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RESUMO  

ROBERTO, Enzo Basílio. Humanização, interdisciplinaridade e pesquisa: em busca 

de uma alternativa qualitativa para a formação do estudante do Ensino médio 

integrado ao técnico. 160 fls. Tese (Doutorado em Educação) Universidade Nove de 

Julho, São Paulo, 2014. 

 

Este trabalho objetiva analisar a concepção antropológica de ensino médio 

integrado ao técnico (EMIT) a partir do decreto nº 5.154/04 e traçar um caminho 

possível de formação humana cidadã e emancipadora. O primeiro capítulo delineou 

teoricamente os parâmetros governamentais para o ensino médio em seus 

princípios gerais e como a proposta para a educação profissional tecnológica se 

apresenta na nova configuração. O segundo capítulo verificou a contribuição de 

vários pesquisadores sobre o EMIT, discussão principalmente centrada em unidades 

específicas da rede de educação profissional e tecnológica. No terceiro capítulo 

estabelecemos as categorias teóricas através da compreensão pedagógica e 

antropológica de formação humana através dos conceitos de interdisciplinaridade e 

a pesquisa, construção do conhecimento e ética, pensamento complexo, cidadania e 

a relação educação e trabalho. No quarto capítulo dialogamos com os projetos 

políticos pedagógicos e outros documentos do Instituto Federal de São Paulo que 

serviram de referência empírica. Assim, procuramos apresentar a EPT para o Ensino 

médio como a alternativa a ser buscada para uma formação humana sustentável, 

não nos modelos já tentados da LDB nº 5.692/71, e sem a determinação do mercado 

de trabalho, mas como diálogo com os arranjos produtivos locais e visando a 

emancipação e formação do sujeito. 

 

 

Palavras-chave: Ensino Médio, Educação Profissional e Tecnológica, Ensino médio 

integrado ao técnico, Interdisciplinaridade, Pesquisa, Formação 

Humana, Educação emancipadora. 
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RESUMEN  

ROBERTO, Enzo Basílio. La humanización, la interdisciplinariedad y la 

investigación: en busca de una alternativa cualitativa para la formación del 

estudiante de enseñanza media integrada al técnico. 160 hojas. Tesis (doctorado en 

educación) Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2014. 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la concepción antropológica de la 

escuela media integrada al técnico (EMIT) a partir del decreto nº 5.154/04 y trazar 

una posible ruta de formación humana y ciudadana emancipatoria. El primer capítulo 

ha esbozado teóricamente los parámetros gubernamentales para la escuela de 

enseñanza media en sus principios generales, y cómo la propuesta para la 

educación profesional tecnológica se presenta en la nueva configuración. El 

segundo capítulo ha tenido la contribución de varios investigadores sobre la EMIT, y 

el debate se centró principalmente en unidades específicas de la red de centros de 

educación profesional y tecnológica. En el tercer capítulo se exponen las categorías 

teóricas a través del la comprensión antropológica y pedagógica de la formación 

humana por medio de los conceptos de la interdisciplinariedad y de la investigación, 

la construcción del saber y de la ética, del pensamiento complejo, de la ciudadanía y 

la relación entre la educación y el trabajo. En el cuarto capítulo dialogamos con los 

proyectos políticos pedagógicos y otros documentos del Instituto Federal de São 

Paulo, que sirvieron como referencia empírica. Por lo tanto, presentamos la EPT 

para la enseñanza media como la alternativa para una formación humana sostenible, 

no en los modelos ya experimentados de la LDB nº 5.692/71, sin la determinación 

del mercado de trabajo, sino como un diálogo con los arreglos productivos locales y 

buscando la emancipación y la formación del sujeto.  

 

Palabras-clave: Enseñanza Media, educación profesional y tecnológica, enseñanza 

media integrada al técnico, interdisciplinaridad, investigación, formación 

humana, educación emancipadora. 
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ABSTRACT  

ROBERTO, Enzo Basílio. Humanization, interdisciplinarity and research: searching a 

qualitative alternative for training students of secondary Education integrated to the 

technician. 160 p. Thesis (Doctorate in Education) Universidade Nove de Julho, São 

Paulo, 2014. 

 

This work aims at analyzing the concept of anthropology of middle school integrated 

to the technician one (EMIT) which has its basis on the decree no. 5154/04 and 

outlining a possible path of a civic human education and emancipation. The first 

chapter outlined theoretically the governmental parameters to the middle school in its 

general principles and how the proposal for technology professional education 

presents itself in the new configuration. The second chapter examined the 

contribution of several researchers about the EMIT assay, discussion mainly focused 

on specific units of the network of vocational and technological education. In the third 

chapter we set out the theoretical categories through the pedagogical and 

anthropological understanding of human formation by means of the concepts of 

interdisciplinarity and research, knowledge and ethics construction, complex thinking, 

citizenship and the relationship between education and work. In the fourth chapter we 

dealt with the pedagogical political projects and other documents of the Federal 

Institute of Sao Paulo that served as empirical reference. Thus, we present the EPT 

for the middle School as the alternative to be sought for a sustainable human 

formation, not in the models already tried by the LDB no. 5692/71, and without the 

determination of the labor market, but as a dialogue with the local productive 

arrangements and aiming at the emancipation and subject formation. 

 

Keywords: Middle School, Vocational and Technological Education, secondary 

Education integrated to the technician, Interdisciplinarity, Research, 

Human Formation, emancipatory Education. 
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INTRODUÇÃO 

O mês de junho de 2013 presenciou uma série de manifestações populares 

espalhadas pelo Brasil. Os manifestantes se reuniram em torno, inicialmente, de um 

movimento social organizado (Movimento Passe Livre - MPL) que protestava contra 

o aumento da passagem de ônibus em São Paulo e se espalhou por outras cidades. 

Observamos na mídia e nas redes sociais diversas manifestações1 dos mais 

diferentes segmentos sociais. Algumas em apoio ao movimento e outras, 

aproveitando o efervescer, incluiu outras pautas políticas. Esse fenômeno insere-se 

em um contexto global de manifestações populares sempre presente na história das 

nações, mas que está em expansão nos últimos anos e graças às tecnologias da 

informação que mobilizam pessoas no mundo inteiro. O estopim foi o transporte 

público, contudo questões como educação, segurança e saúde pública estão 

presentes nos discursos e pautas das reivindicações sociais apresentadas pelos 

manifestantes.  

No caso específico da cidade de São Paulo, o paço municipal foi ocupado por 

um partido que, historicamente, se originou em classe social com interesses 

antagônicos a classe social representada pelo partido que ocupa o governo 

estadual, tradicionalmente classificados progressistas e conservadores, 

respectivamente, mas unidos circunstancialmente pelo efervescer do momento 

histórico. O mesmo acontece com os participantes dos protestos. Ainda que unidos 

momentaneamente em torno de uma reivindicação comum, os manifestantes 

também representam classes diferenciadas e se unem ao protesto com perspectivas 

diferentes e, como é normal, com graus de consciência e engajamento distintivos. 

A história demonstra que, dentro da reivindicação mais legítima, sempre houve 

estas diferenças, como exemplo podemos citar a revolução francesa, na qual a 

população se insurgiu reivindicando direitos de cidadania e melhores condições 

materiais de vida, aglutinando diversos segmentos sociais com interesses diferentes 

                                                           
1 Como exemplo, confira as notícias e os posts de leitores veiculadas em  

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/nao-temos-como-controlar-diz-integrante-do-movimento-
passe-livre,ab3ad85f6683f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html 
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que, após derrubar a monarquia francesa, os grupos se dividiram e ocorreu o 

episódio histórico denominado de “anos do terror”, convergindo mais tarde na 

assunção de Napoleão ao governo francês. Assim como no exemplo citado, a 

contestação originada pelo MPL, que movimentou a população de várias regiões, é 

socialmente legítima e expressa o descontentamento popular com relação às ações 

de seus representantes no governo. As lideranças do MPL, que ocuparam os 

lugares na mídia como porta voz do movimento, eram estudantes universitários e 

catalisou, além dos próprios universitários, os anseios populares de vários 

segmentos sociais. Face o momento histórico, as reflexões de responsabilidade 

social e formação para a cidadania apresentam-se como urgentes e necessárias 

para responder ao novo cenário mundial. A formação do cidadão participativo 

depende também de uma formação humana da qual a educação formal participa e é 

responsável. Se as representações estudantis dos movimentos pró-cidadania 

concentram-se no ensino superior, a atribuição para uma formação cidadã na 

educação formal está na educação básica, em particular no ensino médio2.  

Como instituição social, a escola reflete este momento histórico da sociedade 

em que está inserida e a discussão sobre qual o modelo de cidadão também 

expressa o embate das forças sociais com perspectivas históricas diferentes. O 

marco educacional contemporâneo que expressa a preocupação com a cidadania 

para o novo cenário social se descortina em 1996 quando foi promulgada a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

(LDB nº 9.394/96), no auge das políticas econômicas neoliberais da equipe de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC). A lei, ao tratar do ensino médio, evidencia a 

preocupação da formação humana integral para a cidadania, porém em seu capítulo 

III, ao tratar da educação profissional, o tema é tratado de maneira sumária3, 

servindo de prelúdio ao Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997, que expressou a 

política neoliberal para a educação profissional separada do ensino médio. Dentro 

desta perspectiva, a discussão do ensino médio profissionalizante torna-se 

relevante. Esta discussão também expressa o embate de forças sociais com 

perspectivas históricas e sociais diferentes, tendo com marco contemporâneo mais 

                                                           
2 Encontramos o termo “ensino médio” grafado em dua formas opostas. com as iniciais em caixa alta 

(maiúsculas) nos documentos oficiais do MEC e em caixa baixa (minúsculas) em artigos e livros. Optamos 
em padronizar com a grafia de caixa baixa em razão da academia assim o grafar. 

3 Até 2008 quando a lei nº 11741 faz mudanças no texto da LDB desenvolvendo o tema da Eduação profissional 
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importante a LDB nº 9.394/96. Em 1996, no auge das políticas econômicas 

neoliberais da equipe de Fernando Henrique, é promulgada a LDB nº 9.394/96. 

Como síntese deste embate e refletindo a predominância neoliberal é promulgado 

em continuidade à LDB, o Decreto nº 2.208/97 que separa o ensino médio da 

formação técnica profissionalizante. Conforme Ciavatta 

Essa discussão [sobre o trabalho como princípio educativo associada à 
discussão sobre a politecnia e sua viabilidade social e política no país] e sua 
expressão político-prática retornaram nos anos neoliberais de 1990, com a 
exaração do Decreto nº 2.208/97. Contrariando a LDB (Lei nº 9.394/96) que 
“tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” (art.2º), implantou-se a 
separação entre o ensino médio geral e a educação profissional técnica de 
nível médio. (CIAVATTA 2013) 

Opondo-se à concepção capitalista burguesa baseada na fragmentação do 

trabalho, educadores4 têm proposto a formação politécnica. Este conflito, entre os 

paradigmas para a formação profissional de ensino médio, tem alterado o cenário 

educacional brasileiro na última década e promovido enormes mudanças com 

relação à educação profissional e tecnológica. Identificamos três marcos como 

balizadores das transformações que ocorreram sob a égide da nova LDB.  

O primeiro marco refere-se à nova regulamentação da educação profissional 

instituída pelo Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que revoga o Decreto nº 

2.208/97 e altera a concepção de educação profissional para o ensino médio. Se o 

Decreto nº 2.208/97 surge em meio à política neoliberal de FHC, seu substituto, o 

Decreto nº 5.154/04, nasce no início do governo de Luis Inácio Lula da Silva (Lula - 

2003-2010) e representa um paradigma diferente de formação profissional e cidadã. 

Observada em seu momento histórico e social, a transição entre os Decretos nº 

2.208/97 e nº 5.154/04 reflete a alteração de concepção dentro do panorama de 

lutas entre os diversos segmentos sociais, apesar dos dois decretos proporem uma 

formação de qualidade, gratuita e cidadã, a formação proposta pelo Decreto nº 

2.208/97, em seu projeto neoliberal, por dissociar a formação específica da geral, 

era árida e alienada e conforme Frigotto (apud CIAVATTA, 2013) “nas relações de 

                                                           
4 Saviani e Pacheco entre outros defendem esta concepção. Cf. SAVIANI, D. Sobre a concepção de 
politecnia. Rio de Janeiro: FIOCRUZ-EPSJV, 1989; e PACHECO, E. (org). Institutos Federais: Uma 
revolução na educação profissional e tecnológica. Brasília/São Paulo: Fundação Santillena/Moderna, 
2011. 
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trabalho onde o sujeito é o capital e o homem é o objeto a ser consumido, usado, 

constrói-se uma relação educativa negativa, uma relação de submissão e alienação, 

isto é, nega-se a possibilidade de um crescimento integral”. Em contrapartida, o 

Decreto nº 5.154/04 apresenta um caminho de formação diferenciada por atingir 

mais esferas da experiência humana de maneira articulada, resgatando o ensino 

médio integrado ao técnico (EMIT), mas mantendo os modelos anteriores do 

Decreto nº 2.208/97 e também a pluralidade de concepção pedagógica e 

antropológica. 

O segundo marco é o programa de expansão da rede federal de educação 

profissional e tecnológica (rede federal) propiciado pela Lei nº 11.195, de 18 de 

novembro de 2005, que ampliou o número de escolas técnicas em 214 novos campi 

durante o governo Lula. A rede federal que, ao final de 2002, contava com 140 

unidades de ensino distribuídas em 23 estados, hoje conta com 354 campi com a 

previsão de ampliação deste número para 562 campi e 500 mil vagas por todo o 

Brasil em 2014, conforme previsão da SETEC (REDE FEDERAL, 2012). 

Destacamos neste programa de expansão o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Estado de São Paulo (IFSP), o seu campus de Bragança Paulista 

(IFSP-BRA) que serviram de referência concreta de nossa reflexão. O IFSP faz parte 

da rede de educação profissional e tecnológica, atendendo prioritariamente, o 

Estado de São Paulo que conta hoje com 41.262.199 habitantes, representando 

21,3 % da população brasileira (IBGE, 2010), o maior instituto da rede, distribuído 

pelo estado em vinte e oito campi em 2012, 37071 estudantes (IFSP, 2012, p. 316) e 

mais oito campi em construção previstos para funcionarem em 2014. O IFSP é, 

assim, um segmento representativo da proposta educacional profissionalizante 

tecnológica, mais especificamente para o ensino médio em suas diversas 

modalidades e, em face da amplitude de atuação pedagógica, pode ser considerado 

como materialização do modelo implantado por todo o país. Os programas e cursos 

de educação profissional do IFSP também são variados. Além dos cursos técnicos 

de ensino médio em suas várias modalidades, o IFSP oferece engenharias, 

mestrado em automação industrial e tem estudado a possibilidade de abrir um 

mestrado em educação no campus São Paulo e o mestrado profissional em 

modelagem computacional no campus Bragança. 
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O terceiro marco foi dado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que 

reestruturou a rede federal. Vários CEFETs solicitaram, através de projetos próprios, 

sua transformação em Institutos Federais equiparados às universidades federais5. A 

Lei determinou ainda cinquenta por cento das vagas dedicadas à formação de 

técnico de nível médio e acresce que a maneira de oferecer a educação profissional 

técnica deve ser prioritariamente na forma integrada ao ensino médio (BRASIL/LEI 

11.892/08, Art.8º). Com respeito à regulamentação da oferta de educação 

profissional, cabe salientar que, além dos cursos de ensino médio integrados ao 

técnico (EMIT), os Institutos Federais de maneira geral devem oferecer cursos de 

formação inicial e continuada (FIC), cursos técnicos concomitantes e subsequentes, 

cursos superiores de tecnologia, licenciaturas e pós-graduações profissionalizantes, 

abrangendo um amplo espectro de formação profissional. Não se pode deixar de 

perceber que esta pluralidade de cursos, por uma mesma instituição, associada ao 

crescimento rápido, pode gerar uma série de descompassos circunstanciais, alguns 

dos quais facilmente perceptíveis como a falta de professores para atender a 

demanda de aulas gerada6. Por outro lado, abrem-se oportunidades e desafios no 

diálogo das concepções pedagógicas e antropológicas dos diversos níveis 

formativos e nas maneiras como são feitas as organizações de competências, 

habilidades e valores merecendo estudos e avaliações mais detidos e aprofundados.  

