 
Projeto Professor Diretor de Turma, oriundo de Portugal e implantado nas primeiras 25 Escolas 
de Educação Profissional do Ceará em 2008. Segundo Leite (2015), o Projeto Professor Diretor 
de Turma supera a concepção de currículo fragmentado e visa uma formação de conhecimento 
específico. Sendo assim, o Projeto é capaz de promover uma relação dialogada entre os jovens, 
ampliando as possibilidades de aprendizagens e suas aplicações. 

Neste sentido alunos, professores e familiares têm estreitado laços, tornando possíveis 
avanços na aprendizagem dos educandos. Outras contribuições dizem respeito aos índices de 
frequência e diminuição da agressividade entre alunos, tornando possível um melhor 
relacionamento entre educadores e educandos, entre educadores e familiares e entre os 
próprios educandos com seus familiares. 

Atualmente, as 116 EEEPs têm a atuação dos Professores Diretores de Turma no 
acompanhamento dos educandos, tornando os demais professores cientes da realidade social 
em que vivem os alunos. Algumas escolas tem conseguido lotar o mesmo PDT no 
acompanhamento da turma durante todo o ensino médio. Porém, esse trajeto não é uma norma 
do projeto e nem sempre se torna possível. 

Dois momentos fundamentais para um professor diretor de turma, bem como o 
desempenho de sua turma são: A aula de Formação para a Cidadania (F.C) e o Atendimento 
Individual do Estudante (A.I.E). Na aula de formação para a cidadania o professor pode trazer 
diferentes temáticas que promovam um pensamento crítico-reflexivo entre os estudantes, no 
sentido de proporcionar melhor interação com os problemas e necessidades da turma.  

Segundo Tavares (2011), a formação cidadã pode se constituir um momento dinâmico, 
em que o professor pode abordar diferentes temáticas sociais que interessam ao contexto dos 
alunos. Com este encontro semanal decorrente da formação cidadã, o diretor de turma sai um 
pouco de suas tarefas burocráticas, entre elas a constante preocupação em manter o Sistema 
Integrado de Gestão Escola (SIGE) atualizado, ocorrendo um diálogo no sentido de construção 
da cidadania para o viés discursivo sobre a construção dos pilares da cidadania.  

Nos Atendimentos Individuais, aluno e professor passam a ter uma conversa mais 
direcionada para questões referentes às particulares inerentes a realidade do estudante, sendo 
este momento, às vezes, visto pelo aluno como uma oportunidade de desabafo, um espaço para 
que ele fale sem medo de ser incompreendido, já que o PDT é encarado como um professor 
mais próximo por construir uma relação confiável.  

Nessa perspectiva de educador líder, o Diretor de Turma pode aproveitar as 
aprendizagens e as vivências dos educandos e reforçar entre eles a capacidade crítica, a 
curiosidade a ponto de favorecer o distanciamento da alienação (FREIRE, 2016). Nessa mesma 
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concepção, o professor deve corroborar com o fortalecimento do papel da educação para a 
emancipação, por meio do pensamento crítico-reflexivo (LOPES, 2013).  

 
3 A FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFESSORES DIRETORES DE TURMA DA EEEP LEONEL DE 
MOURA BRIZOLA: desafios, contradições e diálogos 
 

É possível compreender por formação contínua ou continuada ou ainda, segundo Freire 
(2016), formação permanente ou formação democrática, uma formação em que os profissionais 
possam participar ativamente do seu processo de formação e não apenas receber informações 
limitadas ou responder informações em instrumentos burocráticos criados por instituições. 

Sobre a formação contínua na escola, IMBERNÓN (2011) defende que a prática educativa 
precisa de uma formação que parta de situações problemáticas. Ou seja, cada contrariedade, 
cada angústia, cada desafio e cada limitação dos diretores de turmas, poderiam ser 
transformados em potencialidades nas formações de qualquer EEEP, levando em consideração 
que as problemáticas vivenciadas por alunos, professores e gestores são muito semelhantes nas 
respectivas instituições.  

Para melhor explicitação dessa discussão, adentramos ao campo desta pesquisa, 
explorando uma unidade de EEEP, a fim de coletar informações que possibilitasse uma análise 
por amostragem para a compreensão dos desafios, das contradições e dos possíveis diálogos 
entre Coordenação Pedagógica e PDTs. Participaram dessa pesquisa três sujeitos: Dois 
Professores Diretores de Turma e uma Coordenadora Pedagógica, responsável pela execução do 
Projeto na instituição. Entre os dois PDTs temos um com experiência na função e outro novato 
na adesão da proposta do Projeto.  

Nesta pesquisa, utilizamos dois tipos de questionários para a coleta de informações. Um 
questionário acerca das percepções dos professores e outro par as percepções da coordenadora 
pedagógica.  A pesquisa teve como pergunta de partida: Como ocorre a formação contínua dos 
PDTs sem perder de vista a colaboração do coordenador pedagógico no exercício de suas 
atividades junto ao PDT na escola. 

Nesse sentido, definimos como objetivo compreender o processo de formação contínua 
dos professores diretores de turma junto à coordenação pedagógica na unidade de ensino. Para 
tanto, exploramos como o PDT pode atuar junto à coordenação no sentido de manter uma 
relação dialogada e colaborativa no exercício da gestão de turma. Por fim, observamos a escola 
na perspectiva de um local de troca de experiências, diálogos e ações conjuntas e reflexivas para 
a mudança desejada, ou seja, um espaço de formação contínua. 

Na sequência, vamos refletir os resultados evidenciados pelos docentes destacando os 
desafios e as contradições, posteriormente, discutiremos as contribuições da Coordenadora 
Pedagógica (C.P) tendo em vista a escola como um espaço de formação contínua na concepção 
do PDT e da própria Coordenação Pedagógica. 

Os sujeitos apontaram como Desafios as diversas atividades que o diretor de turma 
precisa realizar concomitantemente. E que para essa diversidade de tarefas não dispõem de uma 
formação inicial, consistente e sistemática no sentido de apoiar a complexidade imposta pelo 
cargo. 

Ao ser perguntado sobre a ausência da formação posta, um dos professores participantes 
da pesquisa ressaltou que “Os maiores desafios são a ausência de formação para o cargo e o 
trabalho dentro das turmas, por conta do currículo escolar com muitas disciplinas”.  É realmente 
um desafio realizar todas as atribuições de um PDT sem uma formação contínua e sistemática. 
Resultando em uma prática solitária e muitas vezes angustiante. Quando o trabalho se torna 
individual, solitário, direciona-se ao fracasso. Numa perspectiva contrária, quando há 
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comunicação, colaboração, compartilhamento de dúvidas e sugestões, o tempo passa a ser 
focado na resolução de problemas de maneira colaborativa (CHRISTOV, 2009). 

Por esse motivo, a Formação Contínua torna-se uma necessidade constante na vida 
diária do diretor de turma. É importante ainda ressaltar a figura do coordenador pedagógico, 
principalmente pelas numerosas tarefas que esse profissional desenvolve na escola, atuando 
como um formador e líder democrático que se baseia nas múltiplas realidades do diretor de 
turma também se torna um desafio, uma vez que pode viabilizar para o professor novas 
aprendizagens para exercer sua profissão. (IMBERNÓN, 2011). 

Diante dessas circunstâncias, os professores entrevistados responderam a mais uma 
pergunta: Ao indagarmos sobre as Contradições vivenciadas na Formação para o 
desenvolvimento do PPDT na Educação Profissional da Escola de Ensino Médio.  O Professor 1 
respondeu: O foco maior que é dado à formação técnica que na formação cidadã. No meu caso, 
por exemplo, houve apenas uma reunião no início do ano letivo para apresentar o PPDT e mais 
nenhuma ao longo dos bimestres, para dar continuidade ao processo formador. Atribuo isso ao 
fato de que a coordenação do Projeto fica dividida em outros afazeres.  

Já o Professor 2 contribuiu com a seguinte resposta: destacou que o foco da  formação 
se volta para o mundo do trabalho competitivo e capitalista, em detrimento da formação 
integral. 

Analisando as falas dos PDTs, percebemos a angústia que um diretor de turma enfrenta 
nas escolas de educação profissional, pois existe a intenção do professor em orientar os 
estudantes para uma formação pessoal, voltada para uma conscientização nas relações 
interpessoais, na construção de suas aprendizagens, na criticidade, no respeito ao espaço 
coletivo e no desenvolvimento acadêmico. Porém, alguns estudantes dão mais importância ao 
curso técnico que às matérias da base comum, e, assim, o mercado de trabalho, imensamente 
competitivo, leva vantagem ao propor o discurso da empregabilidade, em detrimento da 
formação acadêmica. 

As contradições que encontramos, então, são as mais variadas, pois nenhum professor 
sua recebe formação adequada para o desempenho das respectivas funções do cargo de DT, 
bem como a situação dos coordenadores pedagógicos; estes se ajudam como podem num 
processo de luta diária e aprendizagens conjuntas. Mesmo assim, o Projeto segue nas escolas e, 
a cada dia, professores diretores de turmas e coordenadores priorizam a união para o 
enfrentamento dos desafios em suas respectivas funções.  

Nesta perspectiva, os diálogos se caracterizam de extrema relevância uma vez que 
podem ser originários da carência formativa e são basilares na superação dos desafios. Os 
coordenadores pedagógicos, pelas experiências desenvolvidas ao longo da profissão, passam a 
serem importantes atores nesse processo de construção.  

Para tanto, uma formação contínua para os profissionais envolvidos inseridos os PDT e 
os coordenadores pedagógicos no espaço escolar se faz necessário, pois a “a formação centrada 
na escola pretende desenvolver um paradigma colaborativo entre professores” (IMBERNÓN, 
2011, p.85). Quando observamos todas as atividades que devem ser desempenhadas pelo PDT 
pode-se concluir que a formação inicial que um professor diretor de turma recebe não colabora 
efetivamente para o enfretamento das adversidades enfrentadas no exercício do cargo.  

Especificamente sobre a atuação docente pautada no diálogo entre coordenação e PDT, 
perguntamos sobre as possibilidades de diálogo encontradas no PPDT, a partir de sua atuação, 
que coadunam com a coordenação pedagógica. A resposta do Professor 1 foi: “Com a gestão 
coadunam as ações que se voltam para o cumprimento de instrumentais, prazos e 
desenvolvimento de partes estabelecidas pela SEFOR/SEDUC. Com os pais, a família do aluno, 
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coadunam as ações que se relacionam com o desempenho escolar: notas, relação com a turma, 
alimentação e direitos de alunos.”. 

O Professor 2 fez a seguinte conclusão: “Assim como o coordenador pedagógico o PDT 
precisa ter um perfil de formador, de articulador e de transformador.” 

A mesma pergunta foi direcionada à Coordenadora pedagógica (CP) que nos respondeu 
da seguinte maneira: “O Professor Diretor de Turma realiza um trabalho de interação entre a 
escola e a família incentivando seus pares para o trabalho pedagógico cooperativo. O 
coordenador pedagógico desenvolve o papel de articulador e integrador dos processos 
educativos. O trabalho do PDT corrobora de forma significativa com a coordenação pedagógica. 
Em parceria, PDT e coordenação pedagógica assumem um papel importante na mobilização de 
estratégias significativas para o desenvolvimento da aprendizagem.”. 

Para uma melhor compreensão quisemos analisar como a Coordenadora percebe a 
importância da sua participação neste processo de formação do PDT. Diante da inexistência de 
uma formação oferecida diretamente pela Secretaria de Educação, perguntamos como o 
Coordenador Pedagógico poderia contribuir na formação contínua do PDT. A resposta foi a 
seguinte: “Desenvolver ações de parcerias com profissionais de áreas específicas (médicos, 
advogados, psicólogos, assistentes sociais) que possam contribuir com as situações vivenciadas 
pelos PDTs e que também ajudariam na intervenção dos problemas que se apresentam no 
cotidiano escolar.”. 

A percepção da Coordenadora Pedagógica é refletida  no posicionamento de Domingues 
(2014): 

No que se refere à formação, o coordenador tem responsabilidade no processo de 
elaboração desse projeto, desvelando as contradições e os limites de alicerçá-lo no 
senso comum. Estando elaborado e homologado, caberá a ele acompanhá-lo, 
garantindo suas etapas e promovendo o debate, a reflexão sobre a prática, a pesquisa 
e a troca de experiência qualificada. (DOMINGUES, 2014, p.129). 

 

     Devido às diferentes atribuições já impostas ao cargo de coordenação, torna-se claro as 
dificuldades de um coordenador escolar ter consciência sobre a sua contribuição nos processos 
de formação do PDT.  

Nas percepções dos professores, a relação professor e coordenador pedagógico têm 
muito em comum e torna possível a concretização de diálogos e ações colaborativas. A família, 
a escola, e os diretores turma estão interligados pelo mesmo objetivo, a formação integral dos 
alunos. Cada um tem seu papel sem perder de vista o objetivo em comum. Assim, dialogam 
conjuntamente contribuem para a consolidação do crescimento humano e intelectual dos 
discentes. 

Por isso, é importante constatar que Professores e Coordenação Pedagógica entendem 
que suas funções estão interligadas e que agir em parceria é uma necessidade para ambos, para 
que, assim, na coletividade, a qualidade do ensino e da aprendizagem dos educandos esteja em 
pleno desenvolvimento. Abordaremos a seguir o papel da coordenação pedagógica na qualidade 
de formador e a escola como um espaço de formação contínua em que possam ocorrer parcerias 
e diálogos que favoreçam o desenvolvimento e a eficácia do Projeto Professor Diretor de Turma. 
 
5 A ESCOLA LEONEL BRIZOLA COMO UM ESPAÇO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA NA CONCEPÇÃO 
DO PDT E DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

A escola como um lugar da prática docente é ideal para a concretização da formação 
contínua do professor. Ao unir a teoria com a prática, a escola se torna um espaço de constante 
diálogo entre o ensino e a aprendizagem.   
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Domingues (2014) nos diz que “[...] é na escola, no contexto de trabalho, que os 
professores enfrentam e resolvem problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e 
recriam estratégias de trabalho e, com isso, vão promovendo mudanças pessoais e profissionais” 
(DOMINGUES, 2014, p.66).  

Assim, cada PDT, ao saber das especificidades de sua turma, poderá ver numa formação 
proporcionada no ambiente escolar, um momento de reflexão, diálogo, troca de experiências e, 
consequentemente, de aprendizagens.  Por esse motivo,  

 
a formação desenvolvida no espaço escolar corrobora a ideia de que os professores são 
capazes de decidir coletivamente sobre o que querem aprender para alcançar os 
conhecimentos e as competências que consideram necessárias para o seu 
desenvolvimento profissional (DOMINGUES, 2014, p.71). 

 

Em perspectiva semelhante, Imbernón (2011) afirma que a formação na própria 
instituição educativa favorece a resolução dos problemas locais, tendo em vista que esta 
formação parte geralmente de uma problemática do cotidiano escolar. O teórico também 
aborda acerca do protagonismo coletivo em sua reflexão sobre a formação no próprio ambiente 
escolar, que desenvolvida na e a partir da realidade escolar é capaz de permitir uma autonomia 
aos profissionais, contradizendo a descentralização competitiva. 

Os professores entrevistados também expressaram suas respectivas opiniões a respeito 
da escola como espaço de formação contínua para o desenvolvimento do PDT e como o 
coordenador pedagógico poderia contribuir nesse processo. A pesquisa evidenciou as seguintes 
respostas:  

Professor 1: “Sobre a formação na escola, não há muitas iniciativas que não estejam 
relacionadas ao que a SEDUC/SEFOR exigem. Até hoje, a única capacitação ocorreu na semana 
pedagógica. Em relação ao coordenador pedagógico do PPDT a intenção se dá diante de alguma 
demanda pontual” 

Professor 2: “A formação contínua do PDT é necessária para que se criem novas condições 
geradoras de competência para intervenções ativas em diversas situações em sala de aula. O 
coordenador pedagógico precisa ir além do conhecimento teórico para acompanhar o trabalho 
do PDT. É necessário ter sensibilidade e percepção para auxiliar os professores, mostrando a 
importância do trabalho em equipe. Além de auxiliar no processo de formação para que todos 
alcancem êxito.” 

A escola precisa favorecer a reflexão acerca das práticas de seus respectivos 
profissionais, com base em Alarcão (2005),  

 
Uma escola que se alimente do saber, da produção e da reflexão dos seus profissionais, 
os professores que, por isso mesmo, não se sentem meros assalariados. Uma escola à 
qual não é necessário ditar a formação requerida porque ela própria conhece as suas 
necessidades, cria os seus contextos de formação e integra a formação no seu 
desenvolvimento institucional. Uma escola onde tudo gira à volta de sua missão: educar 
as novas gerações. Em suma, uma escola com cara, como diria Paulo Freire, e não 
apenas uma escola... anônima. (ALARCÃO, 2005, p.82). 

 
Desse modo, se cada professor conhece suas necessidades, seus limites e seus desafios 

diários, torna-se mais resolutivo os problemas enfrentados. Com os diretores de turma as 
circunstâncias são semelhantes. Todos sabem quais são os problemas que surgem ao longo do 
tempo, mas também sabem dos velhos problemas das instituições. É de conhecimento do 
coordenador pedagógico também a realidade das instituições, entendendo dessa forma os 
desafios, as possibilidades que uma formação pode trazer para a vida de cada profissional. Logo, 
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a escola como local de formação contínua não deve permitir uma formação generalista e 
burocrática.  

 Por conta disso, fizemos as mesmas perguntas à coordenação pedagógica no sentido de 
saber a sua opinião acerca da escola como um espaço de formação contínua do PDT. Além de 
sondar também  as contribuições do coordenador pedagógico nesse processo. As respostas 
ressaltam uma importante verdade sobre o papel do educador e como a instituição onde este 
se insere pode contribuir em seu processo de formação: “A escola é uma organização formal 
que está em movimento e sua finalidade vai além dos muros da sala de aula, portanto também 
é um espaço social que reflete a sociedade onde está inserida. Os professores atuam nesse 
espaço com uma tarefa complexa de trabalhar valores e subjetividades. Nesse contexto, a escola 
precisa ser vista como um espaço de aprendizagens mútuas e contínuas. O coordenador 
pedagógico pode articular a ações empreendidas nesse espaço.” 

A concepção externada pelo sujeito coaduna com as ideias de Candau (2011), ao definir 
que a formação contínua adequada assegura uma postura profissional autêntica, 

 
Neste sentido, considerar a escola como lócus de formação continuada passa a ser uma 
afirmação fundamental na busca de superar o modelo clássico de formação continuada 
e construir uma nova perspectiva na área de formação continuada de professores. Mas 
este objetivo não se alcança de uma maneira espontânea, não é o simples fato de estar 
na escola e de desenvolver uma prática escolar concreta que garante a presença das 
condições mobilizadoras de um processo formativo. Uma prática repetitiva, uma 
prática mecânica não favorece esse processo (CANDAU, 2011, p.57). 

 

Na compreensão de Candau (2011), a formação contínua deve ser inovadora e 
apresentar uma face renovada da escola como espaço formativo, já que é nela que onde as 
práticas se materializam, e através dela nos tornamos professores. 

De acordo com Imbernón (2011), a formação centrada na escola tende a desenvolver um 
paradigma colaborativo entre professores. Esse paradigma colaborativo baseia-se em uma série 
de pressupostos, totalizando sete, dentre os quais está à escola como foco nesse processo de 
reflexão, mudança e melhoria, na reconstrução da cultura escolar, apostando em novos valores, 
onde ocorra uma crítica colaborativa e que o isolamento, o individualismo e a dependência 
sejam convertidos, respectivamente, em comunicação, colaboração e autonomia, promovendo 
um espaço de interdependência.  

Assim, a formação dos professores terá como base o diálogo, sendo respeitada a 
capacidade dos envolvidos, rompendo-se, dessa maneira, com a velha concepção burocrática 
de formação dirigida aos PDTs. 

Nessa linha de raciocínio, devemos pensar a escola, conforme defende Alarcão (2001), 
como um organismo vivo e vê-la como um espaço dinâmico, capaz de se adaptar às novas 
mudanças sociais; uma escola que não ignora os seus problemas, que qualifica os profissionais 
que nela trabalham; uma escola que é pensada no “presente para se projetar no futuro.” 
(ALARCÃO, 2001 p.25). 

Nesse sentido, a escola como organismo vivo não pode se afastar das realidades sociais 
no sentido de repensar suas ações, verificando aquilo que pode ou não fazer a diferença na vida 
dos educandos. Consequentemente, não dá para relacionar a educação com ações individuais 
em que os diretores de turmas ajam sozinhos na contramão dos desafios com que se deparam. 
O que, de fato se espera é que eles encontrem na escola um ambiente que favoreça o diálogo; 
que percebam uma escola que, ao ser reflexiva, seja capaz de produzir conhecimento sobre si 
própria, que ao saber das dificuldades emocionais, sociais econômicas e cognitivas dos 
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estudantes não isole os diretores de turma no dever de resolver todos os problemas, sem as 
devidas condições de trabalho, além da ausência de formação. 

Desse modo, a escola reflexiva, segundo Alarcão (2001), responsabiliza-se coletivamente 
e se compromete com a qualidade do desenvolvimento de seus profissionais e discentes. Nesse 
espaço, deve-se viver a cidadania, compreender as múltiplas realidades vividas por educadores 
e educandos, encontrando uma realidade acessível e de diálogo permanente, ou seja, de 
formação contínua que contribua para a defesa do respeito às diversidades, do bem comum, da 
qualidade do ensino, da responsabilidade, do compromisso constante com o ser humano e com 
suas diferentes atuações (ALARCÃO, 2001). 

Acreditamos, pois, que a prática docente se faz no dia a dia, na coletividade, nos 
processos de ensino e de aprendizagem, no compartilhamento das aprendizagens e das 
responsabilidades. 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados evidenciaram que os sujeitos enfrentam dificuldades em razão da ausência 
de uma formação contínua e adequada para a realização do PPDT. O estudo apontou alguns 
desafios operacionais e destacou potencialidades viabilizadas por meio do diálogo. Dentre os 
desafios foi enfatizada a carga horária disponibilizada para a operacionalização das atividades, a 
falta de formação e o acúmulo de atividades. As contradições emergem da própria 
operacionalização entre o que está proposto na concepção do projeto e as demandas do 
cotidiano escolar. Já as potencialidades surgem do diálogo pela via da parceria entre escola, 
família e comunidade.  

A pesquisa teve como objetivo investigar a Formação Contínua dos professores Diretores 
de Turma que atuam na Educação Profissional, especificamente na EEEP Leonel Brizola. As 
repostas retratam os desafios e as contradições do PDT perante suas diversas funções e 
responsabilidades inerentes ao projeto que são demandas da ausência de uma formação 
contínua e sistemática que auxilie no desempenho diário do PPDT. Fica claro que a falta de 
formação adequada para a atuação dos profissionais no Projeto Professor Diretor de Turma tem 
interferido e até inviabilizado algumas ações diretamente relacionadas ao projeto.   

Infelizmente, conclui-se que, na prática, os PDTs e a coordenação pedagógica não 
recebem uma formação que contribua efetivamente para o exercício de suas atribuições. Logo, 
a relação mediada entre a coordenação pedagógica e o diretor de turma pode vir a ser 
fundamental, ao promover diálogos que possibilitem uma formação contínua para ambos, 
dentro do próprio espaço escolar. Por ser um espaço democrático de compartilhamento de 
conhecimentos, a Escola Estadual de Educação Profissional Leonel de Moura Brizola vem se 
esforçando para se constituir um espaço favorecedor para que se desenvolva a formação 
continuada dos PDTs, com reflexões e alternativas que colaborem na construção de 
aprendizagens. 
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EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA PROPOSTA DO PROJOVEM URBANO: 
embates e desafios 

 
Marcos Torres Carneiro79 

Maria Aparecida de Queiroz80 
 
RESUMO: Neste artigo objetiva analisar aspectos do Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
(ProJovem Urbano) como política de educação para a juventude tendo como foco a relação 
entre educação e trabalho, mediada por um currículo de natureza integrativa. Visava à 
reinserção dos jovens com idade entre 18 e 29 anos, que haviam concluído a quarta, mas não a 
oitava série, respectivamente o quinto e o oitavo ano do ensino fundamental. Voltado para 
jovens em situação de vulnerabilidade a proposta curricular se voltava para a elevação da 
escolaridade, com a conclusão do ensino fundamental e a qualificação profissional certificada 
como formação inicial. A pesquisa configurou-se pela abordagem de temáticas articuladas ao 
contexto socioeconômico e político em face aos embates e desafios susceptíveis ao campo 
educacional.  Como procedimento realizou-se revisão bibliográfica e análise documental sobre 
temáticas inerentes às políticas de juventude, educação para o trabalho e a qualificação 
profissional no ProJovem Urbano em Natal (RN). O texto está organizado em três partes: a 
problemática da juventude em escala mundial e no Brasil, as políticas recentes de educação para 
a juventude e a qualificação profissional no ProJovem Urbano. Como resultados constatou-se 
que a proposta de qualificação profissional suscitava possibilidades de os jovens se apropriarem 
de informações e de habilidades na formação inicial para o exercício de determinadas profissões. 
A implementação da proposta, no entanto, no que se refere à gestão administrativa do 
município foi marcada por desacertos como: falta de infraestrutura dos laboratórios e de 
professores resultando no despreparo dos jovens e em altos índices de desistência.  
 
Palavras-chave: Educação. Qualificação para o trabalho. ProJovem Urbano. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Este artigo objetiva analisar e discutir as propostas integradoras entre educação e 
trabalho delineadas pelo Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem Urbano, via a 
reinserção ao processo educacional e a qualificação profissional, por meio de uma efetiva 
associação entre: elevação da escolaridade, tendo em vista a conclusão do ensino 
fundamental e a qualificação profissional com certificação de formação inicial. 

O Programa se destina a jovens em situação de vulnerabilidade social, em particular 
aqueles que possuem a idade entre 18 a 29 anos, das grandes aglomerações urbanas, que 
tenham concluído a quarta série (5º ano), mas não a oitava. Em suma, volta-se aos de muito 
baixa escolaridade, fora do mercado de trabalho e da escola, na faixa etária mais exposta ao 
risco de violência, como vítimas e algozes. Para a realização deste estudo, adotamos alguns 
procedimentos teórico-metodológicos, como a revisão bibliográfica acerca das políticas de 
juventude, como Di Pierro (2005), Abad (2003) e Sposito e Carrano (2003), em particular 
educação e trabalho como Dedecca (1998), Novaes (2008), Ramos (2002), Pochmann (2004) 
e Brasil (2008). 

Estruturalmente este artigo está organizado em três capítulos, no primeiro discutimos 

                                                           
79 Programa de pós-graduação em educação – PPGED/UFRN. torriscarneiro@gmail.com 
80 Programa de pós-graduação em educação – PPGED/UFRN. cidinhaufrn@gmail.com  
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o protagonismo juvenil e as políticas públicas voltadas para jovens, materializada pela própria 
criação do ProJovem Urbano como um despertar para tal público. No segundo capítulo, 
aproximamos o debate entre: as demandas do trabalho e educação precária dos jovens 
brasileiros, no terceiro e último capítulo nos debruçamos, na análise da qualificação 
profissional proposta pelo ProJovem Urbano. 

Assim, podemos dizer que a ideia central deste artigo assenta-se na proposta de 
estabelecer relações entre juventude, educação e qualificação profissional, propostas 
objetivadas no currículo integrado do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem 
Urbano. Sendo vistas, como uma medida emergencial para a situação de vulnerabilidade da 
juventude brasileira, diante de um novo paradigma educacional. 

 
2 AS TRANSFORMAÇÕES NO “MUNDO DO TRABALHO81” E A EDUCAÇÃO DOS JOVENS 

BRASILEIROS 

 
Em pleno limiar do século XXI, a participação relativa do segmento etário de jovens 

com idade de 15 a 24 anos no total da população economicamente ativa é de 25%, embora o 
jovem responda por 50% do desemprego nacional. Ao passo que a taxa de desemprego aberto 
dos jovens gira em torno dos 18%, a taxa média nacional esteve em 9,4% do total da força de 
trabalho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE na Pesquisa Nacional 
por amostra de domicílio (PNAD) no ano de 2001 (POCHMANN, 2004). 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho neste final de século puseram em curso 
novas demandas de educação, estabelecendo os contornos de uma nova pedagogia 

 
As mudanças ocorridas no mundo do trabalho, com a progressiva perda de 
hegemonia do taylorismos/fordismo e de suas formas de fragmentação a partir da 
mediação da microeletrônica, tornam insuficiente este tipo de competência para os 
trabalhos que não se precarizaram e que se constituem no núcleo estável do 
trabalhador coletivo, ainda com direitos e condições razoáveis de vida e de trabalho, 
apesar da tendência à intensificação; para poucos, portanto, já aqui se configurando 
uma das dimensões ideológicas da proposta da “pedagogia das competências”, 
apresentada como universal. Devido a essas mudanças é possível observar distintas 
exigências para a educação dos trabalhadores (KUENZER, 2001, 02). 

 
Nesta direção, Cunha (2000) afirma que em muitas situações o jovem trabalhador era 

preparado como aprendiz por um ente mais velho e experiente. Fazia parte das qualificações 
desse trabalhador “compreender os movimentos e passos necessários a cada operação, 
memorizá-los e repeti-los em uma determinada seqüência”, o que “demandava uma 
pedagogia objetivando a uniformidade de respostas para procedimentos padronizados, 
ambos regidos por padrões de desempenho que foram definidos como adequados ao longo 
do tempo” (KUENZER, 1998). 

No entanto, foi sendo disseminada a ideia de que a reintegração de atividades e o 
emprego de uma mão de obra mais qualificada eram necessários ao desenvolvimento de um 
trabalho mais elaborado e de qualidade. Essas noções baseavam-se em argumentos de que 
somente a substituição do trabalhador por máquinas não atingiria melhores taxas de 
produção (KERN; SCHUMANN, 1989 Apud IVO, 1990). 

Sob a égide do sistema capitalista vigente no País, constata-se que as desigualdades 

                                                           
81 Termo fundamentado pela Acácia Kuezer. 3 Ver KUENZER. A. “As mudanças no mundo do trabalho e a 
educação: novos desafios para a gestão”. São Paulo, Cortez, 2001 
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sociais permanecem agravantes entre os proprietários dos meios de produção e àqueles que 
vendem a sua força de trabalho. Desse modo, as diferenças aparecem não somente da análise 
do contexto trabalho, mas também numa educação diferenciada entre ricos e pobres. Entre 
esses, a necessidade de trabalhar para aumentar a renda familiar aparecem desde a infância; 
enquanto que no outro, a educação é fator primordial para ascensão social. Então, diremos 
que: 

O capitalismo não supera a sociedade de classes, pelo contrário, a mantém e, ao 
formar e legalmente proclamar a igualdade, dissimula a desigualdade. A inserção de 
crianças e de jovens no mundo do trabalho, sua exploração e uma escola 
diferenciada aparecem desde o início (NOVAES, 2004, p.194-195). 

 
 

No tocante ao trabalho, é possível perceber que cresceu o número de jovens em 
ocupações de baixa qualidade e vínculos precários de menor remuneração. Isso acontece 
porque muitos desses jovens interrompem precocemente o seu ciclo educacional ou 
permanecem nele em idades incompatíveis com as suas. Entretanto, há de se considerar que 
se essa situação se invertesse e, portanto, os jovens adquirissem melhor preparo educacional, 
os índices de desemprego diminuiriam: 

 
Por outro lado, todos os indicadores possíveis têm evidenciado uma forte ‘pressão’ 
dos jovens à procura por ocupação, denotando que se eles estivessem apenas se 
dedicando às atividades de escolarização e aprendizagem profissional, as taxas de 
desemprego cairiam substancialmente, uma vez que seu ingresso na força de 
trabalho seria adiado (ABRAMO, 2008, p.131). 

 
E, as divergências no contexto jovem pobre e trabalho encontram-se primeiramente 

em sua formação educacional interrompida pela necessidade urgente desses jovens de 
procurar emprego, por motivos sociais ou culturais, conceituado por alguns autores como 
processo de adultização precoce, sendo uma situação adversa dos jovens de classe média ou 
donos dos meios de produção. Assim, 

 
Constata-se, por exemplo, que os jovens filhos de pobres no país encontram se 
praticamente condenados ao trabalho como uma das poucas condições de 
mobilidade social. Porém, ao ingressar muito cedo no mercado de trabalho, o fazem 
com baixa escolaridade, ocupando as vagas de menor remuneração disponíveis, 
quase sempre conjugadas com posições de subordinação no interior da hierarquia 
no trabalho. O contrário parece ocorrer para os jovens filhos de pais de classe média 
e alta, que possuem, em geral, condições de financiar a inatividade, elevando a 
escolaridade e postergando o ingresso no mercado de trabalho. Assim, terminam por 
obter acesso as principais vagas disponíveis, com maior remuneração e em postos 
de direção no interior da hierarquia do trabalho (NOVAES, 2004, p.231-232). 

 
Pochmann (2004) desperta à atenção para essa problemática de crise da ocupação 

juvenil, quanto aos fatores: desemprego, baixa escolaridade e inserção no mercado de 
trabalho. Segundo ele, ao verificar os níveis de renda e educação que se encontram esses 
jovens, constata-se que 38,1% deles estudavam. Enquanto que entre os jovens ricos, o índice 
estava em 80%. Vale ressaltar que a análise feita pelo autor, contemplou-se numa juventude 
de uma faixa etária entre 15 e 24 anos. 

Em propostas recolhidas pelo Projeto Juventude em 2003, observou-se que dentre os 
problemas que mais preocupam os jovens, atualmente, 52% citaram o emprego/profissional. 
Enquanto que 17% apontaram a educação. No entanto, nos assuntos que mais interessam aos 
jovens, 38% escolheram educação e 37% emprego/atividades profissionais, ou seja, na  
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relação educação e trabalho, somam-se 65% de jovens. São dados encontrados em pesquisa 
nacional no livro Retratos da Juventude Brasileira. Como a educação e trabalho, nas 
circunstâncias atuais, são assuntos de maior interesse entre os jovens e, portanto, no âmbito 
de políticas públicas tornou-se necessário a relevância de colocar um programa voltado para 
o tema juventude e trabalho. 

Nesta perspectiva, encontra-se o ProJovem que surge como medida emergencial em 
2005, com as seguintes diretrizes para: 1) Incentivar a elevação da escolaridade por meio da 
transferência de renda e a realização de atividades sociais/comunitárias relacionadas aos 
interesses dos jovens em cada localidade, privilegiando aqueles de baixa escolaridade, baixa 
renda e de cada faixa etária mais elevada. 2) Apoiar a inserção de jovens no mercado formal 
de trabalho (...) ( ABRAMO, 2004, p.146). 

Dessa forma, esses mesmos jovens são vítimas de um sistema capitalista desregulado, 
que rompe com direitos sociais conquistados pelos trabalhadores, ao longo do século XX. 
Assim, contratos coletivos de trabalho transformam-se em individuais. Consequentemente, 
isso é resultante de uma imposição capitalista, em que “os traços contraditórios e o efeito 
mutilador e destrutivo do capitalismo se potencializam quando se trata de países periféricos 
ao capitalismo central e cujas elites são a ele associadas e subordinada” (NOVAES, 2004). 

 
3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE BRASILEIRA E O 

PROTAGONISMO JUVENIL: A CRIAÇÃO DO PROJOVEM URBANO 

 
A proposição a que se destina a construção deste tópico é analisar o percurso histórico 

de criação das políticas públicas para juventude brasileira, levando em consideração os 
aspectos: social, político e econômico. E, como efeito da reestruturação82 entre os três 
aspectos assinalados circunscreve-se o protagonismo juvenil, vetor imperativo que passará a 
subsidiar as políticas e os programas para a juventude brasileira, a título de ilustração, por 
exemplo, o ProJovem Urbano, a propósito objeto de pesquisa deste estudo. 

É consensual que a categoria juventude, hoje, ocupa o centro das discussões e dos 
debates para a formulação das políticas públicas. Dentre as questões que contribuíram para 
que tal categoria emergisse e se configurasse um “problema social”: as mudanças no mundo 
trabalho, à expansão da escolarização e a reestruturação das economias nacionais podem ser 
citadas como as mais significativas (PINTO, 2012, p. 34). É necessário observar que, 
naturalmente os jovens são vítimas, pela simples condição a que estão inseridos o status quo, 
porém isso se potencializa se considerarmos esta fase da vida, como um período 
extremamente projetivo e arquitetônico de objetivos e projetos. 

Nesta direção, o público alvo para estas mudanças foram e permanecem os jovens 
pobres, haja vista, historicamente estes se encontrarem desassistidos por parte do Estado. No 
Brasil, durante a década de 1990, as ações governamentais dirigidas aos jovens estiveram 
marcadas pela ideia de contenção tendo como pano de fundo o crescimento da violência e 
sua vinculação com os jovens pobres (ABROMOVAY, 2004). 

Atualmente, as concepções a que se referem à juventude, aderiram outra 
envergadura, volta-se para a garantia de direitos e a expressão jovem em situação de risco 

                                                           
82 De acordo com Guedes (2007, p. 28), “no aspecto econômico-político ocorrido a partir da década de 1970 

anunciam uma reestruturação das relações capitalistas internacionais”. 
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social, torna-se inadequada e passa a ser substituída pela expressão sujeitos de direitos83. 
Todavia, cabe-nos problematizar frente a essas mudanças a priori teóricas, em que medida 
isso vem se concretizando na realidade dos jovens brasileiros? Em que consistência? A partir 
de qual paradigma? 

Avançando para o particular a partir do cenário macrosocial dissertado sinteticamente, 
a realidade brasileira, no que diz respeito às políticas de juventude, reconhecem os jovens 
como sujeitos de direito84, centralizando-se em programas que despertem a atenção para a 
situação da juventude, em particular, entre os membros de classe social baixa e negra. 

Pois, deve-se destacar que “o Brasil tem uma das mais perversas distribuições de 
renda 

– as desigualdades sociais se dão pelo aumento dos pobres como pela manutenção ou 
ampliação de privilégios pelos ricos” (NOVAES, 2004, p. 279). Vale ressaltar que, no âmbito de 
políticas públicas para os jovens, deve-se levar em consideração uma série de complicações 
na concepção de juventudes, como por exemplo, as diversidades de direitos humanos – 
sociais, civis, políticos e culturais. 

Portanto, definem-se as políticas públicas em tais segmentos: 
a. Políticas de juventude, ou seja, que considerem tanto o que há de único na geração 

jovem e sua diversidade como contemplem reivindicações de distintos movimentos 
sociais de jovens. Para tanto há que conceber os jovens como atores com identidade 
própria, não como em fase de transição, não como quase adultos ou ex-crianças, ou 
como adolescentes. 

b. Políticas para juventude, ou de responsabilidade do Estado, inclusive considerando 
que essa é uma geração com menor poder de competição em uma sociedade 
orientada pelo mercado. 

c. Políticas com juventudes, o que pede que se operacionalize participação, por 
empoderamento, recursos para os jovens poderem participar da arena de 
acompanhamento e formulação política (NOVAES, 2004, p. 292). 

 
É baseando-se por esta concepção de juventudes, que surge o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens, criado em 2005, por meio da Medida Provisória nº238, de 01/02/2005, e 
transformada na Lei 11.129, de 30/06/2005, como ação integrante da Política Nacional de 
Juventude. 

Em seus primeiros anos de implantação, tal Programa contemplou jovens de 18 e 24 
anos, que haviam terminado a quarta série, mas não concluído a oitava série do ensino 
fundamental e sem vínculos formais de trabalho: como a carteira de trabalho assinada ou 
contrato de trabalho. O programa de aulas dos ProJovem tinha a duração de 12 meses de 
aulas, num total de 1600 horas de estudos com o direito a uma bolsa de R$100,00 (cem reais) 
mensais, durante o tempo em que o aluno permanecesse no curso, sendo no mínimo de 75% 
de frequência. 

                                                           
83 3 A esse respeito considera que A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi ganhando concretude 
justamente porque passou a englobar e a contribuir para expandir os direitos de cidadania, chegando, assim aos 
Direitos Econômicos, sociais, culturais e ambientais – DESCA. (Ver. PINTO, 2012, p. 19). 
84 Substituímos o termo “sujeitos de direitos” por “sujeitos potencialmente mobilizadores” (Duhau e Schteingart, 
1997: 79). Essa percepção, mais recente, implica a compreensão de que as questões do desenvolvimento supõem 
sujeitos participativos e engajados, ou seja, o desenvolvimento do senso cívico. Os sentidos dessa mobilização dos 
pobres têm, no entanto, significados e formas operativas diversas, segundo os atores e a ordem de concepções e 
valores que os mobilizam. 
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Em 2008, veio o Projovem Urbano sucedendo o Projovem Original85, regido pela Lei  nº 
11.692, de 10 de junho de 2008, regulamentado pelo Decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 
2008. Sua gestão encontra-se a cargo da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ/SG/PR), 
subordinada à Secretaria- Geral da Presidência da República (SG/PR). Assim, houve um 
acréscimo de 3 meses, sendo então, 18 meses de estudos, com carga de horária de 2000 horas. 
Esse programa caracterizou-se como emergencial e experimental, por dois motivos: a rápida 
necessidade do jovem em ingressar no ensino médio; e em uma proposta curricular inovadora 
com novos paradigmas de ensino: a articulação entre ensino fundamental, qualificação 
profissional e a ação comunitária. 

Considerado um programa exitoso, a partir dos dados do sistema de Monitoramento e 
Avaliação – SMA, o ProJovem estende-se a sua faixa etária, aderindo aos jovens de até 29 anos, 
que saibam ler e escrever, não se exigindo o limite de estudos ou vínculos formais de trabalho. 
A ampliação da idade para o ingresso ao programa refere-se aos dados estabelecidos 
pela Organização Internacional de Juventude (OIJ), e que definem outras variáveis para a 
concepção de juventude. Então, se a vivência da juventude é diferente, dependendo das 
circunstâncias materiais, sociais e culturais, tem-se, pois, juventudes. 

A limitação por faixa etária não é a única resposta para falar de juventudes, pois há 
quem lembre circunstâncias em que ela começa desde cedo, sobretudo, para quem não tem 
direito a infância. Do mesmo modo, em razão de mudanças na expectativa de vida, assim 
como no mercado de trabalho, o tempo da juventude está se alargando, chegando aos 29 
anos, nos patamares da OIJ (SILVA, 2006, p.190). A proposta pedagógica do programa baseia-
se em novos paradigmas866 educacionais, de forma interdisciplinar, que estão segmentadas 
em três dimensões: Educação, Qualificação e Ação Comunitária, visando à formação integral 
dos jovens, considerado como um protagonista87 de sua formação. Dessa forma, o ProJovem 
Urbano, estrutura-se nos seguintes temas integradores: a identidade do jovem, os territórios 
da juventude urbana, violência e vida do jovem, juventude e qualidade de vida, juventude e 
responsabilidade ambiental. 

Os objetivos gerais do ProJovem Urbano, ao integrar Ensino Fundamental e 
Qualificação Profissional, oferecem aos concluintes do programa, a oportunidade de 
experimentarem novas formas de aquisição do conhecimento, reelaborando suas próprias 
experiências e visão de mundo e, sendo assim, reposicionem-se quanto à sua inserção social 
e profissional. 

Para tal, de acordo (SALGADO, 2008, p. 37-38), espera-se que os jovens: 
 

i.Afirmem a sua dignidade como seres humanos, trabalhadores e cidadãos; 

                                                           
85 O ProJovem “original” foi regulamentado pelo decreto 5.557 de 05/10/2005 e implementado apenas nas 

capitais e no Distrito Federal, em 2006, foi ampliado para mais 29 cidades, com o número de habitantes igual ou 
superior á 200.000. O objetivo era elevar a escolaridade dos jovens com idade de 18 a 24 anos, por meio da 
conclusão do ensino fundamental, da qualificação profissional, do estímulo à inserção produtiva e à ação 
comunitária, despertando solidariedade, exercício de cidadania e ação local. Em seus primeiros anos de 
implantação, o ProJovem contemplou jovens que haviam terminado a quarta série, mas não concluído a oitava 
série do ensino fundamental e sem vínculos formais de trabalho. 
86 De acordo com o Projeto Político Integrado (PPI) do ProJovem Urbano, o novo paradigma que se refere está 
baseado na articulação entre conclusão do ensino fundamental, qualificação profissional inicial e experiências de 
participação cidadã, como base para o alcance da finalidade pretendida. 
87 Para Gonzalez (2007, p. 52) ao se referir sobre  protagonismo juvenil: Explicita que  a lógica neoliberal é  deixar 
ao indivíduo singular a tarefa de melhor descobrir quais são seus interesses para incumbir-se de um processo social 
em que todos podem igualmente participar e encontrar o resultado satisfatório. O que se postula é que os jovens 
devem ser direcionados ao protagonismo para o desenvolvimento da sociedade, mediante seu engajamento em 
projetos e programas sociais, com ênfase no voluntariado. 
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ii.Utilizem a leitura e a escrita, assim como outras formas contemporâneas de 
linguagem, para se informar e aprender, expressar-se, planejar e documentar, além 
de apreciar a dimensão estética das produções culturais; 

iii.Compreendam os processos sociais e os princípios científicos e tecnológicos que 
sustentam a produção da vida na atualidade; 

iv.Utilizem tecnologias de informática necessárias à busca de informações e à inserção 
cultural e profissional; 

v.Desenvolvam competências necessárias para o desempenho de uma ocupação que 
gere renda; 

vi.Estabeleçam um projeto de desenvolvimento profissional, considerando suas 
potencialidades, suas necessidades de aprendizagem e as características de seu 
contexto de trabalho; 

vii.Acessem os meios necessários para exercer efetivamente seus direitos de cidadania, 
tais como: obter ou renovar documentos pessoais, usar os serviços da rede publica 
disponíveis para os jovens e suas famílias etc. 

viii. Assumam responsabilidades em relação ao seu grupo familiar e à sua comunidade, 
assim como frente aos problemas que afetam o país, a sociedade global e o planeta; 

ix.Identifiquem problemas e necessidades de sua comunidade, planejar iniciativas 
concretas visando a sua superação e participar da respectiva implementação e 
avaliação; 

x. Reflitam criticamente sobre sua própria prática; 
xi. Convivam e trabalhar em grupo, valorizando a diversidade de opiniões e a 

resolução negociada de conflitos; 
xii.Exercitem valores de solidariedade e cooperação, posicionando-se ativamente 

contra qualquer forma de racismo e discriminação; 
xiii. Exerçam direitos e deveres da cidadania, participar de processos e instituições que 

caracterizam a vida publica numa sociedade democrática; 
xiv.Continuem aprendendo ao longo da vida, tanto pela inserção no sistema de ensino 

formal quanto pela identificação e o aproveitamento de outras oportunidades 
educativas. 

 

As atividades devem ser desenvolvidas de modo interdisciplinar e interdimensional,  
ou seja, o empenho de todos os educadores com horários definidos na grade curricular, 
juntamente, com as sínteses interdisciplinares, o Projeto de Orientação Profissional – POP e o 
Plano de Ação Comunitária – PLA, para que se torne eficaz o aprendizado dos estudantes. 
Nessas situações, os educadores do ProJovem Urbano atuam como orientadores da 
aprendizagem, trabalhando com os alunos na elaboração das Sínteses Interdisciplinares dos 
referidos planos. As três dimensões integradoras do programa criam oportunidades 
adequadas para que o jovem construa sua subjetividade, articulando a pessoa humana, o 
trabalhador, o estudante e o cidadão. 

Assim, concluímos que é preciso refletir sobre, que embora haja no ProJovem Urbano 
um concepção que tribute aos jovens potencialidades, esta lhe sobrepõe a responsabilidade 
para o enfretamento direto com os problemas sociais instaurados em âmbito macro, e as 
estratégias de empoderamento escamoteadas por meio de práticas que viabilizam os projetos 
societários hegemônicos, maestrados por governos que se encontram submersos ao  
receituário do capital. 

Nesta direção, estudos relativos ao adjetivo ator social garantem que mesmo assim, o 
lugar do jovem não é alterado como alvo das políticas públicas, entretanto translude a 
contradição entre o real e o ilusório para outra dimensão que a priori, encontra-se velada. “O 
encobrimento da contradição é também uma tentativa de assegurar a coesão do discurso e 
de forjar o consenso, anulando a possibilidade do surgimento de uma contraposição (LEITE, 
2003, p. 155)”. 
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4 A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PROPOSTA PELO PROJOVEM URBANO UM NOVO 
PARADIGMA? 

 
Segundo o Projeto Político Integrado (PPI) do ProJovem Urbano, o que o torna um 

programa inovador baseado em novas perspectivas e novos paradigmas de formação, é a 
integração entre: articulando conclusão do ensino fundamental, qualificação profissional 
inicial e experiências de participação cidadã, como base para o alcance da finalidade 
pretendida (PPI, 2008, p. 15). Neste sentido, almeja-se neste tópico debater acerca da 
categoria qualificação profissional que compõe o tripé do programa. 

As primeiras ideias sobre a formação profissional no Brasil se enquadra dentro de uma 
lógica de qualificação, compreendida como formação de mão de obra especializada, para 
atender às demandas técnico-organizativas do mercado de trabalho formal. No plano 
macrossocietário, esta concepção de qualificação gerou uma série de políticas educacionais 
voltadas para a criação de sistemas de formação profissionais estreitamente vinculadas às 
demandas e necessidades dos setores mais organizados do capital e de suas necessidades 
técnico-organizativas. 

De acordo com Frigotto (1984, p.162): 

 
A universalização do acesso à escola e o aumento médio de escolaridade é fato que 
parece não constituir-se em óbice ao capitalismo monopolista. Pelo contrário, um 
nível mínimo de escolaridade generalizada e o próprio prolongamento da mesma – 
dentro da função social que a escola tem assumido historicamente – constituem-se 
em mecanismo funcionais à atual etapa do desenvolvimento capitalista. Uma 
escolaridade que permita um mínimo de cálculo, leitura e escrita, e o 
desenvolvimento de determinados traços sócio-culturais, políticos e ideológicos 
tornaram-se necessários para a funcionalidade das empresas produtivas e 
organizações em geral, como também para a instauração de uma mentalidade 
consumista. 

 

Cosoante a este pensamento, por décadas a economia e o planejamento da educação 
trabalharam com a qualificação formal. Planejava-se a maneira de obter um número “x” de 
diplomas em determinadas áreas ou setores profissionais, de acordo com a projeção de 
demanda. Essas concepções de qualificações, postas em prática no Brasil, foram elaboradas a 
partir de enfoques das teorias do capital humano e do planejamento macrosocial e estão 
ancoradas em enfoques macroeconômicos que privilegiam dimensões relativas ao 
desenvolvimento econômico, crescimento e diversificação do mercado formal de trabalho e 
sua relação com os sistemas de educação escolar. 

Fazendo um sobre voo da década de 1980 aos dias atuais, século XXI, Perrenoud, já na 
introdução de um dos seus livros, aponta para um dos dilemas que sempre esteve posto para 
os processos educativos, e que agora, em face da mediação das novas tecnologias que tornam 
o trabalho cada vez mais abstrato no atual regime de acumulação, assume novas dimensões. 
Este autor, dos mais referenciados pelos que propõe uma pedagogia escolar centrada nas 
competências, delineia adequadamente a questão, mas não a trata satisfatoriamente, no meu 
entender porque não toma as categorias de análise que permitem compreender as relações 
entre trabalho e educação, atendo-se ao mundo da escola (KUENZER, 2001, p. 05). 

De acordo com Dedecca (1998), ao tratar do tema qualificação profissional, diz que: “a 
qualificação da força de trabalho, de maneira inquestionável, é condicionada pela base 
técnica, mas seu fundamento decorre da forma como é estruturado o processo de trabalho”. 
Assim, teremos que a organização será determinada pelas instituições: Estado, empresas e 



180 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

sindicatos; e nas relações de regras e normas por elas acordadas. 
A respeito da formação de trabalhadores no âmbito educação básica e educação 

profissional, Ramos (2002) faz uma explanação sobre a formação do homem, no modo de 
produção capitalista, demonstrando que à medida que o trabalho industrial tornou-se cada 
vez mais complexo, os debates sobre educação e qualificação adquiriu importância 
sociológica. Assim, a formação humana envolve um processo de conhecimento, que sob a 
ótica de produção capitalista, os sentidos humanos estão na lógica da propriedade privada. 

Dessa forma, a formação humana é expressa, portanto, pelas formas históricas que 
adquire essa luta, na qual atua um conjunto de sujeitos coletivos, representantes das classes 
fundamentais – burguesia e trabalhadores -, cada qual com o objetivo de configurá-la, 
respectivamente, sob a ótica do capital ou sob a ótica do trabalho. Essa luta é orientada 
segundo as categorias básicas das relações sociais de produção – a divisão social e o nível de 
complexificação do trabalho – e orientam ações organizadas no plano tanto da sociedade civil 
quanto da sociedade política (RAMOS, 2002). 

Do ponto de vista do ProJovem Urbano, a concepção de qualificação profissional 
considerando também a dimensão subjetiva do trabalho, remete ao desenvolvimento de 
habilidades, ao autoconhecimento, à sociabilidade, à realização pessoal, simultaneamente à 
preparação para uma inserção ocupacional, que possa assegurar renda aos jovens 
participantes e levá-los à autonomia. Materializa-se por meio de arcos ocupacionais, 
escolhidos pelos alunos, como a um curso profissionalizante. 

Pois, um dos objetivos do programa de inclusão é “desenvolver competências 
necessárias para o desempenho de uma ocupação que gere renda” (SALGADO, 2008). Porém, 
antes de iniciar nesses arcos, os alunos passam por um estudo de formação técnica geral 
(FTG), com assuntos relacionados ao tema trabalho: leis trabalhistas, conquistas dos 
trabalhadores, dentre outros. Fazendo-se necessário que os conteúdos sejam vistos de forma 
interdisciplinar. 

Assim, a partir das discussões tecidas acima, a qualificação profissional deverá 
possibilitar, sobretudo, novas formas de inserção produtiva, com a devida certificação, 
correspondendo, na medida do possível, tanto às necessidades e potencialidades econômicas, 
locais e regionais. Não podemos perder de vista, que a escola é o lugar de aprender a 
interpretar o mundo para poder transformá-lo, a partir do domínio das categorias de método 
e de conteúdo que inspirem e que se transformem em práticas de emancipação humana em 
uma sociedade cada vez mais mediada pelo conhecimento (KUENZER, 2001). 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Reinteramos a necessidade de irmos além da aparência, é preciso refletir que embora 
haja no ProJovem Urbano um concepção que tribute aos jovens potencialidades, afirmada por 
meio determos como protagonismo, empreendedores, esta lhe sobrepõe a responsabilidade 
para o enfretamento direto com os problemas sociais instaurados em âmbito macro, e as 
estratégias de empoderamento escamoteadas por meio de práticas que viabilizam os projetos 
societários hegemônicos, maestrados por governos que se encontram submersos ao  
receituário do capital. 

Estudos relativos ao  adjetivo ator social garantem que mesmo assim, o lugar do  jovem 
não é alterado como alvo das políticas públicas, entretanto translude a contradição entre o 
real e o ilusório para outra dimensão que a priori, encontra-se velada. “O encobrimento da 
contradição é também uma tentativa de assegurar a coesão do discurso e de forjar o 
consenso, anulando a possibilidade do surgimento de uma contraposição (LEITE, 2003, p. 
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155)”. 
A qualificação profissional proposta pelo ProJovem e pelas políticas públicas para 

jovens devem possibilitar, sobretudo, novas formas de inserção produtiva, com a devida 
certificação, correspondendo, na medida do possível, tanto às necessidades e potencialidades 
econômicas, locais e regionais. Não podemos perder de vista, que a escola é o lugar de 
aprender a interpretar o mundo para poder transformá-lo, a partir do domínio das categorias 
de método e de conteúdo que inspirem e que se transformem em práticas de emancipação 
humana em uma sociedade cada vez mais mediada pelo conhecimento (KUENZER, 2001). 
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TITULAÇÃO X FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS INSTITUTOS FEDERAIS: da 
excepcionalidade formativa ao improviso da prática 

 
Maria Cledilma Ferreira da Silva Costa88 

Elione Maria Nogueira Diógenes89 
 

RESUMO: Este artigo90 versa sobre a natureza dos Institutos Federais, enquanto 
instituições “de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 
especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 
modalidades de ensino”, criadas através da Lei n° 11.892/2008, e que tem requerido 
uma melhor compreensão da relação entre a titulação e a necessária formação 
pedagógica de seus professores, especificamente no que diz respeito a atuação na 
educação profissional técnica de nível médio. Essa questão, em termos legais, sempre 
gerou polêmicas e sua efetivação tem ocorrido de forma complementar ou em caráter 
de excepcionalidade. A preocupação foi a de analisar a relação entre o caráter de 
excepcionalidade, como tem sido tratada a formação de professores para educação 
profissional técnica de nível médio, e os seus desdobramentos na necessária 
mobilização de saberes pedagógicos para o exercício profissional docente. Como 
procedimento metodológico fez-se uso de pesquisas bibliográfica, documental e 
webgráfica; e aplicou-se questionário através de um formulário eletrônico no formato 
da ferramenta “formulários google”, disponibilizado aos sujeitos pesquisados, por meio 
de e-mail. Dentre os resultados alcançados, destaca-se a (re) construção histórica e 
conceitual dos caminhos da política de formação de professores para a educação 
profissional e tecnológica, bem como, a reflexão acerca da relação estabelecida entre a 
titulação/formação dos professores que atuam nesta modalidade de educação, frente 
aos desafios da prática pedagógica. 
 
Palavras-Chave: Educação Profissional e Tecnológica. Políticas Públicas. Formação de 
Professores.  
 
1 INTRODUÇÃO  

 
A política pública, de corte educacional, para a formação de professores 

destinados à educação profissional técnica, em termos legais, tem sido realizada numa 
perspectiva complementar ou em caráter de “excepcionalidade”. Da inexistência de um 

                                                           
88 Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 
Alagoas; Professora no Instituto Federal de Alagoas; cledilmacosta@hotmail.com. 
89 Pós-doutora em Políticas Públicas pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da 
Universidade Federal do Maranhão Professora na Universidade Federal de Alagoas; 
elionend@uol.com.br. 
90 O artigo denominado “TITULAÇÃO X FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS INSTITUTOS FEDERAIS: da 

excepcionalidade formativa ao improviso da prática” apresenta resultados do projeto de pesquisa 
homônimo, aprovado no Edital 03/2016 - PRPI/IFAL e contou com o apoio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Alagoas – Fapeal. A referida pesquisa originou também o projeto de tese intitulado 
“POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: da “excepcionalidade” ao 
“notório saber” - nova lei/velhos interesses”, sob a orientação da Profa. Dra. Elione Maria Nogueira 
Diógenes. 
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projeto consistente relativo à formação desses profissionais até a aprovação da 
Resolução nº 2/2015 do CNE/CP que “Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 
continuada”, foi seguido um caminho de avanços e retrocessos, marcado por 
descontinuidades e disputas de projetos formativos distintos para esse campo de 
atuação de professores.  

As referidas diretrizes, em caráter de excepcionalidade, asseguram a professores 
em exercício profissional docente, graduados e não licenciados, “o direito de participar 
ou ter reconhecidos seus saberes profissionais em processos destinados à formação 
pedagógica ou à certificação da experiência docente”, estabelecendo prazo para o 
cumprimento dessa excepcionalidade, que se encerra em 2020. 

A noção de “excepcionalidade”, a que estamos nos referindo, está relacionada 
ao tratamento diferenciado a que tem sido submetida a formação de professores para 
a educação profissional. 

Mudanças ocorreram, em meio a um contexto de crise política atravessada pelo 
país, que o governo interino do vice-presidente Michel Temer, instalado em 12 de maio 
de 2016, e que se torna definitivo em 31 de agosto do mesmo ano, após a aprovação do 
processo de impeachment  da presidente Dilma Roussef. O atual presidente por meio 
da Medida Provisória/MP nº 746 de 2016, o Governo Temer, instaura uma reforma 
educacional que fere, de forma substancial, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional/LDB (Lei Nº 9.394/1996), nega a soberania popular e impõe um ataque às 
conquistas históricas relativas tanto aos currículos do Ensino Médio, quanto à formação 
de professores, especialmente para a educação profissional técnica, bem como, ao 
financiamento da educação básica. 

Logo, a MP nº 746/2016, conhecida como “A Reforma do Ensino Médio”, é 
sancionada por meio da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 e traz à tona as 
concepções políticas conservadoras/liberais do “novo governo”, que aponta para o 
tratamento diverso e descontínuo prestado à formação de professores para a 
modalidade de educação profissional, reflexo do momento histórico, político e 
econômico nacional, representando um retrocesso significativo no que se refere à 
política nacional de valorização dos profissionais da educação.  

Assim, este artigo pretende trazer uma contribuição para a construção de 
conhecimentos necessários à compreensão da relação estabelecida entre a titulação 
/formação dos professores que atuam na educação profissional técnica de nível médio, 
frente aos desafios da prática pedagógica nos Institutos Federais, especificamente no 
Instituto Federal de Alagoas (IFAL). 
 
2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 

As instituições que compõem atualmente a Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica (RFEPT) têm origem em escolas com características 
tecnocráticas, fundadas no início do século passado. Em 23 de setembro de 1909, o 
então Presidente da República Nilo Peçanha, criou simultaneamente 19 (dezenove) 
escolas de aprendizes e artífices em todo o país. O público alvo para essas escolas eram 
crianças e adolescentes carentes, com idade mínima de 10 (dez) anos e máxima de 13 
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(treze) anos. Com preferência para a matrícula de ‘desfavorecidos da fortuna’ (DECRETO 
Nº 7.566/1909, ART. 6º).  

Desde então, é possível afirmar que, as políticas de formação de professores para 
a educação profissional foram escassas e tiveram vida efêmera. A Escola Normal de 
Artes e Ofícios Wenceslau Brás no Rio de Janeiro, criada em 1917, foi a primeira 
instituição ocupada dessa formação, mas teve vida curta, e em seus 20 (vinte) anos de 
existência habilitou apenas 381 (trezentos e oitenta e um) professores, sendo que, 
desses, 309 (trezentas e nove) eram mulheres que atuariam em atividades de trabalhos 
manuais em escolas primárias. Em número bem mais reduzido, os professores, mestres 
e contramestres atuariam em escolas profissionais (MACHADO, 2008).  

Nesse sentido, observa-se que, no Brasil, a formação de professores para a 
educação profissional se inicia reduzida à execução de trabalhos manuais, sem qualquer 
obrigatoriedade de formação pedagógica, impossibilitando tanto o fazer docente 
refletido, quanto a integração curricular, necessária para o processo formativo. 

A formação desses professores passa, assim, por um processo ao longo da 
história, sustentado na compreensão de que apenas os saberes profissionais específicos 
são suficientes para atuação desse professor na educação profissional, 
independentemente de sua formação acadêmica. De acordo com   Silva Júnior e Gariglio 
(2014),   

[...] acreditava-se que a aprendizagem dos ofícios manuais poderia se 
dar pelo simples contato entre um artesão/operário experiente e um 
aprendiz. Essa ideia – muito presente nas práticas culturais de 
aprendizagem dos ofícios profissionais – foi escolarizada com a criação 
das escolas de aprendizes e artífices pelo presidente Nilo Peçanha, em 
1909. (...) Essas escolas contribuíram para disseminar a compreensão 
de que aquele que sabe fazer é capaz de ensinar, sobretudo quando 
essa formação se destina aos setores excluídos da sociedade: órfãos, 
abandonados e ‘desvalidos da sorte’. (p. 874) 

  

Assim, podemos observar que a atual RFEPT foi criada com base no suprimento 
de demandas emergenciais, desde a classe operária até à formação de professores e 
que a concepção de formação docente para essa modalidade de ensino, ainda é a 
enraizada noção de que para ser professor da educação profissional técnica, é suficiente 
o “domínio” do saber específico de sua área de atuação, prescindindo da formação 
pedagógica.  

Seguindo este percurso histórico e legal, a partir dos ditames da reforma 
universitária (LEI Nº 5.540/1968), a Portaria Ministerial Nº 339/1970 cria cursos 
emergenciais destinados à formação de professores para a educação profissional, 
denominados Esquema I e Esquema II. O Esquema I, era proposto aos portadores de 
diploma de nível superior e serviria para a complementação pedagógica da formação de 
professores que atuavam na educação profissional técnica, mas não possuíam curso de 
licenciatura. Na verdade, muito mais do que a “complementação pedagógica” o curso 
deveria mesmo era servir para a “formação pedagógica” já que não se complementa o 
que não existe. Já o Esquema II, era um curso para os professores com formação técnica 
- equivalente ao que denominamos atualmente de nível médio -sem curso superior, e 
incluía tanto as disciplinas pedagógicas do Esquema I, quanto disciplinas de conteúdo 
técnico específico.  
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Nesse sentido é que a Resolução nº 3/1977 do Conselho Federal de Educação 
(CFE) instituiu a licenciatura plena coo exigência de formação para atuar no então 2º 
grau, fixando currículo mínimo e determinando que as instituições de ensino que 
ofertassem os Esquemas I e II os transformassem em licenciaturas. Assim, 
“excepcionalmente”, o Esquema I foi admitido e apenas para as regiões com falta de 
recursos materiais e humanos para implantar a licenciatura plena. 

Diante desses fatos, afirmamos que a política pública para a formação de 
professores para a educação profissional, especialmente nos Institutos Federais, vem 
acontecendo de forma emergencial, de acordo com as demandas emergentes, trazendo 
assim propostas superficiais e aligeiradas, que não apontam para a solução do 
problema.  

O desinteresse pela formação do professor da educação profissional ocorre 
inclusive nos fóruns de discussão da educação nacional. Sobre essa questão, Silva Júnior 
e Gariglio (2014), afirmam que:  

 
Esse desinteresse da produção intelectual pelo tema da formação de 
professores da EP vem contribuindo para reforçar a tese de que esses 
profissionais não pertencem à área da educação e que a eles cabe, 
apenas, o domínio dos conhecimentos da(s) área(s) na(s) qual(is) 
pretendem ensinar e a experiência no chão de fábrica (p. 876). 

 

Dessa forma, podemos afirmar que ainda são escassas as discussões, estudos e 
produções sobre a formação de professores para a educação profissional. Trata-se de 
uma “ilustre desconhecida” em que a maior parte dos pesquisadores que atuam 
profissionalmente na área não investigam sobre a modalidade de ensino em que estão 
inseridos.  

Gauthier, Martineau e Desbiens (1998), aprofundam essa discussão ao afirmar 
que o saber necessário para ensinar não deveria se limitar ao conhecimento do 
conteúdo específico da disciplina. Para os autores, “quem ensina sabe muito bem que, 
para fazê-lo, é preciso muito mais que simplesmente conhecer a matéria, mesmo 
reconhecendo que esse conhecimento seja fundamental”.  

Compreendemos que a formação de professores requer um olhar atento às 
demandas da formação na contemporaneidade, assim a formação carece de uma ação 
interdisciplinar, desafiando o corpo docente a perceber a temporalidade de seu saber, 
como um “ saber plural e também temporal” (TARDIF, 2012, p.19), a “diversidade do 
saber” o que permitirá um diálogo entre os saberes do professor e a realidade social, 
buscando assim um fio condutor entre os saberes acadêmicos e os tantos mundos que 
permeiam a política pública para formação de professores da educação profissional. 

Nesse percurso, afirmamos que no Brasil atualmente, a regulamentação acerca 
da educação escolar é definida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN Nº. 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996). Em seu Art. 21. diz que a educação 
escolar se compõe de educação básica e de educação superior. Na Seção IV – Ensino 
Médio (última etapa da educação básica), incluiu-se a Seção IV-A – Da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio. Deixando claro que o nível médio da Educação 
Profissional - EP é considerado educação básica. 

Nesse sentido, a LDBEN nº 9.394/1996, Título VI, ao se referir à formação de 
docentes para o exercício profissional na educação básica, especificamente em seu Art. 
62, define que 
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Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-
á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio na modalidade normal (LDBEN Nº 9.394/1996). 

 
É notório que o compromisso social, estabelecido legalmente tem ido de 

encontro aos espantosos índices de demanda de docentes com a qualificação exigida 
para a educação profissional, enquanto modalidade de ensino da educação básica. 

Nessa perspectiva, Machado (2008, p.11) acrescenta, 
 
Superar o histórico de fragmentação, improviso e insuficiência de 
formação pedagógica que caracteriza a prática de muitos docentes da 
educação profissional de hoje implica reconhecer que a docência é 
muito mais que mera transmissão de conhecimentos empíricos ou 
processo de ensino de conteúdos fragmentados e esvaziados 
teoricamente. Para formar a força de trabalho requerida pela dinâmica 
tecnológica que se dissemina mundialmente, é preciso um outro perfil 
de docente capaz de desenvolver pedagogias do trabalho 
independente e criativo, construir a autonomia progressiva dos alunos 
e participar de projetos interdisciplinares (2008, p.11). 

 

 A redefinição dos níveis bem como dos espaços institucionais para a formação 
de professores reflete uma mudança estrutural, organizacional e conceitual com 
desdobramentos nos Institutos Federais, que nos leva a inevitável discussão acerca da 
formação de professores para a educação profissional. 

Nesse movimento, em 2008, por meio da Lei n° 11.892 é instituída a Rede Federal 
de Educação Profissional e Tecnológica e são criados os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia. A referida lei, ao definir finalidades e características dos Institutos 
Federais, determina a oferta de cursos de licenciatura, bem como programas especiais 
de formação pedagógica, com vistas à melhoria da educação básica, sobretudo nas áreas 
de ciências e matemática, e para a educação profissional. 

A partir do Decreto nº 6.755 de 2009 fica instituída a Política Nacional de 
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. O referido decreto 
disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
- CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada e define os seguintes 
princípios: a formação docente como compromisso público de estado, o compromisso 
com um projeto social, político e ético, a colaboração constante entre os entes 
federados, a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação inicial, a 
articulação entre teoria e prática e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 
e, por fim, a escola e demais instituições educacionais como espaços de formação. 

Nesse mesmo sentido, o Plano de Cargos e Carreiras/PCC do Magistério Federal 
define que: 

§ 2º A Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
destina-se a profissionais habilitados em atividades acadêmicas 
próprias do pessoal docente no âmbito da educação básica e da 
educação profissional e tecnológica, conforme disposto na Lei no 
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9.394, de 20 de dezembro de 1996, e na Lei nº 11.892, de 29 de 
dezembro de 2008. 

 
E finalmente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio (2012), estabelecem que 
 

Art. 40 A formação inicial para a docência na Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio realiza-se em cursos de graduação e 
programas de licenciatura ou outras formas, em consonância com a 
legislação e com normas específicas definidas pelo Conselho Nacional 
de Educação (...). 
§ 2º Aos professores graduados, não licenciados, em efetivo exercício 
na profissão docente ou aprovados em concurso público, é assegurado 
o direito de participar ou ter reconhecidos seus saberes profissionais 
em processos destinados à formação pedagógica ou à certificação da 
experiência docente, podendo ser considerado equivalente às 
licenciaturas (...). 

 
Assim é possível afirmar que o lócus privilegiado para a formação de professores 

para a educação profissional técnica de nível médio, vem se deslocando para os cursos 
de licenciatura. No entanto, em caráter de excepcionalidade, se admite para os 
bacharéis e tecnólogos que atuam como docentes na educação profissional técnica de 
nível médio a especialização em formação pedagógica para a educação básica (prazo 
estipulado até 2020). 
          Quando se trata de formação pedagógica para os graduados que atuam como 
professores, o caráter emergencial e provisório é uma constante. Esse tratamento é 
previsto também na recém aprovada Resolução nº 2/2015 do CNE/CP. A referida 
resolução define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 
superior, incluindo os cursos de formação pedagógica para graduados e versa: 

 
(...) 
Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não 
licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a 
portadores de diplomas de curso superior formados em cursos 
relacionados à habilitação pretendida com sólida base de 
conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima 
variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo 
trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de 
origem e a formação pedagógica pretendida. (grifo nosso) (...) 

 

Atentas ao tratamento dado à formação de professores para a educação 
profissional, concordamos com Barretto (2011, p.52), ao afirmar que 

 
(...) A formação docente, assumida como uma política de Estado, há 
de ser capaz de articular as instituições formadoras e os projetos 
formativos com vistas ao cumprimento precípuo da função social da 
escola: a de assegurar a todos, indistintamente, o direito ao 
conhecimento valioso, aquele que serve para entender e transformar 
a realidade e contribui para a realização plena de cada um e para a 
construção de um mundo mais justo e solidário. 



190 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

 
Observamos que as características acadêmico-pedagógicas inerentes às 

instituições pertencentes a RFEPT, têm possibilitado a contratação de professores que, 
com as mais distintas titulações/formações, atuam como professores tanto na educação 
básica, quanto na educação superior, nas suas diferentes formas e modalidades. 

As idas e vindas da legislação educacional para a formação de professores e 
mesmo o caráter de “excepcionalidade”, relativo à formação de professores para a 
educação básica e consequentemente para a modalidade de educação profissional, 
identificadas na LDBEN nº 9.394/1996, na Resolução CNE/CEB nº 02/1997, na Resolução 
nº 6, de 20 de setembro de 2012, na Resolução nº 2/2015 do CNE/CP e, mais 
recentemente, na Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, nos provoca à lançar um 
olhar mais atento sobre um processo que, a princípio, consideramos assistemático e 
descontínuo. 

Com a sanção da Lei nº 13.415/2017, o modelo dos conteúdos culturais-
cognitivos se sobressai na medida em que a referida lei altera a atual LDBEN, quando 
admite como profissionais da educação, no Inciso IV do Art. 61, 

 
IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos 
sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua 
formação ou experiência profissional, atestados por titulação 
específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede 
pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham 
atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36.  

 

Por traz dessa “flexibilidade” com a formação dos professores para a educação 
profissional, admitindo-se o notório saber de profissionais para atuar especificamente 
na educação profissional, enxergamos um retrocesso à reforma universitária, sob a Lei 
nº 5.540/68. Nesta lei, a formação de todos os professores do, então denominado, 
ensino de 2º grau, tanto para disciplinas gerais quanto técnicas, deveria se dar em nível 
superior. No entanto, normas complementares (ART. 16 DO DECRETO-LEI Nº 464/69) 
arguiram, que não havendo professores e especialistas formados em nível superior, 
exames de suficiência realizados em instituições oficiais de ensino superior indicadas 
pelo Conselho Federal de Educação (CFE) poderiam conferir esta habilitação.  
 
3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 
Para realizar a investigação que originou este artigo, optamos pela pesquisa de 

métodos mistos, “que se concentra em coletar e analisar tanto dados quantitativos 
como qualitativos em um único estudo” (CRESWELL, 2010, p. 213). Partindo desta 
compreensão e levando em consideração as características da pesquisa, a abordagem 
de métodos mistos se configura enquanto aquela que atende aos objetivos traçados, a 
partir de estudo documental e bibliográfico, com a finalidade de (re) construir histórica 
e conceitualmente os caminhos da política pública de formação de professores para a 
educação profissional. O estudo bibliográfico e documental permitiu analisar a trajetória 
da formação dos professores da educação profissional, a partir do contexto histórico, 
político e social do país, apontando para a compreensão de como se deu a construção 
do caminho do caráter da excepcionalidade na formação de professores que atuam no 
ensino técnico de nível médio. 
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Os sujeitos da pesquisa se caracterizaram enquanto docentes que atuam nos 
cursos integrados (de nível médio) do Ifal, sem a formação pedagógica para o exercício 
profissional na educação básica, ingressantes, via concurso público, após a aprovação 
da LDBEN (LEI Nº 9.394/1996) e determinante da formação em cursos de licenciatura 
para a docência na educação básica. 

Para fins de coleta de dados quantitativos e para produzir dados acerca do 
alcance das políticas públicas de formação de professores para a educação profissional 
técnica de nível médio foram utilizados os arquivos institucionais. Os dados qualitativos 
foram coletados através de aplicação de questionário estruturado com os professores 
que apresentam o perfil definido, composto de questões fechadas e abertas e 
disponibilizado através de e-mail dos participantes e disponível em 
https://docs.google.com/forms/d/1hgiKnjHJ7WUCBF6EECphPj9bxrU0VkO0wVOejSydT
7s/edit. 
             Os dados qualitativos foram analisados por meio da técnica análise de conteúdo, 
a qual possibilita compreender conceitos fundamentais inerentes às linguagens oral e 
escrita dos sujeitos. 

Tanto os dados quantitativos, quanto os dados qualitativos foram utilizados para 
construir o perfil formativo e profissional dos professores que atuam no Ifal com a 
educação profissional técnica de nível médio, para isso foram analisados a partir de 
tratamento estatístico que possibilitou a visualização de categorias importantes para a 
pesquisa, tais como: sexo, idade, forma de acesso, desenvolvimento de pesquisa e 
extensão, titulação dos professores, jornada laboral, recursos materiais, número de 
alunos por sala, participação em programas/CAPES, entre outras. 
 
4 O QUE NOS DIZEM OS PROFESSORES DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 

 
Uma amostra do quadro de professores do Instituto Federal de Alagoas - Ifal 

respondeu a um questionário para que fosse possível conhecer o seu perfil formativo e 
a maneira como entendem e se posicionam no espaço em que atuam profissionalmente. 

A íntegra do questionário pode ser acessado em 
https://docs.google.com/forms/d/1hgiKnjHJ7WUCBF6EECphPj9bxrU0VkO0wVOejSydT
7s/edit. 

Inicialmente realizou-se uma caraterização dos entrevistados para que fosse 
compreendido quem são esses sujeitos. Dessa forma afirma-se, que do total de 12 
(doze) professores que responderam ao questionário, 91,7 % possui carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais com dedicação exclusiva (DE). Em relação ao tempo na 
condição de docente, há uma significativa diferença cronológica, que varia entre 2 e 32 
anos de sala de aula. Entre todos os entrevistados, 16, 7% possui 6 anos de atuação no 
Ifal, com a grande maioria atuando no ensino médio integrado e nos cursos 
subsequentes, ou seja, nas áreas relacionadas diretamente com educação profissional 
técnica de nível médio. 

 Quanto a formação desses professores podemos fazer uma comparação   entre 
seguintes gráficos, observando a formação e a titulação dos docentes investigados.  

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1hgiKnjHJ7WUCBF6EECphPj9bxrU0VkO0wVOejSydT7s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hgiKnjHJ7WUCBF6EECphPj9bxrU0VkO0wVOejSydT7s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hgiKnjHJ7WUCBF6EECphPj9bxrU0VkO0wVOejSydT7s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hgiKnjHJ7WUCBF6EECphPj9bxrU0VkO0wVOejSydT7s/edit
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Figura 1 – Formação dos Professores 
 

 
Fonte: Autoras  

 
 
Figura 2 – Titulação dos Professores 

 
Fonte: Autoras  

 
Em relação à formação, observa-se que a maioria dos professores tem sua 

formação inicial em cursos de bacharelado (66,7%) e em cursos superiores de tecnologia 
(16,7%) e que 91,7% dos entrevistados tem a titulação de mestre e de doutor.  

Vejamos, as consideradas respostas principais, ressaltando que os sujeitos 
entrevistados serão classificados por P1, P2, P3, ... e assim por diante, com o intuito de 
preservar suas identidades.  

Dando continuidade à análise dos dados coletados, os professores foram 
perguntados sobre o que os motivou para o exercício da docência como profissão 
considerando que a maioria é bacharel ou tecnólogo, logo não teve a docência como 
objeto de suas respectivas formações iniciais.  

 
Quadro 1 – Motivos para o exercício da docência como profissão 
 

Professor Resposta 
 

P2 Estabilidade. 

P4 O interesse pela pesquisa, principalmente em laboratório. 

P5 Repassar conhecimentos para os alunos. 

 
P9 

Após concluir o curso de Engenharia Elétrica, enxerguei no IFAL (na 
época era ETFAL) uma oportunidade de trabalhar na área escolhida 
(Eletrotécnica) e ao mesmo tempo ter um emprego com estabilidade, 
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além de poder transferir o conhecimento que até então havia 
adquirido e também poder fazer cursos para aprimorar o meu 
conhecimento nesta área, já que era possível concomitantemente 
fazer o mestrado na mesma área. 

P12 A motivação inicial foi a oportunidade de ensinar em cursos 
profissionalizantes. Com o tempo a motivação que permanece a cada 
ano é a função social da profissão docente e possibilidade de 
autoformação e heteroformação. 

 
Observa-se que muitos são os motivos declarados para iniciar na carreira 

docente, porém não necessariamente quer dizer que a formação específica desses 
profissionais seja suficiente para tal tarefa.  

A complexidade da formação pedagógica para os docentes graduados e não 
licenciados que atuam como professores da educação profissional pode estar 
relacionada ao que defende Saviani (2009), ao tratar sobre os aspectos teóricos do 
problema da formação de professores no contexto brasileiro. O autor aponta dois 
modelos de formação de professores em permanente disputa, a saber: 

 
a) modelo dos conteúdos culturais-cognitivos: para este modelo, a 
formação do professor se esgota na cultura geral e no domínio 
específico dos conteúdos da área de conhecimento correspondente à 
disciplina que irá lecionar. 
b) modelo pedagógico-didático: contrapondo-se ao anterior, este 
modelo considera que a formação do professor propriamente dita só 
se completa com o efetivo preparo pedagógico-didático.  