Os três marcos indicam a relevância da nova proposta de educação 

profissional e tecnológica (EPT) que, além da expansão física e quantitativa da rede, 

apresenta um paradigma qualitativo para a formação do estudante do ensino médio 

conforme declara o ministro da educação do governo Lula, Fernando Haddad, 

quando diz que o “IDEB dos institutos, hoje, é a meta do país para 2022. A rede 

federal já está no primeiro mundo” (BRASIL/MEC, 2012b). O ministro, em 

19/05/2010, também firma uma série de metas com a presidente do Conselho 

Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (CONIF), Consuelo Sielski, representando os 38 reitores dos Institutos 

Federais. O plano de metas prevê que 90% dos estudantes matriculados, 

efetivamente, frequentem a sala de aula até o ano de 2018. O resgate do EMIT pelo 

                                                           
5 Cf. Lei 8.112 de 29 de dezembro de 2008, art. 2º §1º: “Para efeito da incidência das disposições que 

regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os 
Institutos Federais são equiparados às universidades federais.” 

6 O grande número de concursos públicos que vem ocorrendo desde 2008 para professores dos 
institutos por todo o Brasil é um indicador desta necessidade. 
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Decreto nº 5.154/04, a expansão iniciada em 2005, a reestruturação da rede através 

da criação dos IFs em 2008 e o plano de metas assinado em 2010, somados às 

ações de fomento à pesquisa com programas de pós graduação e bolsas para 

estudantes, implantação de programas profissionalizantes para jovens e adultos 

perfilam o modelo de EPT do programa oficial. 

Em face da conjuntura apresentada, investigaremos e analisaremos a proposta 

formativa do currículo do EMIT, no esforço de compreender a articulação possível 

entre educação profissional e a geral como dimensões necessárias para o 

desenvolvimento pleno do estudante, tendo como problema central deste trabalho 

saber: quais os princípios pedagógicos articuladores para que esta proposta se 

desenvolva, no uso concreto da educação profissional e tecnológica, e seja 

oferecida uma educação profissionalizante de qualidade e cidadã como ação 

humanizadora, emancipadora e plenipotenciadora do estudante?  

Como os caminhos possíveis para a realização e para o desenvolvimento deste 

modelo não ocorrem espontaneamente, mas necessitam de uma intencionalidade 

dos agentes, nossa hipótese é que numa concepção progressista de formação 

humana através da prática da investigação científica incorporada à didática e à 

interdisciplinaridade como movimento articulador da formação geral com a 

específica profissionalizante, o EMIT representa uma concepção de educação 

formadora emancipadora, desenvolvendo a formação humana em todos os seus 

aspectos, físico e mental, intelectual e prático, político e laboral, ético e estético.  

As preocupações apresentadas têm profundas raízes em nossa reflexão e 

história de vida. Em 1980, ingressamos na ETFSP no EMIT no período matutino no 

curso técnico em edificações. A percepção da dedicação de estudo tanto individual 

como coletivo que o curso exigia dos educandos foi significativa para repensarmos o 

EMIT como alternativa qualitativa para o ensino médio. Em 1983, juntamente com o 

término do ensino médio, ingressamos como funcionário no setor de coordenação 

de ensino e, no ano seguinte, na Faculdade Teológica de São Paulo (FATIPI). O 

ingresso como funcionário aliado à formação sócio-filo-teológica foi decisivo para 

que adentrássemos na área da educação com uma visão humanizadora do ensino. 

Atuar na área de ensino da escola nos possibilitou acompanhar a trajetória de 

democratização da instituição e seu caminhar, passando pelo CEFET até o atual 

Instituto Federal como, também, nos estimulou a dar continuidade aos nossos 
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estudos através do curso de Pedagogia, Licenciatura em Filosofia e, atualmente, 

Doutorado em Educação. Esta trajetória permitiu ainda participar nas discussões 

teóricas, filosóficas e políticas de todo este processo, verificando empiricamente os 

efeitos das mudanças históricas apresentadas tanto sob a égide neoliberal do 

governo de FHC, quanto social do governo Lula. Atuamos em setores como 

Coordenação Técnico-Pedagógica e Supervisão Escolar (campus São Paulo). 

Quando do início deste trabalho, atuamos na direção acadêmica do campus 

Bragança Paulista (2009-2013) responsável pela implantação dos cursos do 

campus, de 07/2013 a 01/2014 como diretor de ensino e 02/2014 até hoje como 

diretor de extensão, ambas funções do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Pará (IFPA) campus Belém (IFPA-BEL). 

Tal percurso consolidou-se no projeto de doutorado com a preocupação de 

compreender o EMIT como modalidade preferencial para a educação profissional de 

ensino médio além das políticas públicas de inclusão social como concepção de 

formação “profissional que atenda aos requisitos das mudanças de base técnica da 

produção e de um trabalhador capaz de lutar por sua emancipação” (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2010. p. 15). A discussão do papel do ensino médio de 

preparar para o mundo do trabalho, separada da formação da educação 

profissionalizante, relega a segunda a um papel desumanizante dentro da lógica 

neoliberal de preparar mão de obra para o mercado de trabalho (unilateralidade). O 

conceito de cidadania é central para desenvolver o diálogo da relação trabalho e 

educação conforme abordado em Saviani (2007). O trabalho e a educação são 

facetas próprias do ser humano na tarefa de auto-produção. A educação nesta 

perspectiva faz parte da preparação e continuidade do ser humano em sua auto-

produção através do trabalho. “Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, 

a formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem da educação 

coincide, então, com a origem do homem mesmo. Diríamos, pois, que no ponto de 

partida a relação entre trabalho e educação é uma relação de identidade”. (Ib., 2007, 

p. 154). A relação de identidade entre trabalho e educação é vital para a 

compreensão da formação humana do EMIT que será nosso estudo. Conforme 

Saviani, “o papel fundamental da escola de nível médio será, então, o de recuperar 

essa relação entre o conhecimento e a prática do trabalho” (Ib. 2007, p. 160) para 

uma real apropriação dos bens sociais e efetiva participação cidadã, não como 



 21

reprodutora dos ambientes produtivos, mas como articulação da prática com a teoria 

e compreensão dos processos envolvidos. 

A educação e o trabalho devem ultrapassar, assim, o adestramento de mão de 

obra, oferecendo formação integral para garantir a autonomia de aprendizado e 

crescimento do estudante como cidadão participativo. Com isso, indicamos o 

caminho que pretendemos seguir com relação à educação profissional e tecnológica 

para o ensino médio. Entendemos que o EMIT oferece ao estudante o espaço social 

para a relação entre o trabalho e a educação cuja prática e teoria são 

complementares através das quais o estudante alcança a autonomia. Esta 

autonomia também aparece na possibilidade do estudante optar por continuidade 

nos estudos superiores. Refutamos a concepção de uma educação 

profissionalizante que restrinja a formação do estudante a sua inserção no mercado 

de trabalho sem a condição objetiva de continuar seus estudos.  

A partir do conceito de formação cidadã, elaborado na interação educação e 

mundo do trabalho, mais especificamente na esfera da produção econômica dos 

bens a partir de recursos naturais, podemos ampliar a análise sobre a condição da 

prática humana sobre as esferas das relações políticas da vida social e da 

construção cultural que vêm se modificando, sobretudo pelos avanços tecnológicos 

inseridos no cotidiano da sociedade. A condição da educação como prática 

mediadora da existência histórica humana também deve ser repensada. Com isso, o 

pensamento de Severino (2001; 1994) nos auxiliará a definir as diversas esferas da 

existência humana e evitarmos o perigo de reduzirmos a EPT a uma formação 

restrita à dimensão do trabalho como prática produtiva de bens materiais. Muito 

embora os conceitos apresentados já expressem a preocupação da superação do 

modelo alienado de formação humana e voltado para atender as exigências do 

mercado capitalista, é necessária para articular as multidimensões humanas a 

discussão das questões ético-políticas. Discussão esta que passa explícita ou 

implicitamente no projeto político pedagógico de EMIT e que pela inexistência de um 

modelo nacional elegemos para orientar esta discussão os documentos do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Bragança 

Paulista (IFSP-BRA). O debate de EMIT exige perseverança dos educadores e da 

sociedade em geral para superar os possíveis caminhos da tendência dominante 

capitalista. Compreender a formação do estudante de ensino médio dentro das 
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transformações sócio-históricas pela qual a educação brasileira vem passando é 

tarefa hercúlea para a qual pretendemos dar nossa modesta contribuição e ainda 

consideramos que estas reflexões possam ensejar conhecimento na direção da 

construção emancipatória e ética do sujeito.  

Segundo os PCN,  

É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, 
que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um plano 
de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da necessidade sentida pelas 
escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, 
prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de 
um olhar, talvez vários. Explicação, compreensão, intervenção são processos 
que requerem um conhecimento que vai além da descrição da realidade e 
mobiliza competências cognitivas para deduzir, tirar inferências ou fazer 
previsões a partir do fato observado. (BRASIL, 2000, p. 76). 

Para Fazenda (1994), interdisciplinaridade envolve atitudes, ser “professor 

interdisciplinar” para potencializar o conhecimento. Conforme Severino (1995, 

p.172), “ser interdisciplinar para o saber é uma exigência intrínseca, não uma 

circunstância aleatória” e propõe, ainda, o enfoque antropológico da 

interdisciplinaridade (SEVERINO, 1998), portanto, verificaremos dentro das 

propostas concretas de formação humana expressos nos projetos pedagógicos de 

EMIT, nos Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSP, nos planos de aula e 

outros documentos institucionais as expressões e intenções da comunidade escolar 

que expressem ou indiquem a possibilidade de ocorrer e desenvolver as atitudes 

interdisciplinares através de instrumentos e espaços institucionalizados para o 

desenvolvimento da cidadania, entendida como viés de uma formação 

humanizadora emancipatória. 

Como fonte bibliográfica, utilizaremos textos que tratem da interdisciplinaridade 

e da pesquisa, a educação dentro do neoliberalismo e outras discussões que 

abordem os modelos educacionais. Analisaremos a consolidação entre as propostas 

de formação dos estudantes de ensino médio técnico integrado com o modelo 

proposto em projeto pedagógico do curso, juntamente com o perfil profissiográfico 

esperado pelo mercado de trabalho expresso no catálogo nacional de cursos 

técnicos. Analisaremos essas fontes para identificar os saberes oferecidos, aliado à 

análise de planos e às possíveis contribuições que os saberes associados à 
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formação humanizadora podem agregar na formação do perfil pretendido e vice-

versa. 

Diante disto, o trabalho será estruturado em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo, delineará teoricamente os parâmetros governamentais para o ensino médio 

em seus princípios gerais o que poderíamos nomear de espírito ou essência da 

proposta oficial. Veremos a LDB nº 9.394/96 e as regulamentações que darão 

concretude aos seus princípios e como a proposta para a educação profissional 

tecnológica se apresenta na nova configuração. Mapearemos as diretrizes exaradas 

por documentos oficiais e analisaremos as possibilidades e desafios já apresentados 

por estudiosos.  

No segundo capítulo, dialogaremos com alguns pesquisadores que estão 

discutindo o EMIT. Analisaremos rapidamente quais os principais focos que estão 

sendo estudados e contribuições dadas a esta discussão. 

No terceiro capítulo, estabeleceremos as categorias teóricas para análise da 

educação profissional e tecnológica para o ensino médio na modalidade integrada 

como formação cidadã e emancipadora. Iniciaremos com a discussão de educação 

básica no pensamento de Gramsci, sobre seu conceito de escola unitária e o 

princípio pedagógico desta escola: o trabalho. Os trabalhos de Paolo Nosella, Istvan 

Mészáros e Mário A. Manacorda nos auxiliarão nesta empreitada. As contribuições 

do pensamento de autores como Ivani Fazenda, Hilton Japiassú, Antonio J. 

Severino, Edgar Morin e Demerval Saviani nos auxiliarão a completar a 

compreensão pedagógica e antropológica de formação humana através dos 

conceitos de interdisciplinaridade e a pesquisa, construção do conhecimento e ética, 

pensamento complexo, cidadania e relação educação e trabalho.  

No quarto capítulo, apresentaremos especificamente a educação profissional e 

tecnológica para o ensino médio na modalidade integrada, analisando através dos 

projetos pedagógicos e outros documentos pertinentes às políticas institucionais do 

IFSP para implantação, implementação e acompanhamento desta modalidade de 

ensino, dialogando com estes documentos e identificando no EMIT as alternativas 

possíveis para um ensino médio profissionalizante de qualidade e cidadão para  

formação humana emancipada. 
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CAPÍTULO I:  

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PARA O 
ENSINO MÉDIO: A CONCEPÇÃO OFICIAL E PRINCÍPIOS 
NORTEADORES 

Um oráculo outrora foi enviado a Laio, não posso dizer se por Apoio em 

pessoa, mas por seus sacerdotes, talvez... O destino do rei seria o de morrer 

vítima do filho que nascesse de nosso casamento. No entanto, - todo o mundo 

sabe e garante, -Laio pereceu assassinado por salteadores estrangeiros, numa 

encruzilhada de três caminhos. Quanto ao filho que tivemos, muitos anos 

antes, Laio amarrou-lhe as articulações dos pés, e ordenou que mãos 

estranhas o precipitassem numa montanha inacessível. Nessa ocasião, Apoio 

deixou de realizar o que predisse!... Nem o filho de Laio matou o pai, nem Laio 

veio a morrer vítima de um filho, morte horrenda, cuja perspectiva tanto 

apavorava! Eis aí como as coisas se passam, conforme as profecias 

oraculares! Não te aflijas, pois; o que o deus julga que deve anunciar, ele 

revela pessoalmente! 

(Jocasta – Édipo Rei de Sófocles) 

 

 

 

Na antiguidade, a ideia vigente era do destino dos seres humanos ser 

determinado por vaticínios e desígnios divinos proferidos por oráculos. Atualmente, a 

compreensão reside na somatória de vários fatores como os biológicos, 

psicológicos, educacionais, econômicos, sociais, históricos, políticos e geográficos 

que influenciarão a formação humana. As leis espelham a confluência destes fatores 

e substitui a mediação oracular. A formação educacional formal regular do 

adolescente e do jovem brasileiro é atribuída às instituições de ensino de nível 

médio, dentre a qual a educação profissional tecnológica (EPT) para o ensino médio 

em sua modalidade integrada (EMIT) é apresentada pelo discurso oficial como uma 
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alternativa de formação integral. O Decreto nº 5.154/04 define o EMIT participando 

plenamente da concepção de ensino médio sendo acrescidos os objetivos próprios, 

por isso, a compreensão do EMIT implica em entender o ensino médio como parte 

da educação básica e na articulação da formação geral com a formação profissional 

tecnológica. Desta forma, neste capítulo, temos por objetivo traçar o perfil legal da 

formação do EMIT através da analise dos princípios norteadores da concepção e 

estratégias oficiais, voltados aos jovens de 15 a 17 anos após 20 de dezembro de 

1996, quando foi promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação de nº 

9.394/967 (LDB). 