 
Sabendo disto, foi constatado que, 91,7% dos professores que responderam a 

pesquisa e atuam na educação profissional no Ifal, já realizou algum curso de formação 
pedagógica, seja no formato de formação continuada ou de formação em serviço. Esses 
professores também responderam que a formação pedagógica evidentemente contribui 
para a atuação em sala de aula. 

Questionou-se se esses profissionais, em algum momento de sua carreira 
tiveram alguma experiência com sua área específica de formação que não fosse a 
docência, e todos responderam que sim, mesmo que fosse por pouco tempo, o que quer 
dizer que todos tem a experiência da prática profissional, em sua área específica, e não 
apenas da teoria de sua formação inicial. 

 A partir disso perguntou-se aos professores se eles compreendem que o 
conhecimento, de suas respectivas áreas específicas de formação, é suficiente para 
atuação em sala de aula, e eles responderam:  

 
Quadro 2 – Conhecimento específico suficiente 
 

Professor Resposta 
 

P5 Parcialmente. É condição necessária, mas, por si só, não acho que 
habilite totalmente.  

P6 Não estou seguro para responder essa pergunta. 
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P7 Não, pois acredito que minha vida teria sido mais fácil no início da 
carreira docente, caso eu dominasse algumas teorias sobre a prática 
docente, como didática por exemplo.  

P12 Não é necessariamente suficiente, mas é importantíssima para 
melhor contextualização e transposição pedagógica do conhecimento 
abstrato para o aprendizado dos discentes. 

 
Diante destas respostas, nos parece que a opção considerada, por vezes, 

desnecessária é a que se sustenta na necessidade de formação pedagógica, pois o 
modelo dos conteúdos culturais-cognitivos defende que a formação pedagógico-
didática será adquirida na prática a partir do domínio dos conteúdos específicos da sua 
área de atuação. 

No entanto, compreende-se que para formar professores é necessário trabalhar 
os saberes e as práticas nos diversos níveis e situar, a partir dos saberes e das práticas, 
os pontos em que podem se articular lógicas que são e parecerão heterogêneas 
(CHARLOT, 2005). 
  Por fim, os professores foram questionados se se sentem preparados para atuar 
na educação profissional e responderam da seguinte forma: 
 

Quadro 3 – Se sentem preparados para atuar na educação profissional 
 

Professor Resposta 
 

P2 Sim. Pela minha formação técnica e pela formação passada nos cursos 
técnicos e universidade. 

P3 Sim. Durante minha passagem pela rede estadual de Pernambuco, em 
escolas técnicas estaduais, tive a oportunidade de participar de 
diversos cursos de formação na área.  

P5 Sim. Porque além de ter experiência profissional na minha área 
específica de formação, tenho 2 (dois) Cursos de Especialização na 
Área de Educação Profissional. 

P8 Sim, por ter adquirido experiência profissional e também pela prática 
em docência durante 5 anos. 

P9 Pela experiência de mercado, conhecimento dos conteúdos, saber 
lidar com as questões situacionais e capacidade de inovação.  

 
P11 

Sim. Pela minha formação acadêmica e demais cursos, estágios, 
atuação profissional, imersão em empresas da área em que leciono, 
além das constantes pesquisas, participação em palestras e 
congressos, leituras e demais ações constantes na tentativa de 
atualização sobre as novidades e inovações na área de atuação.  
 

 
Nas respostas de alguns professores, pode-se observar que todos se sentem 

preparados para trabalhar com educação profissional, porém justificam essa preparação 
em função de seu tempo de carreira e de suas experiências com sua área de formação 
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específica, o que entra em contradição com suas próprias respostas, ignorando a 
necessidade de uma formação pedagógica, ou reconhecendo a importância desta, para 
melhor atuação em sala de aula.  Entre todos os professores investigados 50% relata 
que preparam sim suas aulas, mas em função apenas de sua experiência com a área em 
que lecionam. 

Considerando as respostas obtidas, observamos que apesar do discurso dos 
professores, confirmarem a necessidade de formação pedagógica adequada para atuar 
na educação profissional e mesmo que a própria instituição ofereça oportunidades para 
que haja essa formação, como foi relatado, quando questionados sobre o que os faz 
preparados para atuar profissionalmente em sala de aula, os próprios entrevistados se 
justificam por terem domínio de sua área específica.  

Com base nesses elementos, colocou-se em questão a relação da formação de 
professores, especificamente para a educação profissional técnica de nível médio, 
defendendo a tese de que o caráter de excepcionalidade com que vem sendo tratada e 
desenvolvida se desdobra em práticas docentes pautadas no desconhecimento inerente 
aos saberes da profissão e consequentemente no improviso profissional. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Para nós, o resultado da investigação apresentado neste artigo, traz respostas 

reveladoras, pois nos leva a compreender que a importância da formação pedagógica, 
para parte representativa dos professores da RFEPT,  segue ignorada, apesar de todo o 
aparato e percurso legal que se foi construindo para a valorização da formação dos 
profissionais da educação. O que nos leva a afirmar que, para estes professores, a 
formação bacharelesca, somada à titulação adquirida em cursos de pós-graduação 
stricto sensu são suficientes para o exercício profissional, na condição de professor, nos 
Institutos Federais.    

Nos preocupa que, em âmbito nacional, as concepções políticas 
conservadoras/liberais do “novo governo” estejam empreendendo diversas reformas 
que atacam direitos sociais conquistados historicamente por meio de incansáveis lutas 
das classes populares.  

Em se tratando, especificamente a Reforma do Ensino Médio (LEI Nº 
13.415/2017), observamos que seus desdobramentos imediatos na política de formação 
de professores para a Educação Profissional, fomenta a desprofissionalização, a 
desqualificação e a desintelectualização do professor, resumindo-o a um instrutor, sem 
vínculo permanente. 

Defendemos que em âmbito institucional, é possível resistir às reformas 
devastadoras impostas à educação nacional e à valorização da formação de professores, 
por meio da implementação de ações direcionadas à formação pedagógica de seus 
professores, promovendo tempos e espaços.  

Ressaltamos que é preciso compreender/ler as multiplicidades de sujeitos, 
saberes, histórias, presentes nas instituições de educação profissional técnica de nível 
médio, mas para, além disto, faz-se necessário perceber que a relação entre 
titulação/formação e saberes não pode se constituir em uma função de transmissão, 
mas de construção e reconstrução dos saberes dos professores, o que 
consequentemente trará sentido a formação de professores para a educação 
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profissional, não eximindo a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica/RFEPT 
de viabilizar, na forma da lei, a formação pedagógica de seu quadro docente. 

Acreditamos que o estudo realizado traz uma contribuição para a produção 
sobre a política pública de corte educacional, especificamente no que se refere à 
formação dos professores para a educação profissional, pois reconhecemos que este 
tem sido um tema relegado à margem das discussões sobre a formação de professores 
e que merece ser trazido ao debate, num contexto em que concepções políticas 
conservadoras/liberais apresentam a reforma como modo de consertar o que entendem 
ser os defeitos da qualidade da escola pública e não consideram a condição estrutural 
da ordem estabelecida. 
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RESUMO: A educação brasileira sempre esteve marcada pela dualidade estrutural na 
sua forma organizacional: o ensino propedêutico, destinado à classe dirigente, e o 
ensino profissional, à classe trabalhadora. Diante dessa constatação, o objetivo desse 
artigo é discutir essa dualidade nas três edições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) e na recente Lei n. 13.415/2017, que altera a LDB atual. A construção deste texto 
iniciou-se pela leitura e categorização das três edições da LDB, em articulação com 
decretos, pareceres e leis. Na Lei n. 13.415/17, refletimos sobre os itinerários formativos 
e a formação docente para a atuação na educação profissional e suas consequências 
para a reprodução da dualidade. Esta discussão fundamenta-se nos pressupostos 
teóricos dos autores(as) Ciavatta (2005), Ciavatta e Ramos (2011), Manfredi (2002), 
Moura (2007), Frigotto (1993 e 2010), entre outros. A chave de compreensão foi a 
Análise Textual Discursiva (ATD), fundamentada em Moraes e Galiazzi (2016). A partir 
da análise descritivo-crítica, concluiu-se que o governo está, de um lado, flexibilizando 
a oferta do ensino médio, autorizando os sistemas a escolher seus itinerários; de outro 
lado, está precarizando a formação de professores para atuar na educação profissional. 
Essa política aprofundará cada vez mais a dualidade da educação brasileira, ao se 
distanciar da formação humana integral. 
 
Palavras-chave: dualidade estrutural, educação profissional, formação humana integral, 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 13.415/17. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A educação brasileira sempre esteve marcada pela dualidade estrutural na sua 
forma organizacional: o ensino propedêutico, destinado à classe dirigente, e o ensino 
profissional, à classe trabalhadora. Diante dessa constatação, o objetivo desse artigo é 
discutir essa dualidade nas três edições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e 
na recente Lei n. 13.415/2017, que altera a LDB atual. 

Os momentos históricos sob os quais foram processadas as três edições da LDB 
são carregados por transformações político-econômicas, ora de disputas entre a 
sociedade e o capital, ora de hegemonia do último. A primeira LDB, Lei n. 4.024/61, foi 
resultado do primeiro período de redemocratização do país, o qual sucedeu o Estado 
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Novo. A segunda, Lei n. 5.692/71, universalizou a profissionalização do ensino médio de 
forma compulsória, gerada sob o regime ditatorial e atrelada a um projeto 
desenvolvimentista, que tinha como propósito inserir o país na elite da economia 
mundial. A terceira LDB, Lei n. 9.394/96, resultou de disputas políticas possibilitadas 
pelo processo de redemocratização do país no final dos anos 1980, a partir da instituição 
da nova constituinte, momento em que se esperava novos rumos para a educação.  

No intervalo entre essas LDB alguns decretos e leis foram criados, ora para 
ratificar as omissões nelas contidas, ora para reafirmar a dualidade sob a qual se 
estrutura a educação brasileira. Nesse sentido, citamos a Lei n. 7.044/82, que flexibilizou 
a obrigatoriedade da profissionalização do 2º grau; o Decreto n. 2.208/97, que extinguiu 
a oferta da educação profissional integrada; e o Decreto n. 5.154/2004, que retoma a 
discussão e a possibilidade de uma educação integral em direção à superação da 
dualidade, publicado no governo que equilibrava os interesses sociais com os do capital. 
Discutimos a Lei n. 13.415/2017, que modifica a LDB n. 9.394/06, que propõe alterar o 
ensino médio. Essa Lei está situada no conjunto de reformas que compõem as políticas 
neoliberais do governo atual. 

Dessa forma, a construção deste texto iniciou-se pela leitura e categorização das 
três edições da LDB, em articulação com decretos, pareceres e leis. Discutimos a 
dualidade estrutural histórica da educação brasileira de nível médio, que se opõe aos 
princípios da formação humana integral. Na Lei n. 13.415/17, refletimos sobre os 
itinerários formativos e a formação docente para a atuação na educação profissional e 
suas consequências para a reprodução da dualidade. Nossas discussões fundamentam-
se nos pressupostos teóricos dos autores(as) Ciavatta (2005), Ciavatta e Ramos (2011), 
Manfredi (2002), Moura (2007), Frigotto (1993 e 2010), entre outros.  

Dispomos da Análise Textual Discursiva (ATD), fundamentada em Moraes e 
Galiazzi (2016), pela qual foi possível analisar as partes para compreender o todo por 
meio do processo de categorização, sendo assim, a análise do conteúdo e do discurso 
permitiu desvendar sentidos e novas compreensões, considerando o contexto sob o 
qual foi produzido e as intencionalidades dos agentes políticos.  

Iniciamos o processo analítico-discursivo por meio da leitura dos documentos 
que compõem o corpus deste estudo, as três edições da LDB e a Lei n. 13.415/17. Dessa 
forma, trabalhamos com as categorias dualidade estrutural e formação humana 
integral, definidas a priori, a partir dos pressupostos teóricos que assumimos. Na 
sequência, desconstruímos os documentos legais, destacando unidades significativas 
relacionadas a essas categorias. Esse processo de unitarização, desenvolvido de acordo 
com a ATD, considerou tanto o discurso explícito, que está na superfície textual, quanto 
o implícito, o qual implica movimentos interpretativos entre o texto e respectivo 
contexto, ou seja, entre o texto legal, o discurso governamental e o contexto político-
econômico. Finalmente, construímos o metatexto, constituído pela descrição e 
interpretação do material destacado do corpus, em interlocução com os pressupostos 
teóricos a que nos filiamos. 

Estruturamos a discussão em três tópicos: a histórica dualidade estrutural da 
educação brasileira; as três edições da LDB no Brasil e o lugar da formação humana 
integral; o velho travestido de novo - a educação profissional no novo ensino médio. 

 
2 A HISTÓRICA DUALIDADE ESTRUTURAL DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
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A escola brasileira, desde sempre, no contexto da educação básica, está 
estruturada na perspectiva dual, reproduzindo a dualidade de classe existente na 
sociedade: a classe dominante, detentora do capital e, portanto, vinculada a um projeto 
de educação que os prepara para mantê-los nos cargos de chefia e atividades 
intelectuais, e, a classe trabalhadora, composta por aqueles que vivem do trabalho e, 
nesse sentido, vinculada ao projeto de educação que os forma para atender às 
demandas emergentes de produção e desenvolvimento da economia, denominadas de 
atividades manuais, conforme Ciavatta e Ramos (2011, p.28):  

 
No caso do ensino médio e da educação profissional, essa visão dual 
ou fragmentada expressa-se, historicamente, desde a Colônia, pela 
reprodução das relações de desigualdade entre as classes sociais, na 
separação entre a educação geral, como preparação para os estudos 
superiores, e a preparação imediata para o mercado de trabalho, 
funcional às exigências produtivas. 
 

No que se refere à concepção da educação profissional, podemos estruturá-la 
em dois projetos cronologicamente sobrepostos: o primeiro, vinculado ao 
assistencialismo, com vistas a tirar das ruas os marginalizados e carentes da sociedade; 
o segundo, vinculado à formação de força de trabalho, desenvolvido com o propósito 
de formar profissionais emergentes para alavancar a economia e colaborar com o 
crescimento e desenvolvimento do país.  

Historicamente, os primeiros espaços escolares do que viria a ser a educação 
profissional tem sua gênese ainda no século XIX, a partir do decreto do príncipe regente 
D. João VI, criando o colégio das Fábricas, em 1809 e em 1816, a criação da Escola de 
Belas Artes, a qual articulava o ensino das ciências e do desenho, ensinamentos que 
seriam usados no trabalho manual das oficinas mecânicas; em 1840, foram construídas 
casas de Educandos e Artífices em dez capitais brasileiras; em 1854, D. Pedro II criou 
estabelecimentos especiais para menores abandonados, onde eram ensinadas as 
primeiras letras e eles eram conduzidos a oficinas públicas e privadas para aprender um 
ofício, dentre os quais poderia ser a tipografia, a encadernação, alfaiataria, tornearia, 
sapataria, carpintaria, entre outros. (MOURA, 2007). 

Nesse sentido, o que mais tarde viria a se configurar em arranjos de uma 
educação profissional no país, como conhecemos hoje, tem sua origem atrelada a uma 
perspectiva assistencialista e higienista, com o propósito de retirar das ruas menores 
abandonados desvalidos da sorte, vulneráveis à prática de atos que viessem de encontro 
à ordem e aos bons costumes da sociedade. 

Em 1906, a educação profissional passou a ser conduzida pelo Ministério da 
Agricultura, Industria e Comercio, objetivando a formação profissional para atender aos 
três níveis da economia: primário, secundário e terciário. 

Em 1909, com a criação da Escola de Aprendizes e Artífices, passa-se a estruturar 
a educação profissional propriamente dita no país. Até os anos 1930, esse segmento 
institucional de ensino representa a redenção dos males da sociedade, com o objetivo 
de preparar profissionalmente os excluídos, desvalidos e operários artífices. Nesse 
propósito, o ensino era predominantemente manufatureiro-artesanal.  

A partir dos anos 30 do século XX, com o processo de industrialização em plena 
expansão no Brasil, a educação profissional migra de um modelo assistencialista para 
outro que busca impulsionar a economia do país. 
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Entre os anos 1930 e 1950, as mudanças decorrentes do processo de 
industrialização no Brasil promovem uma articulação entre as estruturas 
socioeconômicas e da ordem político-jurídicas, de forma que o ensino industrial 
compreende a preparação profissional da mão de obra (termo utilizado pelos 
capitalistas) capaz de suprir a demanda do processo de industrialização pelo qual 
passava o país, nesse período são criados os Liceus e posteriormente as Escolas 
Industriais. 

Na década de 40 do século XX são estabelecidas as Leis Orgânicas de Ensino, 
surgidas da Reforma Capanema, criadas no governo ditatorial de Getúlio Vargas, com o 
objetivo de regulamentar o ensino agrícola, industrial, comercial, entre outros. Essas leis 
perpetuavam a dualidade histórica da educação, propondo a profissionalização da 
classe trabalhadora para atuar em atividades manuais, e o ensino propedêutico, cuja 
finalidade era o trabalho intelectual, para a classe dirigente.  

Dessa forma, o ensino médio, estruturado nos ciclos ginasial e colegial, 
compreendia cinco ramos: o ensino secundário, destinado à formação dos dirigentes, 
tinha o currículo voltado para os conhecimentos gerais, que habilitavam para a 
continuidade dos estudos em nível superior; três dos cinco ramos, de caráter 
profissionalizante, constituíam a oferta  dos Cursos Básico Agrícola – formação para o 
setor primário, Básico Industrial – formação de técnicos para o setor secundário, Básico 
Comercial – formação de técnicos para o setor terciário; e o Curso Normal – formação 
de professores para o ensino primário. 

Quando um jovem de 12 anos ou mais ingressava no primeiro ciclo (o ginásio) do 
ensino médio em um dos ramos da educação profissionalizante, não poderia optar por 
outro, pois os ramos não gozavam de equivalência entre si. Ou seja, aqueles que 
seguiam determinado ramo, estavam impedidos de escolher outra profissão, sendo 
tudo definido ainda no primeiro ciclo, de acordo com Manfredi (2002).  

Constatamos nessa organização o caráter contundente da dualidade sobre a qual 
se estruturava a educação básica, caracterizada já no primeiro ciclo do ensino médio, de 
um lado, uma escola para aqueles que ‘optavam’ pelo ensino profissionalizante, em sua 
maioria filhos da classe trabalhadora, que tinham a necessidade de inserção precoce em 
atividade remunerada, muitas vezes para complementar a renda familiar; de outro lado, 
uma escola para aqueles que tinham condição de continuar os estudos em decorrência 
de uma vida social e econômica que lhes possibilitava esse prosseguimento. 

Diante da estrutura dual sobre a qual a educação básica estava alicerçada, 
reivindicações populares começaram a exercer um papel fundamental na busca por 
superá-la e consequentemente conquistar o adiamento da escolha profissional dos 
jovens, essa conquista se efetivou a partir da possibilidade de equivalência entre os 
ramos propedêutico e profissionalizante, sendo normatizado pela Lei n. 1.076/50, e pela 
igualdade de acesso ao vestibular, conquistada pela Lei n. 1.821/53. 

Essa conquista da classe trabalhadora se deu, no processo de redemocratização 
do país, a partir de embates protagonizados por movimentos sociais, culturais e 
políticos, os quais encontraram nesse momento político da história do país um ambiente 
propício para a luta de interesses da classe trabalhadora. Em meio a essas disputas é 
gerada a primeira edição da LDB, a Lei n. 4.024/61, na sequência, a Lei n. 5.692/71 e, 
duas décadas depois, a Lei n.  9.394/96, segunda e terceira edições respectivamente. No 
entanto, consideramos que a dualidade estrutural da educação profissional, longe de 
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ser superada, é perpetuada com outras roupagens e retrocessos, conforme discutimos 
na seção seguinte. 

 
3 A LDB NO BRASIL E O LUGAR DA FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL 

 
A busca pela educação omnilateral passa inevitavelmente pela superação da 

dualidade, ao extirpar a separação entre os conhecimentos gerais e os específicos 
(profissionais), bem como pela defesa de um ensino médio igual e de qualidade para 
todos, que compreenda as diversas dimensões da vida: o trabalho, a ciência, a 
tecnologia e a cultura.  

Apesar das lutas no período de redemocratização que sucedeu o Estado Novo, 
poucas mudanças efetivas ocorreram. A dualidade estrutural se mantém imanente à 
educação brasileira ao longo de sua história, comprometendo assim o propósito da 
formação humana integral. Nesse cenário, as três edições da LDB registram nas suas 
linhas e entrelinhas as concepções e intencionalidades do Estado em relação a essa 
formação. 

A Lei n. 4.024/61, art. 1, alínea d, estabelece que a educação nacional, inspirada 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por fim: “d) o 
desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação na obra do bem 
comum.” (BRASIL, 4.024/61). O conjunto de significantes que compõem esse texto 
informa sobre uma educação comprometida com a formação humana em todas as suas 
dimensões, embora se refira à “participação na obra do bem comum”, que sinaliza para 
a produção de força de trabalho em decorrência das necessidades do modo de produção 
capitalista. 

Nesse sentido, a centralidade da educação naquele dispositivo legal não era a 
emancipação dos sujeitos e sua compreensão das diversas relações de trabalho 
assumidas pela sociedade ao longo do tempo. Ao contrário, essa lei transparecia a 
intenção do Estado de preparar medianamente os jovens da classe trabalhadora para 
aderir às demandas dos diferentes setores econômicos, no período em que o Brasil se 
urbanizava em função do desenvolvimento industrial, impulsionado pelo crescimento 
econômico ocorrido após a Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, era atribuída à 
educação a função de formar esse novo trabalhador, com conhecimentos técnicos 
necessários às atividades urbanas. 

Os diversos ramos preceituados pela LDB n. 4.024/61 não se constituíam sob os 
desígnios da formação humana integral, pois enquanto os cursos técnicos preparavam 
para o trabalho operacional, o curso secundário possibilitava o acesso ao ensino 
superior. Em que pese o avanço das Leis de Equivalência, as quais permitiram a transição 
entre os ramos e o acesso ao ensino superior por egressos de qualquer um dos ramos, 
é importante considerar que os estudantes que detinham poder econômico, e por essa 
razão não necessitavam iniciar no mundo do trabalho precocemente, levavam 
vantagem nesse sistema de ensino, que só reforçava a dualidade, especialmente porque 
nos exames de admissão ao nível superior, os instrumentos e órgãos avaliadores 
priorizavam os conhecimentos científicos, culturais e das letras, conhecimentos esses 
provenientes do curso secundário. 

No período compreendido entre 1964 e 1985, a política brasileira tomava novos 
rumos com os militares no poder. No início dos anos 70 do século XX, o Presidente Emílio 
Garrastazu Médici impôs um projeto desenvolvimentista (alinhado aos mandamentos 
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dos organismos internacionais), que prometia inserir o país na elite da economia 
mundial. O denominado milagre econômico se caracterizou por um conjunto de políticas 
sociais e econômicas que pretendiam melhores condições estruturais do país e para o 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), mas contraditoriamente, só promovia 
riqueza aos grandes proprietários agrários e às burguesias urbanas, enquanto os 
trabalhadores continuavam imersos na pobreza, sob altas taxas de juros e de carga 
inflacionária, aumentando ainda mais o abismo entre pobres e ricos. 

Nesse quadro de disputa pela participação na economia internacional, a 
universalização da educação profissional promoveria a formação de recursos humanos 
para atuarem no mercado de trabalho. Nessa direção, a educação no Brasil estava em 
alinhamento com a teoria do capital humano, na qual a formação humana é considerada 
um investimento e promove o crescimento econômico e o aumento da renda pessoal e 
a ascensão social, segundo os autores que a defendem. No entanto, essa teoria 
compunha o arcabouço ideológico que responsabilizava o indivíduo pela sua possível 
exclusão social, conforme assinala Frigotto (1993, p. 41): “a educação passa, então, a 
constituir-se num dos fatores fundamentais para explicar economicamente as 
diferenças de capacidade de trabalho e, consequentemente, as diferenças de 
produtividade e renda.” 

Nesse contexto, a segunda edição da LDB, a Lei n. 5.692/71 (considerada apenas 
uma reforma do então denominado Ensino de 2º grau) instituiu a profissionalização 
universal e compulsória para o ensino médio, equiparando cursos secundários e cursos 
técnicos e projetou-se com o propósito explícito de formar para o mercado de trabalho. 
Nessa perspectiva, definia no art. 1: “O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral 
proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 
potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e 
preparo para o exercício consciente da cidadania”. (BRASIL, 1971).  

A política legislativa que estabelecia as bases da educação brasileira estava mais 
comprometida com as demandas do sistema produtivo e menos com a formação dos 
sujeitos, não lhes garantindo diferentes formas de inserção no mundo do trabalho, por 
meio do acesso aos princípios científicos inerentes aos processos tecnológicos.  

Inobstante o art. 21 prescrever a “formação integral do adolescente”, a oferta 
do ensino profissional de forma universal estava comprometida como o projeto político-
econômico, e não tinha o foco na formação humana integral, na perspectiva gramsciana: 
uma formação que integre o sujeito físico, mental, cultural, político e científico-
tecnológico (CIAVATTA, 2005). Ao contrário, “a profissionalização compulsória do ensino 
médio e a formação técnico-profissional foram consideradas dentro de uma perspectiva 
para adestrar e ensinar o que serve ao mercado.” (FRIGOTTO, 2010, p.30).  Dessa forma, 
opunha-se à formação omnilateral, possível em um currículo que contemple a ciência, 
a cultura, a tecnologia e o trabalho. 

De forma controversa, a Lei n. 5.692/71 almejava a superação da dualidade, ao 
universalizar a formação profissionalizante, uma vez que impediria a manutenção de 
uma escola para os trabalhadores e outra para os dirigentes. No entanto, fracassou 
nesse objetivo, pois enquanto as escolas da rede estadual ofertavam a educação 
profissional sem a devida estrutura, as escolas da rede privada continuavam com a 
oferta do ensino médio propedêutico. Enquanto nas diretrizes educacionais a dualidade 
era inexistente, na prática se materializava contundentemente, até ser legalizada pela 
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Lei n. 7.044/88, que repunha a distinção entre o ensino básico de formação geral e o 
ensino profissionalizante. 

O fim da Ditadura Militar nos anos 80 do século XX acirrou o debate em prol de 
uma educação pública de qualidade igual para todos. Entre as questões que traziam a 
insatisfação da sociedade, fazia-se contundente a conservação da dualidade estrutural 
na educação. Nesse período de redemocratização, dois projetos de LDB foram 
propostos, um da câmara, de iniciativa do deputado Otávio Elísio, em 1988, e outro do 
senado, proposto pelo senador Darcy Ribeiro, em 1993. Esses projetos de lei 
apresentavam vinculação a projetos societários antagônicos, enquanto o primeiro 
representava os anseios da sociedade civil por uma educação promotora da justiça 
social, o segundo representava os interesses das empresas privadas, especialmente no 
campo da educação profissional, no qual o Sistema S e suas derivações se beneficiavam 
desde os anos 1940. 

Entendemos que o discurso sobre formação humana integral posto na LDB n. 
9.394/96 apresenta alguns avanços e contempla a significação defendida por Ciavatta 
(2005, p.2): “Como formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao 
jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do 
mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à 
sua sociedade política”. Nessa perspectiva, o art. 35, que trata do ensino médio, explicita 
as finalidades da última etapa da educação básica, as quais em linhas gerais 
compreendem a consolidação e o prosseguimentos dos estudos; a preparação básica 
para o trabalho e a cidadania do educando; a formação ética e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina (BRASIL, 
1996). O § 2º do Art. 36 prevê que essa etapa, atendida a formação geral do educando, 
poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. 

A utopia de uma formação integrada, que superasse a dualidade estrutural 
histórica que assombrava a educação profissional brasileira foi dissipada pelo Decreto 
n. 2.208/97, instrumento legal que regulamentava a organização da oferta dos cursos 
técnicos, determinando a oferta concomitante e subsequente, descartando a integração 
dos conhecimentos gerais aos profissionais. Essa política integrava a agenda da reforma 
neoliberal ocorrida nos anos 90 do século XX, na qual o propósito da formação humana 
integral estava situado nos discursos do Estado, mas não integrava a intencionalidade 
dos agentes, nem suas práticas.  

Predominou os interesses do mercado de trabalho, cujas necessidades 
determinam a organização e os fins da educação profissional, em detrimento do 
desenvolvimento dos sujeitos, por meio da amplitude da formação, a qual tem grande 
potencial para oportunizar diferentes postos de trabalho. Prevaleceu assim a formação 
profissional com orientação stricto sensu, de acordo com as necessidades do capital, 
com expansão da oferta pela rede privada. 

Com a alteração do quadro político nos anos 2000, algumas políticas se 
sobressaíram em direção ao atendimento dos anseios da sociedade por uma educação 
profissional não dual. Entre elas, a revogação do Decreto n. 2.208/97 pelo Decreto n. 
5.154/04, o qual estabelece a possibilidade de integração entre ensino propedêutico e 
ensino profissional nos cursos técnicos. Dessa forma, dão-se as condições legais para a 
integração entre os conhecimentos gerais e os específicos, e gera-se a expectativa de 



205 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

uma formação humana integral, que trace um prospectivo caminho em direção à 
superação da dualidade.  

Em resumo, interpretamos que as políticas para a educação brasileira, 
materializadas na legislação, oscilam conforme as transformações das perspectivas 
político-econômicas que marcaram os diversos períodos da história do Brasil desde o 
século XX ao XXI. A dualidade estrutural sempre foi mantida, atendendo sobretudo aos 
interesses das políticas macroeconômicas. O Decreto n. 5.154/04, que altera a LDB n. 
9.394/06, regulando a organização da organização profissional, estabeleceu novas 
perspectivas para a formação integrada, no caminho da formação humana integral. 
Entretanto, a Lei n. 13.415/17, conhecida como a Lei da reforma do ensino médio, 
preceitua alterações na LDB atual, que reforçam a dualidade estrutural, tema que 
discutimos na próxima seção. 
 
4 O VELHO TRAVESTIDO DO NOVO – A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO “NOVO ENSINO 
MÉDIO”  
 

A Lei n. 13.415/17 altera diversas leis da área educacional, entre elas, a LDB n. 
9.394/96. O processo legislativo dessa lei deu-se de forma incomum, uma vez que se 
estabeleceu inicialmente em forma de Medida Provisória (MP), a MP 746/16, e 
posteriormente tramitou no Congresso Nacional à revelia da sociedade civil organizada. 
Esse fato gerou protestos em diversas regiões do país, alguns deles em forma de 
ocupação dos prédios escolares por parte dos estudantes. Apesar da insatisfação de 
especialistas, professores e estudantes, essa lei foi aprovada em 16 de fevereiro de 
2017. 

A análise e discussão dessa lei precisa se ancorar no contexto político-econômico 
no qual se insere. A crise fiscal e política, que se tornou insustentável em 2015, culminou 
com o impeachment da então Presidenta Dilma Rousseff e, seguidamente, com a posse 
do Vice-Presidente Michel Temer em 31 de agosto de 2016. 

 A partir desse fato histórico, o Brasil tem sofrido uma série de reformas, as quais 
explicitam a tendência político-ideológica neoliberal, ao reduzir de várias formas a 
amplitude do Estado na garantia de políticas de bem-estar social. A aprovação da 
Emenda Constitucional (EC) n. 95/16, que estabelece um novo regime fiscal, congelando 
os gastos públicos por vinte exercícios financeiros, é um exemplo incontestável da 
tendência neoliberal desse conjunto de reformas. 

Contraditoriamente, a Lei n. 13.415/17 estabelece a expansão da carga horária 
anual do ensino médio, determinação constante no art. 1, que altera o art. 24 da atual 
LDB e fixa a expansão de 800h para até 1.400h, de forma progressiva, de modo que em 
até  cinco anos haja um aumento para até 1000h, a partir de março de 2017, na 
perspectiva da formação em tempo integral, que é estabelecida no art. 13. Essa política 
demanda um alto financiamento necessário à expansão da infraestrutura das unidades 
escolares, aos programas de assistência social para os alunos, como alimentação e 
transporte, e à formação e carreira dos professores. 

 Dessa forma, há uma manifesta incoerência entre essa determinação legal e a 
EC n. 95/16, o que nos permite concluir que, sem a proporcional expansão do 
financiamento, não é possível garantir a qualidade do ensino, a exemplo da 
universalização da educação profissional nos anos 70 do século XX, em vez da superação 
da dualidade, ocorrerá o inverso: seu aprofundamento.  
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Portanto, discutimos essas alterações no ensino médio, na perspectiva da 
reprodução da dualidade. Entendemos que a flexibilização do currículo, que atravessa o 
discurso do governo, na realidade é a flexibilização no sentido pejorativo, cujas 
consequências é a reprodução da dualidade que marca a educação brasileira. Nesse 
sentido, abordamos aspectos da reforma relacionados aos itinerários formativos e suas 
implicações; e a precarização da formação do professor para atuar na educação 
profissional, dois pilares importantes da reforma, que sob o nosso ponto de vista, da 
forma como estão abordados na Lei n. 13.415/17, não favorecem a formação integrada 
na perspectiva da formação humana integral. 

A Lei n. 13.415/17 define um novo arranjo curricular. O art. 4, que altera o art. 
36 da Lei n. 9.394/96, atrela o currículo do ensino médio à Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), ainda não publicada, dessa forma a BNCC definirá 60% desse 
currículo, enquanto os 40% restante serão definidos pelos itinerários formativos, que 
conforme prescrito no art. 4, compreendem: I-linguagens e suas tecnologias; II- 
matemática e suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas tecnologias; IV - ciências 
humanas e sociais aplicadas e V - formação técnica e profissional.  

Em quais aspectos esse novo arranjo curricular do ensino médio corrobora com 
a perspectiva da dualidade na qual historicamente se assenta a educação brasileira de 
nível médio? 

Primeiro, a instituição desses itinerários formativos assemelha-se à organização 
do ensino médio preceituada pela Lei n. 4.024/61, que apesar de determinar a 
equivalência entre os diferentes ramos e, consequentemente, possibilitar o acesso ao 
vestibular para qualquer curso, na realidade não induzirá a esse acesso de forma 
equânime, pois os parâmetros avaliativos definidos pelo MEC não estavam em 
conformidade com o currículo dos cinco ramos do ensino médio daquela época. As 
alterações definidas pela Lei n. 13.415/17 também estabelecem essa contradição, pois 
os estudantes que cursarem o itinerário da formação técnica e profissional terão 40% 
de sua formação atrelada aos conhecimentos profissionais, enquanto os exames de 
seleção de acesso ao nível superior geralmente demandam conhecimentos relacionados 
à cultura geral, reproduzindo a dualidade.  

O segundo aspecto diz respeito à negação da formação humana integral. O art. 
4 da Lei 13.415/17 prevê que esses itinerários poderão ser ofertados em diferentes 
arranjos, “conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas 
de ensino” (BRASIL, 2017. Grifo nosso).  Esse discurso se assemelha à Lei n. 7.044/88, 
que ao flexibilizar a lei de profissionalização do ensino médio, oficializou a retomada do 
ensino médio dual. Ao condicionar a oferta dos itinerários às possiblidades dos sistemas 
de ensino, o Estado admite/permite que a rede pública oferte uns itinerários formativos 
em detrimento de outros. Tal restrição pode tolher as escolhas dos jovens, que, sem as 
condições de mobilidade para outros espaços geográficos que ofertem o itinerário 
desejado, serão obrigados a cursar o itinerário que o sistema de ensino ofertará em sua 
localidade. Isso resultará na precarização da educação pública, especialmente da 
estadual e municipal, pois aqueles que realmente terão direito de escolher qualquer um 
dentre os itinerários formativos serão os jovens com condições socioeconômicas para 
ingressar na rede privada, uma vez que a mesma se empenhará em ofertar todos os 
itinerários, com fins lucrativos. Nesse sentido, levarão vantagem no acesso aos cursos 
de graduação das universidades públicas. 
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O terceiro aspecto latente na Lei n. 13.415/17, o qual reproduz a dualidade do 
ensino médio, está relacionado com a formação docente para atuar na educação 
profissional. O art. 6 altera o art. 61 da LDB n. 9.394/96, inserindo o inciso IV, que inclui 
entre os profissionais da educação básica os profissionais com notório saber, conforme 
o seguinte texto: 

Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos 
sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua 
formação ou experiência profissional, atestados por titulação 
específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede 
pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham 
atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36 
(BRASIL, 2017, grifo nosso). 
 

O inciso V do caput do art. 36 estabelece o quinto itinerário formativo – a 
formação técnica e profissional, portanto, da forma como está posto, admite-se oficial 
e formalmente a possibilidade do exercício docente por parte de profissionais sem curso 
de licenciatura, sem graduação e sem formação pedagógica. Essa abertura provocada 
pela Lei n. 13.415/17 toca em um dos pontos sensíveis da educação profissional 
brasileira, ataca a profissionalização docente, e ainda retoma soluções neoliberais 
prejudiciais à qualidade da educação, as quais favorecem à iniciativa privada e abonam 
o Estado de seu compromisso com a formação docente. 

A formação docente para atuar na educação profissional sempre foi um tema 
controverso. Na primeira edição da LDB, a Lei n. 4.024/61, o art. 59 definia que os 
professores do ensino propedêutico deveriam se formar nas faculdades de Ciências, 
Letras e Artes, já aqueles que lecionavam disciplinas específicas no ensino técnico 
deveriam formar-se em cursos especiais de educação técnica. Esses cursos especiais 
foram interpretados de diversas formas durante os anos 60 do século XX. Com a 
profissionalização do ensino médio estabelecida pela Lei n. 5.692/71, a necessidade de 
muitos professores para atuar na área técnica gerou a oferta de cursos de formação 
aligeirada, fato que reduziu a qualidade da educação e aprofundou ainda mais a 
dualidade. 

A LDB n. 9.394/96 não fez nenhuma referência à exigência mínima da formação 
para atuar na modalidade da educação profissional, entretanto, o Decreto n. 2.208/97 
permitiu que as disciplinas do currículo do ensino técnico fossem ministradas por 
professores, instrutores e monitores selecionados, principalmente, em função de sua 
experiência profissional. Como já mencionamos, esse decreto foi revogado, entretanto 
o aspecto da precarização da formação docente para atuar no ensino profissional 
renasceu na Lei n. 13.415/17, que ao reconhecer o notório saber ameaça a educação 
sob dois pontos de vista: primeiro, da profissionalização docente, construída a partir da 
obrigatoriedade da formação; segundo, porque minimiza a necessária relação entre 
teoria e prática no fazer docente e despreza os conhecimentos pedagógicos, 
supervalorizando a experiência prática, como se a mera transmissão de conteúdo fosse 
suficiente para atender os objetivos educacionais no contexto científico-cultural atual. 

Além da oferta de ensino médio desigual, do ataque à formação humana integral 
e da precarização da formação docente, aspectos da Lei n. 13.415/17 os quais 
discutimos nesta seção, há ainda outro ponto controverso que atinge diretamente a 
educação profissional. Trata-se da flexibilização da oferta do itinerário formativo na 
Formação Técnica e Profissional, conforme o art. 4 da Lei n. 13.415/17, que altera o art. 
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36 da LDB n. 9.394/06, § 6º, incisos I e II, que preveem a formalização/certificação 
profissional a partir de vivências no ambiente de produção. 

 
I - a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou 
em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, 
quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre 
aprendizagem profissional; 
II - a possibilidade de concessão de certificados intermediários de 
qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e 
organizada em etapas com terminalidade. (BRASIL, 2017) 

 
Nesse mesmo sentido, ainda no art.4, o § 8 desta mesma lei estabelece que a 

formação profissional pode ser ofertada a partir de parcerias, entretanto, não são 
explicitadas quais os tipos de parcerias e tão pouco é determinada a carga horária 
máxima permitida para a aceitação destas vivências como integrantes do processo 
formativo. Esse discurso implica em uma subtração do acesso a uma formação humana 
integral, omnilateral, que tenha como pressuposto formar um sujeito emancipado para 
atuar no mundo do trabalho.  

Em síntese, abordamos nesta seção aspectos da Lei n.13.415/17 que destoam do 
da promessa referente à flexibilização do currículo e à liberdade de escolha por meio 
dos itinerários formativos. Na realidade, pela análise da lei e de outras políticas 
anteriores da área educacional, deduzimos que essa lei precariza a oferta do ensino 
médio, ao autorizar os sistemas a escolher seus itinerários, política que aprofundará 
cada vez mais a dualidade da educação brasileira. Ao promover tipos de ensino médio e 
se distanciar da educação omnilateral, esse dispositivo legal reproduz a sociedade de 
classes; ao atacar a profissionalização docente, com a supervalorização dos 
conhecimentos práticos e a desvalorização da formação em nível superior, compromete 
sobremaneira a qualidade da educação. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em face das análises feitas, consideramos que as leis e decretos, no contexto da 
história da educação brasileira, opõem-se aos interesses das classes populares, pois 
estiveram/estão atreladas a decisões políticas conduzidas por projetos 
macroeconômicos que só interessam aos grupos hegemônicos, os quais se perpetuam 
no topo da pirâmide econômica e social. 

No que se refere à última alteração da Lei n. 9.394/96 pela Lei n. 13.415/17, 
compreendemos que os avanços proporcionados pelo Decreto n. 5.504/04 apontavam 
a possibilidade de integração entre ensino médio e educação profissional e, 
consequentemente, o caminho para a superação da dualidade; já a Lei da Reforma do 
Ensino Médio evidencia retrocessos como a nova organização curricular, a partir dos 
itinerários formativos, os quais têm o propósito de flexibilizar o currículo do  ensino 
médio. 

A Lei n. 13.415/17, amplamente divulgada na mídia, propaga a possibilidade de 
escolha, já no ensino médio, por um dos itinerários formativos. No entanto, essa política 
oculta sérias contradições referentes à oferta desigual nas diferentes regiões, à 
desconstrução da formação humana integral e à precarização da formação docente. 
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Dessa forma, em vez de corroborar a melhoria da qualidade do ensino médio, 
promovem uma educação dual, que reproduz a dualidade de classes existentes na nossa 
sociedade: de um lado, os jovens que têm acesso a uma educação para o 
prosseguimento nos estudos; de outro, os jovens que precisam de uma formação curta, 
para lhes possibilitar a inserção em alguma atividade econômica, mesmo que essa 
formação não dê a garantia de empregabilidade.  

Compreendemos essa lei no contexto da educação profissional como uma 
política de reprodução da educação dual, deslocada de uma formação que integre os 
conhecimentos mínimos para a construção de um sujeito emancipado, por meio de um 
currículo integrado pelo eixo trabalho, ciência, tecnologia e cultura, ou seja, as diversas 
dimensões da vida. 

Por fim, o art. 4 da Lei 13. 415/17 prevê que o currículo do ensino médio será 
composto pela BNCC e pelos itinerários formativos, no entanto essa base ainda não foi 
homologada. Com a homologação e divulgação da parte da BNCC referente ao ensino 
médio, prevista para sair até o final de 2018, poderemos conduzir essa discussão com 
maior amplitude. 
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RESUMO: A fragmentação do currículo, das práticas educativas e a separação entre o 

pensar e o fazer são realidades presentes nos níveis e em diversas modalidades 
educacionais. Neste contexto, o currículo integrado, apesar de ter um forte 
direcionamento ao ensino médio, é de vital importância nas práticas pedagógicas em 
outros contextos formais de ensino, isto é, em práticas educativas integradoras no 
ensino superior e na Educação de Jovens e Adultos, por exemplo. Nesta perspectiva, a 
presente pesquisa tem como objetivo analisar as potencialidades de práticas educativas 
integradoras no currículo da educação básica e superior da EPT. O problema norteador 
deste trabalho baseiase a partir da seguinte questão – em que medida, o currículo 
integrado vem sendo discutido atrelado as práticas educativas no contexto dos 
processos de ensinoaprendizagem no ensino superior, na EJA e em outros contextos do 
ensino formal?  Para tanto, utilizamonos de uma pesquisa bibliográfica com fins 
exploratórios, nas quais foram refletidas as diversas referências sobre as práticas 
educativas curriculares embasadas no currículo integrado, bem como as potencialidades 
desta integração curricular para além do ensino médio integrado, trazendo alguns 
exemplos de modalidades educacionais da educação básica e superior, em que o 
currículo integrado pode ser realizado. Compreendese que o currículo integrado é um 
grande potencial para as práticas do Ensino Médio no sentido da formação integral do 
sujeito em outros níveis e modalidades de ensino, devendo tal prática ser readequada 
para cada realidade regional e características dos educandos. 
 
Palavras Chave: Currículo integrado. Educação Profissional. Modalidades educativas. 
Prática educativa. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

 O ensino médio integrado é um retrato claro do currículo integrado proposto por 
educadores marxistas para combater a fragmentação do conhecimento e principalmente 
a separação entre trabalho e educação, entre o pensar e o fazer. Esta proposta é de 
grande importância para a formação de uma educação emancipatória, crítica e completa 
no sentido omnilateral como preconiza Saviani (2007).  

No entanto, compreendese que além do ensino médio integrado, a proposta de 
currículo integrado pode permear a educação como um todo, perpassando em seus 
diferentes níveis educacionais e modalidades educativas (ARAUJO e FRIGOTTO, 2015). 
Um olhar abrangente sobre a temática pode abrir novos horizontes a despeito da 
utilização do currículo integrado em diversas realidades. No entanto, ainda são poucos 
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os trabalhos que abordam a prática do currículo integrado fora da abrangência do ensino 
médio. 

Nesse sentido, o presente artigo além de abordar como ponto de partida a 
questão do currículo integrado no ensino médio, busca problematizalo demonstrando 
a importância das compreensões advindas do currículo integrado, tais como: integração 
curricular, não dissociação entre o pensar e o fazer, formação integral, dentre outros, 
para a prática no ensino superior, educação básica e na particularidade de algumas 
modalidades de ensino como na educação quilombola e educação do campo, atentando 
para as particularidades das mesmas. 
 Temse como objetivo geral analisar as potencialidades de práticas de currículo 
integrado na educação básica e superior, abrangendo também as modalidades 
educativas, tais como, educação do campo, educação quilombola, dentre outras. E como 
objetivos específicos: (a) compreender os aspectos teóricopráticos do currículo 
integrado e (b) reconhecer as potencialidades da efetivação do currículo integrado em 
outros níveis e modalidades além do ensino médio integrado. 
 Como metodologia, foi realizada uma pesquisa bibliográfica por meio de 
levantamento de artigos, com referências sobre as práticas de integração curricular 
embasadas no currículo integrado. Foram utilizados como referencial teórico, autores 
como: Ferreira e Oliveira (2010), Lopes e Valentin (2010), Santos e Silva (2015), 
Colontonio (2010), Lottermann (2012), Ramos (2005 e 2017), dentre outros autores 
renomados na área. Tratase de uma pesquisa exploratória, pois busca proporcionar uma 
maior familiaridade com o problema, para tornálo mais explícito e/ou proporcionar que 
as outras pessoas construam hipóteses, aprimorem ideias e intuições sobre a temática 
(GIL, 2002). 
 O presente trabalho se divide em três tópicos que são: “O Currículo integrado e 
o Ensino médio integrado”, no qual serão abordados os aspectos teóricos práticos do 
currículo integrado sob o seu principal expoente, o Ensino Médio Integrado, com o fito 
de proporcionar uma visão geral desta abordagem, compreender sua importância, mas 
também, problematizandoa em relação aos seus limites e possibilidades de avanço em 
outras realidades.  

O segundo tópico “Aspectos teóricos do currículo integrado na Educação de 
Jovens e Adultos” versará de maneira abrangente sobre algumas experiências de 
currículo integrado no ensino superior e na modalidade de educação de jovens e adultos, 
por meio do PROEJA. Pela abrangência destas experiências elas serão colocadas de 
forma geral, demonstrando alguns aportes teóricos, referentes a sua efetivação e suas 
potencialidades, além de algumas dificuldades destas práticas.  

Por fim, o último tópico, “Sugestões e possíveis encaminhamentos: as 
potencialidades do currículo integrado” trazem alguns aspectos importantes para a 
prática do currículo integrado no nível fundamental e nas modalidades: Educação do 
Campo, Educação Indígena, Educação à Distância e Educação Quilombola. Esperase que 
este artigo possa instigar a prática do currículo integrado em diversos enfoques, e que o 
mesmo possa trazer benefícios em uma ampla realidade. 

 
2 O CURRÍCULO INTEGRADO E O ENSINO MÉDIO INTEGRADO 
 

A ideia de currículo integrado surge com o intuito de romper com a concepção 
hegemônica de Educação instalada em nossa sociedade, na qual o ensino pautavase em 
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um viés (re)produtivista. Sendo a escola o caminho que levava a essa reprodução, pois 
na antiguidade a escola não tinha como foco o ensino em sua dimensão omnilateral 
como preconizava Gramsci. Pelo contrário, a escola era vista como um ambiente de 
acesso apenas para as pessoas da elite, aquelas que tinham tempo livre para aprender 
os ofícios de sua classe, enquanto que os trabalhadores só dispunham de tempo para 
seus afazeres, o ensino se dava no e para o trabalho servil. 

Em meio a tantas contradições surgem inúmeras reformas educacionais que 
buscam romper com essa dualidade que separa o trabalho manual do trabalho 
intelectual.  Diante desse cenário, na década de 1980 a educação brasileira passou por 
um período de redemocratização, com o intuito de construir uma educação 
comprometida com a classe operária. Surgem então questões ligadas ao Ensino Médio 
Integrado, a educação unitária, politécnica e omnilateral.  (FRIGOTTO, CIAVATTA, 
RAMOS, 2005). 

O Ensino Médio por muito tempo teve como finalidade preparar o educando para 
o mercado de trabalho. Entretanto, essa finalidade era apenas direcionada para as 
classes operárias, tento em vista que a burguesia em virtude das questões de classe 
conseguia alçar novos voos, ou seja, ao concluir o ensino médio outra realidade as 
esperava, como por exemplo, a inserção no ensino superior.  

Nesse sentido, surge à concepção de Ensino Médio Integrado que busca superar 
a dualidade entre formação especifica e geral, sendo o foco do aprendizado centrado no 
sujeito e não no mercado de trabalho. Mesmo com a criação da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB) e da Lei 5.692/1971 que estabelecia o processo de união entre elas, 
a dicotomia não foi superada. 

De acordo com Colontonio (2010, p. 11) “O currículo integrado é uma das formas 
que o Decreto 5.154/2004 sancionou para a integração entre educação básica e 
profissional”. Sendo o currículo integrado direcionado a dois públicos distintos são eles, 
ensino médio e educação de jovens e adultos. Sendo este último mais recente, 
denominado de Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) amparado pelo 
Decreto 5.840 de 2006, criado pelo Governo Lula.  

A proposta de currículo integrado recusa tanto o currículo pautado na 
fragmentação de disciplinas quanto à pedagogia das competências (ensino centrado na 
solução de situaçõesproblema e na ação). Desse modo, é visto a partir de uma prática 
transformadora, como possibilidade de superação da dualidade que assola a educação 
básica, em especial a educação de jovens e adultos. O que faz com que o currículo 
integrado tenha essa conotação de prática transformadora é a sua capacidade de 
compreender o real na sua totalidade, mesmo diante de uma sociedade excludente e 
marcada pela apropriação privada da produção social (LOTTERMANN, 2012). 

De acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 123124) existem alguns 
passos importantes para a execução do Currículo Integrado, sob os eixos do trabalho, da 
ciência e da cultura. 
 

1. Problematizar fenômenos – fatos e situações significativas e 
relevantes para compreendermos o mundo em que vivemos, bem 
como processos tecnológicos da área profissional para o qual se 
pretende formar , como objetos de conhecimento, buscando 
compreendêlos em múltiplas perspectivas: tecnológica, econômica, 
histórica, ambiental, social, cultural etc. 2. Explicitar teorias e conceitos 



214 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

fundamentais para a compreensão do(s) objeto(s) estudado(s) nas 
múltiplas perspectivas em que foi problematizada e localizálos nos 
respectivos campos da ciência (áreas do conhecimento, disciplinas 
científicas e/ou profissionais), identificando suas relações com outros 
conceitos do mesmo campo (disciplinaridade) e de campos distintos 
do saber (interdisciplinaridade).  3. Situar os conceitos como 
conhecimentos de formação geral e específica, tendo como referência 
a base científica dos conceitos e sua apropriação tecnológica, social e 
cultural.  4. A partir dessa localização e das múltiplas relações, 
organizar os componentes curriculares e as práticas pedagógicas. 

 
O Currículo Integrado vai de encontro aos processos educativos que tem como 

finalidade apenas a formação de profissionais para o mercado de trabalho, sem vínculo 
com a sua realidade, tendo em vista que o mesmo contempla outras dimensões do 
conhecimento, como a cultura e a ciência. Deixando de lado a concepção hegemônica 
preconizada em nossa sociedade, pautada apenas numa transmissão de conhecimentos 
voltada aos interesses do sistema capitalista. Entretanto, é importante ressaltar que o 
currículo integrado por si só não é capaz de mudar toda essa realidade, mas é capaz de 
fornecer subsídios eficientes, para identificar e entender as contradições existentes no 
sistema econômico e social.  

Como visto, o currículo integrado é de grande importância na prática do ensino 
médio integrado, a realidade estudada faz parte da educação básica de nível médio e da 
modalidade de educação profissional. No entanto, ultrapassando estes limites, podese 
observar que outras modalidades e níveis educacionais já são amplos difusores do 
currículo integrado. Estas experiências exitosas são de grande importância para uma 
compreensão da abrangência do currículo integrado na educação integral. 

 

   3 ASPECTOS TEÓRICOS DO CURRÍCULO INTEGRADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS E ENSINO SUPERIOR 
  

Podemse constatar algumas experiências, já em execução, diferentes sobre 
currículo integrado, e que podem servir de subsídios para novas práticas educativas. 
Neste sentido, o currículo de Jovens e adultos, principalmente no âmbito do Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos PROEJA e do Programa Nacional de Inclusão de Jovens: 
Educação, Qualificação e Ação Comunitária  PROJOVEM, bem como algumas 
experiências do ensino superior, trazem práticas de currículo integrado que podem 
embasar outras experiências. 
  

3.1 Currículo Integrado na Educação de Jovens e Adultos 
 
 O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos PROEJA, possibilitado pelo 
decreto n. 5.840/06, é o referente de experiências, que depois do ensino médio 
integrado é o que mais tem se intensificado. Este programa educacional, embasado no 
currículo integrado, tem contribuído para a formação integral dos jovens e adultos, 
compreende matrícula única na qual o curso, deve possuir também, currículo único 
contemplando formação geral e formação profissional unificada.  
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Para os Autores Lopes e Valentim (2010, p. 7) a “implantação do PROEJA trouxe 
consigo desafios políticos e pedagógicos, dentre eles, como construir uma proposta de 
Currículo Integrado considerando as especificidades do público da EJA”. Sobre esta 
importância de conhecer as especificidades do público EJA para a construção do 
currículo, ressaltase a importância de modificar as práticas de acordo com a realidade 
do educando, bem como a importância da Andragogia97 na construção de um currículo 
e para um novo processo de ensino aprendizagem para a EJA, sendo necessário, “um 
novo paradigma curricular, onde se reconheça a identidade e a subjetividade presente 
em cada sujeito dessa modalidade” (SANTOS e SILVA, 2015, p.7). 
 As características apontadas, respondem às necessidades do públicoalvo de 
profissionalização e formação escolar, ao mesmo tempo em que potencializam as 
possibilidades de inclusão social “não só combatendo o baixo índice de escolarização, 
mas proporcionando o retorno à vida escolar” (Lopes e Valentim, 2010, p.13) 
favorecendo a formação integral do trabalhador, ao mesmo tempo em que diminui o 
índice de evasão na educação de jovens e adultos. (SANTOS e SILVA, 2015). 
 Por fim, é importante considerar a necessidade de mudanças ideológicas desta 
concepção para a formação ampla do educando, uma educação que perceba o homem 
em sua totalidade,  
  

[...] possibilitando a problematização de sua condição humana e a 
necessidade de convivência harmoniosa consigo, com o outro e com o 
mundo, que garanta não só a sua formação escolar como também 
busque uma identidade profissional com uma visão crítica do processo 
de produção. [...] oferecer uma educação não fragmentada, reflexiva, 
dialógica e contextualizada, em que o educando no seu processo 
formativo possa reconhecer as suas autopossibilidades humanas, que 
os motivem e contribua para a restauração da sua autoestima, da sua 
autoimagem e de sua formação profissional. O currículo para essa 
modalidade deve contribuir para dar sentido e plenitude a existência 
humana, no convívio social e de sua qualificação profissional. (SANTOS 
e SILVA, 2015, p.78). 
 

 De forma muito parecida ao PROEJA, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens: 
Educação, Qualificação e Ação Comunitária – PROJOVEM tem seus alicerces em três 
campos da Educação que são “a formação para atuação no mundo do trabalho (EPT); O 
modo próprio de fazer a educação, considerando as especificidades dos sujeitos jovens 
e adultos (EJA); E a formação para o exercício da cidadania (Educação Básica)” (MEC, 
2007, p. 27). Embora também seja um programa destinado a jovens e adultos, este não 
ressalta tanto a integração curricular, o currículo integrado como uma possibilidade e 
até como importante para a eficácia do processo de ensino e aprendizagem, mas na 
prática, este currículo, na maioria das vezes não tem sido integrado. 

As autoras Ferreira e Oliveira (2010) trazem algumas considerações que explicam 
o porquê do PROEJA, em si, não ser suficiente para a realização de um currículo 
integrado, nem para mudar o quadro de desigualdade no país, dentre outras coisas ela 
ressalta que o Programa tem uma reduzida possibilidade de alcançar a inclusão e a 

                                                           
97 Andragogia (do grego: andros - adulto e gogos - educar), significa, “ensino para adultos”, um ensino que 

deve valorizar as experiências e conhecimentos dos educandos. 
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igualdade social, que são as bases de uma escola unitária ou que realize o currículo 
integrado. Segundo as autoras citadas acima, a falta de sentido do programa faz com que 
haja desmotivação e evasão dos educandos. Dentre as características para um currículo 
integrado a autora diz que este “depende de financiamento, de planejamento e de 
formação de um quadro docente que discuta a perspectiva integrada” e exige a 
organização coletiva dos trabalhadores da educação sobre as bases democráticas e 
autônomas. 
 Neste contexto, as orientações de Santos e Silva (2015) podem ser retomadas 
da seguinte maneira, 
 

Entendemos que uma proposta pedagógica para a escola noturna não 
poderá ser pensada, gestada, gerida somente por técnicos, mas 
necessita fundamentalmente considerar as representações dos 
educadores e educandos. Repensar o curso oferecido aos jovens e 
adultos, identificar suas necessidades de aprendizagem, valorizar suas 
histórias de vida, desenvolver suas autopossibilidades humanas, 
utilizar uma metodologia adequada, favorecer a melhoria da qualidade 
vida. Criar mecanismos que contribuam para a sua inserção no 
mercado de trabalho e a geração de rendas. (SANTOS; SILVA, 2015, 
p.1011). 

 
 

3.2 Currículo Integrado na Educação Superior 
 

 Por sua vez, diversas experiências de integração curricular, com ênfase no 
currículo integrado, surgem na educação superior, geralmente relacionada ao currículo 
de diversas disciplinas, abrangendo uma postura interdisciplinar. 

Diversas experiências na área de saúde como as evidenciadas por Masetto 
(2011), que além de diversas experiências inovadoras, demonstra algumas que realizam 
um currículo integrado como o projeto das Escolas de Ciências da Saúde da Universidade 
AnhembiMorumbi, que se baseia “numa concepção de Aprendizagem Imersiva”, 
compreendida como uma ponte entre os conhecimentos e conteúdos e a aquisição de 
habilidades alinhadas às necessidades da sociedade e em função de uma aprendizagem 
ao longo da vida (SATO, 2010 apud MASETTO, 2011), esta experiência envolve 04 escolas: 
Escola de Medicina, Escola de Saúde e Bem Estar, e seus 09 cursos, e se baseia em uma 
formação que valoriza as diferentes culturas. Outra experiência é a do Projeto de 
formação interprofissional da UNIFESP, que tem como uma de suas características 
importantes uma formação que capacite os formandos para um atendimento ao cidadão 
que seja integral. (MASETTO, 2011). 

Outras experiências de currículo integrado na área de saúde são mostradas por 
Dellaroza e Vannuchi (2005) em seu livro sobre o Currículo Integrado do Curso de 
Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina. Dentre outras coisas, este currículo 
se baseia na percepção da Enfermagem como uma prática social, política e 
historicamente determinada, e nas demais características do currículo integrado. A 
articulação curricular é dada por módulos interdisciplinares, métodos de resoluções de 
problemas, bem como, com o auxílio de temas transversais. 

As práticas de currículo integrado em Saúde são um campo vasto a percorrer, 
assim como as práticas de ensino médio integrado, no entanto, Vasconcelos (2015) 
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destaca algo premente, que chega a ser contraditório, que há uma falta de formação de 
professores para atuarem no ensino em saúde e na educação profissional. Igualmente, 
pouquíssimos trabalhos demonstram o currículo integrado na formação de professores. 

Um destes poucos trabalhos vem a ser o de Magalhães (2011), que demonstrou 
a experiência de currículo integrado em cursos de licenciatura com o uso de mapas 
mentais que são embasados em eixos norteadores, que funcionam como temas 
geradores pelos quais os conteúdos se organizam, meio que “facilitou a construção e a 
representação da matriz curricular” (MAGALHÃES, 2011, p.7). Nesta experiência 
também o trabalho dos alunos se estende à sociedade, por meio de intervenções. 
 Ainda sobre o ensino superior é interessante problematizar algumas práticas, que 
foram constantes em diversas experiências e por sua natureza possam gerar dúvidas, 
como as de: estágio, que são instrumentos que contribuem para a superação da 
dicotomia teoria e prática; de extensão, que das experiências advindas, pode ser um 
reflexo (MAGALHÃES, 2011), resultado em um novo foco de formação profissional do 
currículo integrado (MASETTO, 2011); também as disciplinas denominadas projetos 
integradores, ou semelhantes que em uma disciplina trazem questões de diversos 
conteúdos; também os TCCs trabalhos de conclusão de curso e as pesquisas, que 
auxiliam para que o aluno tenha uma visão geral do conhecimento em determinado 
assunto, a utilização de temas transversais nos currículos da educação superior. Embora 
todas estas temáticas, sejam importantes para a integração curricular, e tenham sido 
evidenciadas nos trabalhos analisados, por si só não são práticas de currículo integrado, 
mas podem evidenciar a interrelação entre as disciplinas, favorecendo para que a 
integração aconteça. 
 Por fim, é importante enfatizar a postura crítica que os proponentes do currículo 
integrado na educação superior possuem. Mais do que uma técnica de ensino 
aprendizagem ou um mecanismo de integração curricular, o currículo integrado é visto 
como algo político, que demonstra uma nova visão de sociedade igualitária, de 
organização curricular, de emancipação humana pela integração trabalho versus 
educação. Foi percebido, que embora novas técnicas de integração curricular sejam 
importantes, se os sujeitos envolvidos no processo não se conscientizarem da 
importância do currículo integrado em suas realidades, este currículo não estará 
cumprindo efetivamente sua missão (MAGALHÃES, 2011). 
 Das experiências anteriores podemos suscitar algumas orientações que possam 
servir de base para uma prática de currículo integrado nos cursos de extensão, de pós
graduação ou sequenciais do ensino superior, bem como em outras realidades.  
 

4 SUGESTÕES E POSSÍVEIS ENCAMINHAMENTOS: AS POTENCIALIDADES DO 
CURRÍCULO INTEGRADO 
 

 Se nas práticas anteriores é possível encontrar algumas experiências de 
integração curricular, em outras modalidades ou mesmo etapas da educação básica ou 
programas da educação superior, existem um vasto campo com nenhuma (ou não foram 
encontrados pelos pesquisadores) ou pouquíssimas práticas de currículo integrado, 
embora, existam potencialidades de se realizar totalmente ou em parte, práticas de 
currículo integrado como pode ser visualizado a seguir. 
 
4.1 Educação Quilombola 
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 Os quilombos possuem uma educação diferenciada que reflete sua história e 
suas lutas. O trabalho faz parte desta história, e como parte integrante da vida e da 
história, pode se potencializar com a prática do currículo integrado. Assim, ainda que 
estas comunidades remanescentes tenham grandes desafios pela falta de conhecimento 
em relação às suas identidades e cultura, seus modos de vida, de se organizar, entre 
outros, bem como para formar profissionais da educação e ter uma gestão educativa da 
localidade (SILVA e SILVA, 2014), o currículo integrado, por meio de uma análise ampla, 
social e histórica do trabalho local pode contribuir para a capacitação de profissionais e 
professores que reconheçam de forma crítica sua realidade.  

Também é importante reconhecer, que idealmente, o currículo quilombola por si 
já é um instrumento de cidadania, de crítica e de transformação da realidade e segundo 
Santana (2015, p.1) um “recurso pedagógico interdisciplinar, pode contribuir para a 
construção de identidade das crianças”, acreditamos que este recurso é o currículo 
integrado. 
 
4.2 Educação do Campo 
 
 Por sua vez práticas de Currículo Integrado na Educação do Campo é totalmente 
viável, até mesmo em conjunto com outros programas como a experiência do PróJóvem 
campo demonstrada por Ferreira (2015), ou Projetos Populares evidenciados por Guhur 
(2010). Na concepção de Educação do Campo, os movimentos sociais reivindicam uma 
educação “que leve em conta a cultura, as características, as necessidades e os sonhos 
dos que vivem no campo e do campo” (MOLINA et al., 1999, p. 15); ou seja, um ensino 
que sirva para os povos do campo e se centre na formação do ser humano, partindo da 
centralidade do trabalho como princípio educativo. 
 Desse modo, “deve trazer para o debate as dimensões das relações pessoais, das 
relações de gênero, da cultura, da etnia, da raça, da geração”. A necessidade de resgate 
cultural deve articularse para promover novos pensamentos e práticas sociais que 
levem em consideração os princípios de uma política como direito de todos e para uma 
grande transformação social pela emancipação do ser humano. (MOLINA, 2010, p. 46). 
E é justamente nesse viés que as práticas de currículo integrado buscam se inserir. 
Principalmente, quando se tem como foco de ensino o aluno e a sua vivência, ligados ao 
trabalho, a cultura e a ciência.  
 
4.3 Educação à Distância 
 

 As tecnologias e recursos utilizados na educação à distância favorecem um 
conhecimento amplo das relações que envolvem o conhecimento atual que é 
abrangente e complexo. Por sua vez, estes mesmos recursos são efeitos de uma nova 
forma de trabalho, mediado pelo uso do computador e pela comunicação à distância em 
um mundo globalizado. 

No entanto, muitas vezes a educação à distância é colocada como separada do 
trabalho, separandose, até mesmo as relações entre as pessoas, porém práticas 
diferenciadas são possíveis, um exemplo é o constatado por Ferreira e Silva (2010, p.12) 
que constataram “na prática, uma abordagem integrada e dinâmica da Educação a 
Distância”; por sua vez, Quadros e Martins, destacam a importância da 
interdisciplinaridade em práticas de educação à distância, chegando a reconhecer o 
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currículo integrado. Outras experiências mais diretamente relacionadas são as de 
Dallacosta (2004) e de Spanhol e Spanhol (2009) que utilizaram as compreensões de 
currículo integrado para um processo de busca, realização e ensino com uso de vídeos, 
podendo se adequar este uso para a educação à distância. Percebese, por fim, que o 
problema da “fragmentação dos saberes” na educação à distância, abordado por Okada 
e Santos (2003) é certamente, algo que o currículo integrado tem muito à contribuir, e 
que pelas experiências anteriores, percebese que a utilização do currículo integrado é 
possível. 
 
4.4 Educação Escolar Indígena 
 
 O trabalho já faz parte do aprendizado indígena e, portanto, a educação 
profissional deve ser uma base importante deste currículo. Segundo as perspectivas da 
Educação Profissional e Técnica de Nível Médio, é importante observar que  
 

Uma educação para o trabalho só se faz acorde às necessidades da 
educação escolar indígena na perspectiva da formação integral, na 
consideração à diversidade e à inclusão social, abarcando questões 
atinentes à produção e às características do ambiente e da 
comunidade. (PACHECO, 2012, p.41)    

 
  Assim, a formação integral deve ser observada na educação profissional 
indígena, contribuindo para a reflexão e construção autônoma dos diversos mecanismos 
de sobrevivência para a construção da cidadania e asseguração dos seus direitos. Assim, 
podemos compreender que o currículo integrado é importante para uma formação 
prática criticoreflexiva da comunidade indígena. Nesta perspectiva, o currículo não 
poderá ser imposto, mas deverá ser autogerido. E em vez de um currículo multicultural 
reparador, reduzido ao acesso dos índios ao acesso educacional, deverá ser de fato 
multicultural, atendendo assim, às especificidades dos índios e as aspirações dos povos 
indígenas, e com ideais de democráticos de liberdade e respeito. (DAVID, MELO e SILVA, 
2013) 
 
4.5 Ensino Fundamental 
 

 Embora não seja tão evidenciado quanto no ensino médio, o ensino fundamental 
pode possuir a relação entre trabalho e educação, e o trabalho como princípio educativo 
em seu currículo. Claramente se tem o trabalho como tema transversal em seu currículo, 
mas falta uma organização da gestão para que as disciplinas possam se unir de forma 
mais harmoniosa e clara.  
 Um potencializador do currículo nesta etapa é o Programa Mais Educação que se 
trata de uma estratégia de ampliação da jornada escolar na perspectiva da Educação 
Integral no ensino fundamental, por meio de diversos “macrocampos” que são as 
temáticas abordadas, este programa visa oferecer uma prática educativa e um currículo 
mais flexível, “alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de saberes, métodos, 
processos e conteúdos educativos.” (BRASIL. 2007 citado por SILVA e SILVA, p.703, 2013; 
LECLERC e MOLL, 2012).  

Os potenciais para um currículo integrado, pelo menos no contra turno escolar 
são imensos, e estes podem ser realizados de acordo com os trabalhos desenvolvidos na 
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comunidade, no entanto, os cuidados devem ser redobrados, uma vez que as 
concepções deste programa são baseadas na “subordinação intelectual e moral dos 
governos Lula/Dilma aos organismos multilaterais” (SILVA e SILVA, p.714715, 2013) 
sendo um instrumento que em seus pressupostos teóricos, não favorece uma educação 
emancipatória, crítica e cidadã.  

O “NOVO MAIS EDUCAÇÃO” é um reflexo deste pensamento, uma vez que 
subordina ainda mais este programa a uma visão assistencialista de reforço escolar de 
Língua Portuguesa e Matemática. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Currículo Integrado parte do pressuposto de que a aprendizagem tem como 
função oferecer uma educação que perpassa por todas as formas de conhecimento que 
são produzidas pela atividade humana.  

Tratase de uma visão que rompe com a concepção de educação pautada na 
fragmentação do saber, dando enfoque a uma educação que preza pelo aprendizado do 
aluno em sua totalidade, permitindo com que todos possam ampliar sua visão de 
mundo, refletir sobre sua condição e a partir disso poder transformála.   
 Compreendese que o currículo integrado é um grande potencial para as práticas 
do Ensino Médio, Educação Superior e Educação de Jovens e Adultos, no entanto, 
mesmo em outros níveis e modalidades a perspectiva do currículo integrado é 
importante e de grande potencial, devendo sua prática ser readequada para cada 
realidade regional e características dos educandos.  

Assim, como abordado neste trabalho existe a possibilidade de se trabalhar com 
a Educação Quilombola, Educação Indígena, Educação à Distância, Educação do Campo 
e Ensino Fundamental, e mesmo com a rápida abordagem e as limitações no 
aprofundamento da temática, podese perceber que é possível vincular e inter
relacionar esta concepção de ensino com o que se defende nestas esferas educacionais.   

Concluise assim, que o currículo integrado, ao invés de uma característica 
restrita ao ensino médio é um potencializador para o aperfeiçoamento de cada 
modalidade educacional. Diante desta constatação, e compreendendo os limites desta 
pesquisa é importante que trabalhos em relação à cada temática sejam problematizados 
e desenvolvidos em diversas realidades, contribuindo para uma prática educativa mais 
crítica e reflexiva, que contribua como um todo para a emancipação dos sujeitos por 
meio da relação trabalho e educação proposta pelo currículo integrado.  
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM BARAÚNA/RN: Um olhar sobre a formação 
e a prática docente 
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RESUMO: Este trabalho tem como temática a modalidade de ensino de Jovens e 
Adultos, trazendo reflexões voltadas para a formação e a prática docente na referente 
modalidade, traçando uma análise nas relações professor/aluno, escola/sociedade. A 
motivação desta pesquisa surgiu através de questionamentos levantados no 
componente curricular de Concepções e Práticas da Educação de Jovens e Adultos, 
abordada no 7º período do curso de Pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte/UERN, na qual viu-se a necessidade de irmos a campo conhecer de perto essa 
realidade, no intuito de ampliar nossos olhares para essa modalidade de ensino. Com 
isso, a presente pesquisa torna-se pertinente na medida em que propicia conhecer 
como acontece o ensino da EJA nos dias atuais, e quais suas contribuições na 
aprendizagem dos alunos e consequentemente para suas vidas. Assim, objetivamos 
apresentar de forma exploratória aspectos referentes a formação e a prática docente 
na Educação de Jovens e Adultos. Para embasamento teórico, dialogamos com autores 
que abordam a temática, tais como: Paulo Freire (1987; 1996), Haddad e Ximenes 
(2008), Leal (2007), Vale (1999), Haddad e Di Pietro (2000).  Para conhecer melhor a 
modalidade de EJA, daremos ênfase as Diretrizes Orientadoras para a Educação Básica 
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (2009). A coleta de dados aconteceu 
por meio da observação da prática de dois professores, entrevista com a coordenadora 
pedagógica e com dois alunos em uma escola Municipal da cidade de Baraúna/RN. Como 
resultado da investigação é possível perceber avanços em relação a reflexão e a 
ressignificação das práticas de ensino. Foi possível perceber que a ação docente não se 
concentra em métodos fechados, sendo construída conforme a diversidade da sala de 
aula, promovendo um diferencial no processo de inserção e interação dos educandos 
no âmbito escolar. Com relação a formação do professor dessa modalidade, é 
perceptível a necessidade de uma formação continuada e um planejamento voltado a 
estratégias pensadas no alunado para que se obtenha resultados satisfatórios diante da 
Educação de Jovens e Adultos. Percebemos que esta modalidade de ensino ainda 
apresenta grandes desafios e enfrenta problemas de exclusão dentro e fora da escola. 
Devemos, portanto, vê-la como oportunidade efetiva de continuidade dos estudos e 
uma porta aberta na perspectiva de novas descobertas, aprendizagens e trocas de 
saberes.  
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Formação. Ensino. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo tem por objetivo apresentar aspectos referentes a formação e 
a prática docente na Educação de Jovens e Adultos – EJA. Para isso, foi preciso visitar 
uma escola, a qual disponibiliza o ensino de EJA com a intencionalidade de observar e 
se deparar com a realidade desta modalidade, podendo analisar e refletir o que havia 
sido estudado e discutido durante a disciplina de Educação de Jovens e Adultos, 
componente da grade curricular do curso de pedagogia, na Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte/UERN.  
 Diante das discussões em sala de aula, se fez necessário a ida à escola para que 
pudéssemos conhecer o público que se faz presente na Educação de Jovens e Adultos, 
o professor que leciona nessa modalidade, a prática docente, o funcionamento da 
instituição, as concepções e metodologias encontradas no ensino de EJA. A observação 
se deu em uma escola pública localizada no município de Baraúna, cidade do interior do 
Rio Grande do Norte/RN. 
 A observação aconteceu em duas turmas de EJA, nos 6º e 7º anos (Módulo 4) e 
no 9º ano (Módulo 5), evidenciando pontos relevantes para a compreensão de práticas 
e saberes relacionados ao ensino e a relação teoria-prática na educação de jovens e 
adultos, tornando possível o diálogo com profissionais envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem dos jovens e dos adultos inseridos nessa modalidade de ensino. É 
de fundamental importância a compreensão da inserção desses alunos no âmbito 
educacional, assim como é primordial o entendimento do que é ser professor e 
mediador na EJA.  

Para viabilizar e situar a observação abordaremos aspectos relevantes para a 
compreensão do que é a Educação de Jovens e adultos e como aconteceu toda a sua 
trajetória. “[...] a primeira Constituição brasileira, de 1824, firmou, sob forte influência 
européia, a garantia de uma “instrução primária e gratuita para todos os cidadãos”, 
portanto, também para os adultos.” (HADDAD, XIMENES, 2008, p. 109). Aqui 
compreende-se que ainda não havia sido concretizado o ensino de EJA, eram apenas 
intenções, pois não havia a preocupação com a escolarização de adultos.  

Diante dessas perspectivas embasamos a observação em autores que trazem 
essa realidade de EJA e permitem a reflexão e a visão da educação de jovens e adultos 
evidenciadas no passado e a visão da concepção de EJA na atualidade, tais como: Paulo 
Freire (1987; 1996), Haddad e Ximenes (2008), Leal (2007), Vale (1999), Haddad e Di 
Pietro (2000) e como aporte teórico dialogaremos com as Diretrizes Orientadoras para 
a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (2009).  

O artigo se divide em dois tópicos. Em primeiro momento traçamos a trajetória 
do ensino de jovens e adultos, como tem sido concretizada na sociedade atual. Em 
seguida, serão apresentados pontos encontrados durante a observação, aos quais nos 
fizeram refletir, tais como: as características dos alunos, o papel e a influência do 
professor na vida desses alunos e a forma como a gestão identifica essa modalidade. 

 
2 A GESTÃO DA ESCOLA E A EJA: ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO, FLUXO DE ALUNOS 
E TRABALHO PEDAGÓGICO  
 

Com o passar dos anos a Educação de Jovens e Adultos torna-se mais conhecida 
e procurada pelo público alvo em questão. Ao observar uma sala de aula da EJA 



226 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

percebemos que esse público já não é mais concentrado apenas em pessoas de mais 
idade, que não tiveram acesso à escola e sim, por jovens que, por motivos diversos, 
especialmente de ordem sócio-econônica, não conseguiram dar prosseguimentos aos 
estudos e se atrasaram em relação a escolaridade regular. Para compreendermos 
melhor esta afirmação nos remetemos a Haddad e Di Pierro (2000, p.127). 

 
[...] Há uma ou duas décadas, a maioria dos educandos de programas 
de alfabetização e de escolarização de jovens e adultos eram pessoas 
maduras ou idosas, de origem rural, que nunca tinham tido 
oportunidades escolares. A partir dos anos 80, os programas de 
escolarização de adultos passaram a acolher um novo grupo social 
constituído por jovens de origem urbana, cuja trajetória escolar 
anterior foi malsucedida [...]. 

 
Durante muitos anos a educação formal se resumia ao atendimento apenas das 

classes privilegiadas. Após o período militar houve alguns avanços, mas ainda não havia 
uma fundamentação concreta. O art. 37 da lei nº 9.394/96 da SESSÃO V da Educação de 
Jovens e Adultos assegura que “a educação de jovens e adultos será destinada àqueles 
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 
idade própria” (BRASIL, 1996, p.13). Ao analisar a realidade atual da EJA, encontramos 
avanços significativos, no entanto, são muitos os desafios e ainda há muito o que ser 
feito para que, de fato, a educação de jovens e adultos tenha um reconhecimento maior 
diante a sociedade contemporânea e seja de fato concretizada de forma mais efetiva.  

Amenizando a concepção imposta socialmente de ser um público de alunos 
inferiores aos demais alunos do ensino regular, aqui ressaltamos a importância do 
engajamento na escola, mudando-lhes a mentalidade de ser uma educação inferior.  
“Como marginalizados, “seres fora de” ou “à margem de”, a solução para eles estaria 
em que fossem "integrados”, “incorporados” à sociedade sadia de onde um dia 
“partiram”, renunciando, como trânsfugas, a uma vida feliz [...]” (FREIRE, 1987, p.35). E 
aqui frisamos a educação como o meio fundamental para integralizar esses jovens que 
por diversas razões voltam para escolar com visões de mundo diferente movidos por 
uma motivação maior, buscando conhecimentos e valores sociais, a fim de alcançar 
objetivos e melhorias para vida pessoal e profissional.  

Ao adentrarmos à escola, campo de observação dessa pesquisa, foi possível 
perceber, que a mesma se torna ampla, com muitas salas de aula, um espaço acessível 
no pátio, sendo possível realizar atividades extraclasses, tanto que, no dia da 
observação, na hora do intervalo teve um momento cultural voltado ao dia da 
consciência negra, os alunos participavam e interagiam com o momento. Foi perceptível 
o envolvimento e a empolgação dos alunos com a atividade.  

A escola por ser a única a atender essa modalidade oferece muitas vagas sendo 
até que ultrapassa a quantidade de alunos por sala. Na primeira turma observada a 
professora relatou que começou com 70 alunos no qual foram divididos em duas turmas 
e hoje tem apenas 20 alunos assíduos, na outra turma foram matriculados 51 alunos e 
30 estão frequentando. 