A Constituição e a LDB apresentam os princípios da educação resultantes da 

abertura democrática, em contraposição aos princípios do regime militar. As 

mudanças na educação se iniciaram no bojo da redemocratização do país com o fim 

do regime de exceção militar. A Assembleia Nacional Constituinte instalada em 1º de 

fevereiro de 1987 promulgou a Constituição daí resultante em 1988, é o documento 

inicial da mudança de regime. Os representantes dos diversos setores sociais se 

mobilizaram para fazer prevalecer seus interesses na nova constituição. A Carta 

Magna não trata especificamente de mudanças significativas no ensino médio. Em 

linhas gerais, foram incorporados na Constituição os mesmos objetivos atribuídos ao 

ensino de 1º e 2º graus da LDB nº 5.692/71. O artigo 205 propugnou que “a 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 

1988). 

As principais mudanças ocorreram com a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB nº 9.394/96). Proposta pelo deputado Octávio Elísio em novembro 

de 1988 e sancionada em 20 de dezembro de 1996, quando a nova LDB entra em 

vigor, estabelecendo mudanças nas diretrizes da educação. Dentre as importantes 

inovações introduzidas pela lei, destacamos: 

Gestão democrática do ensino com a participação dos profissionais de 

educação no projeto da escola e a participação da comunidade escolar local em 

conselhos escolares (art.3º); autonomia pedagógica e administrativa (art.15); 

                                                           
7 Neste trabalho quando utilizarmos a sigla LDB sem referência ao número da lei é porque estamos 

nos referindo à LDB nº 9.394/96 
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oportunidades educacionais apropriadas e gratuitas (art.37); educação profissional 

com diversas estratégias (art.39) e educação especial (art.58 e art.59). 

1 – FASE FINAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

A LDB nº 9.394/96 estabelece as orientações conceituais para uma nova 

configuração do ensino voltado aos jovens entre 15 e 17 anos. Os educadores, no 

entanto, receberam a incumbência de articular as finalidades apresentadas pela lei. 

A LDB em seu art. 4º, no inciso I8 preceitua que  

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino 
fundamental; c) ensino médio. (BRASIL/MEC, 1996) 

O inciso primeiro do capítulo quarto desde a promulgação da LDB nº 9.394/96 

sofreu duas alterações. A redação publicada em 1996 tratava o ensino médio como 

uma fase escolar não obrigatória (redação original: “I - progressiva extensão da 

obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;”), em 2009 era modificado e, 

novamente, em 2013 quando recebe a redação atual que estende a obrigatoriedade 

a toda a educação básica. 

Fases da educação nas Leis de Diretrizes e Bases 

A articulação da educação formal incluindo a relacionada à formação do jovem 

e adolescente9, até a atual LDB, era uma fase isolada da trajetória escolar. Com a 

articulação das diversas fases em um projeto único, o ensino médio recebe um perfil 

de conclusão do ciclo maior que foi denominado de educação básica. Para melhor 

entender o conceito, faremos breve referência às duas Leis anteriores que definiam 

                                                           
8A Redação dada ao art. 4ª pela lei nº 12.061, de 27 de outubro de 2009, no inciso II, estabelecia a 

universalização do ensino médio gratuito articulando-o como fase final da educação básica 
(art.35). Com isso, o Estado se obrigava paulatinamente a oferecer o ensino médio e exigir que 
todo brasileiro cumpra esta fase quer no ensino regular quer na Educação de Jovens e Adultos. 
Esta lei foi revogada e dada nova redação pela lei nº 12.796 de 04 de abril de 2013. 

9 Para efeito deste trabalho não faremos distinção entre as expressões jovem ou jovem e adolescente, 
ambas se referem a faixa etária de 14 a 17 anos  
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as diretrizes educacionais: Lei nº 4.024/61, de 20 de dezembro de 1961, e a Lei nº 

5.692/71, de 11 de agosto de 1971. 

Lei nº 4.024/61 de 20 de dezembro de 1961 

A Lei nº 4.024/61 em seus artigos 26, 33 e 34 dividia em dois momentos o que 

hoje chamamos de educação básica. A divisão se constituía de primário com a 

duração de quatro anos obrigatória por lei (cf. BRASIL/MEC, 1961, art.27), e “O 

ensino médio será ministrado em dois ciclos, o ginasial e o colegial, e abrangerá, 

entre outros, os cursos secundários, técnicos e de formação de professores para o 

ensino primário e pré-primário” (BRASIL/MEC, 1961, art.34) com duração mínima de 

quatro anos e três anos respectivamente. O ensino técnico poderia ser ministrado a 

partir da conclusão do ginásio. 

Lei nº 5.692/71 de 11 de agosto de 1971. 

A Lei nº 5.692/71 altera as nomenclaturas para 1º grau com oito anos sendo 

obrigatório até os 14 anos (BRASIL/MEC, 1971, art. 18 e art. 20) e 2º grau 

profissionalizante em três ou quatro séries anuais – no caso de três séries poderiam 

ser cumpridas no mínimo em dois anos se realizados sob o regime de matrícula por 

disciplinas. 

Nestas duas Leis, a exigência de formação é segmentada. Ambas propõem 

aumento da exigência de escolarização sem indicativos de concebê-las 

organicamente. A obrigatoriedade inicialmente restrita à infância é ampliada para a 

pré-adolescência de forma segmentada. Mesmo cada fase exigindo a anterior como 

pré-requisito cada grau apresenta uma proposta independente. 

Lei nº 9.394/96 de 24 de dezembro de 1996. 

A LDB nº 9.394/96 apresenta a composição da educação básica em educação 

infantil, ensino fundamental obrigatório e gratuito e ensino médio. Nessa 

configuração, o ensino médio é a fase final da educação básica com uma proposta 

subjacente de um bloco formativo completo e pressupõe desenvolver competências 
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fundamentais básicas. O quadro a seguir apresenta as relação de idades e a 

concepção de fases educacionais e obrigatoriedade de cumprimento entre as LDBs: 

Quadro1 - Fases da educação 

 
Fonte: LDB nº 4.024/61; LDB nº 5.692/71; LDB nº 9.394/96 

Educação básica  

A expressão educação básica – envolvendo a formação da educação infantil ao 

ensino médio – expressa o conceito da atual LDB de uma formação mais ampla e 

necessária. Cada uma das fases, articula-se às seguintes, cumprindo papéis 

complementares sendo o ensino médio a conclusiva. Uma visão exclusiva do ensino 

médio expressaria a concepção ideológica fragmentada como se todas as partes 

fossem independentes e se encerrassem em seus próprios propósitos, para 

evitarmos esta distorção, faremos um panorama geral da educação básica a 

começar pela educação infantil em uma concepção articulada e orgânica da 

formação humana na qual o EMIT está inserido. 

A educação infantil 

A educação infantil, na concepção da LDB nº 9.394/96, é o ponto inicial da 

educação básica. Instituída pela Constituição Federal com a obrigatoriedade da 

oferta e atendimento em creches e pré-escolas (Brasil, 1988. Art.208, inciso IV), a 

LDB nº 9.394/96 acresce o termo gratuita10 (artigo 4°, inciso IV) denotando a 

intenção de uma formação ampla e integrada gradualmente. 

                                                           
10 Em abril de 2013 a lei 12 796 deu nova redação aos incisos deste artigo estendendo a 

obrigatoriedade e gratuidade à educação básica. 
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Infelizmente, a realidade nacional da educação e os preceitos da legislação se 

mostram com uma distância a ser vencida. Conforme dados do Plano Nacional de 

Educação de 2001, 

Apenas um terço das crianças entre quatro e seis anos de idade recebem 
atenção educativa de boa qualidade. A distribuição social desse serviço é 
desigual: nas famílias de renda mais baixa, a oferta atende apenas a 18% da 
população dessa faixa etária; nas famílias com renda mensal per capita 
superior a dois salários mínimos, este percentual se eleva a mais de 60% 
(BRASIL/MEC, 2001). 

A preocupação com a primeira etapa da educação básica destarte as 

dificuldades de implementação, configura-se entre as preocupações 

governamentais. Barros diz que “A educação e o cuidado na primeira infância vêm 

sendo tratados como assuntos prioritários de governo, organismos internacionais e 

organizações da sociedade civil, por um número crescente de países em todo o 

mundo” (BARROS, 2008). Como a educação infantil é um dever do Estado e direito 

da criança, não se estabelecem objetivos de promoção. Ela não configura como um 

pré-requisito para o ensino fundamental, e sim como um complemento à ação da 

família e da comunidade: 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 
da família e da comunidade. (BRASIL/MEC, 1996) 

A LDB se limita a duas finalidades comuns a toda educação básica para esta 

fase: “a) fornecer ao aluno a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania; b) fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores.” (art. 22). 

O ensino fundamental 

A etapa seguinte, o ensino fundamental, sofreu uma mudança em seu início e 

em seu tempo de duração. A medida tem como principal justificativa a 

democratização e direito à educação. Conforme documento do MEC, 
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(...) podemos ver o ensino fundamental de nove anos como mais uma 
estratégia de democratização e acesso à escola. A Lei nº. 11.274, de 6 de 
fevereiro de 2006, assegura o direito das crianças de seis anos à educação 
formal, obrigando as famílias a matriculá-las e o Estado a oferecer o 
atendimento. (NASCIMENTO, 2007, p. 27) 

Assim, o Estado brasileiro ampliou o ensino fundamental de oito para nove 

anos. As lei nº 11.114 de 16/05/2005 e nº 11.274 de 06/02/2006 alteram a LDB  

através da diminuição da idade inicial de ingresso de sete para seis anos e amplia a 

duração para nove anos respectivamente. A ideia não é transferir os conteúdos da 

primeira série para o primeiro ano, “mas de conceber uma nova estrutura de 

organização dos conteúdos em um ensino fundamental de nove anos, considerando 

o perfil de seus alunos” (BRASIL/MEC, 2004, p.17). Na transição entre as duas 

estruturas na prática escolar, estabeleceu-se o segundo ano e a antiga primeira 

série como equivalentes, e assim por diante. A antiga primeira série recebia crianças 

em diferentes níveis de alfabetização dependendo da instituição de origem. 

Conforme o censo de 2000, 

81,7% das crianças de seis anos estão na escola, sendo que 38,9% 
frequentam a Educação Infantil, 13,6% as classes de alfabetização e 29,6% já 
estão no Ensino Fundamental (IBGE, Censo Demográfico 2000 apud 
BRASIL/MEC, 2004, p.17). 

O ensino fundamental ampliado para nove anos, conforme o documento da 

Secretaria de Educação Básica oferece mais oportunidades de aprendizagem para 

as crianças, como expressos em seus propósitos a seguir 

a)- melhorar as condições de equidade e de qualidade da Educação Básica, 
b)- estruturar um novo ensino fundamental para que as crianças prossigam 
nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade; c)- assegurar que, 
ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças tenham um tempo 
mais longo para as aprendizagens da alfabetização e do letramento. 
(BRASIL/MEC, 2009, p. 5). 

Objetivos que preconizam um aumento quantitativo e qualitativo nos 

concluintes do ensino fundamental. A estratégia potencializa o ensino fundamental 

oferecendo a alfabetização e letramento àqueles de camadas populares que antes 

estavam na educação informal ou pré-escola. 
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Os setores populares deverão ser os mais beneficiados, uma vez que as 
crianças de seis anos da classe média e alta já se encontram 
majoritariamente incorporadas ao sistema de ensino – na pré-escola ou na 
primeira série do ensino fundamental. (BRASIL/MEC, 2004, pág.17). 

A política educacional para o ensino fundamental e educação infantil 

apresentam um encaminhamento para a universalização como podemos perceber 

pelos dados do Censo de 2000 e também uma identidade em sua concepção teórica 

que pode se configurar dentro do conceito de educação básica. Conforme Nosella,  

Na educação infantil e no ensino fundamental não existem relevantes 
divergências teóricas entre os educadores. Todos defendem para esses 
níveis da escolarização um programa pedagógico universal, obrigatório, 
unitário e de elevada qualidade. (NOSELLA, 2009) 

O ensino médio 

A proposta oficial para o ensino médio ser universalizado coaduna com o 

propósito dele encerrar a educação básica e desde 2004 o EMIT compõe este 

panorama. A previsão do aumento da demanda do ensino médio já se fazia sentir no 

Plano de Nacional de Educação (PNDE) de 2001 que indica como uma das mais 

importantes metas “no que tange o ensino médio é a garantia do acesso a todos 

aqueles que concluam o ensino fundamental em idade regular no prazo de três 

anos, a partir do ano de sua promulgação” (BRASIL/MEC, 2001).  

As matrículas do ensino médio oscilaram durante a abrangência do plano 

decenal. Os dados do censo escolar do INEP apontam o aumento efetivo nos quatro 

primeiros anos do período, havendo um decréscimo acentuado de 2005 a 2007, 

após o que retoma o crescimento. 

A análise por faixa etária aponta um crescimento das matrículas dos 

estudantes de até 17 anos nos números de matrículas de ensino médio. O aumento 

de estudantes que chegam a esta fase da educação básica na idade regular entre 

2001 e 2008 é de 37%. 
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Quadro 2 – Evolução de matrículas no ensino médio 

Evolução das Matrículas no Ensino Médio 
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Fonte: Censo Escolar do INEP (anos 2001-2010) 

O crescimento das matrículas dos jovens é um indicador positivo da 

participação do ensino médio nesta concepção integrada de educação básica. Se 

considerarmos apenas os números brutos, o conceito de educação básica, 

culminando no ensino médio, alcançou um aumento da participação do jovem de 15 

a 17 anos cursar o ensino médio na idade apropriada. Não encontramos estudos 

que demonstrem o impacto do EMIT nestes dados, mas o crescimento desta 

modalidade cujo universo é o jovem de até 17 anos de idade deve alcançar dez por 

cento dos estudantes brasileiros matriculados nesta fase escolar. A organização do 

EMIT obedece à mesma orientação da formação geral do ensino médio cujo 

currículo segue a intencionalidade norteadora de universalização e democratização, 

proposta originada a partir de “ampla discussão com as equipes técnicas dos 

Sistemas Estaduais de Educação, professores e alunos da rede pública como 

também por representantes da comunidade acadêmica” (BRASIL/MEC, 2006, p.5). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)11 propõem a construção do 

conhecimento no ensino médio a partir de quatro12 grandes eixos denominados de 

                                                           
11 Os PCN fazem parte da política educacional para o Ensino Médio e objetivam o contribuir para o 

diálogo docente sobre sua prática com a comunidade escolar. É composto por um volume de 
bases legais e cada um dos eixos tem um volume dedicado a si. Saíram orientações 
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Linguagens, Matemática,Ciências da Natureza  e Ciências Humanas. A primeira 

área, Linguagens, com prioridade à língua materna, preconiza a articulação coletiva 

de significados nos sistemas de representação, para a produção de sentido. A 

segunda, Matemática, contempla a apropriação e construção de sistemas de 

pensamento mais abstratos. A terceira área, Ciências Naturais, contempla ainda o 

aprendizado de concepções científicas atualizadas a respeito do mundo físico e 

natural e o desenvolvimento de estratégias de trabalho, centradas na solução de 

problemas. A quarta área – Ciências Humanas que engloba também a filosofia – é 

incumbida de construir a consciência crítica e criativa capaz de traduzir estes 

conhecimentos no uso dos direitos e deveres assim como a consciência cívica e 

social. A articulação destes eixos compõe a base nacional comum a todo o ensino 

médio e devem ser respeitadas no EMIT como parte de suas orientações gerais. 