 
O planejamento em momentos de formação, embora seja visto como 
um procedimento rico para ajudar o professor a transpor para a 
prática os modelos teóricos que estão sendo apropriados, não pode, 
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no entanto, ser visto como um meio de uniformizar as práticas 
docentes, levando os professores a homogeneizar suas ações em sala 
de aula. (LEAL, 2007, p.112). 
 

Por isso, a importância de oferecer aos professores uma formação continuada 
que favoreça atender da melhor forma possível às necessidades de aprendizagem dos 
alunos da modalidade de ensino de EJA. Uma formação que propicie pensar a prática 
como forma de articular saberes, aprimorar o ensino e buscar atender as demandas que 
enfrentamos no contexto do cotidiano da escola.  

Em conversa com a coordenadora pedagógica, para que fosse possível conhecer 
um pouco mais do funcionamento da escola e da realidade direcionada ao ensino da 
EJA, percebemos que a falta de formação continuada para os professores referente a 
concepções para se trabalhar com turmas da EJA, se torna um ponto negativo, visto que 
a escola se utiliza da mesma metodologia para trabalhar com os alunos de classes 
regulares e os da EJA.  

Sabe-se que a gestão possui grande importância para que se estabeleça um bom 
funcionamento da instituição escolar como um todo.  

 
A concepção de uma política para a educação de jovens e adultos, que 
possibilite a inserção de forma efetiva na sociedade atual e que 
entende educação como direito de aprender e de ampliar 
conhecimentos ao longo da vida, constitui-se num desafio e requer do 
espaço escolar um redimensionamento no sentido de prepará-los para 
participar do processo social, político, econômico e cultural da nossa 
sociedade (BRASIL, 2009, p. 3). 

 
 Com relação a essa percepção, a Coordenadora expôs alguns pontos negativos 
encontrados na escola. Em sua fala foi possível identificar as mazelas ainda persistentes 
na Educação de Jovens e Adultos. A coordenadora falou que as principais dificuldades 
encontradas são: a evasão, desmotivação dos alunos e a falta de uma formação 
específica para o professor, contudo, ela destaca que o ponto positivo é que apesar da 
evasão, os alunos que continuam a frequentar as aulas demonstram um bom 
desempenho em relação à aprendizagem. 

Na escola há salas para o ensino de Jovens e Adultos em todos os turnos. A 
coordenadora ainda explica que o que muda no ensino da EJA é a redução relacionada 
a grade curricular. As turmas da EJA são divididas por módulos e funcionam durante o 
ano letivo. A metodologia é usada da mesma forma para todas as turmas, sem 
diferencial. Acontece da mesma forma que as demais turmas do ensino regular. Assim, 
não há separação diferenciadas das metodologias do ensino do regular para o ensino de 
EJA. 
 Com relação ao livro didático observamos nas aulas que os alunos tinham o livro 
direcionado ao ensino de EJA e ao seu nível de escolaridade, mas não evidenciamos o 
uso dom livro didático. Perguntando a coordenadora se os alunos utilizavam o livro 
frequentemente, ela nos disse que o livro era acessível a realidade dos alunos, no 
entanto, os professores nem sempre utilizavam, por vezes, usavam outros livros que 
também se voltavam para o nível da turma. 
 Diante essa realidade observamos que a educação de jovens e adultos se torna 
desafiadora e necessita de um suporte maior para que assim possa atrair os educandos. 
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A interação da gestão com os professores em busca de metodologias condizentes com 
a realidade do aluno permite a realização de ações pedagógicas pensadas e 
intencionalizadas para que assim não haja tanto a evasão escolar (LEAL, 2007). 

Sabemos que há muita atratividade fora dos muros da escola e como o público 
alvo da EJA, geralmente são pessoas que passaram um tempo fora da escola, o trabalho 
pedagógico realizado de forma dinâmica fará toda a diferença e consequentemente 
conseguirá resultados significativos na busca de um ensino diferenciado e envolvente. 
 
3 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E SUA PRÁTICA NA EJA: VISÃO DIAGNÓSTICA 
 

 A formação de professores para lecionar na modalidade da educação de jovens 
e adultos é muito diversificada, envolve todas as licenciaturas e principalmente a 
atuação do pedagogo frente a esse desafio. De acordo com a fala da coordenadora da 
escola, ainda há muito o que ser feito para que o trabalho do professor tenha 
consistência frente ao ensino de jovens e adultos. Requer uma formação continuada, 
um planejamento estratégico para que o professor saiba diferenciar o que propor na 
educação de jovens e adultos e para com a educação dos alunos que estão regulares na 
escolar. 
 Nas salas de aula nos deparamos com professores novos, possivelmente com 
olhares inovadores, contudo, na observação presenciamos um estilo tradicional da 
professora de matemática, mas não podemos afirmar que essa seja sempre seu método 
de ensino, pois um único dia de observação não dá para identificar muito sobre o 
método utilizado. A outra professora observada era formada em licenciatura em 
matemática, mas estava lecionando a disciplina de ensino de artes, isso significa que 
nem sempre o professor leciona a disciplina de sua formação acadêmica.  

 
[...] é preciso que o coordenador pedagógico (ou formador) tenha 
como objetivo geral, nesses momentos, desenvolver no professor uma 
prática reflexiva e não levá-lo a repetir procedimentos didáticos e 
atividades pré-encaminhadas para repetição. As atividades e 
propostas discutidas seriam modelos para reflexão e não regras 
didáticas a serem seguida (LEAL, p.112). 

 
Em escolas públicas, infelizmente o professor não tem muitas possibilidades de 

escolha quanto a disciplina que vai lecionar. Sabemos que o ideal é que cada professor 
atue na disciplina de sua formação, mas como a demanda é grande e há poucos 
professores para cada disciplina, na maioria das vezes, eles são postos para atuar em 
uma realidade que não condiz com sua formação. Com isso, surgem as dificuldades e os 
desafios na prática docente na educação de jovens e adultos.  
  O professor precisa ser dinâmico, para que assim seja possível despertar a 
atenção dos alunos, para que não aconteça dispersão nas aulas. Apenas atividades nos 
livros e tarefas escritas postas no quadro não provocarão interesse suficiente no 
educando. De fato, é muito desafiador o trabalho do professor da EJA, se considerarmos 
as especificidades existentes nesse universo.  
 Nas duas salas de aula observadas reconhecemos duas estratégias diferentes nas 
professoras. A professora “A” pareceu ser amiga da turma, mas não vimos o domínio da 
turma. Ela estabelecia uma boa relação com os alunos, no entanto, percebemos que por 
diversas vezes eles não estabeleciam certo respeito para com a aula dela, levava em 
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alguns momentos na brincadeira, pode ser que seja a forma espontânea que ela 
encontrou para manter um bom relacionamento com os educandos, acreditamos que 
havia muita abertura, fazendo com que eles compreendessem que podiam fazer o que 
queria em sala.  
 A professora “B” pareceu ser um pouco mais rígida e tinha como metodologia 
para segurar o aluno em sala o famoso “ganha ponto/perde ponto” que funcionava da 
seguinte forma, o aluno que saísse da sala sem autorização perdia ponto, assim os 
alunos tinham certa restrição quando pedia para sair. Durante a observação um ou dois 
alunos “fugiram” da sala, saíram pensando que ela não tinha visto. Quando o aluno 
voltou ela falou, diminui um ponto, perguntou o que ele havia ido fazer lá fora e o rapaz 
mentiu dizendo que tinha ido até a sala da direção, só que na mesma hora os alunos 
desmentiram, sendo que ele tinha ido ver um movimento (briga) que estava 
acontecendo do lado de fora da escola. Então a professora disse que da próxima vez ele 
pedisse antes de sair ou só saísse se houvesse um motivo coerente. 
 Destarte, podemos concluir que não existe um único método de interação 
aluno/professor, mas, que é necessário o respeito e o diálogo para que não se torne 
uma aula chata e cansativa. O papel do professor na educação de jovens e adultos se 
torna mais exigente se considerarmos as inúmeras divergências e as diferenças de 
idades que se encontram na sala de EJA. A prática docente deve estar voltada a ação – 
reflexão – ação. “[...] a teorização da prática “na prática” é um caminho para 
desenvolvermos, enquanto professores uma ação mais consistente, levando-nos a um 
planejamento mais elaborado e refletido [...]” (LEAL, 2007, p.112). É essa ressignificação 
da prática que possibilitará resultados significativos e repensados na busca por uma 
educação melhor para os jovens e adultos inseridos no âmbito educacional. 

Os principais desafios identificados nos relatos das professoras e da 
coordenadora foram, a evasão, desmotivação dos alunos, e também a falta de formação 
específica para o professor, para que assim possam trazer metodologias diferenciadas 
para atender as necessidades dos alunos e despertarem neles o prazer pela 
aprendizagem diária em seus momentos de estudos.  
 
4 O OLHAR DO OBSERVADOR DIANTE DO ENSINO DE EJA 
 

 O ensino da educação de jovens e adultos na educação básica não deve ser 
infantilizado como se fossem crianças que estão começando na escola, pelo contrário, 
são pessoas que tem um conhecimento amplo de vida. As possibilidades de inserção e 
de relação com o meio escolar deve se direcionar a realidade do educando, enfocando 
aquilo que pretende ensinar para ele.  

 
Isso não significa que a educação básica de jovens e adultos deva 
reproduzir as formas de organização, currículos, métodos e materiais 
da educação básica infanto-juvenil. Muito ao contrário, a experiência 
internacional recomenda flexibilizar currículos, meios e formas de 
atendimento, integrando as dimensões de educação geral e 
profissional, reconhecendo processos de aprendizagem informais e 
formais, combinando meios de ensino presenciais e a distância, de 
modo a que os indivíduos possam obter novas aprendizagens e a 
certificação correspondente mediante diferentes trajetórias 
formativas (DI PIERRO et al, 2001, p. 71). 
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Assim, o ensino de EJA precisa ser flexível, apontando a direcionamentos 

concretos e reais para que o ensino e a aprendizagem dos educandos sejam muito mais 
que algo mecânico, permita um ensino exploratório, mediante a formação de cada 
sujeito inserido no campo da educação de jovens e adultos. Nos dias atuais podemos 
encontrar na concepção progressista da educação metodologias que instigam a um 
ensino qualitativo e exploratório. Dessa forma, a concepção progressista se difere das 
demais.  

 
O desafio que se coloca a educação progressista de hoje é fundir a luta 
pela igualdade social e a luta pela liberdade. Este aspecto é o que ela 
apresenta de mais característico. Marcando sua diferença essencial e 
radical em relação às concepções de educação tradicionalista, 
liberalista e técno-burocrática que não realizaram esta síntese (VALE, 
1999, p. 29). 
 

O ensino percebido durante a observação na escola foi a de um ensino ainda 
conteudista, não foi possível identificar, nesse momento, uma ação que levasse o aluno 
a refletir, a pensar sobre o que estava sendo trabalhado. Com isso, corroboramos com 
Freire (1996, p. 38) quando nos diz que “ensinar exige compreender que a educação é 
uma forma de intervenção no mundo”. Não podemos selecionar um único método de 
ensino, é necessário pensar a prática, refletir se a concepção de ensino está sendo 
satisfatória e ressignificar a prática, permitindo novas ideias e novos resultados. 
Também, devemos pensar o ensino para além da sala de aula, instigando-os a buscar 
cada vez mais conhecimento, para que, com autonomia, se tenha também a consciência 
critica. 
 
5 CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

Os alunos dos dias atuais que frequentam a modalidade de EJA são pessoas mais 
jovens e essa realidade, segundo a Coordenadora da escola é vista como ponto negativo, 
pois segundo ela,  

Isso significa que os jovens se perderam, significa que abandonaram a 
escola muito cedo e quando voltam, muitas vezes não vem com a visão 
de futuro, não traçam metas para além do término do ensino médio, 
claro que não podemos generalizar, mas a maioria do jovens que se 
encontram na escola, no ensino de EJA, normalmente não sonham 
muito alto, querem apenas terminar e pronto e mesmo com tantas 
oportunidades de motivação, inúmeros projetos para envolvimento, 
infelizmente não é sempre que consegue chamar a atenção deles 
(COORDENADORA PEDAGÓGICA). 

 
Nas duas salas de aula observadas presenciamos algumas cenas com relação ao 

nível de interesse dos alunos referente a sua aprendizagem. Muitos alunos não 
permaneciam em sala e quando a professora falava, eles pediam para a professora 
relaxar, pois ela escrevia demais e não deixava eles saírem. Na sala de aula do módulo 4 
tinha mais alunos do sexo masculino, uns 10 e desses apenas uns 3 permaneceram em 
sala durante a aula toda. Na maioria das vezes os alunos ficavam dispersos por motivos 
diversos, até mesmo por alguém que passasse em frente à sala de aula.   
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Enquanto as meninas, todas se mostravam interessadas na aula, apesar de 
notarmos dificuldades quanto ao entendimento do assunto ao qual estava sendo 
trabalhado. Mas, ainda assim, foi possível identificar que estavam mais atentas e não se 
deixavam dispersar-se tão facilmente. Na mesma sala identificamos duas alunas da 
mesma família, mãe e filha, as duas muito próximas, uma ajudando a outra, foi uma 
cena interessante de se ver. 
 Diante do observado, realizamos uma entrevista com duas alunas, uma mais 
jovem e a outra com idade mais avançada. Iremos identificá-las com nomes fictícios, 
aluna “A” de Amanda e aluna "B” de Vanda para preservar seus nomes. A aluna “A”, tem 
18 anos e se encontra no módulo “4”, 6º e 7º ano do Ensino Fundamental. A aluna “B” 
tem 37 anos, é mãe de três filhos e também se encontra no módulo “4”, 6º e 7º ano.  

Fala da aluna “A” a respeito de sua desistência e sua volta à escola. 
 

Desisti, a maioria daqui é desistente. Eu voltei, porque eu me 
arrependi, porque se eu não tivesse desistido talvez já estava 
terminando. Meu ex professor me disse que é a primeira vez que me 
ver querendo alguma coisa. 
 

Fala da aluna “B” com relação ao mesmo ponto.  
 

Desisti, fiz até a quinta, aí tô fazendo a sexta e a sétima agora. O motivo 
que eu sai foi pra cuidar da minha mãe. Resolvi voltar pra ver se 
consigo terminar e arranjar um trabalho, mas, as vezes dá vontade de 
desistir. Eu disse aqui a professora, eu não tenho tempo de estudar em 
casa e as notas são mais baixas em matemática, ano passado eu 
estudei, eu desisti, por isso, eu não tenho tempo de estudar em casa 
não, eu tenho pai e ainda tenho dois meninos “menor”, um tem nove 
e outro tem três. 

 
Ao longo das falas das duas alunas iremos presenciar duas realidades diferentes, 

a primeira de uma jovem que desistiu anos anteriores, segundo ela, por não ter 
interesse, mas, se arrependeu e voltou para a escola. A segunda realidade: uma mãe 
que vivenciou desafios familiares e não teve muita opção e desistiu dos estudos para 
cuidar de sua mãe. Hoje voltou com o intuito de concluir os estudos, mesmo com uma 
realidade difícil, com três filhos e seu pai para cuidar, ela vai resistindo bravamente em 
busca da realização do término dos seus estudos.  
 Perguntamos para a aluna “A” sobre o nível do livro didático, se considera-os 
avançados, a aluna respondeu o seguinte. 
 

Não, às vezes tem algum professor da matéria que passa, mas sempre 
não [...] Não utilizamos sempre o livro de EJA, não. Nas aulas dela 
(professora de matemática) nunca, só em geografia, ciências e 
historia. 
 

 Percebe-se por meio da fala da aluna que mesmo com o livro disponibilizado da 
EJA, nem sempre estes são utilizados. Na observação nas duas salas também foi 
percebido que os professores ainda utilizam mais atividades escritas no quadro do que 
até mesmo o livro ou uma aula mais interativa, diferenciada, dinâmica.  
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 Perguntamos a aluna “B” se o melhor horário que ela tinha para estudar era no 
turno vespertino. Ela disse que não, mas era a alternativa que tinha. “O horário que eu 
acho melhor é a noite, mas não tem ônibus, porque já foi assaltado no caminho, eu moro 
no sítio, é difícil que só pra vim de lá pra cá. Quando eu não venho, eu acho ruim” 
(ALUNA “B”).   
 Assim é possível perceber que apesar das diferenças de idades, as duas alunas 
voltaram com o mesmo objetivo, retomar os estudos, buscar alternativas para um 
futuro melhor.   
 
6 CONCLUSÕES 
 

 Consideramos a observação e a escrita do relatório como crucial para relatar 
experiências e repensar o que foi visto na prática em sala de aula da EJA. A teorização 
da prática é uma atitude a qual devemos optar todos os dias. Uma construção diária que 
possibilita a reflexão de nossas ações e de novas metodologias de ensino.  
 É válido salientar que a educação de jovens e adultos ainda continua 
encontrando barreiras, mas, aos poucos, é possível perceber avanços que promove a 
reflexão e a ressignificação das práticas de ensino na EJA, estas propiciam diferença no 
processo de inserção e interação dos educandos no âmbito escolar.  
 Foi possível diagnosticar com a observação na modalidade da educação de 
jovens e adultos a faixa etária dos educandos, aos quais não se fazem mais presente 
apenas pessoas mais velhas, adultas. Hoje se concentra um nível maior de jovens e isso 
se torna preocupante, pois significa que muitos jovens não conseguem acompanhar o 
nível regular de ensino.  
 Com relação a formação do professor e os desafios existentes nessa modalidade 
de ensino, é perceptível uma formação continuada e um planejamento voltado a 
estratégias para que se obtenha resultados mais satisfatórios diante da educação da EJA.  

Durante a realização dessa pesquisa compreendemos a importância dessa 
modalidade de ensino como algo valioso, na qual os cidadãos que dela participam têm 
a oportunidade de participar/interagir dentro da sociedade a partir de aspectos como, 
ler, escrever, dentre outros elementos presente no cotidiano de cada um deles. 
Possibilitando assim, mudanças significativas de seus conhecimentos.  
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O ENSINO MÉDIO INTEGRADO COMO TRAVESSIA PARA A FORMAÇÃO OMNILATERAL 
E POLITÉCNICA: as contribuições da formação docente 

 
Sueli Rodrigues da Rocha101 

 Ana Lúcia Sarmento Henrique102 
 
RESUMO: O objetivo deste artigo é discutir o Ensino Médio Integrado (EMI) como 
travessia para a formação omnilateral e politécnica, destacando a importância da pós-
graduação para essa realização, segundo as discussões de Frigotto, Ciavatta e Ramos 
(2005), Kuenzer (2011), Moura (2013), Saviani (2003; 2011), entre outros autores. 
Diante da falta de formação específica para a atuação docente na educação profissional 
integrada ao ensino médio, credita-se à formação stricto sensu o desenvolvimento da 
pesquisa como princípio pedagógico e o trabalho como princípio educativo no EMI, em 
prol de uma educação emancipatória. No entanto, observam-se as contradições dessa 
formação, tendo em vista a totalidade socioeconômica na qual está inserida. Além da 
pesquisa bibliográfica, dispõe-se da análise de dados sobre o nível de escolaridade dos 
professores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, para contextualizar as 
discussões. Conclui-se que essa travessia é mediata e processual, portanto necessita ser 
conquistada no âmbito da escola, enquanto materialização da proposta, mas também 
fora dela, com o propósito de transformar a sociedade. 
 
Palavras-chave: Dualidade estrutural. Educação profissional. Formação stricto-sensu. 
Ensino Médio Integrado. Formação docente. 
 

1 APONTAMENTOS INICIAIS 
 

 Neste artigo, objetiva-se discutir o Ensino Médio Integrado (EMI) como travessia 
para uma educação omnilateral e politécnica, destacando-se a importância da formação 
para a atuação docente nesse nível de ensino. Entende-se que, não obstante a escola 
está situada no sistema socioeconômico capitalista, há a possibilidade de promover uma 
educação emancipatória.  

Para construi-la, os saberes docentes são imprescindíveis, porque é o trabalho 
dos professores que dará concretude à formação integrada, cujo ensino articule o eixo 
estruturante trabalho, ciência, tecnologia e cultura, integrando os conhecimentos gerais 
aos profissionais. 
 Analisa-se que, no âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, há políticas (legislativas e orçamentárias) e condições estruturais para o 
desenvolvimento dessa travessia. No entanto, a indagação sobre a efetiva prática 
pedagógica que contribua para a formação integrada precisa ser debatida. Os saberes 
docentes decorrentes de suas experiências enquanto discentes, de experiências de 
trabalho anteriores, e da formação docente, inicial e continuada são suficientes para 
concretizar essa travessia? 
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 A partir da discussão teórica e da análise de dados sobre a formação stricto sensu 
dos docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN), debate-se o papel da formação pós-graduada na efetivação da formação 
integrada e emancipatória no EMI. Longe de se estabelecer conclusões, esses 
questionamentos têm o propósito de provocar outros debates e o levantamento de 
dados e informações que possam ampliar a discussão. 
 Esta discussão sistematiza-se nas seguintes partes: primeira, estes 
apontamentos iniciais; segunda, a dualidade estrutural da educação profissional, na qual 
é feito um breve histórico sobre a dualidade imanente à educação profissional no Brasil; 
terceira, o EMI como travessia para a educação profissional omnilateral e politécnica, 
em que se discute as possibilidades da formação integrada como o caminho para uma 
educação emancipatória; quarta, questionamos como será possível fazer essa travessia, 
destacando o papel da formação e do trabalho docente; e por fim, as considerações 
finais. 
 
2 A DUALIDADE ESTRUTURAL DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
 

A educação profissional no Brasil sempre foi marcada pela dualidade, presente 
na forma de organização do ensino e na sua finalidade. Nesse sentido, há uma 
desintegração entre a educação básica e a profissional, pois enquanto os conhecimentos 
gerais preparam para a continuidade da formação acadêmica em nível superior, os 
conhecimentos técnicos são destinados à formação para o mercado de trabalho. 

Essa tradição foi sedimentada no início do século XX, quando em 1909 o 
Presidente Nilo Peçanha criou as Escolas de Aprendizes Artífices, destinadas àqueles 
identificados como humildes e pobres. Nessa perspectiva, as décadas de 30 e 40 do sec. 
XX representaram a consolidação da dualidade estrutural, com a publicação das Leis 
Orgânicas. Essas leis reproduziam a dualidade histórica da educação profissional, 
sempre vinculada à formação da classe trabalhadora para trabalhos manuais, enquanto 
à classe dirigente, destinava-se o ensino propedêutico, cuja finalidade é o trabalho 
intelectual. Cabe ressaltar que nesse período o processo de industrialização estava 
sendo impulsionado no país, por essa razão, a educação passou a atender as 
necessidades de força de trabalho tecnificada. 

Conforme esclarece Manfredi (2002), essas leis fortaleciam a dualidade 
estrutural da seguinte forma: o ensino primário era estruturado a partir de um currículo 
único, porém a dualidade se manifestava de maneira contundente no 1º ciclo do ensino 
médio, que equivale na organização atual, aos anos finais do Ensino Fundamental. Nesse 
estágio, o currículo era profissionalizante, com exceção do Curso Ginasial Secundário, 
que dava acesso ao 2º ciclo do ramo propedêutico, o Curso Colegial Secundário, o qual 
equivale atualmente à última etapa da educação básica. Enquanto isso, os outros ramos 
– Curso Normal, Curso Básico Industrial, Curso Básico Comercial e Curso Básico Agrícola 
não permitiam a continuidade dos estudos propedêuticos e assim impediam a escolha 
de outra profissão já no 2º ciclo ou no Ensino Superior, pois tudo já se definia no 1º ciclo. 

No período que sucedeu o governo ditatorial presidido por Getúlio Vargas, o 
debate político acerca de uma educação igual para todos culminou na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 4.024/61, a qual possibilitou o acesso do 
ginásio para o colegial entre qualquer um dos ramos, mas apesar disso, a dualidade se 
manteve, uma vez que continuou a mesma organização do sistema educacional. Ou seja, 
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tornava-se mais fácil o acesso a qualquer curso superior para aqueles que seguiam o 
ramo propedêutico.  

Contraditoriamente, o Presidente Emílio Garrastazu Médice promulga a LDB n. 
5.692/71, sob o esteio da ditadura militar nos anos 1970 do sec. XX. A contradição se 
deve ao propósito dessa Lei, que era universalizar o ensino de 2º grau, na forma 
profissionalizante, assim extirparia a dualidade, uma vez que preceituava um único 
modelo de ensino para todos, posição política inesperada de um governo não 
democrático. 

Em que pese a expectativa da superação da dualidade, a preocupação do 
governo naquela época era qualificar força de trabalho para operar no processo de 
industrialização necessário aos padrões do regime de produção denominado fordismo-
taylorismo103. No entanto, por várias razões, o intuito de universalizar o ensino 
profissionalizante na última etapa da educação básica não logrou, entre essas razões, 
destacam-se a falta de estrutura nas unidades escolares, a ausência de formação 
docente específica para atuar na educação profissional, e a desobediência por parte da 
rede privada, a qual continuava a ofertar o ensino propedêutico para aqueles que 
detinham poder econômico. Destarte, a dualidade se manteve de forma ainda mais 
contundente. 

Após o período da ditadura militar (1964 a 1985) a sociedade civil organizada 
aspirava a políticas públicas educacionais que encerrasse essa dualidade. Nesse 
contexto, as disputas por uma formação que integrasse os conhecimentos gerais aos 
específicos fizeram parte da redemocratização do país. 

Essa formação teve seu embate teórico e político no contexto histórico da 
terceira edição da LDB no final dos anos 80 do sec. XX, cujo projeto defendia uma 
educação gratuita, laica, universal e unitária (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2011). As diretrizes 
foram formalizadas na Lei n. 9.394/96 com alguns avanços, possibilitando a articulação 
entre o ensino médio e a formação técnica, mas com entraves, possibilitando a oferta 
dessa formação de forma concomitante ou subsequente. 

 Na sequência, o Decreto n. 2.208/97, o qual regulava os artigos da LDB que 
tratam da educação profissional, determinou a desintegração entre os conhecimentos 
gerais e profissionais, o que representou um retrocesso às discussões situadas na 
elaboração da LDB n. 9.394/96. Nessa direção, a escola se distanciava da perspectiva de 
formação humana integral, conforme a referência de Lombardi ao conceito de educação 
defendido por Comenius, a qual deve “articular as dimensões do intelecto [ciência], da 
consciência [ética] e da vontade [política]” (GAMBOA, in: LOMBARDI, 2001, p. 86).  

Essas políticas públicas educacionais no Brasil estão situadas na ampla reforma 
neoliberal ocorrida nos anos 90 do sec. XX, na qual os organismos internacionais, em 
especial o Banco Mundial (BM), direcionaram o projeto educativo tecnicista, com o 

                                                           
103 O fordismo-taylorismo se constituiu na forma pela qual a indústria e o processo de trabalho 
consolidaram-se ao longo do sec. XX. Caracterizou-se pela produção em massa, através da linha de 
montagem e de produtos homogêneos; por meio do controle dos tempos e movimentos pelo cronômetro 
taylorista e da produção em série fordista; pela existência do trabalho parcelar e pela fragmentação das 
funções; pela separação entre elaboração e execução no processo de trabalho; pela existência de 
unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela constituição/consolidação do operário-massa, do 
trabalhador coletivo fabril, entre outras dimensões. (ANTUNES, 2002). 
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 
trabalho. 8ª ed. São Paulo, Cortez/Unicampi, 2002. 
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propósito de formar técnicos úteis à nova fase do capitalismo, que soubessem 
operacionalizar as máquinas. Nesse contexto, negava-se a possibilidade da formação 
humana integral, que contemplasse todas as dimensões da vida humana: trabalho, 
cultura, ciência e tecnologia, pois o objetivo era a formação do homo faber.  

Dessa forma, a despeito da revolução industrial e informacional, mantêm-se as 
velhas formas das relações sociais e das propriedades, por isso as revoluções são 
incompletas. Assim, os trabalhadores continuam servindo ao capital, que impede a 
mobilidade social, por meio de projetos educativos excludentes (GAMBOA, in: 
LOMBARDI, 2001).  

A abertura para a formação integrada estabelece-se no governo de Luís Inácio 
Lula da Silva (2003-2010), embora haja críticas, como aponta Frigotto, cuja análise 
define-o como “um quadro de políticas educacionais ambíguas, de continuidade da 
política neoliberal, mas com alternativas em respostas à sociedade civil organizada” 
(FRIGOTTO, 2011, p. 626).  

Uma dessas alternativas é o Decreto n. 5.154/04, que normatiza a articulação do 
ensino médio com a educação profissional, possibilitando assim a formação integrada, 
defendida por Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) como uma forma de superação da 
divisão entre trabalho intelectual e manual, na qual os conhecimentos gerais e os 
específicos (técnicos) se integram, com o objetivo de possibilitar a preparação de jovens 
para o mundo do trabalho e para a cidadania. 

 O EMI se projeta como a organização de ensino médio capaz de fazer a 
integração entre os conhecimentos gerais e específicos e entre teoria e prática, 
discussão que realizamos na próxima seção. 

 
3 O ENSINO MÉDIO INTEGRADO COMO TRAVESSIA PARA A FORMAÇÃO OMNILATERAL 
E POLÍTÉCNICA 
 

A partir de 2005, a rede federal de ensino inicia um processo em direção à 
formação integrada, com a oferta do EMI, o qual articula o eixo propedêutico com o 
tecnológico e possibilita a continuidade dos estudos em nível superior, a 
profissionalização, a compreensão do processo histórico do mundo do trabalho e o 
estudo dos aspectos teórico-metodológicos que orientam as técnicas de produção. 

 Em se tratando do Brasil, essa é a forma de ensino médio que mais se aproxima 
dos princípios da formação humana integral, conforme “prometido” pela LDB, Lei n. 
9.394/96, cujo art. 35 define como finalidade dessa etapa da educação básica, a 
formação humana integral do jovem estudante, a consolidação dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, a preparação básica para o mundo do trabalho e a 
cidadania. 

O crescimento do EMI na rede federal, conquistada por meio da expansão dos 
Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, criados pela Lei n. 11.892/2008, 
representa um avanço em direção a uma oferta que compreende o desenvolvimento da 
educação profissional, científica e tecnológica, efetivada por meio do ensino, pesquisa 
e extensão. 

O Documento Base do EMI preceitua a integração dos conhecimentos no 
currículo, o que demanda uma postura epistemológica, pela qual os professores 
precisam desenvolver inter-relações em prol de uma atuação comprometida com a 
formação geral e a profissional, independente da área para qual cada um é habilitado. 
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O processo de produção das áreas deve ser concebido na perspectiva da totalidade. 
(BRASIL, 2007). 

Nesse âmbito, tem-se no Brasil o EMI, como apontam Moura (2013), Frigotto, 
Ciavatta e Ramos (2005), uma possibilidade para a classe trabalhadora, e em termos de 
educação de nível médio ideal, omnilateral e politécnica, constitui-se em uma travessia, 
termo que no dicionário Aurélio significa viagem ou passagem através de grande 
extensão de terra ou de mar. Nesse contexto, a travessia se identifica com o EMI, 
enquanto possibilidade real em direção à utopia de uma educação igual para todos. 

Nesse sentido, a metáfora do EMI como travessia pressupõe chegar a outra 
margem, a outra sociedade não cindida em classes. Deve-se considerar que o EMI se 
constitui na preparação profissional de nível médio, nesse sentido, ainda não é o lugar 
desejado, tendo em vista que o ideal seria os jovens cursarem o ensino superior e só 
depois exercerem a atividade profissional. Todavia, não há condições materiais para 
tanto atualmente no Brasil para os jovens filhos de trabalhadores. 

 Ou seja, há a necessidade de um ensino médio que atenda as dimensões da vida 
humana e dê base científica suficiente para a compreensão, de forma crítica, dos 
fundamentos científicos, da tecnologia, da cultura e, em especial, que discuta o trabalho 
em sua perspectiva ontológica, por um lado, como atividade de interação com a 
natureza para a produção da existência humana e, de outro, como compreensão de sua 
materialidade histórica, enquanto produtor e produto da divisão de classes sociais, 
conforme defende (SAVIANI, 2003). 

No contexto da sociedade moderna, organizada pelo modo de produção 
capitalista, tornou-se necessário que a ciência se convertesse em potencial material 
para agregar valor ao capital. A estrutura do ensino técnico no Brasil foi implementada 
para atender essa necessidade do mercado, fundamentado na dualidade estrutural: 
enquanto o ensino técnico preparava medianamente técnicos especializados em uma 
determinada área técnica, os dirigentes se formavam nos cursos propedêuticos para 
ocuparem as funções de direção. 

Romper com essa dualidade implica assumir a defesa de uma educação 
profissional politécnica, sustentada na ideia de que o processo de trabalho se 
desenvolve pela união indissociável dos aspectos manuais e intelectuais. Nessa direção, 
a concepção de politecnia, conforme as explanações de Saviani (2003), consiste no 
domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o 
processo de trabalho produtivo moderno.  

Para que essa formação politécnica se concretize, o currículo deve abranger os 
fundamentos das diferentes modalidades de trabalho e ter como base determinados 
princípios/fundamentos que devem ser garantidos por essa formação, a fim de que o 
trabalhador esteja em condições de desenvolver as diferentes atividades laborais, dessa 
forma não se trata de um trabalhador treinado para executar uma única tarefa, 
conforme a necessidade do mercado de trabalho. Portanto, essa formação tem o 
propósito de desenvolvê-lo de forma omnilateral, um desenvolvimento que contemple 
a prática produtiva a partir dos princípios que estão na base da organização da produção 
moderna. Nesse sentido, a formação politécnica elege como foco o trabalhador e sua 
inserção no mundo trabalho. 

Ramos, Frigotto e Ciavatta (2005) definem o EMI como a oferta que mais se 
aproxima do conceito de ensino médio politécnico, no entanto, segundo esses autores, 
não se confundem. Além deles, Moura (2013) discute sobre os princípios da educação 
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politécnica no EMI, destacando que essa organização de ensino está situada em uma 
conjuntura socioeconômica e, portanto, atende sobretudo às necessidades do modo de 
produção capitalista. Apesar disso, esses autores o percebem como um caminho, na 
perspectiva dialética, de diálogo entre os interesses do sistema político-econômico e os 
da classe trabalhadora, tendo em vista a transformação dessa realidade. 

 
4 COMO SERÁ POSSÍVEL FAZER ESSA TRAVESSIA? O PAPEL DA FORMAÇÃO E DO 

TRABALHO DOCENTE 
 
Discutir o EMI na perspectiva de uma educação politécnica pressupõe refletir 

sobre um dos pilares fundantes para a materialização da proposta da formação 
integrada: o professor e sua formação. 

 Moura (2013) analisa a expansão dos Institutos Federais de Educação Ciência e 
tecnologia e as consequências desse processo para a materialização do EMI e sua 
perspectiva de formação humana integral. Considera, então, que questões práticas da 
expansão referentes à infraestrutura têm trazido prejuízos à consolidação da proposta 
do EMI, embora considere a importância social e política do crescimento da rede. Nesse 
contexto, discute pontos centrais, como a necessária formação dos professores: 
“Muitos desses novos e jovens professores são mestres ou doutores, recém-formados, 
mas sequer conhecem o campo da educação, uma vez que são bacharéis” (MOURA, 
2013, p. 11). 
 Para que a travessia se concretize, é necessário que o EMI se materialize, como 
proposta que integra os conhecimentos gerais aos conhecimentos profissionais em 
todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho, seja nos processos produtivos 
ou nos processos educativos, conforme o entendimento de Frigotto, Ciavatta e Ramos 
(2005). 
 Inobstante a existência dos documentos orientadores da proposta (Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; Documento Base da Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio), a integração real dos 
conhecimentos gerais aos profissionais é um processo mediato. A dualidade do ensino 
médio não deve ser superada apenas na legislação e normas. Há um outro movimento 
necessário, tão importante quanto o de articulação legal, que é a prática pedagógica dos 
docentes que atuam no EMI.  
 Diante dessa realidade, perscruta-se a seguinte questão: os saberes docentes, 
decorrentes de suas experiências enquanto discentes; de experiências de trabalho 
anteriores; e da formação docente, inicial e continuada, são suficientes para concretizar 
essa travessia? é preciso considerar que a formação integrada tem proposição recente, 
portanto os cursos de graduação, nem mesmo as licenciaturas, não têm formado 
profissionais para essa prática político-pedagógica. Já os cursos de pós-graduação, 
especialmente os do campo da educação podem ter um papel importante para a 
formação dos professores nesse sentido.  

É preciso considerar, todavia, que a formação do professor está inserida no 
contexto do capitalismo. Nesse sentido, Kuenzer (2011) afirma que o trabalho docente 
não escapa à lógica capitalista, pois o `professor vende sua força de trabalho e, 
consequentemente, forma sujeitos que atenderão às demandas do trabalho capitalista. 
Nesse contexto de hegemonia e disciplinamento do capital, reverter o processo 
pedagógico no sentido de transformar a realidade, em movimento contra-hegemônico 
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é a tarefa essencial do EMI, enquanto travessia para uma educação unitária omnilateral 
e politécnica. 
 Ainda de acordo com Kuenzer (2011, p. 678), “Quanto mais abstrato o trabalho, 
maior a necessidade de adesão do trabalhador, contudo, contraditoriamente, também 
se ampliam as necessidades de acesso ao conhecimento”. Essa relação vai de encontro 
aos propósitos do capitalismo, pois esse acesso poderá transformar o trabalhador 
objeto em trabalhador sujeito, capaz de transformar a realidade social. O conhecimento, 
no caso do trabalhador docente, tem um importante papel na proposta pedagógica de 
formação de professores, para que eles se tornem sujeitos nessa luta contra-
hegemônica.  

De acordo com Oliveira (2016), nas últimas décadas a ampliação da escolarização 
no Brasil e a deteriorização das condições de trabalho têm levado os professores a um 
processo de desprofissionalização, que se situa no panorama político-econômico, por 
meio das tecnologias da informação, diminuindo a importância do professor. 

 Da mesma forma, as avaliações externas, direcionadas pelas políticas norte-
americanas, segundo padrões determinados pelo modo de produção dominante, 
desvaloriza o trabalho docente ao apresentar resultados negativos, ao pôr um véu nas 
reais causas da insuficiência da educação pública, as quais têm relação direta com o 
financiamento da educação e a valorização da carreira dos profissionais. 

Esse processo de desprofissionalização docente está relacionado com a perda de 
poder, que se apoia numa tríplice delegação: cognitiva, política e jurídica (OLIVEIRA, 
2016). Essas delegações estão em crise, que por sua vez coincide com a crise da ciência 
e do Estado.  

Para recuperar a autoridade, os professores recorrem à formação, 
especialmente na busca de valorização e, consequentemente, da profissionalização 
docente. No entanto, a formação de professores não está descolada da totalidade, ao 
contrário, é direcionada pelos interesses econômicos globais, embora ocorra em 
movimento dialético e no conflito de interesses, no qual os professores podem se 
apropriar do poder de transformação social. 

Em educação, pela natureza de seu domínio social, é impossível delimitar a exata 
medida do sucesso ou do fracasso, suas causas e consequências. No entanto, 
considerando as discussões realizadas neste trabalho sobre o EMI na rede federal, 
convém problematizar a pós-graduação como lócus de formação propício a desenvolver 
profissionais emancipados e emancipadores, cuja atuação político-pedagógica, na 
condição de docentes do EMI, possa contribuir com a formação integrada, de forma 
mediata e processual. 

A formação de professores para atuar na educação básica no Brasil, conforme a 
Resolução 02/2015 - CNE/CP, preceitua que a formação continuada compreende 
dimensões coletivas, organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo 
pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de extensão, grupos de estudos, 
reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação mínima exigida 
ao exercício do magistério na educação básica, tendo como principal finalidade a 
reflexão sobre a prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, 
ético e político do profissional docente.  

Os cursos de mestrado e doutorado, de caráter stricto sensu, estão entre as 
formas de formação continuada delimitadas naquela Resolução, e podem representar 
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um importante papel na consolidação do EMI, enquanto travessia para uma educação 
omnilateral e politécnica.  

A pós-graduação é um caminho para a superação de modelos reprodutivos de 
transmissão de uma técnica, de um conteúdo ou de uma informação, assumindo as 
dimensões políticas e pedagógicas da profissão, ao formar intelectuais 
problematizadores, mediadores do processo de ensino e aprendizagem, a fim de 
promover o exercício da liderança intelectual, e afirmar o compromisso social e técnico 
dentro de sua área de conhecimento. 