2 – FINALIDADES DO ENSINO MÉDIO  

A LDB nº 9.394/96, no artigo 35, em seus quatro incisos, define as finalidades 

do ensino médio. Cada uma delas, ao receber ênfase ou ser negligenciada, exprime 

a concepção político-educacional daqueles que foram responsáveis por sua 

implementação em determinado momento histórico e desenvolveu ou desenvolverá 

um perfil educacional diferente. A definição político-conceitual expressa na lei 

conformará o ensino médio tanto nas pesquisas como no trabalho dos docentes em 

suas propostas e realizações. As duas primeiras finalidades indicam ser um estágio 

preparatório e intermediário para uma nova etapa da vida do estudante. 

Prosseguimento dos estudos 

O prosseguimento dos estudos tem sido historicamente um privilégio para as 

classes sociais mais elevadas. A educação profissional e o sistema educacional 

                                                                                                                                                                                     
complementares para cada um dos eixos nomeados como PCN+ (orientações educacionais 
complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais) e Orientações Curriculares Para o 
Ensino Médio. 

12 A resolução do CNE/CEB nº 02/2012 altera de três para quatro eixos. 



 34

brasileiro tem se caracterizado por uma hierarquização social excludente13. 

Conforme Souza,  

O caráter excludente do sistema educacional gerou uma estrutura piramidal 
bem parecido com a pirâmide social do país. As classes sociais de menor 
poder aquisitivo engrossam a base da pirâmide, compondo os planos mais 
baixos de escolaridade, concentrando-se espacialmente nos grandes bolsões 
de pobreza do país e, por outro lado, no topo da pirâmide educacional 
encontram-se aqueles de maiores níveis educacionais que remetem, também, 
às melhores condições econômicas e sociais. (SOUZA et al., 2004). 

A LDB nº 9.394/96 no artigo 35, em seu inciso primeiro, resguarda o direito de 

igualdade de oportunidades para a elevação de escolaridade quando indica a função 

preparatória do ensino médio para acessar outras formas de estudo. A LDB 

preceitua: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
(BRASIL/MEC, 1996). 

O prosseguimento de estudos pode ser compreendido tanto na educação 

informal como conhecimentos que possibilitem ao estudante a dar continuidade em 

sua formação de maneira autônoma, como sendo o pré-requisito na educação 

formal para ingresso em cursos superiores ou complementares como o técnico de 

nível médio subsequente. A educação profissional nem sempre gozou de ambos os 

aspectos. O status da educação profissional no governo Vargas era assistencialista, 

voltada às classes “desfavorecidas”. Conforme a Constituição de 37,  

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos 
favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever do 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. (BRASIL, 1937, art. 129) 

E em continuidade à segregação da educação profissional da formação geral, 

ainda dentro do governo Vargas em 1942, Capanema associa este último à elite na 

sua Exposição de Motivos que acompanha a reforma orgânica do Decreto-Lei nº 

4.244/42 no qual destina o ensino secundário “à preparação das individualidades 

                                                           
13 O estudo intitulado Desigualdade Racial no Brasil: Evolução das Condições de Vida na década de 

90 (IPEA, julho de 2001), de Ricardo Henriques atesta a desigualdade de oportunidade tanto nas 
questões relativas às classes sociais, quanto às relativas às questões raciais. 
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condutoras” (BRASIL, 1942b), e que o prosseguimento de estudos no curso superior 

para a educação profissional era restrito à sua área de formação” 

III. É assegurada aos portadores de diploma conferido em virtude de 
conclusão de curso técnico a possibilidade de ingresso em estabelecimento 
de ensino superior, para matrícula em curso diretamente relacionado com o 
curso técnico concluído, verificada a satisfação das condições de preparo, 
determinadas pela legislação competente. (BRASIL, 1942c, art. 18, inciso III) 

A garantia de prosseguimento dos estudos para a educação profissional foi 

conquistada na LDB 4.024/61 expresso no art. 34, conferindo ao estudante do 

ensino técnico a equiparação ao grau médio. A equiparação é uma garantia ao 

estudante que escolhe cursar o EMIT que sua formação média não é decretória de 

seu futuro profissional, mas uma possibilidade de percurso. 

O inciso II apresenta a continuidade dos estudos sob outro viés. A expressão 

ocupação encontra um significado próprio no governo federal14 que no esforço de 

alinhar a compreensão do termo fez através do Ministério do Trabalho e do Emprego 

(MTE) a classificação brasileira de ocupações (CBO), “instituída pela portaria 

ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, e tem por finalidade a identificação das 

ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros 

administrativos e domiciliares” (BRASIL/MTE, 2013). A inserção no mercado de 

trabalho de trabalho está presente. A LDB diz que 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
(BRASIL/MEC, 1996). 

A concepção antropológica expressa nos dois incisos não exibe a dimensão da 

nova concepção de ensino médio no qual o EMIT é participante. A formação 

humana no ensino médio como intenção educacional aparece em sua função 

instrumental e epistemológica, quer preparatória para o trabalho, quer propedêutica 

para o superior reproduz os conceitos vigentes das LDBs anteriores de uma escola 

para o mercado de trabalho e outra para as classes dirigentes. 

                                                           
14 Conforme o TEM, Ocupação é a agregação de empregos ou situações de trabalho similares quanto 

às atividades realizadas. O ministério do trabalho organiza uma classificação de ocupações que 
orientará o MEC com relação aos cursos de formação dos trabalhadores. Cf. 
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf. Data de acesso 09/07/2013. 
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Aprimoramento da pessoa humana 

A finalidade do inciso III que a lei expressa uma nova preocupação 

antropológica com a formação do jovem de 15 a 17 anos: 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; (BRASIL/MEC, 1996). 

A leitura do texto legal indica que o aprimoramento se dá na esfera das 

interações com o outro. As referências à formação ética, autonomia intelectual e do 

pensamento crítico lançam nova luz ao conceito de cidadania apresentado no inciso 

anterior. A mudança de paradigma se apresentará com mais clareza nas diretrizes 

curriculares e entendemos que sua expressão integral se realiza no EMIT. 

O quarto inciso expressa a preocupação de contextualizar a educação ao 

momento científico/tecnológico hodierno. O desenvolvimento tecnológico tão 

presente nos dias atuais aparece na última finalidade expressa neste artigo. O inciso 

IV apresenta o relacionamento do aprendizado com suas aplicações tecnológicas.  

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
(BRASIL/MEC, 1996). 

Os objetivos da educação média pretendem superar os obstáculos ao acesso à 

educação contextualizada e relevante para o aprimoramento da pessoa humana. 

Destacamos dentre eles o exercício da cidadania e participação no mundo produtivo. 

O conceito preparação básica para o trabalho e o conceito de cidadania no inciso II 

apareceram aliados ao conceito de ocupação, ao isolarmos este objetivo ocorremos 

na distorção de entender que seu exercício estaria relacionado à inserção no 

mercado de trabalho. Quando olhamos o quadro completo de objetivos, percebemos 

o despontar de um novo modelo de formação humana com uma intencionalidade de 

transformação da sociedade. O artigo 36 da LDB nº 9.394/96 em seguida aos 

objetivos estatuídos formula as orientações curriculares para o ensino médio que foi 

regulamentado pelos Decretos nº 2.208/97 e nº 5.154/04 e Parecer CNE/CEB nº 

15/98.  
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3 – CONSTRUÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO 

O artigo 36 da LDB nº 9.394/96, em meio às orientações curriculares para o 

ensino médio, preceituou em seu parágrafo segundo15 que o “ensino médio, 

atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de 

profissões técnicas”. A regulamentação da matéria ocorreu quatro meses após a 

promulgação da LDB, com o Decreto nº 2.208/97, e no ano seguinte publicou-se o 

Parecer CNE Nº 15/98 que trata das diretrizes curriculares nacionais para o ensino 

médio. O primeiro secciona o ensino médio da educação profissional enquanto que 

o segundo apresenta a dimensão axiológica da construção da cidadania. 

Decreto nº 2.208/97: Educação profissional dissociada do ensino médio 

O Decreto nº 2.208 de 17 de abril de 1997 seccionou o ensino médio da 

formação técnica. No artigo 5º determina que “a educação profissional de nível 

técnico terá organização curricular própria e independente do ensino médio, 

podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a este.” (BRASIL, 

1997). Em meio ao projeto neoliberal de FHC, expressou uma concepção de EPT 

“sempre associados à educação básica, sem prejuízo de que sua oferta seja 

conjugada com ações para elevação da escolaridade.” (BRASIL/MEC, 2001). O 

parágrafo único do Decreto nº 2.208/97 fez referência a disciplinas do ensino médio 

que teriam caráter profissionalizante: 

Parágrafo único. As disciplinas de caráter profissionalizante, cursadas na 
parte diversificada do ensino médio, até o limite de 25% do total da carga 
horária mínima deste nível de ensino, poderão ser aproveitadas no currículo 
de habilitação profissional, que eventualmente venha a ser cursada, 
independente de exames específicos. (BRASIL, 1997) 

O Decreto nº 2.208/97, em nossa concepção, foi discrepante das orientações 

que regeram os conceitos de cidadania propostos para a educação básica ao 

segmentar a educação profissional da formação geral. O Parecer CNE/CEB nº 15/98 

que orienta as dimensões do currículo do ensino médio apresenta a construção da 

cidadania de forma ampla e complexa na qual a profissionalização faz parte da 

concepção formativa. 
                                                           
15 O parágrafo foi revogado em 2008 pela lei nº 11.741/08 
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Parecer CNE/CEB nº 15/98: Diretrizes curriculares para o ensino médio 

O Parecer CNE/CEB nº 15, aprovado em 01 de junho de 1998, diz que o 

ensino médio deve “(…) preparar para a continuidade de estudos e habilitar para o 

exercício de uma profissão.” (BRASIL/CNE/CEB 1998a, p.15). O Parecer reitera a 

importância da formação geral e possibilita a articulação com cursos ou programas 

diretamente vinculados à preparação para o exercício de uma profissão. Conjugar 

importância da formação geral com a preparação profissional nos indica a 

compreensão da complexidade da formação da subjetividade humana incluindo as 

áreas simbólicas, sociais e materiais pela construção da cidadania sob “os valores 

estéticos, políticos e éticos que inspiram a Constituição e a LDB, organizados sob 

três consignas: sensibilidade, igualdade e identidade” (ib., p. 21). É uma concepção 

cidadã orientada para um paradigma sob novas exigências históricas e sociais, sob 

a ótica de um mundo globalizado em constantes mudanças que inclui o mercado de 

trabalho, mas não se limita a ele, antes abrange mais dimensões do produzir 

humano. Recorrendo à LDB nº 9.394/96, encontramos os princípios que embasam 

as diretrizes e nos orientarão a compreendê-lo. O art. 27 diz 

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as 
seguintes diretrizes: I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, 
aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 
democrática; II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em 
cada estabelecimento; III - orientação para o trabalho; IV - promoção do 
desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 
(BRASIL/MEC, 1996) 

As três dimensões apontadas no Parecer CNE/CEB nº 15/98 são os princípios 

para a educação de nível médio e emanados das diretrizes do artigo 27 e definiram 

o modelo do novo ensino médio em seu formato geral ou integrado ao técnico16. A 

compreensão das três consignas nos proporcionam uma visão da cidadania e 

construção da subjetividade desta fase de ensino. 

                                                           
16 O modelo integrado só será permitido a partir de 2004, porém continua sob a égide do mesmo parecer. 
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Resolução CNE/CEB nº 03/98: Diretrizes curriculares nacionais 

A câmara de educação básica institui através da Resolução CNE/CEB nº 03/98 

as Diretrizes Curriculares Nacionais incorporando o Parecer CNE/CEB nº 15/98 de 

25 de junho de 1998, e define as linhas gerais que orientarão o trabalho pedagógico, 

constituindo-se num conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, 
fundamentos e procedimentos a serem observados na organização 
pedagógica e curricular de cada unidade escolar integrante dos diversos 
sistemas de ensino, tendo em vista vincular a educação com o mundo do 
trabalho e a prática social, consolidando a preparação para o exercício da 
cidadania e propiciando preparação básica para o trabalho. (FRAUCHES, 
2002 p. 54). 

A resolução aponta de forma sucinta os princípios, valores, tratamento de 

conteúdos, etc. ponderados no parecer. A resolução respirava ainda à política 

neoliberal do dicotomismo entre formação oferecida pelo ensino médio e a formação 

profissionalizante dos cursos técnicos 

Artigo 12 Não haverá dissociação entre a formação geral e a preparação 
básica para o trabalho, nem esta última se confundirá com a formação 
profissional 
§ 1º A preparação básica para o trabalho deverá estar presente tanto na base 
nacional comum como na parte diversificada. 
§ 2º O ensino médio, atendida a formação geral, incluindo a preparação 
básica para o trabalho, poderá preparar para o exercício de profissões 
técnicas, por articulação com a educação profissional, mantida a 
independência entre os cursos. (BRASIL/CNE/CEB 1998). 

O caput do artigo 12 associa formação geral e a preparação básica para o 

trabalho. A redação procura dar um matiz que indique o direito social de 

empregabilidade sem associá-lo à educação profissional. O artigo indica uma 

inconsistência em sua formulação. Se a preparação básica para o trabalho está 

entendia em seu sentido lato, trabalho como ação de humanização da natureza, a 

formação geral já está compreendida, mas a exclusão da formação profissional é 

inapropriada. Por outro lado, se a referência é somente a empregabilidade e, ao 

mercado do trabalho, apresenta uma visão restritiva de trabalho e discrepância ao 

separar a EPT do ensino médio, a inconsistência se evidencia quando a resolução 

CNE/CEB nº 03/98 acrescenta o aproveitamento de conhecimentos constituídos, 

conforme o 
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Artigo 14 Caberá, respectivamente, aos órgãos normativos e executivos dos 
sistemas de ensino o estabelecimento de normas complementares e políticas 
educacionais, considerando as peculiaridades regionais ou locais, observadas 
as disposições destas diretrizes. 
Parágrafo único. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino deverão 
regulamentar o aproveitamento de estudos realizados e de conhecimentos 
constituídos tanto na experiência escolar como na extra-escolar. 
(BRASIL/CNE/CEB 1998b). 

A separação entre preparação básica para o trabalho e o aprendizado para 

exercício de uma profissão dentro de uma concepção politécnica de educação 

encontrou um entrave formal como pode ser observado na LDB nº 9.394/96 no “Art. 

41, o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no 

trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para 

prosseguimento ou conclusão de estudos” e, portanto, reconhecidos como 

conhecimentos constituídos para aproveitamento de estudos. O artigo expressa 

debilidade da segregação e delegada sua superação às instâncias executoras.  

Portaria MEC Nº 438/98 - Exame nacional para o ensino médio 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado pela Portaria MEC Nº 

438, em 28 de maio 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante 

que estão concluindo ou que concluíram anteriormente a escolaridade básica e 

verificar a efetividade do cumprimento das diretrizes curriculares. A portaria 318 de 

2001 altera e amplia a regulamentação da portaria de 1998 com a finalidade de 

aumentar a adesão dos estudantes à prova do MEC, conforme Frauches 

A Portaria INEP nº 19/2001, estabelece a sistemática para a realização do 
Exame Nacional do Ensino Médio, no exercício de 2001 (ENEM/2001), como 
procedimento de avaliação do desempenho do participante ao término da 
escolaridade básica, para aferir o desenvolvimento de competências 
fundamentais ao exercício da cidadania. (FRAUCHES, 2002 p. 53). 

O discurso oficial apresenta o exame como diagnóstico tanto para os sistemas 

de ensino quanto para os próprios estudantes perceberem o desenvolvimento das 

aprendizagens, defendendo-se inclusive que seja aplicado a cada série do ensino 

médio. Procurando ampliar o número de estudantes que prestam o ENEM, o 

governo federal tem ampliado sistematicamente a ocupação das vagas no sistema 

federal de ensino superior, transferindo o vestibular para o Sistema de Seleção 
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Unificado (SiSU) o ingresso nos cursos superiores classificando-os através das 

notas do ENEM. A justificativa se ancora na avaliação da qualidade por ser uma 

avaliação sistêmica definida por padrões pré-estabelecidos sobre a análise de 

fatores considerados pelo MEC (BRASIL/MEC, 2001) como determinantes para a 

melhoria da aprendizagem, tais como laboratórios, bibliotecas, ambiente escolar, 

acesso a fontes impressas de conhecimento, características sócio-econômicas e 

culturais dos estudantes, da organização curricular e do trabalho pedagógico.  

Parecer nº 16/99: Diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de 

nível técnico 

O Parecer CNE/CEB nº 16, de 05 de outubro de 1999, regulamenta a 

educação profissional de nível médio porque, para o nível básico, o Decreto nº 

2.208/97 relega ao âmbito não formal. O tecnológico submete-se à regulamentação 

própria do nível superior. As diretrizes curriculares para a educação profissional 

incluem a orientação de articulação com o ensino médio e os princípios da educação 

básica e 

Outros princípios definem sua identidade e especificidade, e se referem ao 
desenvolvimento de competências para a laborabilidade, à flexibilidade, à 
interdisciplinaridade e à contextualização na organização curricular, à 
identidade dos perfis profissionais de conclusão, à atualização permanente 
dos cursos e seus currículos, e à autonomia da escola em seu projeto 
pedagógico (BRASIL/CNE/CEB 1999a, p.13). 

Estes princípios específicos iniciam-se com a aplicação das três consignas do 

Parecer nº 15/98 – estética da sensibilidade, política da igualdade e ética da 

identidade – na educação profissional e acrescenta o de competência definindo 

como “competência profissional a capacidade de articular, mobilizar e colocar em 

ação valores, habilidades e conhecimentos necessários para o desempenho 

eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho” 

(BRASIL/CNE/CEB 1999a, p.19), sendo os conhecimentos definidos como saber e 

as habilidade como saber fazer. Além destes fatores, orientaram o currículo dos 

cursos técnicos a “aferição simultânea das demandas das pessoas, do mercado de 

trabalho e da sociedade” (BRASIL/CNE/CEB 1999a, p.21).  
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Resolução CNE/CEB nº 04/99: Diretrizes curriculares nacionais para a educação 

profissional de nivel técnico 

Fundamentada no Parecer nº 16/99, é publicada a resolução CNE/CEB nº04, 

em 07 de outubro de 1999, instituindo as diretrizes curriculares para a educação 

profissional de nível técnico. Repete os princípios e definições do referido parecer e 

estabelece os princípios norteadores:  

Art. 3º São princípios norteadores da educação profissional de nível técnico 
os enunciados no artigo 3.º da LDB, mais os seguintes:I - independência e 
articulação com o ensino médio; II - respeito aos valores estéticos, políticos e 
éticos; III - desenvolvimento de competências para a laborabilidade; IV - 
flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização; V - identidade dos perfis 
profissionais de conclusão de curso; VI - atualização permanente dos cursos 
e currículos; VII - autonomia da escola em seu projeto pedagógico. 
(BRASIL/CNE/CEB 1999b, p.432) 

Define, ainda, no Art. 4º, os critérios para que as instituições organizem e 

planejem seus cursos: “I - atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado e da 

sociedade; II - conciliação das demandas identificadas com a vocação e a 

capacidade institucional da escola ou da rede de ensino” (BRASIL/CNE/CEB 1999b, 

p.432) 

Decreto nº 5.154/04: reintegração do EMIT como possibilidade de EPT 

O governo Lula, através do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 200417, revoga 

o Decreto nº 2.208/98, oferecendo um novo modelo para a educação profissional 

através do resgate do EMIT. Assim, esta modalidade de ensino médio que havia 

sido suprimida em 1998 ressurge em 2004 como uma estratégia da Secretaria de 

Educação Básica – SEB/MEC para ampliação e melhoria do ensino médio em 

resposta à demanda da sociedade. 

                                                           
17 O debate sociopolítico que culminou na revogação do decreto nº 2.208/97 e promulgação do decreto nº 

5.154/04  são apresentados e discutidos em FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. 
A gênese do decreto nº 5.154/2004: um debate no contexto controverso da democracia restrita. in Trabalho 
Necessário, 2003, ano 3, n3. Pág. 1-26. 
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Neste sentido, reconhecemos no ensino médio integrado, com o seu 
significado mais amplo, o horizonte de um ensino médio de qualidade para 
todos e no qual a articulação com a educação profissional técnica de nível 
médio constitui uma das possibilidades de garantir o direito à educação e ao 
trabalho qualificado. 18(BRASIL/MEC, 2013) 

O Decreto nº 5.154/04 reconhece no EMIT a preparação para o trabalho como 

parte dos direitos ao exercício da cidadania. Diferente do entendimento dado 

anteriormente que segmentava a EPT do ensino médio, o EMIT ao associar em um 

mesmo projeto formação profissional e formação geral no currículo permite ao 

adolescente e ao jovem uma construção de sua trajetória formativa média de 

“qualidade”. Historicamente, associada à preparação de mão de obra, a EPT com o 

Decreto nº 5.154/04 recebe também uma reorganização de seus conceitos para 

integrar as diversas esferas de produção humana em todos os níveis formais de 

educação e participar da construção da subjetividade para atender as demandas 

históricas de nossa época. A nova EPT não é limitada a um predeterminismo 

educacional no qual o estudante não tem a possibilidade de mudar de carreira ou 

finalizar sua escolaridade com o diploma de técnico de nível médio, como na 

reforma Capanema, antes sua elevação era desejável conforme pode ser visto no 

diagnóstico feito pelo plano decenal de educação 2001-2010: 

Há muito, o País selou a educação profissional de qualquer nível, mas 
sobretudo o médio, como forma de separar aqueles que não se destinariam 
às melhores posições na sociedade. Um cenário que as diretrizes da 
educação profissional propostas neste plano buscam superar, ao prever que 
o cidadão brasileiro deve galgar – com apoio do Poder Público – níveis altos 
de escolarização, até porque estudos têm demonstrado que o aumento de um 
ano na média educacional da população economicamente ativa determina um 
incremento de 5,5 % do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse contexto, a 
elevação da escolaridade do trabalhador coloca-se como essencial para a 
inserção competitiva do Brasil no mundo globalizado. (BRASIL/MEC, 2001, p. 
37) 

O Decreto nº 5.154/04 define os moldes da educação profissional com uma 

concepção diferenciada da apresentada nos paradigmas anteriores. Para propiciar o 

atendimento do novo padrão, o MEC oferece suporte às instituições. Conforme o 

MEC,  

                                                           
18 Grifo nosso 
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Em 2007, 21 unidades da Federação já estavam oferecendo ensino médio 
integrado ao profissionalizante. O MEC colabora contratando consultores 
pedagógicos para a elaboração dos cursos e o FNDE oferece apoio 
financeiro. (BRASIL/MEC, 2011a). 

A concepção de Educação profissionalizante, definida pelo Decreto nº 

5.154/04, abrange as esferas de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

educação técnica de nível médio e EPT de graduação e pós-graduação.  

O artigo 4º do Decreto nº 5.154/04 propugna que a educação técnica 

profissionalizante de nível médio será articulada em três diferentes formas: 

§1o A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o 
ensino médio dar-se-á de forma:  
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 
ensino, contando com matrícula única para cada aluno;  
II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a 
complementaridade entre a educação profissional técnica de nível médio e o 
ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso, 
podendo ocorrer: a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as 
oportunidades educacionais disponíveis; b) em instituições de ensino 
distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; ou c) 
em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de 
projetos pedagógicos unificados;  
III - subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
médio. (BRASIL, 2004) 

As duas formas apontadas no inciso II e III, concomitante e subsequente, 

respectivamente, ocorriam no Decreto nº 2.208/97, o inciso I apresenta o resgate do 

EMIT. O quadro a seguir apresenta uma visão sinótica das articulações possíveis:  
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Quadro 3 – Articulação do ensino médio com a educação profissional 

 

Fonte: o autor 

O quadro apresenta a relação entre a educação profissional e o ensino médio 

em termos de cumprimento com a duração mínima de 1200 horas para os cursos 

industriais. A lei considera as três formas como articulações possíveis ao examinar 

como ocorrem as articulações. Observamos que a forma de articulação do 

subsequente (inciso III) é a obrigatoriedade do ensino médio concluído. Não existe 

qualquer relação entre os projetos pedagógicos, a formação específica é 

complementar aos egressos do ensino médio; esta modalidade, por ser pós-médio 

recebia egressos do ensino médio. O modelo concomitante (inciso II) em relação ao 

subsequente difere inicialmente ao permitir que o adolescente ou jovem o curse ao 

mesmo tempo em que o ensino médio. Os conteúdos da formação específica são 

justapostas à formação geral por serem oferecidos em cursos distintos, podendo 

inclusive ser em instituições distintas; esta modalidade, durante a duração do 

Decreto nº 2.208/9, foi a única opção de formação técnica para o jovem de 15 aos 

17 anos. O modelo integrado (inciso I) constitui de um projeto único no qual a 

formação profissional e geral acontecem conjuntamente. A legislação resguarda a 

carga horária para a formação geral e pressupõe a interface formativa, aproveitando 

parte da carga horária como sendo profissionalizante. O concomitante e o 

subsequente têm a possibilidade deste aproveitamento, mas no EMIT o 

aproveitamento ocorre estruturalmente. 
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Parecer CNE nº 39/2004: aplicação do Decreto nº 5.154/04 

A efetividade da formação presente na integração da EPT com o ensino médio 

se dá porque o conjunto de características expresso pelos objetivos do ensino médio 

e da EPT salvaguardam tanto os aspectos da cultura geral como da tecnológica para 

evitar o aligeiramento da formação ou substituição dos atributos de uma pelos da 

outra. Conforme o Parecer CNE/CEB nº 39, de 08 de dezembro de 2004,  

O ensino médio ganhou uma clara identidade própria e a Educação 
Profissional também. Não é mais possível colocar a Educação Profissional no 
lugar do ensino médio, como se ela fosse uma parte do mesmo, como o fizera 
a revogada Lei nº 5.692/71. A Educação Profissional será sempre uma 
“possibilidade” para o “aluno matriculado ou egresso do Ensino Fundamental, 
Médio e Superior”, bem como ao “trabalhador em geral, jovem ou adulto [e] 
será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes 
estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no 
ambiente de trabalho (BRASIL/CNE/CEB, 2004 p.398). 

Para evitar a retomada do EMIT nos padrões da Lei nº 5.692/71 e dar a 

orientação complementar referente a eventuais pontos de divergência de 

interpretação ou de organização entre as orientações básicas do Decreto nº 

2.208/97 com Decreto nº 5.154/04, o Parecer CNE nº 39/2004 definiu sua aplicação, 

esclarecendo que há uma nova concepção diferenciada dos modelos anteriores à 

LDB nº 9.394/96 e 

Embora possa parecer desnecessário, é preciso ressaltar que a forma 
integrada não pode ser vista, de modo algum, como uma volta saudosista e 
simplista à da revogada Lei nº 5.692/71. Para a nova forma introduzida pelo 
Decreto nº 5.154/2004, é exigida uma nova e atual concepção, que deverá 
partir do que prescreve o § 2º do Art. 4º do referido Decreto. 
(BRASIL/CNE/CEB, 2004 p.403). 

O Parecer CNE nº 39/2004 acrescenta a integridade da formação ao 

estabelecer que não são formações separadas e paralelas mas a junção entre teoria 

e prática, 
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Acontece que esse curso integrado entre ensino médio e Educação 
Profissional técnica de nível médio não pode e nem deve ser entendido como 
um curso que represente a somatória de dois cursos distintos, embora 
complementares, que possam ser desenvolvidos de forma bipolar, com uma 
parte de educação geral e outra de Educação Profissional. Essa foi a lógica 
da revogada Lei nº 5.692/71. Essa não é a lógica da atual LDB, a Lei nº 
9.394/96, nem do Decreto nº 5.154/2004, que rejeitam essa dicotomia entre 
teoria e prática, entre conhecimentos e suas aplicações. (BRASIL/CNE/CEB, 
2004 p.406). 

Considerar a EPT uma formação diferenciada de preparação para o trabalho é 

dividir e restringir a formação do ensino médio seccionando a teoria da prática. Se 

não obstante a EPT não engloba e tão pouco esgota as possibilidades formativas 

para o trabalho no ensino médio ela, contudo é uma destas possibilidades 

formativas.  

Resolução nº 01/05: atualização das diretrizes curriculares 

A Resolução nº 01, de 03 de março de 2005, atualiza a Resolução nº 03/98, 

com diretrizes curriculares definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o 

ensino médio e para a Educação Profissional Técnica de nível médio às disposições 

do Decreto nº 5.154/04. Nesta resolução consta a carga horária do curso integrado 

sendo que 

Art. 5º Os cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio realizados 
de forma integrada com o ensino médio, terão suas cargas horárias totais 
ampliadas para um mínimo de 3.000 horas para as habilitações profissionais 
que exigem mínimo de 800 horas; de 3.100 horas para aquelas que exigem 
mínimo de 1.000 horas e 3.200 horas para aquelas que exigem mínimo de 
1.200 horas. (BRASIL/CNE/CEB, 2005). 

A legislação da EPT procura definir uma identidade própria, procurando 

superar a dualidade histórica de formação. A ampliação da carga horária, 

estabelecendo um mínimo para os EMITs preserva a preocupação de não prejudicar 

a educação geral, no entanto, abre a possibilidade de aproveitar uma parte desta 

dentro da habilitação profissional. O EMIT ganha um espaço próprio a partir de 

2004. Banido dos sistemas educacionais em 1997, ele ressurge sob os auspícios de 

uma educação que busca uma formação para a autonomia. Conforme Pacheco, 
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O restabelecimento do ensino médio integrado, numa perspectiva politécnica, 
é fundamental para que esses objetivos [de administrar e transformar a 
educação em um instrumento a serviço da inclusão, da emancipação e da 
radicalização democrática] sejam alcançados. (PACHECO, 2011, p. 11) 

As resoluções CNE/CEB nº 03/98 e nº 04/99 são mantidas e foram adaptadas 

para se adequar à nova realidade de educação profissional tecnológica possibilitada 

pelo Decreto nº 5.154/04. 