Nessa linha de entendimento, o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n. 
13.005/14, em sua Meta 16 planeja formar 50% dos profissionais da educação básica 
em nível de pós-graduação até 2024. Essa conquista resultou das reinvindicações dos 
profissionais da educação, representados nas diversas conferências que antecederão a 
publicação desse PNE.  
 É necessário destacar que o papel do Estado é determinante para que os 
professores se formem em nível de pós-graduação. Para que isso ocorra, deve haver a 
efetivação de políticas públicas que valorizem a carreira docente, assim como a 
ampliação de programas de pós-graduação.  

O Quadro 1 informa o número de docentes do IFRN por nível de escolaridade, a 
fim de estabelecer um diálogo a partir da realidade concreta com as discussões aqui 
propostas. Cabe ressaltar, entretanto, que não se pretende generalizar essas 
informações para interpretar a realidade dos IFs das demais unidades federativas, na 
tentativa de compreender a totalidade pela parte, todavia, diante das políticas de 
valorização da carreira docente da rede federal, há uma busca concreta dos docentes 
pela elevação do nível de escolaridade em toda a rede. 

 
Quadro 1 – Nível de escolaridade dos docentes do (IFRN) 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS DOCENTES QUANTITATIVO 

Doutores  269 

Mestres  421 

Ensino Superior 1.107 

Ensino Médio 3 

Não informado 1 

Total  1.801 
FONTE: Coordenação de Gestão de Pessoas do Câmpus Macau/IFRN. Elaboração nossa. 

 
Estes dados informam um percentual significativo de professores que atuam no 

IFRN, com mestrado e doutorado: de um total de 1.801 docentes, 14,9% são doutores e 
23,45 são mestres. Somados, totalizam quase 40% com formação stricto sensu.  

Tais números indicam boas perspectivas para a formação integrada, 
considerando que as DCNEMs (Resolução CEB/MEC, n. 02/2012) definem, como base da 
formação integral do aluno, o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como 
princípio pedagógico. Nessa direção, a formação de professores pesquisadores 
pressupõe que relacionem a teoria à prática, e que seu projeto de ensino apresente um 
comprometimento político-social com os alunos e as demandas de seus contextos.  

Dessa forma, a pós-graduação é o espaço de formação onde a relação entre 
pesquisa e ensino ganha maturidade, o que pode repercutir nas suas práticas no EMI. 
Considerar a pesquisa como princípio pedagógico significa desenvolver a autonomia e a 
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criticidade dos estudantes diante das informações diversas, além disso, prepará-los para 
formular questões de investigação (BRASIL, 2007).  

Tal processo não se constitui de forma linear, senão na relação dialética 
inevitável nos processos que envolvem o ser e o fazer humanos. Ao refletir sobre as 
políticas da primeira década do sec. XXI, Frigotto aponta para uma realidade impactante: 
os programas de pós-graduação seguem a lógica mercantil e operacional e estão 
voltados para elevar conceitos, cujos parâmetros são orientados por essa lógica. A 
produção do conhecimento situa-se, portanto, no contexto das necessidades do modo 
de produção capitalista (FRIGOTTO, 2011). 

Nessa mesma direção, Severino (2009) destaca que a esfera do econômico 
transcende o poder de decisão da comunidade científica, uma vez que se trata dos 
próprios fundamentos do modelo societário neoliberal pelo qual optou o país, cuja 
concepção pragmatista de educação como mera variável do capital retira do processo 
educativo qualquer outra significação de cunho político e ético. 

Nessa perspectiva, a pós-graduação é vista (da mesma forma que a educação em 
geral) como se fosse um processo de mera qualificação técnica de mão de obra para o 
mercado de trabalho. Esse autor conclui que apesar dessas limitações, é compromisso 
dos educadores, no desempenho de sua atividade científico-cultural, “[...] diagnosticar, 
criticar e denunciar as suas contradições, avançando propostas para sua superação, ou 
seja, lutar contraideologicamente, opondo-se aos ideólogos do sistema”. (SEVERINO, 
2009, p. 287). 
 As diretrizes dos programas de pós-graduação, incluindo sua forma de avaliação, 
são produtos das políticas macroeconômicas, mas essa é uma realidade imposta aos 
professores pesquisadores. Em movimento contraditório, muitos programas de pós-
graduação se filiam à abordagem histórico-crítico, em persecução da construção de uma 
nova realidade, pelo desenvolvimento da educação nessa perspectiva, conforme 
conceitua Saviani “[...] a possibilidade de se articular uma proposta pedagógica, cujo 
ponto de referência, cujo compromisso, seja a transformação da sociedade e não a sua 
manutenção” (SAVIANI, 2011, p. 80). 
 Na análise da produção do conhecimento sobre os impactos da formação stricto 
sensu na prática pedagógica, Rocha e Henrique (2017, p. 10) destacaram algumas 
consequências positivas decorrentes dessa formação:  
 

o desenvolvimento da autonomia e da emancipação dos sujeitos; a 
escolha de objetos de estudo que se relacionam com a prática de sala 
de aula dos professores; a relação entre teoria e prática, que contribui 
para a práxis pedagógica; a atualização e produção do conhecimento, 
que promove tanto a atualização dos saberes docentes, como 
mudanças no interior das escolas. 

 

 Em consonância com esses ganhos proporcionados pela pós-graduação, Giroux 
(1997, p. 40) afirma que “as escolas precisam de professores com visão de futuro que 
sejam tanto teóricos como praticantes, que possam atribuir teoria, imaginação e 
técnicas”. A formação de professores intelectuais é um caminho para o fim da divisão 
entre concepção e execução, na medida em que a consciência política se constitui pelo 
processo reflexivo. Nesse processo, o professor supera o papel de mero transmissor de 
conteúdos e de aplicador de técnicas pedagógicas. Para além disso, o professor 
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pesquisador reflete acerca da intencionalidade política de sua prática e dos conteúdos 
e materiais didáticos, dessa forma, seu trabalho se estabelece na práxis pedagógica. 
 Mediante essas considerações, é auspicioso o crescimento do número de 
professores pesquisadores e produtores do conhecimento, pois ao mesmo tempo que 
constrói a profissionalização docente, esse é um dos caminhos necessários à 
materialização do EMI, enquanto travessia para a educação omnilateral. Não se refere 
aqui, contudo, à responsabilização do professor pela realização plena da última etapa 
da educação básica, mas sim de atribuir importância à atuação docente na consecução 
do projeto pedagógico do EMI, na rede federal. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O EMI, como travessia para uma educação omnilateral e politécnica, pressupõe 
dois elementos essenciais, primeiro, a formação integrada precisa se materializar no 
projeto pedagógico das instituições ofertantes e na prática dos professores, os quais 
devem integrar os conhecimentos gerais aos profissionais. Segundo, é imprescindível 
afirmar a dimensão política dessa prática, tendo em vista a emancipação dos alunos e o 
potencial transformador da educação. 
 Em decorrência desses dois elementos, a formação dos professores é um fator 
relevante para essa travessia. Na rede federal de ensino, especificamente no IFRN, 
aproximadamente 40% dos docentes têm formação stricto sensu, o que gera 
expectativas positivas, considerando que a pós-graduação, apesar de ser produto da 
sociedade capitalista, contraditoriamente, situa-se no propósito da transformação 
social, por meio da abordagem histórico-crítica. 

 Depreende-se disso que a formação integrada e politécnica é um caminho a ser 
percorrido, pois o EMI, como proposta possível diante das condições materiais dos filhos 
de trabalhadores (que precisam se profissionalizar antes do curso superior), ainda não 
se realizou plenamente. 

Diante disso, conclui-se que, paralelamente ao processo de transformação da 
realidade social, há outro, que é a luta interna à escola para que o currículo se organize 
por meio do eixo estruturante - trabalho, ciência, tecnologia e cultura, e que a práxis 
pedagógica seja sistematizada na perspectiva do trabalho como princípio educativo e a 
pesquisa como princípio pedagógico. A formação em nível de pós-graduação tem uma 
função importante nesse propósito, uma vez que o desenvolvimento da pesquisa, a 
reflexão crítica e a consciência política são substanciais para essa transformação. 
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O PROGRAMA BRASIL PROFISSIONALIZADO NO RIO GRANDE DO NORTE: algumas 
reflexões 

 
Suerda Maria Nogueira do Nascimento104 

José Moisés Nunes da Silva105 
 
 
RESUMO: A temática do artigo são as políticas públicas para a educação profissional no 
Brasil. O objetivo é discutir o Programa Brasil Profissionalizado como uma política 
pública para a implementação da educação profissional na rede estadual de educação 
do Rio Grande do Norte. A pesquisa é de caráter exploratório-descritiva, tendo como fio 
condutor a dialética. As fontes de informação são bibliográfica (Souza (2006), Kuenzer 
(2006), Colombo (2009) e Santos (2012), entre outros) e documental (leis e decretos). 
Discute-se a educação profissional no Brasil no contexto das políticas públicas 
educacionais do governo Lula da Silva, a configuração do Programa Brasil 
Profissionalizado e as primeiras ações no Rio Grande do Norte. Infere-se que no Brasil 
as políticas públicas para a educação são políticas de governo e, como tais, sofrem 
descontinuidade; que o Programa Brasil Profissionalizado se insere nessa lógica; e que 
no Rio Grande do Norte esse Programa ainda não se materializou. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas, Políticas Públicas Educacionais no Brasil, Educação 
Profissional, Programa Brasil Profissionalizado. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A Revolução de 1930 marca, no Brasil, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, o 
fim da economia baseada no modelo agrário-exportador e o início do processo de 
industrialização, baseado no fortalecimento do setor de bens de produção e, em 
consequência, a instituição de políticas públicas e de políticas educacionais, sobretudo 
no que diz respeito à reformulação do aparelho estatal, a regulamentação das relações 
trabalhistas e a formação e qualificação dos trabalhadores por meio da educação 
profissional. 

Foi graças ao modelo nacional-desenvolvimentista de Vargas que a política 
econômica passou a valorizar, definitivamente, o mercado interno integrado, pela 
remoção das barreiras tributárias existentes entre as regiões do país, o que favorecia a 
diversificação dos ramos industriais até então existentes, através do processo de 
substituição de importações106 – produzindo no país o que antes era importado do 
exterior – e o processo de urbanização. 

A fim de atender às necessidades de qualificação da mão de obra requerida pela 
diversificação das atividades produtivas, os liceus industriais assimilaram a função de 
escola profissional e pré-vocacional, adequada às faculdades e aptidões das classes 
menos favorecidas. 

                                                           
104 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional. Instituto Federal do Rio Grande 

do Norte. suerda.mnascimento@gmail.com.  
105 Doutor em Educação. Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional. Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte. moises.silva@ifrn.edu.br.  
106 Este processo marcou a história da industrialização brasileira até meados da década de 1950. 
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Na década de 1940, identifica-se o embrião da valorização do ensino técnico no 
Brasil, com a instituição da Lei Orgânica do Ensino Industrial – Decreto-Lei nº 4.037, de 
30/01/1943 – e, ao longo dos anos 1960-1980, as escolas técnicas federais ganharam 
um novo impulso formando quadros técnicos condizentes com o emergente mercado 
de trabalho, buscando manter harmonia com a estratégia de desenvolvimento adotada 
pelo regime civil-militar e atender aos interesses do capital. 

A partir da década de 1990, as políticas educacionais brasileiras estiveram 
fortemente influenciadas pela tríade neoliberalismo, globalização e reestruturação 
produtiva, em associação subalterna ao capital internacional, sendo necessário adaptar 
objetivos e estratégias para atender às novas exigências. 

Na primeira década dos anos 2000, o crescimento econômico experimentado 
pela economia brasileira, colocou em destaque na agenda nacional o tema da 
qualificação dos trabalhadores e, consequentemente, a educação profissional e 
tecnológica (EPT) assumiu uma posição central, com a instituição de diversos programas, 
entre eles o Programa Brasil Profissionalizado. 

Por isso, o objetivo deste trabalho é discutir o Programa Brasil Profissionalizado 
como uma política pública para a implementação da educação profissional, 
particularmente, na rede estadual de educação do Rio Grande do Norte. Para tanto, 
buscou-se compreender como as políticas públicas educacionais foram materializadas, 
notadamente, no âmbito da educação profissional e como elas contribuíram para a 
implantação desse Programa. 

Na construção dessa análise e, consequentemente, para alcançar o objetivo, 
realizamos uma pesquisa de caráter exploratório-descritiva, pois visa proporcionar 
maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito, bem como 
estudar as características de determinado fenômeno (GIL, 2002), tendo como fio 
condutor a dialética.  

As fontes de informação são bibliográficas, como autores que discutem a 
temática, como Souza (2006), Kuenzer (2006), Colombo (2009) e Santos (2012), entre 
outros, e documentais (leis e decretos). 

É importante ressaltar que este artigo é resultado parcial de uma pesquisa que 
vem sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional, do 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte, cujo objetivo é analisar os desafios da 
implantação de 10 Centros de Educação Profissional na rede estadual de educação do 
Rio Grande do Norte. 

O trabalho está organizado em três seções, além desta Introdução e das 
Considerações Finais: a primeira, discute os conceitos de políticas públicas e políticas 
públicas educacionais; a segunda, conforma a educação profissional no Brasil no século 
XXI; e a terceira, configura o Programa Brasil Profissionalizado na rede estadual de 
educação do Rio Grande do Norte. 
 
2 POLÍTICAS PÚBLICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 
 

As reflexões sobre as ações do Estado – o que faz ou deixa de fazer – faz parte 
da história humana desde a Antiguidade e, ao longo dos séculos e em consequência do 
próprio desenvolvimento das sociedades, esses estudos foram se aperfeiçoando, 
buscando conscientizar a população em torno das interferências estatais na vida social. 
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Com o processo de globalização, do neoliberalismo e da reestruturação 
produtiva, os estudos de políticas públicas se sedimentaram, contribuindo para o 
planejamento das ações do próprio Estado enquanto promotor das demandas 
específicas da sociedade, assim como das empresas privadas e até mesmo do cidadão. 

Políticas públicas compreendem o conjunto de ações, nas mais diversas áreas 
(saúde, educação, segurança, habitação, reforma agrária, etc.) criadas pelo Estado, em 
prol da sociedade ou segmentos dela, promovendo impactos diretos nos direitos e 
deveres desse público. (SANTOS, 2012). Ou seja, são ações estatais com objetivos 
definidos, geralmente envolvendo vultosas aplicações de recursos públicos, que 
mediam as relações do Estado com a sociedade e permitem identificar o que o governo 
pretende fazer e avaliar o que realmente faz. 

Como apontam Souza (2006) e Pase (2012), as políticas públicas podem ser de 
quatro tipos, distinguidos a partir de seus respectivos conteúdos e meios de 
implementação: políticas distributivas (alocam bens ou serviços a frações da população 
ou região, como os programas de renda mínima), políticas regulatórias (estabelecem 
imperativos, como o código de trânsito), políticas redistributivas (de caráter mais 
universal, como o sistema tributário) e políticas constitutivas ou de estruturadoras 
(normas e procedimentos sobre os quais devem ser formuladas e implementadas as 
demais políticas públicas). 

Além dessas tipologias, as políticas públicas, considerando o modo como são 
formatadas e implementadas, podem ser classificadas como políticas de Estado (as 
resultantes de articulações e disputas, de caráter mais duradouras e consolidadas em 
períodos que ultrapassam um mandato de governo, tais como a política nacional do 
idoso e a legislação previdenciária) ou como Políticas de Governo (as baseadas nas 
ideologias dos governos, geralmente limitada à durante do mandato de seus 
formuladores, a exemplo da definição de alíquotas tarifárias para um determinador 
setor da economia e a assinatura de cooperação científica e tecnológica). (SANTOS, 
2012; PASE, 2012). 

Já as políticas públicas educacionais “[...] nada mais são do que as políticas 
públicas originadas na área do Estado referentes à educação e que terão impacto direto 
na sociedade, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista social” (SANTOS, 
2012, p. 20). Ou seja, dizem respeito às decisões governamentais que incidem sobre a 
educação escolar, tais como construção de escolas, formação docente, planos de 
carreiras e valorização dos profissionais da educação, gestão escolar, etc. 

No Brasil, a educação escolar está organizada em níveis (educação básica, 
composta de três etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e 
educação superior) e modalidades de educação, entre elas a educação profissional, a 
qual vem se apresentando como políticas de governo, materializadas por meio de 
programas, tais como a Reforma da Educação Profissional do governo Lula da Silva 
(2003-2010); o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA); o Programa 
Brasil Profissionalizado (PBP); e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao 
Emprego (PRONATEC). 

Por isso, a educação profissional no país tem a marca da descontinuidade, já que, 
a cada sucessão de governo, programas são instituídos com base em uma releitura das 
ações governamentais anteriormente promovidas, expondo as disputas em torno das 
regulamentações na área, entre forças conservadoras, que defendem a qualificação 
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estreita e vinculada ao mercado de trabalho, e forças progressistas, que advogam uma 
formação mais ampla. 
 
3 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO SÉCULO XXI NO BRASIL 
 

Em 2003, o governo Lula da Silva (2003-2010) promoveu, por meio da Secretaria 
de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação (SEMTEC/MEC) dois 
seminários nacionais: 1) Ensino Médio: construção política; e 2) Educação Profissional: 
concepções, experiências, problemas e propostas, nos meses de maio e junho, 
respectivamente. 

O Seminário do Ensino Médio, tinha por objetivo delinear políticas para uma 
reforma desse ensino, de maneira a possibilitar a universalização e consolidação dessa 
etapa da educação básica, além de construir um projeto ético, político e pedagógico de 
ensino médio de qualidade, comprometido com as diferentes necessidades sociais e 
culturais da população. Já o Seminário da Educação Profissional objetivava a 
reorientação da política nacional de educação profissional e a busca de sua 
materialização, fortalecendo o desenvolvimento científico e tecnológico, a socialização 
do saber e da cultura e a geração de emprego, trabalho e renda. (BRASIL, 2004a). 

Com base nas discussões encetadas no Seminário da Educação Profissional, a 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC)/MEC (nova denominação 
dada à SEMTEC), elaborou, em abril de 2004, o documento Políticas Públicas para a 
Educação Profissional e Tecnológica, no qual estabeleceu os pressupostos específicos 
que deveriam alicerçar a compreensão e as práticas da educação profissional e 
tecnológica no país. (BRASIL, 2004b). Esse documento, aliado aos embates em torno da 
revogação do Decreto n. 2.208/1997, pavimentou a efetiva sanção do Decreto n. 
5.154/2004, que revogou aquele e instituiu uma nova reforma para a educação 
profissional no país, restaurando a possibilidade da oferta do ensino médio integrado 
ao ensino técnico, em um mesmo currículo. 

De acordo com esse Decreto, a educação profissional passou a ser desenvolvida 
por meio de cursos e programas de: a) formação inicial e continuada de trabalhadores; 
b) educação profissional técnica de nível médio; e c) educação profissional tecnológica 
de graduação e de pós-graduação. (BRASIL, 2004c). 

Particularmente para os cursos e programas de educação profissional técnica de 
nível médio, estabeleceu que fossem desenvolvidos em articulação com o ensino médio, 
de forma: a) integrada – destinados aos egressos do ensino fundamental, com matrícula 
única para cada estudante; b) concomitante – para quem esteja cursando o ensino 
médio e deseje complementá-lo com a formação técnica, podendo ocorrer na mesma 
escola ou em instituições de ensino distintas (pressupõe, portanto, matrículas distintas 
para cada curso); e c) subsequente – para quem já concluiu o ensino médio. (BRASIL, 
2004c). 

Com efeito, as escolas da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 
atualmente, Institutos Federais de Educação, passaram a ofertar cursos técnicos de nível 
médio integrado ao ensino médio, fundamentados em um currículo consubstanciado na 
politecnia marxiana (educação intelectual, educação física e instrução tecnológica; 
união da educação com o trabalho produtivo), na escola unitária gramsciana 
(articulando a formação geral com a formação profissional) e na indissociabilidade do 
trabalho (como princípio educativo), ciência, tecnologia e cultura, e, 
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consequentemente, caminhar na direção de uma formação humana mais completa, 
integral. 

De fato, o Decreto nº 5.154/2004 restabeleceu a possibilidade de integração 
entre o ensino médio e a educação profissional (que estavam apartados por força do 
Decreto nº 2.208/1997, no governo Fernando Henrique). No entanto ela não se revelou 
como prioridade para o governo Lula e, sim, como uma das estratégias de oferta de 
cursos técnicos de nível médio, uma vez que o próprio Decreto apenas se limitou a 
admitir a forma integrada, facultando às escolas articular os ensinos médio e técnico em 
um mesmo currículo, o que faz emergir questionamentos sobre a real possibilidade de 
integração trazida por ele. 

Ademais, os programas focais lançados, no âmbito da educação profissional, 
após a sanção desse Decreto – Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), 
Projeto Escola de Fábrica e Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) – 
também reforçam que a integração não seria mesmo prioridade, e que, diferentemente 
da perspectiva formativa dos cursos técnicos integrados – formação integral –, esses 
programas acabam reforçando a lógica da formação pragmática, utilitarista, vinculada 
diretamente ao mercado de trabalho. 

Assim, concordamos com Kuenzer (2006), quando assevera que, o que se tem de 
fato, tanto no governo Fernando Henrique quanto no governo Lula da Silva, são 
continuidades de políticas de educação profissional minimalistas que legitimam a 
formação precarizada por meio de estratégias e dimensões pedagógicas que atendam 
ao regime de acumulação, cujas formações se fundamentam na flexibilidade, 
polivalência e empreendedorismo, buscando forjar a inclusão dos trabalhadores em 
trabalhos precarizados. 

Esse também é o entendimento de Oliveira, ao afirmar: 
 

O privilegiamento de uma formação mais pragmática, em detrimento de uma 
formação mais complexa, é proposital. Semelhantemente a outros programas 
governamentais, busca-se a mínima formação necessária para esses 
trabalhadores inserirem-se no mercado de trabalho, de forma a suprir as 
necessidades do capital, para a realização de tarefas de pouca complexidade, 
mas fundamentais ao processo geral de produção capitalista e de acumulação 
do capital. (OLIVEIRA, 2005, p. 258). 

 
Um alento a essa política de educação profissional precarizada, funcional para a 

conformação dos trabalhadores em postos de trabalho de menor importância, veio em 
2007, com a criação do Programa Brasil Profissionalizado, pelo fato de se propor a 
estimular o ensino médio integrado à educação profissional no âmbito das redes 
estaduais de educação. 

Todavia, a retomada da negação a esse tipo de oferta educacional – ensino 
médio integrado – veio com o governo Dilma Rousseff (2011-2016), por meio da Lei nº 
12.513/2011, que criou o Programa Nacional de Acesso ao Técnico e Emprego 
(PRONATEC), ancorado no discurso da ampliação da qualificação profissional, por meio 
da oferta de cursos de formação inicial continuada (FIC), nas mais diversas áreas 
produtivas e articuladas com as políticas de geração de emprego e renda, a serem 
desenvolvidos em instituições públicas e privadas, com financiamento público. Esses 
cursos são de curta e variável duração e têm a finalidade de capacitar, aperfeiçoar e 
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atualizar estudantes e/ou trabalhadores, independentemente de sua escolarização, que 
desejam (re)inserir-se no mercado de trabalho de maneira rápida, ou seja, são cursos 
aligeirados que possuem o viés de uma formação estreita, pragmática, utilitarista. 

Em 2017, o governo Michel Temer107 (2016-2018) aprofundou ainda mais a 
negação da oferta de ensino médio integrado, através de duas ações: a instituição do 
MEDIOTEC e a reforma do ensino médio. A primeira, um projeto inserido no PRONATEC, 
é voltada para a oferta de cursos técnicos concomitantes ao ensino médio, destinados 
aos estudantes matriculados no ensino médio nas redes públicas de educação, 
preferencialmente no 2º ano. 

Esses cursos, com duração de um a dois anos, são executados em parceira com 
instituições públicas e privadas de ensino médio, podendo ocorrer na mesma instituição 
de ensino (concomitância interna) ou em outra (concomitância externa), com aulas no 
contraturno, e o estudante terá duas matrículas (uma do ensino médio e outra do ensino 
técnico), e ao final dos cursos receberá dois certificados de conclusão. Esse tipo de 
oferta também precariza a educação profissional uma vez que, por um lado, não há 
sintonia ético-política-metodológica entre os dois cursos e, como tal, nega ao estudante 
uma formação unitária e, por outro, obriga esse mesmo estudante a despender um 
esforço material e intelectual para dar conta dos cursos. 

Já a reforma do ensino médio, instituída pela Lei nº 13.415/2017, organizou o 
currículo do ensino médio em uma Base Nacional Comum Curricular e cinco itinerários 
formativos (I – linguagens e suas tecnologias; II – matemática e suas tecnologias; III – 
ciências da natureza e suas tecnologias; IV – ciências humanas e sociais aplicadas; e V – 
formação técnica e profissional) (BRASIL, 2017), implicando, entre outros, na redução 
no número e na carga horária das disciplinas que até então compunham o currículo 
escolar; na privatização da escolarização no ensino médio por meio de parcerias público-
privadas; na não garantia da escolha pelos estudantes de seu itinerário formativo; e da 
possibilidade de profissionais com “notório saber” atuarem como professores no 
itinerário V. 

Essa reforma traz profundas consequências para a organização da educação 
profissional no país, e para o próprio ensino médio, pois a partir dela não faz mais 
sentido se falar em curso técnico integrado ao ensino médio, nem na forma 
concomitante, uma vez que a formação técnica substituirá parte do ensino médio, por 
ser um dos itinerários formativos. 

Enfim, constatamos que a educação profissional no século XXI no Brasil, 
sobretudo com a reforma que esfacela o ensino médio, tem caráter de uma formação 
mínima, precária e limitada, principalmente para os filhos da classe trabalhadora, cujo 
direito a uma formação básica comum e completa para a leitura crítica do mundo e para 
a atuação como cidadão integrado dignamente à sociedade, lhes são negados. 
 
4 O PROGRAMA BRASIL PROFISSIONALIZADO NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 
RIO GRANDE DO NORTE 

 
O PBP foi instituído pelo Decreto nº 6.302/2007, no governo Lula da Silva, com a 

finalidade de estimular, nas redes estaduais de educação, o ensino médio integrado à 
educação profissional, enfatizando a educação científica e humanística, por meio da 

                                                           
107 Temer era vice-presidente de Dilma Rousseff e assumiu a presidência, em 2016, após o afastamento da 

titular por um controverso processo de impeachment. 
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articulação entre formação geral e educação profissional no contexto dos arranjos 
produtivos e das vocações locais e regionais. (BRASIL, 2007a). 

Vale ressaltar, que as redes estaduais de educação, oferecem, 
predominantemente, o ensino médio na forma propedêutica, isto é, um curso de 
formação geral cujo objetivo é preparar o estudante para prosseguimento dos estudos 
no ensino superior. Tanto é assim, que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996 – dispõe que os Estados incumbir-se-ão de assegurar 
o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o 
demandarem e, conforme referenciamos acima, a formação técnica e profissional 
passará a ser um dos itinerários formativos do ensino médio. 

De acordo com o referido Decreto nº 6.302/2007, são objetivos do PBP, entre 
outros: 

a) desenvolver e reestruturar o ensino médio, de forma a combinar formação 
geral, científica e cultural com a formação profissional dos educandos; 

b) propiciar a articulação entre a escola e os arranjos produtivos locais e 
regionais; 

c) fomentar a expansão da oferta de matrículas no ensino médio integrado à 
educação profissional, pela rede pública de educação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, inclusive na modalidade a distância; e 

d) incentivar o retorno de jovens e adultos ao sistema escolar e proporcionar a 
elevação da escolaridade, a construção de novos itinerários formativos e a 
melhoria da qualidade do ensino médio, inclusive na modalidade de 
educação de jovens e adultos. (BRASIL, 2007a). 
 

Como podemos depreender, esses objetivos evidenciam a tentativa do governo 
federal em, por um lado, promover a integração do ensino médio com a educação 
profissional nas redes estaduais de educação, através da oferta de cursos técnicos 
integrados condizentes com os arranjos produtivos locais e regionais e, por outro, 
fomentar a expansão de matrículas, inclusive na modalidade de educação de jovens e 
adultos integrada à educação profissional. 

Nesse sentido, concordamos com Colombo (2009), quando afirma que as 
concepções do PBP apresentam uma perspectiva democrática, uma vez que sugere uma 
formação voltada a preparação para o mundo do trabalho, buscando a materialização 
das normas já contempladas no arcabouço jurídico-normativo da educação profissional 
(LDB/1996 e Decreto nº 5.154/2004), tendo como foco principal a elevação da 
escolaridade e o incentivo para o retorno dos jovens e adultos a escola. 

Ainda de acordo com o referido Decreto, caberia ao MEC coordenar a 
implantação, o acompanhamento, o monitoramento, a supervisão e a avaliação do PBP 
e, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), disciplinar os 
procedimentos para apresentação de propostas pelos Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios e acompanhar a execução físico-financeira dos convênios celebrados entre 
esses entes federados e o MEC/FNDE. (BRASIL, 2007a). 

Segundo o FNDE, a meta prevista para o PBP era investir R$ 900 milhões nos anos 
de 2008 a 2011, com a perspectiva de atender 750 escolas em 500 municípios, 800 mil 
alunos, capacitar 14 mil professores e construir 2.500 laboratórios, entre os quais o de 
física, química, biologia, matemática e informática. (BRASIL, 2007b). 
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Para a concretização dessa meta e regular a assistência financeira no âmbito do 
PBP, o FNDE, por meio da Resolução CD/FNDE nº 62/2007, estabeleceu as diretrizes para 
a elaboração das propostas, a orientação acerca da promoção do desenvolvimento e 
reestruturação do ensino médio integrado à educação profissional e estabeleceu os 
itens passíveis de financiamento (modernização dos espaços físicos escolares, por meio 
de construções, reformas ou ampliações, inclusive quanto a pertinência na escolha e 
distribuição das localidades contempladas, aquisição de acervo bibliográfico, mobiliário 
e desenvolvimento de gestão e formação de professores. A contrapartida assegurada 
pelos Estados seria a infraestrutura de obras, manutenção do funcionamento das 
escolas contempladas pelo Programa e a criação e/ou adequação do quadro docente, 
sobretudo para as disciplinas específicas da educação profissional. (BRASIL, 2007b). 

Quanto à materialização do PBP, os Relatórios de Gestão elaborados pela 
SETEC/MEC, revelam que, no período de 2008 a 2011, vinte e quatro das vinte e sete 
unidades da federação fizeram adesão ao Programa, contabilizando um investimento 
total de, aproximadamente, R$ 1,9 bilhão, mais do que o dobro da meta inicial do 
governo. O Estado do Rio Grande do Norte foi contemplado com R$ 124,1 milhões. 

É importante ressaltar, que a oferta de cursos técnicos na rede estadual de 
educação do Rio Grande do Norte, como nos demais Estados da Federação, teve início 
na década de 1970, por força da lei de reforma do ensino de 1º e 2º graus – Lei nº 
5.692/1971 –, mas foi descontinuada no final da década de 1990, após a sanção da 
LDB/1996, ficando essa modalidade de educação a ser ofertada somente pela Escola 
Técnica Federal do Rio Grande do Norte, hoje Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Não obstante a capilaridade do IFRN, as demandas educativas no âmbito da 
educação profissional no Estado, impôs a retomada dessa oferta pela rede estadual. 
Assim, em 2006, o Centro Estadual de Educação Profissional Senador Jessé Pinto Freire 
(CENEP), iniciou a oferta de cursos técnicos nas formas integrada e subsequente ao 
ensino médio, como também pelo Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA), com 
cursos de Manutenção e Suporte em Informática e Gestão Empresarial. (SEEC/RN, 
2015). 

Ainda em 2006, o Estado do Rio Grande do Norte lançou um projeto piloto, na 
perspectiva da implantação da educação profissional integrada ao ensino médio nas 
seguintes escolas estaduais: Francisco Ivo, Edgar Barbosa e José Fernandes Machado, 
em Natal; Prof. Abel Freire Coelho, em Mossoró; e José Fernandes de Melo, em Pau dos 
Ferros, porém não conseguiu a efetivação das ofertas, devido à falta das condições 
materiais necessárias à sua execução, sobretudo quanto à contratação do corpo 
docente para as disciplinas técnicas dos cursos. Essas unidades educacionais somente 
começaram a ofertar cursos técnicos em 2009, já no âmbito do PBP. 

Os recursos recebidos pelo Estado do Rio Grande do Norte – R$ 124,1 milhões – 
oriundos dos quatro convênios (dois firmados em 2008 e dois em 2009) decorrentes de 
sua adesão ao PBP, tinha como meta ambientar/reformar 109 escolas estaduais de 
ensino médio, para que pudessem ofertar cursos técnicos de nível médio integrados ao 
ensino médio; adquirir equipamentos para três núcleos de educação a distância; 
adquirir acervo bibliográfico e equipamentos para a composição de laboratórios 
técnicos e científicos, além da realização de três seminários para a formação dos 
profissionais que atuariam nessas escolas e da construção de 10 Centros de Educação 
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Profissional e Tecnológica (conforme Quadro 1), cada um com capacidade para atender 
1.200 estudantes, totalizando 12.000 matrículas na educação profissional. 
(SEEC/SUEP/RN, 2015). 

 
Quadro 1: Centros de Educação Profissional Tecnológica do Rio Grande do Norte, 

por localização geográfica e cursos a serem ofertados 
 

CENTRO LOCALIDADE CURSOS 

Centro Estadual de Educação Profissional 
Prof. João Faustino Ferreira 

Natal – Pitimbu 
Téc. em Meio Ambiente 
Téc. em Nutrição e Dietética 

Centro Estadual de Educação Profissional 
Dr. Ruy Pereira dos Santos 

São Gonçalo do 
Amarante 

Téc. em Edificações 
Téc. em Segurança do Trabalho 

Centro Estadual de Educação Profissional 
Ruy Antunes Pereira 

Ceará-Mirim 
Téc. em Administração 
Tec. em Energia Renovável 

Centro Estadual de Educação Profissional 
Professora Lourdinha Guerra 

Parnamirim 
Téc. em Informática 
Téc. em Manutenção e Suporte em 
Informática 

Centro Estadual de Educação Profissional 
Professor Francisco de Assis Pedrosa 

Mossoró 
Téc. em Meio Ambiente 
Téc. em Nutrição e Dietética 

Centro Estadual de Educação Profissional 
Professor Hélio Xavier de Vasconcelos 

Extremoz 
Téc. em Administração 
Téc. em Recursos Humanos 

Centro Estadual de Educação Profissional 
Professora Maria Rodrigues Gonçalves 

Alto do Rodrigues 
Téc. em Informática 
Tec. em Energia Renovável 

Centro Estadual de Educação Profissional 
Tecnológica  

Natal – Parque dos 
Coqueiros 

A definir 

Centro Estadual de Educação Profissional 
Tecnológica  

Macaíba A definir 

Centro Estadual de Educação Profissional 
Tecnológica   

Assú ➢ A definir 

Fonte: SEEC/SUEM/RN (2017). 

 
Centro Estadual de Educação Profissional de Ensino Médio em Tempo Integral 

Profissional Professor João Faustino Ferreira Neto Dessa forma, o Estado pretende 
ampliar sua oferta de educação profissional, buscando promovê-la com eficiência e 
qualidade, oportunizando aos estudantes sua formação para melhor inserção no mundo 
do trabalho. Nesse sentido, concordamos com Kuenzer (2007, p. 45), quando afirma que 
“[...] A melhoria das condições de sucesso e permanência dos estudantes depende de 
uma série de investimentos, tendo em vista a qualidade do ensino: em equipamentos, 
em ampliação de espaços físicos, na qualificação permanente dos professores.” 

As metas estipuladas foram parcialmente concretizadas. Das 109 escolas 
previstas para receberem reformas e/ou ampliação, apenas 53 foram concluídas, das 
quais 20 foram transformadas em escolas de educação profissional, enquanto as demais 
(33) permaneceram como escolas de ensino médio; a aquisição de equipamentos e 
acervo bibliográfico foram também executadas parcialmente, sendo o produto 
distribuídos entre as escolas contempladas com o Programa; quanto ao 
desenvolvimento da gestão e formação dos profissionais para educação profissional, 
apenas um seminário, dentre os três programados, foi realizado; e em relação à 
construção dos 10 Centros de Educação Profissional, sete já foram concluídos e estão 
em funcionamento desde 2017, em tempo integral, e a expectativa é de que os outros 
três comecem a funcionar em 2008. (SEEC/SUEM/RN, 2017). 
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Como podemos perceber, o PBP está, de fato, contribuindo para a expansão da 
educação profissional na rede estadual de educação do Rio Grande do Norte. Para tanto, 
o governo do Estado vem desenvolvendo esforços para construir um quadro de 
professores, especialmente no que se refere às disciplinas do eixo tecnológico e, assim, 
materializar o currículo integrado dos diversos cursos técnicos oferecidos, resultando, 
decisivamente, na aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A análise promovida verteu sobre os conceitos de políticas públicas e de políticas 
públicas educacionais e, particularmente no Brasil, sobre a educação profissional 
brasileira no século XXI, nomeadamente o PBP no Estado do Rio Grande do Norte. 

Compreendemos que o processo de criação de políticas públicas, sejam elas de 
Estado ou de governo, envolve prioritariamente os governos, pois são neles que as 
discussões e reinvindicações emanam e se configuram em ações práticas que vão 
impactar toda a sociedade ou parte dela. 

Inferimos, também, que no Brasil, as políticas públicas educacionais, em todos 
os níveis, etapas e modalidades ocorrem de forma descontinuadas, em razão de serem 
caracterizadas como políticas de governo, e não haver um movimento, inclusive da 
sociedade civil organizada, para transformá-las em políticas de Estado. 

Particularmente, a educação profissional tem sido campo de disputas entre 
educadores progressistas, que defendem a perspectiva de uma formação integral que 
possibilite ao estudante não apenas se inserir no mundo do trabalho como também 
prosseguir estudos no ensino superior, e forças conservadores, que a enxergam na 
lógica de uma formação pragmática, utilitarista, associada ao mercado de trabalho. 

Em linhas gerais podemos considerar que as ações de modernização e expansão 
da educação profissional nas redes estaduais de educação promovidas com recursos 
financeiros do governo federal, por meio do PBP, se materializaram, pois, o volume de 
investimento dispensado aos Estados foi mais que o dobro do inicialmente previsto. 

A rede estadual de educação norte-rio-grandense conseguiu viabilizar a 
expansão da educação profissional com o apoio do PBP, com a construção de 10 Centros 
de Educação Profissional e reforma/ampliação de 53 escolas, além de adquirir 
equipamentos, mobiliários e acervo bibliográfico para todas elas. As dificuldades 
enfrentadas referem-se, sobretudo, à constituição do quadro de professores das 
disciplinas técnicas. Mesmo assim, vem desenvolvendo esforços que contribuam para a 
formação dos estudantes, com qualidade. 

Enfim, destacamos que a possibilidade da descontinuidade da oferta de cursos 
técnicos integrados ao ensino médio na rede estadual do Rio Grande do Norte é uma 
realidade, em decorrência da reforma do ensino médio atualmente promovida. 
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O DISCURSO DA EMPREGABILIDADE E A PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL NO BRASIL 108 

 
 Verônica Dantas de Araújo Albano 109 

 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar como as empresas privadas que 
ofertam cursos de Educação Profissional têm empregado o marketing com base no 
discurso da empregabilidade, bem como os impactos causados na procura pelos cursos, 
visando obter a empregabilidade desejada. Dessa forma, perante a ideia de 
empregabilidade garantida, utilizada pelas empresas privadas, difunde-se que, se o 
indivíduo não for capacitado, ele ficará desempregado. Daí, então, surge o imediatismo 
na procura pelo curso desejado, de acordo com a profissão em que pretende ingressar, 
alinhado com a favorável disponibilidade da empresa privada em ofertar o curso. Essas 
empresas atuam de várias maneiras, para assegurar a oferta do curso o mais breve 
possível, uma vez que o que está em jogo é o lucro para os seus proprietários. Para isso, 
realizamos pesquisas em sites de instituições privadas de Educação Profissional (EP) e 
em seguida analisamos, com base na literatura acadêmica, os resultados obtidos via 
internet. Na internet, coletamos os folders utilizados pelas empresas privadas para a 
venda dos cursos. Detivemo-nos nas seguintes palavras para filtrar os resultados, sendo 
pesquisadas uma por vez: “campanha cursos técnicos”, “educação profissional”, 
“empresas de educação profissional”, “empresa [...] cursos técnicos”. Além disso, 
realizamos o acesso ao Facebook das empresas A, B, C, D e E para verificar os folders de 
divulgação dos seus cursos. Após a obtenção desse material, analisamos as frases 
apelativas neles presentes, articulando-as à literatura acadêmica sobre o tema do nosso 
estudo, com a finalidade de discutir os aspectos ideológicos contidos nesses folhetos 
que tornam a educação como mais um segmento mercadológico. Concluímos que o 
discurso neoliberal tem permitido a expansão das empresas de Educação Profissional. 
Já o marketing dessas empresas, atua na perspectiva de atrair clientes à aquisição de 
cursos aligeirados, tendo em vista uma preparação rápida para o ingresso no mercado. 
Porém, por trás do discurso da empregabilidade, estão os interesses empresariais. 
Apresentando os cursos como um investimento a ser feito como qualquer outro bem de 
consumo, os capitalistas observam o campo educacional como uma oportunidade de 
geração de lucro, uma vez que, se a procura pela qualificação no âmbito privado cresce, 
a empresa será beneficiada. Logo, a concepção educativa é alterada, aplicando-se um 
caráter mercadológico, que visa somente à empregabilidade. 
 