Lei nº 11.684, de 02 de junho de 2008: Filosofia e Sociologia no ensino médio 

Outra ação estabelecida para a reformulação do ensino médio é apresentada 

da resolução CNE/CEB nº 04, de 16 de agosto de 2006, e na lei nº 11.684, de 02 de 

junho de 2008, que inserem a obrigatoriedade do ensino de Filosofia e Sociologia 

como componentes curriculares em todos os anos (séries) do ensino médio. A 

Filosofia e a Sociologia são exigidas nos currículos estruturados por disciplinas em 

todas as séries do ensino médio como componente curricular e, nos currículos 

flexíveis, os conteúdos são assegurados visando ao domínio de seus conhecimentos 

para o exercício da cidadania. 

Lei nº 11.741: altera a LDB nº 9.394/96 para adequá-la à EPT 

Em 16 de julho 2008, entra em vigor a Lei nº 11.741 que altera a LDB na qual 

redimensiona as ações da educação profissional técnica de nível médio entre outras 

ações correlacionadas. A respeito do nível médio, acrescenta uma seção e quatro 

artigos. O acréscimo altera a Lei para coadunar com o Decreto nº 5.154/04. A lei não 

introduz na LDB nenhum conceito novo ou estranho ao decreto. A Lei nº 11.741 

altera a redação da LDB nº 9.394/96 nos artigos 37, 39, 41 e 42 e cria a seção IV-A 

com quatro artigos nos qual reequaciona a educação profissional técnica de nível 

médio.  

O presente capítulo mapeou e analisou as principais leis que orientam e 

conformam o EMIT. Presente nas ideias originais da LDB nº 9.394/96, a integração 

da formação geral com a profissional tecnológica irrompe com o Decreto nº 5.154/04 

salvaguardando e absorvendo todas as características e obrigações da formação 

geral e incluindo as próprias da EPT. Quando se fala em EMIT, não se fala de uma 
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formação estranha ao ensino médio ou de um ensino médio esvaziado de uma 

parcela de sua formação, ao contrário, a EPT para o ensino médio acrescenta a 

prática aos fundamentos científicos e integra a inserção em uma profissão ao 

exercício de cidadania. Diversos pesquisadores tem se debruçado sobre o EMIT e 

as estratégias dos institutos da rede de educação profissional e tecnológica. No 

próximo capítulo, examinaremos o que diversos pesquisadores têm investigado 

sobre o EMIT, suas contribuições para o debate da educação profissional e para a 

formação do jovem e adolescente para o pensamento crítico e emancipado. 
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CAPÍTULO II:  

ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO: DIÁLOGOS 

O objetivo deste capítulo é acompanhar as discussões que têm ocupado as 

reflexões dos pesquisadores em educação profissional e tecnológica para o ensino 

médio em torno dos temas relacionados à interdisciplinaridade, pesquisa e formação 

humana, na modalidade específica de ensino médio integrado ao técnico (EMIT) da 

rede federal de educação profissional e tecnológica. Nosso corte temporal para 

análise abrangeu publicações na CAPES, periódicos, revistas e livros no período 

entre janeiro de 2008 e fevereiro de 2013. Identificamos, nas pesquisas, três 

categorias básicas: interdisciplinaridade, pesquisa e formação humana. Dentre as 

três categorias, a pesquisa foi uma constante como metodologia de ensino e 

centramos as discussões nas duas categorias restantes. A primeira categoria 

relacionada aos trabalhos que versavam de práticas educacionais 

disciplinar/interdisciplinar e a segunda categoria, as que tratavam da formação 

humana cidadã/mão de obra, abrangendo o mundo do trabalho com foco na 

formação dos discentes/docentes. A divisão foi didática, pois as pesquisas, em 

maior e menor grau, abordavam ambas as categorias.  

1 – A INTERDISCIPLINARIDADE NO EMIT 

O modelo de educação profissional integrada, possibilitado pelo Decreto nº 

5.154/04, gerou o debate sobre como ocorre a integração na qual a lei faz referência 

e, em seu artigo 4º, preceitua em relação ao itinerário formativo articulado com o 

ensino médio, respeitando tanto sua carga horária obrigatória como seus objetivos e 
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regulamentações. Sendo assim, o EMIT tem a interdisciplinaridade como uma 

recomendação de integração. Os PCN para o ensino médio propõem que 

Partindo de princípios definidos na LDB, o Ministério da Educação, num 
trabalho conjunto com educadores de todo o País, chegou a um novo perfil 
para o currículo, apoiado em competências básicas para a inserção de 
nossos jovens na vida adulta. Tínhamos um ensino descontextualizado, 
compartimentalizado e baseado no acúmulo de informações. Ao contrário 
disso, buscamos dar significado ao conhecimento escolar, mediante a 
contextualização; evitar a compartimentalização, mediante a  
interdisciplinaridade; e incentivar o raciocínio e a capacidade de aprender. 
(BRASIL, 2002, p.5) 

Identificamos duas perspectivas de interdisciplinaridade que têm sido 

desenvolvidas nos EMIT da rede federal de educação profissional e tecnológica. A 

primeira como iniciativa particular dentro do desenvolvimento do conteúdo de um 

determinado componente curricular e a segunda como concepção de curso. 

Interdisciplinaridade no Conteúdo do Componente Curricular 

O modelo anterior a LDB nº 9.394/96 de ensino técnico na modalidade 

integrada compreendia em se ter um currículo único para o curso e as disciplinas da 

formação geral. As disciplinas matemática e física ajustariam seus conteúdos para 

subsidiarem as disciplinas técnicas e algumas disciplinas recebiam um caráter 

instrumental como inglês e redação. Após o Decreto nº 5.154/04, a expectativa 

sobre o EMIT ultrapassa a simples justaposição de disciplinas. Os PCN em sua 

parte I – Bases Legais propõem que “a reorganização curricular em áreas de 

conhecimento, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento dos conteúdos, numa 

perspectiva de interdisciplinaridade e contextualização” (BRASIL, 2000, p. 7). 

E ainda os PCN destacam  

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. (ib., p. 17) 

Como podemos perceber, o conceito de integração dos conhecimentos está 

presente para o ensino médio como parte de sua nova concepção e superação da 
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fragmentação presente no ensino de disciplinas isoladas. A orientação legal 

entretece os saberes e compreende as tecnologias como parte dos mesmos. 

Através da organização curricular por áreas e da compreensão da concepção 
transdisciplinar e matricial, que articula as linguagens, a Filosofia, as ciências 
naturais e humanas e as tecnologias, pretendemos contribuir para que, 
gradativamente, se vá superando o tratamento estanque, 
compartimentalizado, que caracteriza o conhecimento escolar (ib., p.21) 

Assim sendo, a interdisciplinaridade no EMIT nada mais é que um reflexo da 

orientação desta perspectiva de construção do conhecimento. O que diferencia o 

EMIT do ensino médio desarticulado da EPT reside justamente no relacionamento 

possível e desejável das disciplinas de formação geral e as específicas. Os PCN 

organizaram o currículo em áreas de estudo na perspectiva de aproximar disciplinas 

com maiores pontos em comum para desenvolver esta perspectiva e promover a 

interdisciplinaridade. 

A reforma curricular do ensino médio estabelece a divisão do conhecimento 
escolar em áreas, uma vez que entende os conhecimentos cada vez mais 
imbricados aos conhecedores, seja no campo técnico-científico, seja no 
âmbito do cotidiano da vida social. A organização em três áreas – 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática 
e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias – tem como 
base a reunião daqueles conhecimentos que compartilham objetos de estudo 
e, portanto, mais facilmente se comunicam, criando condições para que a 
prática escolar se desenvolva numa perspectiva de interdisciplinaridade. (ib., 
p. 18-19) 

As áreas foram posteriormente reorganizadas separando a Matemática das 

Ciências da Natureza conforme a resolução do CNE/CEB nº 02/12 que as separa e 

altera de três para quatro eixos: “Art. 8º O currículo é organizado em áreas de 

conhecimento, a saber: I - Linguagens; II - Matemática; III - Ciências da Natureza; IV 

- Ciências Humanas.” (BRASIL/CNE/CEB, 2012a). O quadro a seguir nos apresenta 

graficamente as áreas em conformidade com a referida resolução: 
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Quadro 4 – Áreas do ensino médio 

 

Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio. PCN – Parte I - Bases Legais 

(BRASIL, 2000) 

 

As diversas publicações de dissertações e teses dos últimos cinco anos que 

pesquisam o EMIT nos servem de indicativo das práticas nas instituições federais de 

educação tecnológica. A interdisciplinaridade não se apresenta como um projeto 

curricular institucional, mas como iniciativas isoladas de professores em suas 

disciplinas ou de coordenadores em seus cursos.  

Linguagens 

A área ou eixo de Linguagens abrange conforme os PCN+ (2002) as disciplinas 

de língua portuguesa, língua estrangeira moderna, arte, educação física e 

informática. É uma área que, devido a sua base comunicativa, permeia as demais 

áreas, o que possibilita uma série de caminhos. Diva Mari Marinho da Silva19 (2008) 

contribui para esta discussão em seu trabalho sobre teatro como instrumento de 

expressão própria através da dramatização criativa, associativa, espontânea, 

possibilitando construir, transformar circunstâncias e integrar-se a colegas nas 
                                                           
19 SILVA, D. M. M. Teatro na escola: a percepção dos alunos do ensino médio sobre uma 

experiência na Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste-RO. 2008, 112p. (Mestrado 
em Educação), Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 01/07/2008. 
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representações de papéis. Dentro de um contexto de EMIT de agrotécnica, a 

profissionalização faz parte da missão institucional e constatamos pela pesquisa que 

esta se concentrou em temas gerais próprios do ensino médio como “juventude”, 

“drogas” e “violência”, com perspectiva interdisciplinar dentro do eixo sem abordar 

temas ligado à profissionalização. 

Sobre a língua portuguesa, temos os trabalhos de Helane Patrícia Ramires 

Mendes20 (2010), Nadia Maria CovaleskiI Perlin21 (2010) e Cynthia Nunes Milanezi22 

(2011) com a ênfase na produção escrita com relação ao contexto e produção 

verbal. As pesquisadoras constataram a construção da autonomia, melhora do 

aprendizado e do desenvolvimento profissional respectivamente.  

Juarez Silva Sampaio23 (2010) e João Luís Almeida Feitosa24 (2011) analisam 

a formação humana e cidadã do estudante através do desenvolvimento da cultura 

corporal, superando os aspectos puramente técnicos, enfatizando os aspectos dos 

conteúdos, da competição e cooperação e aspectos afetivos sociais e lúdicos, 

salientando os valores humanos e éticos presentes neste componente curricular. A 

mudança de concepção da disciplina de educação física integra o componente aos 

objetivos da EMIT, dando uma intencionalidade integrada na formação do jovem e 

adolescente. 

Para Lísia Vencatto Lorenzoni25 (2011), a disciplina de inglês, como língua 

estrangeira moderna, contribui para os conteúdos específicos de um currículo 

integrado. Ao considerar a motivação do estudante em contextualizar o inglês em 

sua vida profissional em fazer um ensino significativo da língua estrangeira, a 

pesquisadora faz um aporte às metodologias de ensino de conteúdos que estão 
                                                           
20 MENDES, H. P. R. Interface Fala - Escrita na Escola Agrotécnica Federal de Salinas: Variação 

Linguística na Comunidade Estudantil.  2010, 95p. (Mestrado em Educação), Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 01/02/2010. 

21 PERLIN, N. M. C. Português para quê, se o objetivo é ser técnico?’ - Desafios para trabalhar a 
disciplina de Língua Portuguesa no ensino agrícola. 2010, 56p. (Mestrado em Educação), 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 01/10/2010 

22 MILANEZI, C. N. Práticas de Produção de Textos Escritos no Ensino Técnico Integrado ao 
Médio. 2011. 255 p. (Mestrado em Educação) Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 
01/09/2011. 

23 SAMPAIO, J. S. O componente curricular educação física no ensino médio integrado da 
Escola Agrotécnica Federal Santa Inês - BA. 2010, 94p. (Mestrado em Educação), Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 01/07/2010. 

24 FEITOSA, J. L. A. Educação Física: até que ponto educa? 2008. 72p. (Mestrado em Educação), 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 01/09/2008. 

25 LORENZONI, L. V. Inglês instrumental na educação agrícola: possibilidades de um currículo 
integrado. 2011. 55p. Mestrado em Educação), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
Seropédica, 01/10/2011. 
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presentes instrumentalmente na formação do estudante. O diálogo do conteúdo 

disciplinar geral com a formação profissional é imprescindível salvaguardado que 

não deve ser unilateral, o que expressaria a concepção de integração com 

subordinação da formação geral à específica, o que não é a proposta do EMIT. 

Matemática  

A Matemática ganha destaque nos PCN parte III – Ciências da Natureza, 

Matemática e suas tecnologias no aspecto interdisciplinaridade ao considerarem 

As informações tecnológicas e científicas, dotadas de seus códigos 
matemáticos, seus símbolos e ícones, também constituem uma linguagem. 
Na realidade, o aprendizado das Ciências da Natureza e da Matemática deve 
se dar em estreita proximidade com Linguagens e Códigos, assim como com 
as Ciências Humanas. (BRASIL, 2002, p. 10) 

O eixo de Matemática26 não estava presente nos PCNs de 2000 e 2002, 

integrando o eixo de Ciências da Natureza expresso inclusive no título da terceira 

parte dos PCN, separado como nos referimos anteriormente em 2012. As pesquisas 

devem ser compreendidas dentro deste contexto. Roseanne Araújo de Castro27 

(2009), Aldemi Ferreira Mendes28 (2010) e Elaine Cristina Barbosa da Silva de 

Albuquerque29(2011), pesquisaram a educação matemática e as metodologias de 

ensino.  

A área Matemática que está presente no currículo através de uma disciplina 

com o mesmo nome além de permear diversos componentes curriculares é uma das 

grandes responsáveis pela reprovação30 nos EMITs. A pesquisa sobre o ensino de 

matemática através de metodologias diferenciadas como a utilização de softwares 
                                                           
26 A Matemática enquanto eixo ou ciência está grafado com letra maiúscula, já quanto a componente 

curricular ou adjetivo estará em minúsculo, o mesmo valendo para as demais ciências e eixos. 
27 CASTRO, R. A. alunos em dependência em matemática no curso técnico de construção de 

edifícios integrado com o ensino médio no CEFETES: uma análise de seus motivos. 2009. 
244p. (Mestrado em Educação) Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 01/03/2009. 

28 MENDES, A. F. Contextualização e Interdisciplinaridade na Utilização da Matemática no 
Estudo de Fenômenos Climáticos e Meteorológicos. 2010. 72p. (Mestrado em Educação), 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 01/02/2010. 

29 ALBUQUERQUE, E. C. B. S. Um estudo de caso: a utilização de princípios da modelagem 
matemática como estratégia viabilizadora de um ambiente de aprendizagem mais 
significativo aos alunos. 2011. 102p. (Mestrado em Educação), Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro, Seropédica, 01/08/2011 

30 Relatórios gerenciais do sistema acadêmico do IFSP-BRA de 2011-2013. Nas planilhas de 
reprovação publicadas nos murais em 2011, a matemática apareceu como responsável por 
reprovar 25% da turma de EMIT de mecânica primeiro ano. 
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(Geogebra), subjetividade (metacognição) e contextualizações têm contribuído para 

estimular a permanência e motivação do estudante para perseverança nos estudos 

e ao mesmo tempo em que potencializa o aprendizado de disciplinas específicas 

dos EMITs industriais, recebe em contrapartida a ressignificação de seu 

aprendizado. O diálogo dos conteúdos das disciplinas específicas com a área de 

Matemática  mostra-se como  interdisciplinaridade simbiótica e falsamente natural, 

mas, na verdade, é fruto da pressão social e governamental31 para a contenção da 

evasão e melhoria do sucesso escolar. 

Ciências da Natureza  

O EMIT, na rede federal de educação profissional e tecnológica, com origem 

nos técnicos industriais e técnicos agrícolas, tem seus cursos orientados para as 

ciências da natureza. As antigas escolas industriais e escolas agrotécnicas foram 

transformadas em CEFETs e depois em IFs majoritariamente nos mesmos eixos 

tecnológicos com raras exceções. O quadro a seguir apresenta os cursos de uma 

unidade rede federal de educação profissional e tecnológica que tipifica o cenário de 

oferta dos cursos: 

 

Quadro 5 – cursos técnicos integrados oferecidos no campus Belém do IFPA 

 

Fonte: www.ifpa.edu.br 

 

                                                           
31 O plano de metas assinado entre a SETEC e a REDITEC propõe metas de permanência e sucesso 

do estudante (BRASIL, 2012d), que provocou nos institutos estudos e estratégias para atingir esta 
meta. Fizemos referência, anteriormente neste capítulo, de que a matemática aparece nos 
relatórios gerenciais como responsável pela reprovação e evasão dos estudantes.  
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Os cursos elencados no quadro 5 desenvolvem e aprofundam conhecimentos 

próprios de ciências naturais. Os saberes das demais ciências humanas e de 

Linguagens contribuem para o melhor desenvolvimento da aprendizagem, contudo 

as disciplinas específicas são derivadas das áreas de Biologia, Física e Química. 

Outros ramos das ciências naturais também são abarcadas por estas dentro de um 

contexto interdisciplinar conforme orienta os PCN+: “Assuntos relacionados a outras 

Ciências, como Geologia e Astronomia, serão tratados em Biologia, Física e 

Química, no contexto interdisciplinar que preside o ensino de cada disciplina e o do 

seu conjunto” (BRASIL, 2002, p.5). 

Como apresenta a lei, o contexto interdisciplinar para as Ciências da Natureza 

envolve a própria construção do conteúdo disciplinar. Ao analisar o conteúdo da 

disciplina de física nos CEFETs, Marlene Santos Socorro32 (2008) encontrou na 

alfabetização científica33 , através de temas integradores,uma solução implementada 

aos quesitos básicos da própria disciplina física, sendo central como educação 

básica, mas não especificamente por ser EMIT.  

Dentro da mesma linha de pesquisa, Riama Coelho Gouveia34 (2011) integra, 

através de temas ambientais, a disciplina de física com, química, biologia, língua 

portuguesa e sociologia. Em termos de interdisciplinaridade, demonstra um avanço 

em relação ao contexto interdisciplinar para atender o conteúdo de física, abarcando 

mais aspectos do conhecimento e possibilitando uma compreensão maior da 

realidade. Há relevância destas propostas com nossa pesquisa no quesito de 

construção da cidadania através da pesquisa e da própria interdisciplinaridade, 

diferindo na amplitude da concepção, pois estas se limitam ao ensino de física e não 

a própria concepção do EMIT. 

Ciências Humanas 

O último eixo (parte IV dos PCN 2002) diz respeito aos conhecimentos das 

Ciências Humanas. Os PCN abrangem várias áreas do saber que não serão 
                                                           
32 SOCORRO, M. S. Os cursos técnicos nos CEFETES e o ensino de física: uma proposta para 

promoção da alfabetização científica. 2008. 138p. (Mestrado em Educação), Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 01/05/2008. 

33 A autora utiliza como referência teórica para a compreensão de alfabetização científica de Gerard Fourez 
34 GOUVEIA, R. C. Desenvolvimento de projetos sobre meio ambiente para o ensino-

aprendizagem de conceitos físicos. 2011. 69p. (mestrado em física) Universidade Federal de 
São Carlos, São Carlos. 01/03/2011. 
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alocadas no currículo como disciplinas, mas incorporadas no conteúdo das 

disciplinas já existentes: 

Chamamos a atenção para o fato de que, neste documento, ao 
desenvolvermos textos específicos voltados para os conhecimentos de 
História, Geografia, Sociologia e Filosofia, habitualmente formalizados em 
disciplinas escolares, incluímos diversas alusões – explícitas ou não – a 
outros conhecimentos das Ciências Humanas que consideramos 
fundamentais para o ensino médio. Trata-se de referências a conhecimentos 
de Antropologia, Política, Direito, Economia e Psicologia. Tais indicações não 
visam a propor à escola que explicite denominação e carga horária para 
esses conteúdos na forma de disciplinas. O objetivo foi afirmar que 
conhecimentos dessas cinco disciplinas são indispensáveis à formação 
básica do cidadão, (...) (BRASIL, 2002, p.4) 

A prescrição implica em uma interdisciplinaridade compulsória entre os saberes 

listados para uma formação cidadã. Dentro de um contexto de EMIT, a formação 

cidadã necessariamente tem que passar pela profissionalização. A partir do ensino 

de Geografia, Francisco Gomes Ribeiro Filho35 (2010) analisou o curso técnico e 

identificou que os EMITs, não são bem compreendidos por professores e alunos, 

reflexo do não conhecimento dos fundamentos da integração suscitada pela 

legislação. A interdisciplinaridade por si mesma já permite uma percepção mais 

abrangente do mundo e auxilia a conduzir para uma formação autônoma, 

entendemos, porém que as áreas são extremamente abrangentes e amplas, e que 

uma intencionalidade nos objetivos promovidos pela compreensão do próprio 

conceito de EPT e integração com o ensino médio geraria melhores resultados. 

As pesquisas até este ponto analisadas tiveram como preocupação o papel de 

um conteúdo disciplinar específico e práticas pedagógicas isoladas com concepção 

interdisciplinar. As pesquisas referenciavam vários componentes da Formação Geral 

deixando, contudo, uma lacuna em algumas áreas. Nas ciências da natureza vimos 

apenas os estudos com os conteúdos de Física, mas não encontramos específicos 

sobre Química e Biologia. Dentre os componentes curriculares de ciências humanas 

no ensino médio, História, Filosofia, Sociologia e Geografia, apenas o último foi alvo 

de pesquisa. Matemática e Linguagens foram contempladas nas preocupações dos 

pesquisadores ressalvamos a ausência de pesquisa em uma segunda língua 

                                                           
35 RIBEIRO FILHO, F. G. O Ensino de Geografia no Trabalho dos Professores e dos Alunos dos 

Cursos Técnicos Integrados ao Nível Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Piauí (IFPI). 2010. 111p. Universidade Est.Paulista Júlio de Mesquita Filho. 
(Mestrado em geografia) Rio Claro. 01/08/2010 
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estrangeira moderna. As ações interdisciplinares por iniciativa particulares de 

professores têm sua relevância para potencializar o aprendizado dos estudantes e 

constitui uma importante fonte de pesquisa, porém a interdisciplinaridade do EMIT é 

estrutural e coletiva, presente na própria concepção da modalidade.  

Disciplinas Específicas 

Em relação aos conteúdos disciplinares da formação específica, as pesquisas 

encontradas são insuficientes para uma percepção do potencial prático e de 

metodologias para desenvolver a interdisciplinaridade e o alcance aos objetivos do 

EMIT através delas. O ideal seria ter pesquisas que abrangessem os 13 eixos 

tecnológicos36 para subsidiar uma ideia mais concreta da contribuição dos 

conteúdos formativos específicos em sua relação com os conteúdos de formação 

geral. 

Quadro 6 – Eixos tecnológicos para o ensino médio 

 

Fontes: PCN (BRASIL,2000) e Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL/MEC, 2012a) 

 

Os eixos tecnológicos para o ensino médio e os eixos para os cursos 

superiores de tecnologia são os mesmos com exceção de Desenvolvimento 

Educacional e Social que não aparece no Catálogo Nacional de Cursos Superiores 

de Tecnologia e em seu lugar consta o eixo Apoio Escolar. Pouco se tem publicado 

sobre experiências interdisciplinares em disciplinas específicas. Os trabalhos de 

                                                           
36 Cf. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação 
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Aécio José Araújo Passos Duarte37 (2008) e Eduardo Seabra Guedes38 (2011), 

dentro desta linha restrita, analisam metodologias de disciplinas específicas 

(agrostologia e desenho técnico respectivamente) através de abordagens 

diferenciadas e contextualizadas. A percepção e concepção do EMIT é fundamental 

para o delineamento da formação pretendida. O primeiro estudo demonstrou que a 

formação foi orientada pelo perfil profissional adequando-o às exigências do mundo 

produtivo atual. o segundo contribui para a aprendizagem e o desenvolvimento de 

autonomia do estudante.  

As duas conclusões apresentadas nas pesquisas são emblemáticas para 

compreendermos as possibilidades e riscos do EMIT. As experiências 

interdisciplinares de conteúdos específicos são uma importante fonte de informação 

para a construção do cenário possível da mudança de paradigma de EPT para o 

ensino médio. O rompimento das fronteiras rígidas entre os diversos componentes 

disciplinares e o diálogo entre as ciências, propicia o terreno fértil para o 

aprendizado significativo e contextualizado e o desenvolvimento da autonomia e 

criatividade do estudante. O risco, porém, que o EMIT corre caso sua concepção 

seja excêntrica de subordinar os conteúdos disciplinares de formação geral aos da 

específica, numa suposta integração na qual se privilegia a formação técnica e 

profissional acima da formação e aperfeiçoamento do jovem e adolescente, é a 

formação para o provimento de mão de obra para o mercado de trabalho. 

Interdisciplinaridade na Concepção de Curso 

A concepção curricular para o EMIT se propõe a ter um desenho moderno e 

dinâmico. O abismo institucional entre as concepções e materializações se abre pela 

fragmentação burocrática entre planejamento e controle. Como nosso objeto é a 

formação humana, não pretendemos adentrar a este debate, mas consideramos 

uma importante área que deve ser pesquisada para compor o cenário maior em que 

                                                           
37 DUARTE. A. J. A. P. Educação agrícola e perfil de cultivo de pastagens em propriedades 

rurais do semi-árido: a comparação de duas abordagens para a disciplina agrostologia. 
2008. 132p. (Mestrado em Educação), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 
01/11/2008. 

38 GUEDES, E. S. O ensino de desenho técnico com GeoGebra e o desenvolvimento de 
autonomia para a aprendizagem. 2011. 197p. (Mestrado em Educação), Universidade Estácio 
de Sá, Rio de Janeiro, 01/06/2011. 
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se insere o EMIT. A flexibilidade e agilidade para acompanhar as mudanças nos 

cenários sociais como concepção curricular aparece no artigo 3º da Resolução 

CNE/CEB nº 6/12 

§ 2º Os cursos e programas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
são organizados por eixos tecnológicos, possibilitando itinerários formativos 
flexíveis, diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos e 
possibilidades das instituições educacionais, observadas as normas do 
respectivo sistema de ensino para a modalidade de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio. (BRASIL/CNE/CEB, 2012b, p.1). 

Os PCN também fazem referência a um currículo pensado em modelo 

dinâmico 

Mesmo considerando os obstáculos a superar, uma proposta curricular que 
se pretenda contemporânea deverá incorporar como um dos seus eixos as 
tendências apontadas para o século XXI. A crescente presença da ciência e 
da tecnologia nas atividades produtivas e nas relações sociais, por exemplo, 
que, como consequência, estabelece um ciclo permanente de mudanças, 
provocando rupturas rápidas, precisa ser considerada. (BRASIL, 2002, p.13). 

Quando a interdisciplinaridade é uma perspectiva do docente, o currículo se 

apresenta fragmentado e em consequência a formação da subjetividade 

docente/discente sofrerá os impactos da rigidez curricular. O gráfico a seguir 

representa esta perspectiva, sendo a figura sombreada um componente disciplinar 

que interage através de ações específicas (representadas pelas setas) com os 

demais componentes.  

Figura 1 – Perspectiva interdisciplinar por componente curricular 
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A perspectiva interdisciplinar do professor de um determinado componente 

curricular representa um avanço ao currículo fragmentado e estático, mas continua 

dentro dos moldes tradicionais. Ultrapassar a concepção fragmentada do 

componente do currículo isolado, em uma perspectiva interdisciplinar curricular, 

transforma o relacionamento entre os componentes e seus limites prefixados se 

tornam flexíveis, visa à integração estrutural dos diversos saberes proporcionando 

uma cosmovisão diferenciada. As conexões e interfaces com os demais 

componentes curriculares acontece de maneira articulada e independe da ação 

isolada de um dos atores sociais envolvidos, ao contrário como representa o gráfico 

a seguir, o componente curricular (sombreado) está entretecido com os demais 

componentes. 

Figura 2 – Perspectiva interdisciplinar de currículo 

 

 

A caminhada entre as duas perspectivas é longa e contempla uma gama 

enorme de possibilidades intermediárias. Os trabalhos dos pesquisadores Elane 

Souza da Silva39 (2008), Arnaldo Pantoja da Costa40 (2009), Expedito da Cruz 

Gomes Oliveira41 (2010), Manoel Batista Grifo Cabral42 (2011) e Patricia Nascimento 

                                                           
39 SILVA, E. S. O computador como ferramenta de apoio na prática pedagógica da Eafsb-BA. 

2008. 56p. (Mestrado em Educação), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 
01/09/2008. 

40 COSTA, A. P. A Interdisciplinaridade como Prática Educacional Tecnológica em Apicultura 
Estudo de Caso da Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, PA. 2009. 81p. (Mestrado em 
Educação), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 01/10/2009. 

41 OLIVEIRA, E. C. G. Pedagogia da alternância em educação profissional: análise da 
experiência da Escola Agrotécnica Federal de São Luis – MA. 2010. 110p. (Mestrado em 
Educação), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 01/05/2010. 

42 CABRAL, M. B. G. A Pedagogia de Projetos na Aprendizagem Participativa de Alunos da 
Educação Profissional Utilizando a Produção de Mudas de Alface. 2011. 60p. (Mestrado em 
Educação), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 01/05/2011. 
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da Silva43 (2011) centraram-se nos próprios cursos, expressando em diferentes 

graus essa perspectiva. Inseridos no contexto rural, analisaram cursos de 

agropecuária em seu desenvolvimento teórico-prático. Os cursos deste eixo 

tecnológico, em razão do objeto de estudo encontrar sua dinâmica relacionada aos 

ciclos naturais, propiciam as análises multidisciplinares, uma vez que lidam com 

seres vivos, cenário favorável ao desenvolvimento interdisciplinar.  