Palavras chave: Educação Profissional. Neoliberalismo. Empregabilidade. Marketing.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos, conforme o Anuário da Educação Básica 2016 (2016), ocorreu 
uma expansão da Educação Profissional com relação à oferta de cursos na rede privada. 
Os números nele descritos demonstram uma elevação considerável na procura dos 
cursos, em virtude do decorrente discurso que fortalece as exigências do mercado em 

                                                           
108 Artigo científico produzido sob orientação do Profº Dr. Francisco das Chagas Silva Souza.  
109 Licenciada em Pedagogia (UERN), especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional (FVJ) e 
especialista em Educação e Contemporaneidade (IFRN). E-mail: veronik_uern@hotmail.com. 
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requerer cada vez mais dos profissionais uma maior qualificação, com a finalidade de, 
em troca, obter-se a empregabilidade desejada. 

Assim, a Educação Profissional ofertada por meio de instituições privadas tem se 
fortalecido ao longo do tempo, devido ao crescimento da procura pela mão de obra 
qualificada. Utilizando um discurso voltado para a empregabilidade, essas empresas 
atraem cada vez mais pessoas e, por sua vez, recebem o retorno esperado, mediante a 
significativa efetivação de matrículas em seus cursos. 
 A partir do marketing que as empresas privadas empregam, o indivíduo é 
induzido a pensar que ele é o único responsável por sua escolaridade e, segundo a visão 
de Gentili (2005), passa a se transformar em um consumidor de conhecimentos, na 
finalidade de ser habilitado a concorrer a uma vaga de emprego no mercado de trabalho. 
Assim, a expansão dos cursos no setor privado é resultado da constante discussão 
imediatista pela qualificação. 

Dessa forma, perante a ideia de empregabilidade garantida, utilizada pelas 
empresas privadas, difunde-se que, se o indivíduo não for capacitado, ele ficará 
desempregado. Daí, então, surge o imediatismo na procura pelo curso desejado, de 
acordo com a profissão em que pretende ingressar, alinhado com a favorável 
disponibilidade da empresa privada em ofertar o curso. Essas empresas atuam de várias 
maneiras, para assegurar a oferta do curso o mais breve possível, uma vez que o que 
está em jogo é o lucro para os seus proprietários. 

Nosso objetivo, neste artigo, é analisar como as empresas privadas que ofertam 
cursos de Educação Profissional têm empregado o marketing com base no discurso da 
empregabilidade, para adquirir clientes, bem como os impactos causados na procura 
pelos cursos, visando obter a empregabilidade desejada.  
 Para alcançar esse objetivo, realizamos inicialmente pesquisas na internet com a 
finalidade de adquirirmos os dados que nos possibilitariam a análise do marketing das 
empresas para, então, tecer as discussões necessárias em torno do nosso objeto de 
estudo. 

Na internet, coletamos os folders utilizados pelas empresas privadas para a 
venda dos cursos. Detivemo-nos nas seguintes palavras para filtrar os resultados, sendo 
pesquisadas uma por vez: “campanha cursos técnicos”, “educação profissional”, 
“empresas de educação profissional”, “empresa [...] cursos técnicos”. Além disso, 
realizamos o acesso ao Facebook das empresas A, B, C, D e E110 para verificar os folders 
de divulgação dos seus cursos. Após a obtenção desse material, analisamos as frases 
apelativas neles presentes, articulando-as à literatura acadêmica sobre o tema do nosso 
estudo, com a finalidade de discutir os aspectos ideológicos contidos nesses folhetos 
que tornam a educação como mais um segmento mercadológico. Algumas obras foram 
fundamentais para essa análise: Bianchetti (2005), Frigotto e Ciavatta (2002), Pino 
(2001), Gentili (1996, 2005) e Kuenzer, (2002). 

Para tanto, o artigo está dividido em duas partes. A primeira apresenta como as 
empresas têm difundido o ideário da necessidade da mão de obra qualificada, visando 
ao seu próprio crescimento. Para isso, detivemo-nos na apresentação de uma pesquisa 
realizada com base nas estratégias de marketing empregadas pelas empresas privadas, 
seguindo o discurso da empregabilidade. Na segunda parte, inserimos reflexões que 

                                                           
110 Para selecionarmos as empresas a serem investigadas, utilizamos enquanto critério a abrangência 
nacional e local que elas possuem, e consequentemente, a sólida atuação destas no campo da Educação 
Profissional que se efetivou no decorrer dos anos, garantindo assim uma maior validade ao nosso estudo. 
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indagam acerca do discurso da empregabilidade disseminado pelas empresas privadas, 
a partir da realização de cursos rápidos, visando que o indivíduo os observe como uma 
oportunidade para a inserção no mercado de trabalho de forma mais prática. Todavia, 
procedemos a uma análise acerca dos vários fatores intervenientes que distorcem a 
ideologia da empregabilidade garantida. 

 
2 A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PRIVADA NO BRASIL – O MARKETING 
EMPRESARIAL 
 

No Brasil, tem sido comum a afirmação de que existem vagas de emprego para 
todos e estas não são ocupadas por falta de qualificação do trabalhador. Essa ideia 
constrói uma retórica centrada no próprio trabalhador pela sua não qualificação 
profissional, culpabilizando-o pelo seu desemprego. Dessa forma, Pino (2001) afirma 
que é ingênuo acreditar que é possível corrigir as distorções do mercado de trabalho em 
função da qualificação dos trabalhadores, pois isso gera um maior número de pessoas 
qualificadas e, por conseguinte, uma maior competitividade, de modo que, em um dado 
momento, devido à competição, as pessoas aceitarão qualquer emprego por qualquer 
salário.  

No marco da reestruturação neoliberal, a função da escola passa a ser selecionar 
para o emprego. Seu papel se volta para atender às exigências do mercado capitalista, 
ao invés de possibilitar ao indivíduo o acesso a uma educação que desenvolva, ao 
máximo, as suas potencialidades não somente como trabalhador, mas também como 
cidadão.  

Para favorecer a escolarização do trabalhador apenas produtivo, esse modelo de 
educação dissocia do processo elementos que provocam a formação de indivíduos 
atuantes politicamente na sociedade em que estão inseridos, uma vez que a 
racionalidade do sujeito é vista como desnecessária para quem deverá apenas ser um 
cumpridor de tarefas, haja vista que centrar-se na divisão técnica do trabalho garantirá 
a permanência do capital, tendo a fragmentação como base. Nesse aspecto: 

[...] o fundamento deste novo tipo de trabalho é a fragmentação, 
posto que, da manufatura à fábrica moderna, a divisão capitalista faz 
com que a atividade intelectual e material, o gozo e o trabalho, a 
produção e o consumo caibam a indivíduos distintos, tanto as relações 
sociais e produtivas como a escola, educam o trabalhador para esta 
divisão (KUENZER, 2002, p.79). 

 

Logo, as relações de produção provenientes da divisão entre o saber e o fazer 
desencadeiam alterações na organização do trabalho e, consequentemente, requerem 
uma nova roupagem ao homem, que se adapta conforme a demanda exigir, ou seja, é 
necessária a observação dos novos métodos de produção, mesmo que, para isso, seja 
preciso o desenvolvimento de novas competências.       
 Ainda de acordo com Kuenzer (2002), os trabalhadores, por sua vez, são 
caracterizados pela automação, a saber, pela ausência de mobilização de energias 
intelectuais e criativas no desempenho das tarefas, o que faz com que sejam impedidos 
de conhecer, na sua totalidade, o processo fruto da sua ação, partindo de uma intenção 
educativa ausente de qualquer elemento que contribua para a construção de um sujeito 
emancipado e visando à formação do cidadão meramente produtivo, devido a escola 
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ser um espaço característico da fragmentação entre teoria e práxis, elaborada a partir 
da cultura de uma determinada classe social, a saber, a partir da classe burguesa.  

Na verdade, romper com a fragmentação dualista das práticas educativas até 
aparenta ser utópico, dado que o neoliberalismo tem a oportunidade de apontar o 
sistema privado como sinônimo de qualidade no que se refere ao público que está 
marginalizado, “empurrando-os para os cursos de qualificação profissional, 
majoritariamente sob controle do capital privado, para o qual a educação torna-se o 
novo e mais lucrativo “nicho de mercado” (BATISTA, 2013, p. 208). Assim, a educação 
passa a ser um campo “fértil” para se investir, principalmente se for de acordo com os 
princípios neoliberais que apontam para a privatização como sinal de qualidade. 
Segundo Frigotto e Ciavatta (2002), os empresários finalmente teriam percebido o valor 
da educação.  

Oliveira (2003) cita que é perceptível um aumento da pressão dos setores 
empresariais para que a educação deixe de ser um direito público e passe a ser tratada 
como qualquer outro bem de consumo. Para tanto, as mais variadas estratégias são 
criadas a fim de acentuar a intervenção da iniciativa privada na educação e diminuir o 
papel do poder público cada vez mais, dando lugar a uma ideia de ineficiência do Estado. 
Para Oliveira e Almeida (2009, p. 160): 

 
A educação passa, assim, a ser uma mercadoria disponível para 
compra no mercado, visto que cada vez mais o Estado se isenta da 
responsabilidade que é de seu dever e a competição e a 
individualização entre os indivíduos tornam-se elementos cada vez 
mais comuns na atual sociedade. 
 

Transferir a responsabilidade do Estado de, como consta na LDB nº 9.394/96, 
proporcionar uma educação pública e de qualidade ao próprio trabalhador, 
incentivando-o a investir, com o seu próprio capital, na sua formação profissional 
evidencia a propagação de um ideal que induz os indivíduos a pensar ser esta a melhor 
alternativa quando a questão é estar “bem preparado” ou poder estar “mais visível” 
para o mercado de trabalho. 

Aproveitando esta concepção, os empresários, nesse sentido, são orientados 
pelos ideais do neoliberalismo, o qual tem como estratégia transferir a educação do 
âmbito público para o mercado, sob a justificativa da ineficiência do Estado para 
administrar a educação. Por consequência, o campo educacional fica restrito à condição 
de propriedade, que é valorizada pelo capital do indivíduo que, como proprietário, 
adquire a mercadoria da “educação”, pois lutou para conquistá-la e passa a consumi-la 
como cliente. 

Outro fator que justifique a efetivação de matrículas no setor privado, é o 
discurso neoliberal por meio do marketing instaurado na internet, na televisão, nos 
jornais, nas revistas e nos panfletos, o qual orienta o cliente a perceber as suas 
necessidades de consumo. E assim, até mesmo quem já possui alguma formação é 
convencido a ampliar as suas possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Para 
aqueles que não possuem nenhuma formação, o discurso é ainda mais apelativo, visto 
que, conforme Ecco (2011, p. 07): 

 
O sucesso na venda de um determinado produto relaciona-se à 
propaganda do mesmo, mediante a capacidade de persuadir as 
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pessoas para que consumam, adquiram satisfatoriamente. E a 
educação insere-se nesse modelo mercadológico, pois se 
comercializam cursos em todos os níveis. A esfera da cultura tem sido 
invadida pelo convencimento, mediante a adoção de estratégias 
equivalentes e aceitas sem fortes resistências. 

 
O ideal neoliberal passa, mais uma vez, a ser reafirmado por meio das empresas 

privadas que vendem seus cursos partindo das frases de efeito. Da mesma forma que 
agem no marketing do mercado em vários segmentos, essas frases de efeito atuam no 
inconsciente das pessoas, levando-as a internalizar que realmente precisam adquirir 
determinado produto, porém, disfarçadamente, induzem os indivíduos a atender aos 
interesses do mercado de trabalho.  

Considerando que o avanço nas matrículas em rede privada se dá em nível 
nacional, procuramos na internet algumas empresas privadas nacionais e local, que 
utilizam essas expressões como meio para atrair os novos alunos, ou seja, os novos 
clientes, pois à medida que as empresas investem na divulgação dos seus cursos, a 
tendência é o aumento significativo nas matrículas.  

Durante a realização da pesquisa na internet, coletamos os folders utilizados 
pelas empresas privadas para a venda dos cursos. As palavras para filtrar os resultados 
foram as seguintes, sendo pesquisadas uma por vez: “campanha cursos técnicos”, 
“educação profissional”, “empresas de educação profissional”, “empresa [...] cursos 
técnicos”. Também acessamos o Facebook dessas empresas que aqui denominamos de 
A, B, C, D e E. 

Com o advento das redes sociais, as empresas perceberam que poderiam se 
inserir nesse meio, passando uma imagem de modernização e, ao mesmo tempo, deter-
se em captar os novos alunos. Já com relação aos sites das empresas, eles são cruciais 
para manter a sobrevivência das instituições, uma vez que são uma espécie de venda da 
imagem da escola, garantindo uma maior visibilidade da instituição, seguindo a 
concepção de que “a propaganda é a alma do negócio”, no tocante à oferta da Educação 
Profissional no segmento privado. 

Assim, na organização dos sites, observamos inicialmente a página principal 
(home) contendo os folders dos cursos, valores da matrícula, mensalidades e formas de 
pagamento. O item denominado “institucional” traz o histórico, a missão e os locais de 
atuação da empresa. Na sequência, há a apresentação da infraestrutura, a partir de 
informações textuais e fotos das instalações físicas.  

Em seguida, está uma das partes mais trabalhadas, a saber, “Conheça nossos 
cursos”, na qual nem todas as empresas divulgam as respectivas matrizes curriculares. 
No entanto, o período de duração, os dias da semana e a carga horária dos cursos são 
demonstrados, enfatizando o perfil profissional que se espera que o aluno obtenha ao 
final do curso. O item “Fale conosco” é um espaço para tirar dúvidas, dar sugestões ou 
reclamações. As notícias apresentadas nos sites geralmente estão relacionadas à 
empresa, mantendo-a sempre como uma referência para a sociedade quando a questão 
é qualificação profissional. 

Apenas uma empresa pesquisada apresenta um sistema acadêmico integrado ao 
seu site, dispondo do portal do professor para lançamento de informações sobre a aula 
e relacionadas à vida acadêmica do aluno, bem como o portal do aluno para a consulta 
da sua situação acadêmica. Com relação ao item “Depoimentos”, duas empresas o 
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utilizam para o recebimento de mensagens de ex-alunos que conseguiram emprego, 
empregando-as como propaganda para os cursos. 

Os sites estão carregados por um marketing visual, assim como o Facebook, 
sendo estruturados de forma que o aluno faça sua pré-matrícula sem sair de casa, 
contendo todos os dados necessários para posteriormente se dar a efetivação da 
matrícula presencialmente, acompanhada de uma taxa a ser paga que, na maioria das 
vezes, é oferecida em caráter promocional, como também pode ser paga 
parceladamente, conforme simulação de pagamento das parcelas já disponibilizada 
nesse site. Portanto, quando se fala em valor ou preço, camufla-se o ato da compra de 
um serviço pela ideia da compra de um elo para a conquista da empregabilidade 
almejada, mesmo que, em alguns casos, os cursos ultrapassem o real valor que 
mereciam ser pagos. E, como o cliente precisa do produto, a saber, do curso, e as 
empresas precisam vender o seu produto, assim, estas abrem espaço para dialogar da 
melhor maneira para que os valores possam ser pagos de acordo com a realidade 
financeira do aluno. 
  Nessa perspectiva, há uma preocupação para que as pessoas possam conhecer 
as instalações físicas das escolas por meio de fotos e textos curtos minunciosamente 
descritivos. Nas fotos divulgadas, há a presença dos materiais didáticos e dos 
laboratórios em que são desenvolvidas as aulas práticas dos cursos, como peça chave 
para que o indivíduo não tenha dúvidas de que o seu treinamento para desempenhar a 
sua função como trabalhador futuramente seja realizado com êxito. Mas, como o cliente 
precisa se sentir bem tratado, o estacionamento, a recepção e a sala de estudos também 
são apresentados para que ele perceba que o seu investimento lhe proporciona o acesso 
ao mercado, mas também proporciona conforto durante esse processo. 

O perfil desejado para o egresso do curso também é exposto, como as suas áreas 
de atuação, na finalidade de prestar todos os esclarecimentos acerca do profissional 
qualificado, sem que ele necessite se deslocar para a escola a fim de conversar com um 
funcionário responsável por ceder as informações, o que também faz a empresa ganhar 
tempo para a concretização da venda do curso o mais rapidamente possível. 

Para não citar os nomes das empresas, denominá-las-emos seguindo uma 
sequência alfabética. 

A empresa “A” utiliza frases de efeito como: “Conquiste seu lugar no mercado de 
trabalho”; “Tenha a oportunidade de se qualificar”; “Aproveite nossos descontos”; 
“Aqui seu futuro é garantido”; “O mercado quer técnicos, você está preparado?” ; “Diga 
sim para os seus sonhos”; “Nós temos a direção certa para você”; “Acerte o alvo, venha 
para a nossa escola”; “Matricule-se no curso x e ganhe gratuitamente o curso y”; “Você 
pensa o futuro a nossa escola realiza com você” ou “Quem estuda aqui tem futuro 
garantido”. Assim, pauta-se em uma conceituação de que a necessidade do mercado 
por profissionais qualificados é emergente. Por isso, as pessoas não podem perder 
tempo e devem, o quanto antes, adquirir um curso na finalidade de se enquadrar às 
exigências do capitalismo. 

A referida escola privada transmite uma definição bem clara sobre ela, dizendo-
se focada na melhor capacitação e na profissionalização dos seus alunos. A mensagem 
que o seu marketing utiliza sugere que a sua definição de compromisso com a formação 
dos seus alunos visa exclusivamente educar o cidadão produtivo, ou seja, um indivíduo 
que é preparado tecnicamente para o trabalho e que irá dispor de conhecimentos que 
lhe permitam satisfazer às necessidades do capitalista no ato da geração de lucros. 
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Já a “B”, menos enfática no marketing, porém não o descartando, baseia-se em 
uma discussão da seguinte forma: “Tire os seus projetos do papel com os nossos cursos”; 
“Não importa o cenário, você precisa se preparar para ser o protagonista da sua 
história”; “O melhor ensino a distância do país”; “Um curso técnico muda a sua vida”; 
“Quer encontrar o seu lugar no mercado de trabalho?”; ou “Educação profissional 
mudando vidas”. 

Mesmo utilizando as mídias para atrair novos alunos, as estratégias de 
divulgação dos cursos deixam a desejar quando a questão é focar na atenção das 
pessoas. Por ser uma escola tradicional na área da educação profissional, observamos 
que esta acredita apenas no potencial da sua marca, aguardando os futuros alunos 
procurá-la em busca da realização das suas matrículas. A escola se considera como uma 
entidade que beneficia as classes menos favorecidas, mas, na sua essência, visa ao lucro 
capitalista ao desenvolver as suas ações voltadas para um projeto que favoreça o 
mercado em todos os seus segmentos.  

Uma terceira empresa, a “C”, da mesma forma que a B, também atuante no 
mercado educacional há décadas, vale-se dos termos “Mude o rumo da sua vida”; “Você 
cria o mundo”; “Investir no futuro custa menos do que você imagina”; “A escolha certa 
para o seu futuro”; “Seja o profissional que o mercado precisa”; “O curso certo para o 
emprego”; “O mercado reconhece a diferença”; “Para cada ano de estudo, os técnicos 
somam 14 % ao salário”; “Ou você faz de conta, ou faz “empresa  C”; “Vá direto ao topo” 
ou então “90% dos nossos alunos entra no mercado de trabalho. Seja um deles”. 

Utilizando uma linguagem objetiva, o leitor das propagandas cria esperanças ao 
ser induzido a perceber que só depende dele para conquistar um futuro de sucesso. 
Nessa leitura, o indivíduo passa a crer que um futuro de sucesso depende de conquistar 
a empregabilidade começando com a aquisição de um curso como ponte para esta 
realização. E assim, observa a educação como uma oportunidade lucrativa. Vale 
salientar a porcentagem descrita na última frase, que reforça a discussão de Oliveira 
(2003) de que nem todos alcançarão a empregabilidade, mesmo dispondo da formação 
exigida pelo mercado. Entretanto, o cliente desconsidera o risco de, após o término do 
curso, estar entre os 10% apresentados na estatística citada. 

No que diz respeito à empresa “D”, esta emprega as seguintes concepções nas 
suas campanhas: “A educação é o caminho mais rápido para conseguir o primeiro 
emprego”; “A vida traça caminhos com a empresa “D”; “Você segue rumo às suas 
conquistas”; “A importância do curso técnico no mercado de trabalho”; “Inscreva-se 
sem precisar fazer prova”; “Quem faz empresa “D” faz a diferença” e “A qualidade de 
ensino e conforto que você merece”.  

Diferentemente das demais, a escola demonstra dados e fotos de ex-alunos que 
conquistaram espaço no mercado, reforçando a ideia equivocada de que, para obter um 
emprego, basta se qualificar. Na sua missão, encontra-se o intuito de proporcionar a 
formação de profissionais para o exercício de atividades produtivas como cidadão, 
objetivando sua autorrealização. Portanto, visivelmente, observa-se a alienação do 
sujeito em virtude de se tornar mais uma peça inerente à máquina, mas que é levado a 
pensar o cumprimento da sua técnica como intermédio para a realização, ponto de vista 
que é defendido pelos industriais, com a finalidade de conduzir o trabalhador a, 
pensando estar realizado, desempenhar sua ação com êxito para, então, gerar lucro 
para o seu empregador. 
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A empresa “E”, além das frases apelativas, tais como “Procurando sua tão 
sonhada vaga de emprego?; “Seja um profissional completo e conquiste o mercado de 
trabalho”; “A melhor estrutura com o menor preço”; “Não perca esta oportunidade”; 
“Conquiste o mercado e a sua independência financeira”; “Todos os cursos 
reconhecidos”; “Você tem pouco tempo para estudar? Faça como os alunos da turma 
X”; “Venha fazer parte deste grupo”; “O caminho para o seu sonho está aqui, não perca 
essa oportunidade”; “Corre que ainda dá tempo” e “Saiba que o mercado procura os 
profissionais que nós formamos! ”, usa fotos de alunos em aula, imagens ilustrativas de 
alunos sorrindo, expressando satisfação e fotos ilustrativas de profissionais já atuando 
na área das profissões em que a escola oferece seus cursos, para dar a entender que 
quem ingressa nesses cursos tem a oportunidade de também ingressar no mercado. 
          A escola apresenta-se como uma opção na busca pela qualificação profissional, em 
meio à expansão do mercado de trabalho e ao avanço das novas tecnologias. Nas 
entrelinhas, a instituição percebe essa expansão como uma oportunidade lucrativa, 
visto que, nesse cenário, os interesses empresariais aproveitam para utilizar a educação 
com uma finalidade mercadológica. 

Ao realizar uma busca acerca da “Educação Profissional”, visualizamos pessoas 
felizes no trabalho, tendo em mãos instrumentos do ofício, tais como pastas, bolsas, 
computadores, cadernos, carteiras de trabalho, entre outros, variando conforme a 
profissão apresentada nas imagens. 

Quanto aos alunos, estes aparecem nas mais diversas situações de aprendizagem 
no âmbito dos seus cursos, demonstrando afinidade com os futuros materiais de 
trabalho, bem como com o professor, sempre sendo um profissional disposto a orientar 
os discentes e disponível para auxiliá-los quando preciso. Dessa maneira, o intuito é 
fazer com que se tenha uma visão completa das consequências da qualificação, 
associada à felicidade plena tanto no período da qualificação, quanto após o ingresso 
no mercado de trabalho, livre de conflitos ou fatores contrários às expectativas. 

De acordo com Oliveira (2003), propaga-se a concepção de que as chances de se 
obter um emprego serão aumentadas pelo fato de as pessoas disporem de um capital 
cultural maior ou de uma melhor qualificação. Todavia, mascara-se a realidade da 
economia brasileira, que, mesmo sendo adepta das reformas neoliberais, não garante a 
geração de novos postos de trabalho por não atribuir a valorização necessária à 
economia local, quando busca, prioritariamente, o capital internacional e a redução dos 
gastos. 

Logo, os futuros alunos, ou seja, clientes, passam literalmente a comprar os 
cursos, entre outros, na obsessão de vencer na vida, a qual se consolida como uma das 
principais “doenças da sociedade moderna” (RIBEIRO, 2000, p.20). Partindo desse 
pressuposto, a seguir, conduziremos discussões que analisam as bases que sustentam o 
ideal de empregabilidade reafirmado pelas empresas privadas, imersas no discurso 
capitalista.  

 
3 O DIÁLOGO DA EMPRESA PRIVADA PARA UMA SUPOSTA GARANTIA DE 
EMPREGABILIDADE: ALGUMAS REFLEXÕES 
 

 No decorrer deste trabalho, discutimos acerca das estratégias de marketing que 
as empresas privadas A, B, C, D e E empregam a fim de captar alunos para o ingresso em 
cursos com vistas a alcançar rapidamente a empregabilidade almejada. 
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Nesse aspecto, optar por cursos rápidos na finalidade de obter o seu espaço no 
mercado de trabalho em um tempo mais curto e, financeiramente, mais satisfatório 
pelos baixos custos a serem pagos em troca da qualificação adquirida, exprime a relação 
entre escolaridade e renda, que traduz a teoria do capital humano, considerando que, 
quanto maior for o grau de escolaridade, maior será a possibilidade de renda e, como 
consequência, aumentarão as chances de desenvolvimento econômico de uma nação.  

Sendo orientado pela teoria do capital humano, o indivíduo cria a perspectiva de 
que, ao investir na sua qualificação profissional, o acesso a bens materiais, maiores 
salários e o conforto social será possível. De acordo com Bianchetti (2005, p. 28), a teoria 
do capital humano:                    

[...] a educação é o principal capital humano enquanto produtora de 
capacidade de trabalho, potenciadora do fator trabalho. Nesse 
sentido, é um investimento como qualquer outro. Sua visão 
utilitarista, enfatiza a motivação dos comportamentos humanos na 
busca permanente da utilidade individual. Para tanto, a tendência 
natural do homem é a busca de sua própria felicidade, gerando um 
equilíbrio dentro da sociedade e um aumento do bem estar de todos. 
 

 Vislumbrar um futuro promissor no mercado de trabalho passa a ser sinônimo 
da teoria do capital humano, visto que, a partir da produção da capacidade de trabalho, 
as chances de se obter a empregabilidade, consequentemente, serão aumentadas.  
 Estudos divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 
novembro de 2016, demonstram que as pessoas com uma maior escolaridade têm 
encontrado dificuldades para conseguir emprego (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016). Os dados revelam uma realidade nunca esperada, 
uma vez que a lógica seria a qualificação seguida da inserção no mercado. Logo, muitas 
pessoas estão concluindo os cursos sem a mesma perspectiva com a qual iniciaram os 
estudos. 

Para as pessoas que buscam sua qualificação, a empregabilidade precisa ocorrer 
a curto prazo, desconsiderando todas as variáveis e riscos existentes nesse processo. 
Por empregabilidade, entende Oliveira (2003) como não apenas a capacidade de se 
obter um emprego, mas, sobretudo, de se manter em um mercado de trabalho em 
constante mutação.    Diante dessa realidade, como consequência da competitividade, 
o capitalista se favorece, empregando profissionais por menores salários e benefícios, 
mesmo que estes sejam os mais qualificados. Isso revela a crise do trabalho assalariado, 
pois, com a extrema precarização do trabalho, aumentam-se as ofertas no setor 
informal, não sobrando alternativas para aqueles que possuem formação adequada 
para ocupar os postos de trabalho no setor formal, os quais ingressaram na 
informalidade, mesmo percebendo a existência da competitividade neste campo. 
             E foi em função da competitividade que, na década de 1980, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) criou o conceito da economia competitiva. Assim, o 
documento Competitividade industrial enfatiza a formação profissional, que é preciso 
adotar um “modelo pedagógico e de conteúdos de treinamento que estejam adequados 
às novas exigências de aumento da competitividade, a níveis internacionais, e melhoria 
da qualidade do setor produtivo” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 1988, p. 
24).  

A competitividade estabelece novos rumos considerados como paradigma a ser 
observado pedagogicamente. Mesmo diante da instabilidade decorrente do mercado 
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de trabalho, sugere trazer empregabilidade total, pautada na construção de uma 
sociedade incoerentemente democrática e competitiva. Porém, sabe-se que uma das 
consequências da acumulação flexível, também compreendida como economia 
competitiva, são as alterações nas formas de contratação de mão de obra. 

 

Em virtude de este modelo diminuir a necessidade de trabalhadores 
estáveis, utiliza, cada vez mais, trabalhadores temporários ou serviços 
terceirizados, inibindo o potencial crescimento das organizações 
sindicais. Estimulando a competição no setor produtivo, esta nova 
forma de organizar a produção acentua muito mais a divisão, a disputa 
e o individualismo entre os trabalhadores do que, propriamente, a 
possibilidade de estratégias coletivas de lutas contra o capital 
(OLIVEIRA, 2003, p. 14). 
 

Nesse contexto da sociedade, para que as pessoas possam atuar 
competitivamente no mercado de trabalho, que, em sua essência, é extremamente 
seletivo e restrito, a escola privada tem a função de trabalhar as habilidades necessárias 
para que estas adquiram sucesso nessa jornada, possibilitando o acesso aos futuros 
empregos.  

 
Enfatizando a relação entre os indivíduos pautarem-se por ações 
competitivas e individualistas, considera-se a escola como mais um 
elemento sujeito às regras do mercado, atribuindo-lhe a capacidade 
de produzir mudanças nas condições de miserabilidade e de exclusão 
nas quais vive a grande maioria da população brasileira. E 
representando-se assim, como uma alavanca de competitividade 
industrial e equalizadora das diversidades sociais, relega o plano 
secundário a luta desenvolvida pelos setores populares em prol da 
escolarização, como um elemento fundante da constituição de 
indivíduos politicamente atuantes na vida da nação (OLIVEIRA, 2003, 
p. 19). 
 

Com relação à competitividade no mercado educacional, que, por sua vez, incita 
também a um discurso para a competitividade no mercado de trabalho, esta é 
justificada por Gentili (1996) ao se referir à mcdonaldização da escola, de forma que, 
assim como as pessoas precisam comer hambúrgueres porque o trabalho (e, claro, a 
mídia) o exige, também precisam educar-se porque o conhecimento se transformou na 
chave de acesso à nova Sociedade do Saber. Dessa forma, o autor, ao empregar a 
metáfora mcdonaldização da escola, evidencia que, da mesma forma que as pessoas 
precisam comer hambúrgueres nos fast foods, que, por sinal, são procurados devido à 
praticidade no seu preparo, estão buscando pelos cursos rápidos para que essa 
praticidade lhes forneça empregabilidade. 

Dessa maneira, o ensino técnico se aproxima mais de um modelo de treinamento 
que de uma educação técnica mais abrangente. Por outro lado, a formação profissional 
não pode ser reduzida a uma questão técnica, por ser a transformação de questões 
políticas e sociais em questões técnicas uma das ideias centrais do pensamento 
neoliberal. Para Pino (2001), tudo isso altera o mundo do trabalho. Muda-se a forma de 
como nos relacionamos para trabalhar. Traz influências para o trabalhador e para a 
trabalhadora, inclusive para a sua qualificação e a sua educação profissional. 
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Fica evidente que suprir as necessidades de qualificação para o mercado de 
trabalho impede o exercício de uma prática que colabore para a formação de um sujeito 
crítico, que seja capaz de transformar a realidade em que está inserido, sendo pleno, 
social e político.  

Isso se contrapõe ao que a LDB, em seu artigo 39, defende: “a educação 
profissional deve conduzir o cidadão ao permanente desenvolvimento de aptidões para 
a vida produtiva, intimamente integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, 
à ciência e à tecnologia” (BRASIL, 1996), demandando discussões voltadas para o 
entendimento da construção do novo perfil do trabalhador exigido pela sociedade do 
capital, que vem se delineando com o passar do tempo, haja vista que, se a sociedade 
muda, os interesses capitalistas também mudam, influenciando nos paradigmas 
educacionais. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As empresas privadas buscam a sua expansão no campo da Educação Profissional 
na perspectiva de disseminar a garantia da empregabilidade por meio da aquisição de 
cursos que, em sua maioria, são realizados em um período abreviado, o que, segundo 
Gentili (1996), se caracteriza como a mcdonaldização da escola, fazendo uma analogia 
entre a rapidez no preparo dos fast foods e a rapidez com que os cursos rápidos 
procuram fornecer empregabilidade.  
 Existe toda uma preparação no discurso dessas empresas para que o indivíduo 
crie expectativas de ter um emprego. Basta, segundo elas, investir na sua qualificação, 
caso as pessoas desejem ter um futuro promissor no mercado. Contudo, o aumento na 
procura pelos cursos revela, como consequência, não só o crescimento da 
competitividade, mas também o fato de que nem sempre haverá lugar para todos no 
mercado de trabalho, haja vista que a elevação de profissionais qualificados não 
influencia na criação de novos postos de trabalho, pois a geração de emprego não 
depende somente da existência de mão de obra qualificada, mas sim, entre outros, de 
uma economia favorável, que permita que isso ocorra. 
 Por trás do discurso da empregabilidade ora discutido, estão os interesses 
empresariais. Apresentando os cursos como um investimento a ser feito como qualquer 
outro bem de consumo, os capitalistas observam o campo educacional como uma 
oportunidade de geração de lucro, uma vez que, se a procura pela qualificação no 
âmbito privado cresce, a empresa será beneficiada.                                                                                                                                       

As reflexões tecidas em torno do estudo ora realizado nos mostram o campo 
educacional dominado pelos interesses do capital em ambos os aspectos, de modo que, 
de um lado, encontra-se a empresa privada, à procura de clientes para gerar 
lucratividade e consequentemente, para a sua manutenção no mercado e, do outro 
lado, o indivíduo que, ao internalizar o discurso da empregabilidade, observa a educação 
como uma oportunidade lucrativa, unicamente na pretensão de obter renda. 

Nesse sentido, perceber a necessidade pela qualificação profissional para além 
dos conhecimentos que fundamentarão o processo de produção no trabalho significa 
romper com os ideais alienantes que a elite determina à classe trabalhadora, o que 
demanda ainda a urgência por uma percepção da formação integral de um indivíduo 
politicamente emancipado, com vistas a contrapor-se à educação somente para a 
empregabilidade. 
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A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS MÚSICOS NA ATUALIDADE ARTICULADA À 
FORMAÇÃO OMNILATERAL NOS CONTEXTOS DA EPT 

 
Caio Talmag Nóbrega111 

Giann Mendes Ribeiro112 
 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo fomentar uma reflexão acerca do panorama 
geral vigente nos espaços de formação profissional em música da atualidade brasileira, 
buscando enfatizar as características existentes nos âmbitos formativos de diferentes 
espaços, bem como as condições atuais existentes no campo de trabalho da área. Os 
paralelos teóricos com os debates atuais na área da Educação Profissional e Técnica 
(EPT) que trazem como parâmetro crítico a busca da rearticulação entre trabalho e 
educação para uma formação humana integral ou omnilateral serve de base para uma 
contextualização, problematização e revisão literária adequadas à área específica da 
formação profissional em música. Através das considerações expostas no texto foi 
possível a detecção de problemas que, apesar de apreendidos em um recorte específico 
da área de música, encontram ressonância nas problematizações gerais da academia no 
que diz respeito à educação profissional e tecnológica. 
 
Palavras chave: educação profissional, formação omnilateral, formação em música 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

As discussões levantadas atualmente no campo da Educação Profissional e 
Tecnológica vêm suscitando, por muitas vezes, termos, conceitos, e ideais que apesar 
de apreendidos em contextos cronológica e culturalmente deslocados da 
contemporaneidade, permanecem ainda pertinentes nas discussões da esfera 
acadêmica, dentre outras razões, por ainda estarem socialmente condizentes com a 
realidade, guardadas as proporções. 

A demanda da sociedade por uma mão de obra de empregabilidade imediata 
tem sido, ao longo dos séculos, realidade à qual o ser humano não encontra condições 
de evitar. Por um outro lado, os questionamentos que outrora colocaram em pauta as 
lutas de classe e suas relações com o trabalho, bem como a educação como uma 
instituição vinculada àquele e cuja volatilidade dependeria de interesses sociais 
específicos, ressurge nas discussões acadêmicas, e parecem objetivar algum tipo de 
reforma no universo do trabalho que venha a interferir positivamente nas condições 
históricas dos trabalhadores.  

De fato, a transferência do conhecimento produzido nas esferas acadêmicas para 
a práxis é uma medida que reflete as colocações de Frigotto (2009, p. 168), baseando-
se em Marx (1986), quando aquele nos lembra que “(...)não é a consciência, a teoria, e 
a linguagem que criam a realidade, mas elas são produzidas dentro e a partir de uma 
realidade histórica, sendo e tornando-se, porém, elas mesmas parte desta realidade”. 

Frigotto (2009) nos chama a atenção para a urgência de vincular os debates 
escolásticos à práxis e à realidade histórica, visando a interferir efetivamente nas 
condições materiais do mundo do trabalho. O autor frisa o cuidado que se deve ter para 
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que os debates jamais se limitem somente aos ambientes acadêmicos. Tal 
antagonização entre teorias e práticas relacionadas à compreensão e eventual 
modificação do mundo trabalhista, como debatida em A polissemia da categoria 
trabalho e a batalha das ideias nas sociedades de classe, de Frigotto (2009), se 
assemelham em algum grau ao já tão debatido dualismo histórico detectado na história 
do trabalho e da educação. 

Saviani (2007) nos lembra que, desde tempos antigos da civilização ocidental, o 
trabalho e a educação possuem intima relação, e estão condicionados por questões 
sociais. Na Grécia antiga, a Paidéia, destinada aos homens livres, constrastaria com a 
Duléia, destinada aos escravos. A primeira se traduzirá em educação para formar o 
cidadão “perfeito”, guiada por instruções de Ginástica, História, Retórica, Música. A 
Duléia, por sua vez, consistirá na educação para o trabalho, e tratar-se-á de uma 
educação adquirida na própria experiência prática do trabalho. 

Ainda se baseando nos recortes de Saviani sobre esta reflexão, teremos que este 
modelo sofrerá mudanças pontuais à medida em que a história avança, todavia, 
conservará o caráter dual entre formação propedêutica e formação para o trabalho, a 
primeira sendo de propriedade intelectual das elites e que visará à formação de 
dirigentes, a última sendo relegada às massas trabalhadoras menos abastadas e que 
servirá para habilitar cidadãos ao mundo do trabalho. 

Em síntese, o acesso à ciência, à cultura, e às artes parece ter sido negado às 
massas trabalhadoras desde tempos remotos de nossa civilização ocidental. Para elas 
restaram as condições de subalternidade, e o preparo para um trabalho mecânico, 
repetitivo, braçal e alienante. 

Após o surgimento da indústria e ascenção do capitalismo acompanhados pela 
escola leiga, laica e universal, nota-se uma potencialização deste modelo dualista a nível 
mundial, acentuando e complexificando ainda mais as questões de classes, e finalmente 
suscitando discussões sobre um projeto de superação da milenar condição subalterna 
de homens e mulheres trabalhadores. 

Muitas ideias e conceitos marxistas interferirão neste ínterim a partir do século 
XIX com o objetivo político de refletir sobre alternativas para uma formação humana 
que contemple uma série de fatores para além da própria questão “trabalho”. Diante de 
um determinado recorte dessas ideias nos depararemos com o complexo conceito da 
formação omnilateral, de cujo ideário extrairemos o pensamento do “trabalho como 
princípio educativo” para embasar a linha de argumentação, frisando que esta forma de 
trabalho tem como norte oferecer um contraponto ao “trabalho alienado” já tão 
sedimentado nas relações sociais, políticas, e laborais.  

 
Apenas enfocando o trabalho na sua particularidade histórica, nas 
mediações específicas que lhe dão forma e sentido no tempo e no 
espaço, podemos apreendê-lo ou apreender o mundo do trabalho na 
sua historicidade, seja como atividade criadora, que anima e enobrece 
o homem, ou como atividade histórica que pode ser aviltante, penosa 
ou que aliena o ser humano de si mesmo, dos outros e dos produtos 
de seu trabalho na forma mercadoria (Marx, 1980, p. 79 e ss.). 
 

Ciavatta (2005) considera que a partir da distinção explicitada nos escritos de 
Marx citados acima pode-se depreender a compreensão e significado do trabalho como 
princípio educativo. Vemos que o trabalho transformador e construtivo parece garantir 



273 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

ao trabalhador o acesso e fruição ao próprio produto de seu labor, ao passo que o 
trabalho alienado o priva de tal para além de colocá-lo em situações “aviltantes”, o 
distanciando de uma formação humana ampla. A autora vai além ao trazer a discussão 
para um recorte do nosso país na contemporaneidade ao afirmar que: 

 
Este sentido transcendente da educação como capacidade de 
conhecer e de atuar, de transformar e de ressignificar a realidade, 
pode estar oculto na negativa secular da educação do povo na 
sociedade brasileira, sempre escamoteada, por um meio ou outro, na 
sua universalização. E pode estar no dualismo alimentado de diversas 
formas, inclusive na segmentação dos currículos, separando a 
formação geral da formação profissional, cerceando a formação 
integrada do conhecimento que embasa a técnica e as tecnologias, 
sedimentando uma política curricular equivocada do ponto de vista da 
educação omnilateral (CIAVATTA, 2005, p. 9). 
 

A situação denunciada por Ciavatta finalmente parece trazer o cerne dos grandes 
debates e problematizações levantados por estudiosos da Educação Profissional e 
Técnica no Brasil dos dias de hoje. 

Em um país de dimensões continentais com demandas de trabalho 
extremamente diversificadas realmente se fazem necessários os debates, teorias e 
soluções propostas pelos acadêmicos, porém, como bem já fora explicitado neste artigo, 
é também necessário o cuidado para que estes mesmos debates, teorias e soluções não 
se limitem ao escolástico, e se possível, que se traduzam em iniciativas que interfiram 
positivamente na práxis da qualificação técnica e formação humana de milhões de 
trabalhadores.  

A “formação integrada” é ideia que, de certa forma, bebe das fontes marxistas 
ao propor uma formação cultural, geral, e humana, aliada a uma formação específica, 
técnica, e profissional. 

 
2 SOBRE MÚSICA  
 

Afunilando o pensamento em direção à área da Música, percebemos que muito 
do discurso geral sobre a situação da educação profissional pode vir a se encaixar nos 
problemas que afligem o âmbito profissional e formativo da música. Nos ambientes de 
capacitação profissional a inquietação acerca da continuidade da formação do 
profissional da Música aponta para a importância de uma instrução que contemple os 
aspectos do trabalho, ciência, e cultura, bases da formação omnilateral. 

Reiteramos, aqui, que existe de fato uma expectativa de concretização da 
educação que se aproxime mais da “integralidade” no sentido omnilateral da palavra, e 
isto pode ser percebido desde Lima (2000) quando esta analisa de forma extremamente 
otimista as promessas, previsões e projeções sobre a educação profissional de música 
ante a LDB n° 9.394/96, passando por Nascimento (2003), segundo a qual “a questão da 
preparação profissional não pode mais ser pensada a partir da simples transmissão de 
conhecimentos e do adestramento para formas de trabalho estáticas” e que os 
programas educacionais estariam valorizando  nos trabalhadores a capacidade criativa, 
os valores estéticos, a sensibilidade, a ética, a valorização da subjetividade e dos afetos, 
até chegarmos em Maltauro (2016), que debruça-se sobre questões inerentes ao 
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funcionamento do currículo integrado nas escolas, explicitando, em termos gerais, que 
(...)”o currículo integrado vai além dos interesses de mercado, possibilitando que o 
aluno tenha acesso aos conhecimentos científicos e culturais ao mesmo tempo em que 
realiza sua formação profissional.” Quanto à parte que diz respeito às artes e à música, 
Maltauro completa a linha de raciocínio argumentando que: 

 
Dentro do roll do que é chamado de núcleo comum está incluída, entre 
outras, a disciplina de artes ou artes/música, o que nos leva a crer que 
o ensino técnico integrado ao ensino médio compreende a 
importância da formação integral do aluno, dando-lhe subsídios para 
atuar no mundo do trabalho, mas também para ir além, buscando 
ampliação dos conhecimentos acadêmicos, dando-lhe condições de 
continuar seus estudos em cursos de graduação e pós-graduação 
(MALTAURO, 2016, p. 407). 
 

Não obstante, a situação encontrada em boa parte dos ambientes de formação 
profissional em música é bem diferente do almejado, e isto fica explicitado na fala de 
Espiridião (2002) quando ela nos lembra que os conservatórios estão em “descompasso 
com as transformações sociais, culturais, e tecnológicas”. 

A colocação da autora, em princípio, pode nos parecer extremamente pontual 
uma vez que esta restringe sua análise somente aos conservatórios de Música. 
Entretanto a situação se agrava à medida em que prosseguimos com leituras na área e 
concluímos que mesmo os cursos de nível técnico não estão livres de problemas 
semelhantes ou mesmo mais graves, como visto em Penna (2007), Pimentel (2011), e 
Costa (2013). Nota-se que a denúncia específica sobre os conservatórios apresentada 
pela autora, enfim, parece permear a realidade intelectual e laboral da Música de uma 
forma ampla. Mas, afinal, do que se tratará o “descompasso com as transformações 
sociais, culturais, e tecnológicas”?  

A redução do mercado em potencial para egressos dos cursos de música, a 
predominância de métodos tradicionais voltados para a arte erudita europeia em 
detrimento das artes eruditas e populares nacionais, a discrepância entre as 
expectativas dos alunos e a formação oferecida pelos cursos, o desconhecimento dos 
objetivos dos cursos por parte dos alunos, o desbalanceamento entre uma formação 
que habilite apenas para o trabalho e uma formação que possibilite ao egresso dar 
continuidade aos seus estudos são apenas alguns dos problemas que atingem os 
espaços profissionalizantes de música. 

Costa (2013), em síntese, diz que “Convive-se com o desconhecimento das 
intenções dos alunos em formação e com a desconexão frente às possibilidades de 
inserção laboral, crivada por forte reestruturação produtiva no trabalho formal em 
música”. Maltauro detalha um pouco mais as problemáticas inerentes entre a formação 
única e especificamente para o trabalho e a formação que possibilitaria ao egresso dar 
continuidade de ordem intelectual e crítica ao seu trabalho: 

 
Nesse sentido, vale ressaltar as críticas comumente apontadas ao 
ensino técnico como sendo direcionado somente para a formação de 
mão-de-obra, porém é necessário reconhecer que formar jovens para 
o mundo do trabalho é uma necessidade da sociedade atual e destacar 
que a formação oferecida nos cursos técnicos integrados ao ensino 
médio, atualmente, vai além de conhecimentos específicos da parte 
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técnica e, que, é possível formar, de modo integrado, pessoas 
capacitadas para o mundo do trabalho, mas também críticos, 
reflexivos e transformadores da sociedade em que vivem (MALTAURO, 
2016). 
 

 Os anseios e queixas de Costa e Maltauro adentram, sutilmente, em questões 
mais profundas que apenas o apontamento dos sintomas de uma mazela geral. As 
colocações sobre “reestruturação produtiva no trabalho formal”, e “necessidades da 
sociedade atual” parecem detalhar um panorama o qual a formação técnica em música 
não tem conseguido acompanhar, ficando esta, então, relegada a uma constante 
“desmodernização”.  

As mudanças estruturais do trabalho e as demandas da sociedade são pontos de 
grande dinamismo no mundo contemporâneo e exigem um trabalhador (neste recorte, 
um trabalhador artista) criativo e preparado para lidar com situações de extrema 
imprevisibilidade como verfica-se em Nascimento (2003) e Costa (2012).   

Estas considerações aqui postas começam a esboçar, dentre muitas questões, 
talvez uma das principais envolvidas no “descompasso” geral da formação em música: 
o currículo. Trazendo novamente as considerações de Espiridião a fim de complementar 
a argumentação em curso, teremos que: 

 
Os modelos de construção do conhecimento, as concepções 
curriculares e as práticas pedagógicas refletem o paradigma da 
pedagogia tradicional (...) No âmbito da educação musical realizada 
nos Conservatórios, observamos que o pensamento de uma educação 
tecnicista é predominante. Ao aluno compete adquirir as habilidades 
necessárias para a execução instrumental em detrimento de uma 
educação musical que contemple o indivíduo como um ser atuante, 
reflexivo, sensível e criativo (...) Neste sentido, os currículos dos cursos 
de música dessas instituições priorizam a prática instrumental. Os 
conhecimentos estão compartimentados em disciplinas organizadas 
de modo linear, sequencial, estanques e fragmentadas, dissociadas da 
contemporaneidade musical e descontextualizadas (ESPERIDIÃO, 
2002). 
 

Aqui podemos perceber o quão pertinentes são as colocações de Ciavatta (2005) 
sobre o currículo na EPT, e como as mesmas considerações se aplicam a situações 
análogas nos ambientes de formação profissional em música, quando ela nos diz que “A 
lógica multidisciplinar, sobre a qual, historicamente, se baseou o currículo escolar, foi 
condenada como uma lógica de fragmentação do saber”. 

A fragmentação do saber e a descontextualização do aprendizado realmente são 
sintomas que, possivelmente, muitos acadêmicos tendem a atribuir a um problema 
maior, que é o núcleo curricular falho. É interessante observar que, não satisfeitos, estes 
mesmos teóricos, buscam analisar o panorama que há por trás das designações 
curriculares, e explicitam que, não por acaso, a construção curricular continua deveras 
ligada a interesses sociais específicos, e apesar de este fenômeno ser para nós 
perfeitamente teorizável e compreensível ante os conflitos de classe no plano 
intelectual e material, trata-se de um resquício histórico negativo, e que atrapalha o 
avanço da implementação e do resgate de uma efetiva formação integral do homem. 
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Maltauro (2016) considera que a tomada de consciência da situação política do 
currículo é de ordem básica para uma compreensão adequada das disputas políticas que 
regem a educação, e esta noção já deve estar sendo trabalhada pelo menos no âmbito 
da academia, pois argumenta que “A respeito da relação Música-Currículo-Educação, o 
que vem sendo discutido como temática educacional é justamente a desconstrução do 
currículo como um ponto absoluto, inocente, neutro e livre do interesse social”. 

Maltauro nos esclarece que o currículo realmente faz parte de uma construção 
social, e, baseando-se em Lopes (2004), dirá que é “um artefato sociocultural de embate 
entre sujeitos, concepções de conhecimento, formas de entender e construir o mundo”. 

A desconstrução do currículo como ponto absoluto e neutro do interesse social 
já aparenta, por si só, ser um ponto de partida de suma importância no processo de 
alteração da realidade laboral, porém tais considerações preferencialmente não devem 
permanecer apenas no campo das ideias e da filosofia, inertes e longe de uma luta 
material comprometida com a emancipação dos cidadãos e com o trabalho como 
princípio educativo.  

A reformulação curricular propriamente dita, por sua vez, é um processo de 
extrema complexidade que abarcará, em primeiro lugar, também a reformulação de 
relações políticas e sociais vigentes na sociedade, e, em segundo lugar, uma análise e 
(des)construção minuciosas das partes específicas e técnicas de cada currículo a 
depender da área do conhecimento em questão. 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste artigo não foram abordadas as questões, estratégias e soluções 
desenvolvidas atualmente no campo da música que visem a uma reformulação 
curricular e que fomentem, propositalmente ou não, os caminhos para uma implantação 
efetiva da formação omnilateral, haja vista a complexidade técnica envolvida no 
assunto.  

O aporte filosófico, político e social na educação profissional e tecnológica foram 
o foco deste trabalho, e esta reflexão foi traçada a partir de bases remotas das relações 
trabalho-educação permeadas por ideais marxistas que ainda se reciclam nas discussões 
sobre o labor na contemporaneidade.  

A discussão e revisão de literatura sobre a pertinência dessas bases nas questões 
dos ambientes formativos em música da atualidade estiveram presentes no 
desenvolvimento desse texto, e a partir disso pudemos explicitar as expectativas, 
projeções e “garantias” de uma perspectiva de emancipação dos sujeitos perante as 
mudanças no mundo do trabalho e as novas exigências formativas.  

Tais projeções se mostram alavancadas por situações as mais abstratas como a 
consciência e urgência por parte das massas trabalhadoras em pertencer de forma mais 
ampla à sociedade em que vivem, passando pelas análises de cenários de precariedade 
humana e intelectual denunciados pelas esferas acadêmicas, e chegando até mesmo em 
garantias de base legal no tocante à reformulação das conjunturas educacionais. 

Avançando na argumentação, percebemos que a expectativa, por mais que 
garantida por dispositivos legais, nem sempre se materializará da forma adequada, e 
neste ínterim detectamos, mais uma vez o interesse social incrustado em todo o aparato 
da educação, refletido em estruturas curriculares que, no geral e no campo específico 
da música, vem gerando profundas mazelas na formação dos profissionais, e 
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perpetuando as condições de um trabalho que pode, de fato, vir a ser tido como 
alienado. 

Frigotto (2002), guiando-se por Marx, nos lembra que este (...)”destaca uma 
dupla centralidade do trabalho quando concebido como valor de uso: criador e 
mantenedor da vida humana em suas múltiplas e históricas necessidades e, como 
decorrência dessa compreensão, princípio educativo”.  

Nesse contexto, a “fragmentação do saber”, como citada por Ciavatta (2005) no 
texto, tem de fato sido condenada como um modelo tirano de reprodução da educação 
e do trabalho alienado. Por quê produzir, como produzir, e para quem produzir são as 
indagações básicas que precisam surgir antes de uma tomada de consciência completa 
da secular dominação e alienação de milhões de trabalhadores. A emancipação e a 
formação integral ou omnilateral são questões de sobrevivência, como já dizia Marx:  

 
O trabalho, como criador de valores de uso, como trabalho útil, é 
indispensável à existência do homem – quaisquer que sejam as formas 
de sociedade – é necessidade natural e eterna de efetivar o 
intercambio material entre o homem e a natureza, e, portanto, de 
manter a vida humana (MARX, 1982, p. 50). 
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RESUMO: Para entender as políticas de educação profissional voltadas às pessoas com 
deficiência no Brasil, torna-se imprescindível uma passagem pela história do processo 
de planejamento do Estado Brasileiro. Essa percepção nos conduz objetivamente a 
refletir sobre as questões que norteiam o curso e a efetividade dessas políticas no país. 
Na impossibilidade de fazermos esse percurso para cada uma das políticas, nessa 
pesquisa de natureza bibliográfica e documental, traçamos o percurso histórico e 
contextual das políticas direcionadas às pessoas com deficiência no país, observando os 
marcos legais que as regulamentam no período compreendido de 1994 a 2015, de 
maneira histórico-crítica. Nesse se observa que acordos internacionais firmados pelo 
Brasil influenciaram legislações e políticas que foram instituídas para garantir que as 
pessoas com deficiência tivessem acesso à educação profissional. O período de 1994 a 
2015 pode ser compreendido como um período de sucessivas conquistas para as 
pessoas com deficiência. Este demarcador do recorte temporal tem início com a 
Convenção de Salamanca e vai até a promulgação da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência). Nesse período, o Brasil torna-se signatário de acordos 
internacionais e sendo assim, de uma gama de obrigações que passam a ser 
parcialmente resolvidas via preceitos legais que são formulados com o intuito de 
atender a esses acordos. Na seara da educação profissional é percebida a fomentação 
do paradigma da inclusão e apesar dos avanços políticos esses encontram constantes 
barreiras para sua efetivação, posto que não vem acompanhados de financiamento, 
nem de uma política de implantação efetiva e eficaz para que possamos perceber a 
garantia desse direito na realidade brasileira. 
 

Palavras-chave: Direito à Educação Profissional; Estado Brasileiro; Políticas 
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1. INTRODUÇÃO 

                                                           
113 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte- IFRN. Campus Natal Central, 

julikellyf@hotmail.com 
114 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte- IFRN. Campus Natal Central, 

josanilda.mafra@gmail.com 
115 Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte- PPGEP/ IFRN, Campus 

Natal Central,Orientadora das mestrandas supracitadas, leninasilva@hotmail.com 
 

mailto:julikellyf@hotmail.com
mailto:josanilda.mafra@gmail.com
mailto:leninasilva@hotmail.com


280 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Para entendermos o contexto em que se encontra a educação profissional para 
pessoas com deficiência no Brasil, faz-se necessário recorremos à história e a trajetória 
que paulatinamente foi se constituindo ao longo dos anos no planejamento do Estado 
Brasileiro. 

É mister informar que na tentativa frustrada de não estigmatizar as pessoas com 
deficiência, co/existem várias formas de referência a essas pessoas, tais como: pessoas 
especiais, pessoas com deficiência ou ainda portador de necessidades especiais, dentre 
inúmeros outros termos. Em virtude disso se faz necessário esclarecer que o termo 
educação inclusiva, utilizado ao longo desse artigo, refere-se à inclusão das pessoas com 
deficiência nos processos educacionais. Esse termo se ampara na categoria deficiência 
como uma premissa socialmente erigida mediante um padrão de anormalidade 
constituída e aceita por uma sociedade. Ainda, considera-se deficiência toda perda ou 
anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 
incapacidade para o desempenho de determinada atividade, dentro do padrão 
considerado normal para o ser humano (BRASIL, 1989). Com isso, no presente estudo, 
educação especial e educação inclusiva são definidas como modalidades de ensino e 
forma de inclusão que se caracterizam por um conjunto de recursos e serviços 
educacionais especializados, organizados para apoiar, suplementar e, em alguns casos, 
substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação profissional 
(formal) dos educandos que apresentem necessidades educacionais especiais e 
deficiência (MAZZOTA, 2011, p. 11). 

O percurso da educação proporcionada às pessoas com deficiência teve início no 
Brasil dentro de uma perspectiva assistencialista. Essa influenciada por experiências de 
sucesso de outros países, como Estados Unidos, Inglaterra e França em meados do 
século XIX. De acordo com Mazzota (2011), durante quase um século, as iniciativas 
oficiais eram vistas como particulares e isoladas e refletiam o interesse de alguns 
educadores pelo atendimento educacional dos portadores de deficiência, como eram 
denominados na época. 

Essas atitudes constituíram o preâmbulo de uma trajetória de lutas, de entraves 
e conquistas, sempre em defesa da cidadania e exercício do direito à educação e ao 
trabalho das pessoas com deficiência.  
  O período de 1994 a 2015 pode ser compreendido como um período de 
sucessivas conquistas para as pessoas com deficiência. Este demarcador do recorte 
temporal tem início com a Convenção de Salamanca e vai até a promulgação da Lei nº 
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), considerada um marco legal de 
garantia de direitos fundamentais. 
  Nesse período, o Brasil torna-se signatário de acordos internacionais e sendo 
assim, de uma gama de obrigações que passam a ser parcialmente resolvidas via 
preceitos legais. Esses são formulados com o intuito de atender a esses acordos, 
sobretudo, no campo da educação e do trabalho, onde essas concepções refletem-se no 
desenvolvimento de estratégias que procuram alcançar uma genuína igualdade de 
oportunidades (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 18), por meio de políticas 
públicas. 
  Nos meses de setembro, outubro e novembro do ano de dois mil e dezessete 
(2017) foram utilizados como locus de pesquisa sites oficiais do Estado brasileiro, 
conforme serão referenciados, em busca dos marcos legais citados em fontes 
bibliográficas de autoria de pesquisadores como Mazzota (2011), Almeida e Teixeira 
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(2011), Cury (2005) e Mantoan (1998), entre outros. Esses autores discutem 
planejamento e políticas educacionais para pessoas com deficiência no Estado Brasileiro 
e trazem de maneira histórico-crítica o Estado como regulamentador de suas políticas, 
apresentando como fonte de análise, marcos legais que consideram importantes à 
reflexão sobre essas políticas. Esse levantamento nos permitiu organizar os dados que 
constam no Quadro 1, para em seguida, analisá-los. 
  Assim, diante da impossibilidade de fazermos um percurso para cada uma das 
políticas encontradas nos marcos legais do Estado Brasileiro, que permitiram o acesso 
ao direito à educação profissional das pessoas com deficiência, nesse trabalho, cuja 
pesquisa é de natureza bibliográfica e documental, de maneira histórico-crítica, 
traçamos o percurso histórico e contextual das políticas direcionadas às pessoas com 
deficiência no Brasil no período de 1994 a 2015. Temos, por essa razão, como objetivo 
refletir sobre as questões que norteiam o curso e a efetividade das políticas públicas 
educacionais direcionadas às pessoas com deficiência, instituídas para garantir, em meio 
ao planejamento estatal brasileiro, direitos fundamentais a essas pessoas. 

 
2. TRAJETÓRIAS DO DIREITO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA NOS MARCOS LEGAIS DO BRASIL DE 1994 A 2015 

  As Declarações de Salamanca (1994) e Copenhague (1995) trouxeram à agenda 
política do Estado Brasileiro a formulação de leis e normas para atender os acordos 
internacionais firmados pelo país em relação às pessoas com deficiência. No Quadro 1, 
apresentamos os marcos legais que se vinculam às pessoas com deficiência e que a essas 
se dirigem de forma direta ou indireta instituídos após as Declarações 
supramencionadas. 

QUADRO 01: Marcos legais vinculados às pessoas com deficiência no Brasil (1994-
2015) 

 

ANO AÇÃO/PROVIDÊNCIA RELAÇÃO COM A PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 

1996 Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional  

Art.59 preconiza que os sistemas de 
ensino devem assegurar aos alunos 
especiais currículo, métodos, recursos 
e organização específicos para 
atender às suas necessidades; 
assegura a terminalidade específica 
àqueles que não atingiram o nível 
exigido para a conclusão do ensino 
fundamental em virtude de suas 
deficiências; e assegura a aceleração 
de estudos aos superdotados para 
conclusão do programa escolar. 

1999  Decreto nº 3.298 regulamenta a Lei nº 
7.853/89. 

Dispõe sobre a Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência. Define a educação 
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especial como uma modalidade 
transversal a todos os níveis e 
modalidades de ensino, enfatizando a 
atuação complementar da educação 
especial ao ensino regular 

2001 Lei 10.216/2001 Conquista oriunda do movimento 
Antimanicomial. Determinou o 
fechamento progressivo dos hospitais 
psiquiátricos e a instalação de serviços 
substitutivos para quem dele 
precisasse (como Centro de Atenção 
Psicossocial- CAPS, Residências 
Terapêuticas, etc.) 

2001 Resolução CNE/CEB nº 2/2001,  Dista que os sistemas de ensino 
devem matricular todos os alunos, 
cabendo às escolas organizarem o 
atendimento aos educandos com 
necessidades educacionais especiais, 
assegurando as condições necessárias 
para uma educação de qualidade para 
todos. 

2001 Lei de nº 10.172/2001 - Plano Nacional 
de Educação (PNE) 2001-2010 

Destaca que “o grande avanço que a 
década da educação deveria produzir 
seria a construção de uma escola 
inclusiva que garanta o atendimento à 
diversidade humana.” Em sua 
Dimensão 8 discorre sobre a Educação 
Especial 

2002 Resolução CNE/CO nº 1/2002  Estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica, 
define que as instituições de ensino 
devem prever, em sua organização 
curricular, formação docente voltada 
para a atenção à diversidade e que 
contemple conhecimentos sobre as 
especificidades dos alunos com 
necessidades educacionais especiais. 

2002 Lei nº 10.436/2002  Reconhece a Língua Brasileira de 
Sinais-Libras 

2002 Portaria de nº 2.678/2002 do MEC  Aprovam diretrizes e normas para o 
uso e ensino, a produção e a difusão 
do sistema Braille em todas as 
modalidades de ensino, 
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compreendendo o projeto da Grafia 
Braille para a Língua Portuguesa e a 
recomendação para o seu uso em todo 
o território Nacional. 

2004 Decreto nº 5.296/2004 regulamenta as 
Leis nº 10.048/00 e 10.098/00. 

Estabelecendo normas e critérios para 
a promoção da acessibilidade às 
pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida 

2005 Decreto nº 5.626/2005 regulamenta a 
Lei nº 10.436/2002  

Inclusão das Libras como disciplina 
curricular. 

2007 Decreto nº 6.094/2007 implementa o 
Plano do Desenvolvimento da Educação- 
PDE  

Estabelecendo as diretrizes do 
Compromisso Todos pela Educação, 
que garantem o acesso e permanência 
do ensino regular e o atendimento às 
necessidades educacionais especiais 
dos alunos, fortalecendo seu ingresso 
nas escolas públicas. 

2008 Decreto nº 6.571 de 17/09/2008  Dispõe sobre o atendimento 
educacional especializado, 
regulamenta o parágrafo único do art. 
60 da Lei nº 9.394 

2009 Resolução nº 4 de 2/10/2009   Estabelece as Diretrizes Operacionais 
para o atendimento educacional 
especializado na Educação Básica, 
modalidade Educação Especial. 

2009 Portaria 1246 de 2011 altera Portaria 

1.061 de 10 de novembro de 2009  

Prêmio a Experiências Educacionais 

Inclusivas 

2011 Decreto Nº 7.611/2011 Programa Escola 
Acessível, Programa de Implantação de 
Salas de Recursos Multiprofissionais, 
Programa de Formação Continuada de 
Professores em Educação Especial 

Dispõe sobre a educação especial, o 
atendimento educacional 
especializado e dá outras 
providências 
 

2011 Lei nº 12.513/2011  Acesso ao ensino técnico e ao 
emprego 
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2012 Resolução nº 12, de 08 de junho de 
2012- Transportes Escolar Acessível 

Tem como objetivo responder a uma 
das principais demandas da 
população: a falta de transporte 
acessível, que muitas vezes impede a 
freqüência dos estudantes com 
deficiência à escola. A ação prioriza 
municípios com maior número de 
beneficiários do Benefício de 
Prestação Continuada – BPC em idade 
escolar obrigatória e que estão fora da 
escola. Os veículos adquiridos 
transportam estudantes para as aulas 
e para o Atendimento Educacional 
Especializado, rural ou urbano 

2013 Lei nº 12.816/2013 Trata da bolsa-
formação do PRONATEC 
 
 

Oferece bolsas de estudo e pesquisa; 
dispõe sobre o apoio da União às 
redes públicas de educação básica e 
estimula a articulação entre a política 
de educação profissional e tecnológica 
e as políticas de geração de trabalho, 
emprego e renda. 

2013  Lei nº 12. 852 de 5 de Agosto de 2013.  
Institui o Estatuto da Juventude e dispõe 
sobre os direitos dos jovens, os 
princípios e diretrizes das políticas 
públicas de juventude e o Sistema 
Nacional de Juventude - SINAJUVE. 

Dirigida aos adolescentes com idade 
entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos 
aplica-se a Lei no 8.069, de 13 de julho 
de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e, excepcionalmente, 
este Estatuto, quando não conflitar 
com as normas de proteção integral 
do adolescente. Na seção II dispõe dos 
direitos referentes a educação 
inclusiva. 

2014 Lei 13.005 de 25 de Junho de 2014. 
Aprova o Plano Nacional de Educação 
(PNE) e dá outras providências.  

Em sua Meta 4 orienta a Educação 
Inclusiva 
e na sua Meta 10 e 11 a Educação 
Profissional 

2015 Portaria n o 817, de 13 de agosto de 
2015  

Trata da bolsa-formação do 
PRONATEC 

2015 Lei 13. 146/2015 – Estatuto da Pessoa 
com Deficiência 

Propõe-se a assegurar e promover, em 
condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades 
fundamentais para pessoa com 
deficiência, visando à inclusão social e 
a garantir o pleno exercício da 
cidadania. 

Fonte: Elaboração das Autoras. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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  Como podemos observar no Quadro 1, o Brasil é um país que possui uma gama 
de leis, decretos, portarias entre outros instrumentos legais que regulamentam as 
políticas para as pessoas com deficiência. No entanto, não existe fiscalização e/ou 
monitoramento quanto a sua efetivação (MANICA; CALIMAN, 2015).  

 Assim, podemos compreender que não é pela inexistência de dispositivos legais 
no Brasil, que são descumpridos os direitos já conquistados pela população com 
deficiência, tendo em vista a existência de portarias ministeriais, leis federais, 
estaduais e municipais que se vinculam aos direitos dos deficientes, o que legalmente 
demonstra que o país tem cumprido os acordos firmados nas convenções 
internacionais. Todavia, esses direitos ainda são objetos de conflito na realidade 
brasileira.  
   Isso nos leva a entender que dispositivos legais constantemente se 
materializam na tentativa de sobrepujar as barreiras diariamente enfrentadas pelas 
pessoas com deficiência e que apesar de parecerem leis inócuas que não se efetivam, 
fazem-se necessárias, mas, carecem de análise crítica para entendermos, sobretudo, 
sua representatividade significativa sob a óptica das políticas públicas para essas 
pessoas que necessitam além dos aparatos legais a garantia do acesso e da 
permanência de forma articulada com suas condições materiais de existência. 

Nesse sentido, podemos dizer que apesar de já se debater sobre políticas para 
pessoas com deficiência antes mesmo da Convenção de Salamanca em 1994, a 
Declaração resultante dessa, é considerada um dos principais documentos mundiais que 
visam à inclusão social, bem como a Declaração de Copenhague (1995). Ao lado dessas, 
a Convenção de Direitos da Criança (1988) e a Declaração sobre Educação para Todos, 
de 1990. Estas se articulam às tendências mundiais que consolidaram a educação 
inclusiva na pauta das agendas políticas internacionais, cuja origem tem sido atribuída 
aos movimentos de direitos humanos.  

A Declaração de Salamanca (1994) é também considerada inovadora, por 
proporcionar a colocação da educação especial dentro da perspectiva de “educação 
para todos”, que havia sido firmada em 1990, quando se passou a discutir as práticas de 
garantia da inclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais e a efetivação 
de seus direitos em sociedades que cada vez mais não podiam prescindir de 
conhecimentos formais.   
  Essa Convenção tem, assim, permeado inúmeras discussões sobre temáticas que 
envolvem as pessoas com deficiência, e embora, a passos lentos, a fomentação de leis 
e decretos que institucionalizaram o acesso aos direitos dessas pessoas, sobretudo na 
educação profissional ainda não se materializou na prática. Para Manfredi (2002), isso 
pode ser notado através dos programas e ações implementados pelo Estado Brasileiro 
de modo precário e sem controle estatal pela falta de monitoramento e avaliação 
desses, o que demanda a compreensão de sua vinculação ao modelo capitalista de 
condução contraditória de suas políticas. 
 

A declaração em comento influenciou para que no mesmo ano 
no Brasil, fosse publicada a Política Nacional de Educação 
Especial orientando o processo de integração instrucional, com 
o acesso as classes comuns do ensino regular àqueles que 
possuíssem condições de acompanhar e desenvolver as 
atividades curriculares programadas do ensino comum, no 
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mesmo ritmo que os alunos ditos normais (MANFREDI, 2002, p. 
19). 
 

  Isso permitiu que em 1996 fosse instituído esse acesso na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, conforme exposto no Quadro 1. 
  Uma vez falando de acesso, o Código Nacional de Defesa do Portador de 
Necessidade Especial (BRASIL, 1999) defende em seu Art. 5º, que a acessibilidade deve 
existir integrando essas pessoas de tal modo que os mesmos não se sintam diferentes. 
O que aponta à necessidade de mudanças e adaptações que vão além do estrutural e de 
responsabilidade de nossos governantes, mas, sobretudo uma mudança de paradigma, 
posto que a responsabilidade também seja nossa.  
  Em 1999, a Convenção de Guatemala, assumida, no Brasil pelo Decreto nº 
3.956/2001, influenciou para que no governo de Fernando Henrique (1995-2002), fosse 
instituído o Decreto nº 3.076, de 01de junho de 1999, com a criação do Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE). Esse é um órgão 
superior de deliberação criado no âmbito do Ministério da Justiça. Este tem como 
objetivo aprovar o plano anual da Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência (CORDE) e também acompanhar a execução dos projetos da 
administração pública responsáveis pela Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência (JANNUZZI, 2012). 

Em 2001, o Conselho Nacional de Educação (CNE) promulgou a Resolução que 
funda as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. O 
documento normaliza os artigos existentes na LDB vigente. Sobre a definição de quem 
seriam os sujeitos beneficiados pelas Políticas de Educação Especial, a Resolução 
CNE/CEB nº 2/2001 usou o termo: “alunos com necessidades especiais”, caracterizando-
os como sendo aqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem, “com ou sem 
correlações orgânicas“. Assim, abriu o foco de atenção para uma diversidade de pessoas 
fora das características de atuação da Educação Especial do país (GARCIA e MICHELS, 
2011). A mencionada Resolução quando instituiu a garantia de atendimento educacional 
a todos aqueles que apresentem “necessidades educacionais especiais” na Educação 
Básica, perpassando todas as modalidades e etapas. Assim, essa norma traz uma 
abrangência à Educação Básica por englobar a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 
e o Médio. 

Ainda em 2001, através da Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, foi aprovado 
o Plano Nacional de Educação o qual na sua Dimensão 8, trata da Educação Especial, a 
referenciando de acordo com a Resolução CNE/CEB/2/2001, conforme Quadro 1. Esse 
atende o que preceitua a Constituição Federal de 1988 em relação às pessoas com 
deficiência na rede regular de ensino. Todavia, o Plano Nacional de Educação 
subseqüente instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de Junho de 2014, trata na Meta 4 da 
Educação voltada às Pessoas com Deficiência, além de incluí-las novamente na Meta 10 
e 11 que tratam da Educação Profissional, estabelecendo estratégias para acesso, 
inclusão e permanência dessas pessoas para que recebam formação necessária e de 
qualidade como as ditas normais, preconizando o direito de todos à educação.  

No governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), a política de 
educação especial recebeu novos contornos entre eles a nova redefinição do público 
alvo da educação especial. Em 2008, foi publicado o documento norteador da Política 
Nacional de Educação Especial/Perspectiva Inclusiva, o qual altera a definição da 
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população a ser atendida pela política de educação especial. Contudo, a mudança não 
alterou a definição: “alunos com necessidades especiais” e a nova proposta entende que 
somente os alunos que apresentem deficiências, altas habilidades/superdotação e 
transtornos globais do desenvolvimento passarão a ser atendidos pela Política Nacional 
Educação Especial (BRASIL, 2008). Essa definição de Educação Especial propõe novas 
alterações no funcionamento escolar e novas propostas pedagógicas. O papel de apoiar 
os serviços educacionais comuns trouxe, assim, a possibilidade de incluir um apoio 
pedagógico especializado na sala regular.  

Endossando o paradigma da inclusão, em 2008 o Decreto nº 6.571, de setembro 
de 2008, dispõe acerca do atendimento de apoio especializado e regula o parágrafo 
único do artigo 60, da Lei nº 9.394/96, e normaliza o Decreto nº 6.253/2007 instituindo 
o atendimento educacional especializado nas escolas regulares e filantrópicas de ensino. 
A partir da validade do referido Decreto, a educação especializada passa a receber da 
União apoio técnico e financeiro, seguindo o que preconiza a lei, visando à ampliação e 
a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. 

Em 2011, no governo da presidenta Dilma Rousseff ocorreram novas 
providências, que foram tomadas por meio do Decreto nº 7.611/2011. O qual traz 
modificações referentes à Educação Especial e ao Atendimento Especializado. Esse 
revoga o Decreto de nº 6.751/2008, no entanto, mantém o mesmo público alvo 
proposto pela política de educação especial. A partir deste, os recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB), passaram a ser distribuídos também para as instituições 
confessionais, filantrópicas e comunitárias sem fins lucrativos que ofertam 
atendimentos exclusivamente para educação especial. 

Em 2012, a implementação do Programa Incluir - Acessibilidade na educação 
Superior, voltado para as Instituições Federais de Educação Superior (IFES), 
desenvolvido através da parceria entre a Secretaria de Educação Superior SESu/MEC e 
a Secretaria de Educação Continuada Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(Secadi/MEC) amplia a política de acessibilidade. 

 Com o intuito de balizar os direitos já adquiridos e defendidos através dos 
preceitos legais apresentados no Quadro 1, em 2015, foi sancionada a Lei de nº 13.146, 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência). Essa propõe assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais para pessoa com deficiência, visando à 
inclusão social e a garantia do pleno exercício da cidadania. Essa veio atender os 
movimentos neo/constitucionais atuais e busca regular e acabar com os abstrativismo 
das inúmeras leis já existentes. Trata-se de concretizar de maneira normativa a proteção 
integral às pessoas com deficiência. Embora, possa parecer estranho, já existia e em 
pleno vigor outro diploma legislativo que se assemelha aos assuntos tratados no 
Estatuto em comento, a Lei nº 7.853/1989, essa que não foi revogada pela atual Lei, 
coexiste sem nenhuma interferência interpretativa a desfavor. De acordo com Januzzi 
(2012), as duas leis devem ser interpretadas em conjunto e caso haja um conflito 
aparente entre elas, deve ser atendida aquela que melhor proteja o deficiente. 

O Brasil tem ratificado diversos tratados internacionais que distam sobre os 
Direitos Humanos dentre eles merece destaque a Declaração de Salamanca (1994) e a 
Declaração de Copenhague (1995), como já discutimos. Essas dentre outros inúmeros 
dispositivos de garantias asseguram à inclusão e o exercício da cidadania também 
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mencionado na Lei nº 13.146/2015. Com isso, se a intenção do legislador foi atuar como 
guardião do seu povo, trazendo à tona o aspecto protetivo, face aos diversos tratados, 
no plano interno, também, há obrigação de se adequar aos princípios constitucionais, 
se destacando a dignidade da pessoa humana deficiente, principalmente, o princípio da 
igualdade no enfoque do plano material, ou seja, igualdade na prática. Esse se faz 
necessário uma vez entendido que não fora plenamente contemplado pela Constituição 
Federal de 1988, nem tampouco, por todos os outros diplomas legislativos vigentes até 
então.  

Todavia, nos apoiamos nas prerrogativas constitucionais, nas quais podemos 
compreender que, as políticas públicas inclusivas devem estar pautadas nos conceitos 
de igualdade e de universalização, buscando a redução das desigualdades sociais (CURY, 
2005).  

De acordo com autores como Mazzotta (2011) e Jannuzzi (2012), no âmbito 
político e social existe um débito do Estado e de nossa sociedade com o atendimento às 
pessoas com necessidades de inclusão em todos os aspectos da vida social, política e 
econômica: seja por deficiência, altas habilidades e falta de condições sociais de 
existência. Sabemos também que essas pessoas, desde o início das primeiras 
organizações sociais, eram discriminadas, segregadas e confinadas em instituições. A Lei 
13. 146/2015 é sancionada em meio a debates após 15 anos de tramitação e mais de 
1500 encontros entre audiências públicas, seminários, consultas públicas, conferências 
nacionais e regionais ampliando os direitos para mais de 45 milhões de brasileiros que 
tem deficiência. Mas, a sanção presidencial não encerra apenas a trajetória de um 
projeto de lei, inicia uma nova caminhada de um projeto de vida de pessoas quase 
invisíveis, que até então, eram esquecidas pela diversidade de sua própria história.  

Podemos dizer, ainda, que o mesmo compreende uma nova forma de perceber o 
ser humano em sua força e fragilidade, uma nova forma de interpretar que a diversidade 
é um traço que não pode ser usado para separar as pessoas, mas uni-las, num 
sentimento de identidade e pertencimento (Estatuto da Pessoa com Deficiência) 
(BRASIL, 2015, p.11). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reconhecidamente, tivemos avanços na elaboração e publicação de leis e 
decretos que norteiam o acesso aos direitos das pessoas com deficiência, conforme foi 
mostrado no levantamento histórico. Entretanto, fazer com que essas políticas públicas 
sejam de fato efetivadas ainda requer inúmeras incitações e uma delas compreende 
transformar o pensamento socialmente construído em torno da pessoa com deficiência, 
visto que, o movimento da inclusão deve ter como princípio a finalidade de que as 
pessoas devem ser respeitadas e inseridas socialmente, independente de suas 
características individuais.  

Observamos que, nas sociedades fundadas no modo de produção capitalista este 
processo não é realizado em sua plenitude em virtude da desigualdade estrutural do 
próprio sistema e das contradições que permeiam os discursos e as práticas de vida e 
medram as ações do Estado.  

Constatamos também que nas sociedades geridas pelo capitalismo não apenas 
as pessoas com deficiência são excluídas, mas também todas aquelas que são 
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pauperizados na sociedade ou que não se encontram inseridas no mercado de trabalho, 
ou ainda as que necessitam da assistência do Estado. 

 A Lei nº 13.146, em 6 de julho de 2015 tem robustez legal como garantia dos 
direitos das pessoas com deficiência, contudo, muitos ainda são os entraves 
encontrados pelos mesmos para fazer valer seus direitos. Sendo ainda necessário 
recorrer a instâncias jurídicas para o alcance e o acesso a direitos legalmente previstos. 
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