O objeto de análise de Elane encontra-se no meio do caminho entre as duas 

perspectivas de interdisciplinaridade apresentadas. Ela verifica a 2ª série do EMIT 

em agropecuária e as contribuições que o componente curricular informática pode 

dar na qualidade do ensino através dos recursos tecnológicos. Avalia, através de 

sua pesquisa, os encaminhamentos possíveis na formação cidadã dos estudantes 

de maneira a que esta seja consciente e ativa. A utilização da informática na prática 

pedagógica foi analisada como parte da política nacional de informática educativa e 

a interdisciplinaridade não aconteceu na concepção do curso (ou disciplinas de um 

determinado ano), mas nas oficinas dadas aos professores como parte da pesquisa 

para análise qualitativa das práticas pedagógicas.  

Arnaldo também analisou um EMIT (segundo ano) com um projeto ligado à 

apicultura, articulando interdisciplinarmente os diversos saberes e contextualizando-

os reflexivamente. Expedito acrescenta aos estudos da educação do campo a 

avaliação da qualidade técnica em EMIT, realizado com tempos e espaços 

diferenciados para o desenvolvimento do processo de formação através da 

pedagogia da alternância. Além do ganho cognitivo, a pesquisa destaca a 

permanência do estudante em seu núcleo familiar, oferecendo o suporte social 

aliado ao aprendizado significativo. 

Ambos os estudos se apresentam dentro de um viés interdisciplinar em sua 

concepção metodológica de ensino. Estudam um ano específico e constataram 

ganhos significativos no aprendizado discente. Ambientados no contexto rural, 

subsidiam outros pesquisadores que se proponham a busca qualitativa de educação 

do campo. Para o EMIT propriamente, reforçam a participação ativa do discente e da 

                                                           
43 SILVA, P. N. O agir comunicativo e o ensino de informática: possibilidades de uma ação 

educativa de cunho interdisciplinar no Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus 
Sertão. 2011. 56p. (Mestrado em Educação), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
Seropédica, 01/11/2011. 
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pesquisa, o aprendizado é potencializado, devendo ser aprofundado em outras 

pesquisas as contribuições para a formação nos demais aspectos do educando. 

O trabalho de Manoel teve um componente diferenciado em sua análise ao 

considerar a participação dos servidores administrativos no processo educativo. A 

pesquisa se deu em torno de um projeto relacionado ao plantio de mudas de alface 

aplicado em um ano específico do curso de EMIT (primeiro ano). Juntamente com as 

duas anteriores, oferecem elementos relevantes para o EMIT inserido no meio rural 

e oferecem caminhos e embasamentos para serem conferidos no meio urbano 

dentro de cursos industriais, comerciais ou de serviços. A contextualização em meio 

rural, em institutos de origem nas antigas agrotécnicas, encontra desafios diferentes 

para a formação do jovem, daqueles dos IFs urbanos em seus aspectos 

metodológicos e sociais. 

Retomando o contexto de tecnologias da informação e comunicação, temos o 

trabalho da pesquisadora Patrícia no qual analisa agir comunicativo e o ensino de 

informática como espaço de diálogo e interdisciplinaridade. O espaço da tecnologia 

é um ambiente rico para promover uma formação crítica se for superada a 

instrumentalização como parte das práticas pedagógicas dos professores. A 

utilização de fóruns com temas transversais com contribuições dos docentes e 

discentes é um ambiente rico para o agir comunicativo como base filosófica de 

discussão. A pesquisa foi ambientada em um IF com estudantes de curso EMIT em 

agropecuária com uma metodologia que poderia ser aplicada em qualquer curso de 

ensino médio, sendo o fator da proveniência da zona rural o que mais influenciou a 

pesquisa e não o cenário tecnológico do curso.  

As diversas contribuições nas pesquisas apresentadas destacam a importância 

da interdisciplinaridade na prática pedagógica dos docentes de maneira geral, 

apresentando ganhos significativos na formação dos discentes. O novo paradigma 

de EMIT está sendo construído paulatinamente e as diversas experiências 

analisadas demonstram ganhos cognitivos teóricos e empíricos no contexto 

profissional e potencializados no processo de ensino e aprendizagem não 

representando uma concepção macro institucional curricular para a formação dos 

jovens. 
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2 – A FORMAÇÃO HUMANA NO EMIT 

A formação do discente em seus aspectos axiológicos e epistemológicos foram 

abordados em várias pesquisas nos últimos anos. Desde aspectos sócio educativos 

e políticos da formação cidadã, aos de qualidade de ensino pela formação docente 

ou relação com o mundo do trabalho. Estes aspectos são novas percepções do 

papel formativo do EMIT, que procura caminhos para um ensino significativo que 

supere a formação instrumental de mão de obra. Muitos são os atores sociais que 

participam deste cenário, docentes, discentes, pessoal administrativo e de apoio, as 

várias comunidades em que permeiam a instituição, empresas entre outros. 

Consideramos que, para o momento, três fatores se sobressaem: discente, docente 

e a politecnia e o mundo do trabalho.  

O Discente 

Nizete Zanolla Chaves44 (2008) verifica, em sua pesquisa, como um curso de 

EMIT articula a educação para a cidadania e indica que a formação humanista era 

menos efetiva e apresentava aspectos que deveriam ser melhorados para alcançar 

os objetivos propostos. Ester Luiza Barros Mendes45 (2009) analisa os horizontes 

políticos dos estudantes ao estudar as representações sociais do termo qualidade 

da educação. Como o trabalho de Nizete, Ester verifica a criticidade do estudante 

através da formação proposta. O trabalho de Shirley Mar Pereira Virote46 (2009) 

segue pelo caminho da relação do sujeito aprendente com e para o mundo do 

trabalho. Shirley atenta para as questões das políticas educacionais e subsídios 

para a construção de um projeto educacional comprometido com a formação 

tecnológica e cidadã.  

                                                           
44 CHAVES, N. Z. Prática educativa da Escola Agrotécnica Federal de Sertão: uma experiência 

de mediação entre formação cidadã e formação profissional. 2008. 126p. (Mestrado em 
Educação), Universidade De Passo Fundo. Passo Fundo, 01/09/2008. 

45 MENDES, E. L. B. Qualidade do ensino: um estudo sobre as representações sociais dos 
alunos e alunas do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo. 2009. 176p. 
(Mestrado em Educação) Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 01/04/2009. 

46 VIROTE, S. M. P. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio: 
implicações das mudanças legais no Governo Lula para o IFG. 2009. 188p. Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás. Goiania. 01/09/2009. 
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Maria Clara Bueno Fischer e Naira Lisboa Fanzoi47 (2009) apresentam a 

fragmentação taylorista do trabalho aliado aos antecedentes culturais da época 

escravocrata no Brasil, refletindo um lugar subalterno da educação profissional no 

sistema educacional brasileiro. Analisa o ensino médio e a pressão, que os jovens 

sofrem, do mercado de trabalho. Apresenta como alternativa a criação de bolsas que 

estimulem a permanência do jovem no ensino médio ao mesmo tempo que este 

ganhe uma ressignificação que pode ser dada pelo ensino técnico e o EMIT.  

A evasão é um problema que também tem preocupado os pesquisadores do 

EMIT. Dentre os determinantes que promovem a evasão, André Soares Alves48 

(2011) identificou a diversidade dos estudantes e o tratamento homogeneizador. 

Para Ana Carolina de Almeida49 (2010) há razões institucionais como a reprovação e 

a falta de amparo da instituição para que o estudante permaneça nos seus estudos. 

Ainda em sua pesquisa, ela constatou que na opinião do docente o problema é o 

próprio estudante que não tem vocação para o curso ou lhe falta interesse. Elizabeth 

Marçal da Crus50 (2010) também reflete sobre os muitos determinantes propulsores 

da evasão e indica a reprovação nos primeiros períodos como de maior 

preocupação. 

Acácia Zeneida Kuenzer51 (2010) conduz sua análise do documento produzido 

pelo CONAE 2010 sob o eixo da universalização do ensino médio com qualidade 

social. Ela começa por avaliar o Sistema Nacional de Educação, em relação às 

políticas de assistência ao estudante para o acesso e permanência e sucesso no 

ensino médio. Avalia de maneira aligeirada a construção da qualidade social para o 

que concorrem da concepção pedagógica, a organização curricular e a formação de 

professores. Faz crítica à falta de indicadores confiáveis e legítimos para avaliar o 

decênio anterior que subsidiou o novo Plano Nacional de Educação (PNE 2011-
                                                           
47 FISCHER, M. C. B.; FANZOI, N. L. Formação humana e educação profissional: diálogos possíveis. 

Educação, Sociedade e Culturas. Cidade do Porto. Nº 29 p.35-51, 2009 
48 ALVES, A. S. Evasão de alunos dos Cursos Técnicos Integrados Ao Ensino Médio do IF-SC 

campus Florianópolis: propostas de controle. 2011. 207p. (Mestrado interdisciplinar) 
Universidade do Vale do Itajaí. Iatajaí, 01/04/2011. 

49 ALMEIDA. A. C. Trajetórias de escolarização, vida escolar e abandono no curso técnico em 
agropecuária integrado ao ensino médio do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais - 
Campus Barbacena /MG. 2010. 85p. (Mestrado em Educação), Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro, Seropédica, 01/10/2010. 

50 CRUS. E. M. Acesso e Permanência: Aprovação/reprovação dos alunos no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 2010. 274p. (Mestrado em Serviço 
Social), Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 01/05/2010. 

51 KUENZER, A. C. O ensino médio no plano nacional de educação 2011 2020 – superando a década 
perdida. Educação e Sociedade. Campinas, v. 31, n. 112, p. 851-873, jul.-set. 2010. 
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2020). Não obstante às limitações apontadas, ressalta a importância do diálogo com 

a sociedade que originou o documento e conclui que o PNE 2011-2020 tem como 

desafio dar materialidade ao discurso educacional da educação básica como direito 

de todos e dever do Estado. 

Christiane Menezes Rodrigues52 (2010) difere das análises anteriores quando 

considera dentro da questão de formação cidadã a expectativa do estudante no 

mundo do trabalho este como o eixo fundante da relação entre a formação do 

estudante e a cidadania. Luciana Neves Loponte53 (2010), como Christiane, discute 

a relação entre a educação profissional e a formação cidadã na análise das 

expectativas dos estudantes, mas também procurando perceber a compreensão 

destes sobre os objetivos da EPT e das suas expectativas de futuro; do 

entendimento quanto ao incentivo à continuidade dos estudos e do que representa a 

formação técnica recebida. Nelci José Donadel54 (2010) demonstra que não há uma 

homogeneidade na rede federal de educação profissional e tecnológica com relação 

às expectativas dos estudantes e que os fatores gratuidade e qualidade de ensino e 

o curto período para a profissionalização são determinantes para a maioria dos 

estudantes com objetivo de inserção imediata no mercado de trabalho. 

O Docente 

Estácio Moreira da Silva55 (2009) aponta, com sua pesquisa, que não ocorre  

integração real no currículo por falta de preparo dos professores, acontecendo 

apenas uma articulação e simultaneidade das formações cujas concepções estão 

fortemente atreladas ao modelo de produção capitalista. A formação docente é 

também um fator que deve ser considerado e analisado ao se pensar na formação 
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do estudante. Ignorar o docente no processo, considerando-o isento e estéril nos 

procedimentos educativos é relegar o aprendizado a um mecanicismo inexistente. A 

análise de Marília Ramalho Domingues Nessralla56 (2010) considera em sua análise 

o tempo de docência e a formação acadêmica, os canais de participação de gestão 

dos cursos para possibilitar a integração entre as formações e conclui que há um 

contraste entre o discurso oficial e as práticas dos sujeitos envolvidos no processo. 

Denise Dalmas Rodrigues57 (2010) também concluiu que a integração é parcial, e 

considera a resistência dos docentes o fator principal da disparidade com os 

discursos oficiais. Ana Cláudia do Lago Figliuolo58 (2010) contribui, oferecendo a 

análise de dois pontos que influenciam a implantação do EMIT. O primeiro, refere-se 

à concepção de politecnia e Ensino Médio e, a segunda, à política pública e seus 

impactos na EPT dentro do contexto mundial. Ana Cláudia insiste em suas 

conclusões nos investimentos da formação continuada para os profissionais 

docentes da formação geral e específica.  

As conclusões de Estácio reaparecem no trabalho de Ana Maria Dias Galvão59 

(2011) ao analisar a concepção dos docentes em relação à formação profissional e a 

concepção dos mesmos com respeito à formação para o trabalho. Detectou que a 

maneira como o docente percebe o objetivo de seu trabalho foi determinante para a 

formatação do curso e das expectativas de formação para o trabalho sustentada 

pelos professores. Xenia Diógenes Benfatti60 (2011) procura, com seu trabalho, 

promover uma metodologia avaliativa para subsidiar as escolas públicas na análise 

de seus currículos. Ela também constatou que não existem institucionalizados 

espaços de formação docente que os capacite a analisar suas ações educativas 

para  efetivação concreta da integração curricular. 

                                                           
56 NESSRALLA, M. R. D. Currículo Integrado do Ensino Médio com a Educação Profissional e 

Tecnológica: da utopia à concretização do currículo possível. 2010. 170p. (mestrado em 
Educação). Belo Horizonte, 01/08/2010. 

57 RODRIGUES, D. D. A Experiência de Integração Curricular no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Mato Grosso - Campus Cáceres. 2010. 93p. (Mestrado em Educação), 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 01/05/2010 

58 FIGLIUOLO, A. C. L. Ensino Médio Integrado: um estudo de caso sobre a percepção docente 
acerca da implementação do Decreto nº 5.154/04 no curso de turismo do instituto federal de 
educação, ciência e tecnologia do Pará – campus Belém. 2010. 97p. (Mestrado em Educação), 
Universidade de Brasilia. Brasilia, 01/07/2010. 

59 GALVÃO, A. M. D. Trabalho e formação no IFBA: estudo sobre o curso técnico integrado de 
eletromemecanica . 2011. 126p. (Mestado em Educação), Universidade Federal da Bahia. 
Salvador, 01/12/2011. 

60 BENFATTI, X. D. O currículo Integrado do Ensino Médio Integrado: da intenção à realização. 
2011. 260p. (Doutorado em Educação) Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 01/11/2011. 



 69

Maria Jose Pires Barros Cardozo61 (2012) afirma que o EMIT está “ancorado 

nos marcos da sociedade capitalista” e, portanto, a inserção dos jovens tanto na 

escola como no mercado de trabalho remetem-nos à compreensão desta relação de 

expropriação e alienação. Destaca a questão epistemológica do EMIT que envolve 

formação do educador e a educação como um todo.  

Politecnia e o Mundo do Trabalho 

Os relacionamentos do EMIT com o mundo do trabalho (estágios, monitorias, 

parcerias, feiras técnicas, workshops entre outros) e suas contribuições na formação 

do curso constroem o entorno do curso através de políticas e ações para a 

conformação do cenário. O mundo do trabalho é fundamental no imaginário dos 

docentes e discentes influenciando na construção interna dos cursos. Fabíola da 

Conceição Lima Monteiro62 (2010) identifica na relação entre escola-empresa o 

desafio na aquisição de “novas” competências profissionais. Outro papel importante 

a ser considerado na relação com o mundo do trabalho são as ações de inclusão e 

parcerias para pesquisa, o que proporciona espaços para os estudantes 

desenvolverem seus estudos e aplicá-los de forma a verificar resultados. 

Constatação feita por Jorge Luiz Baumgratz63 (2010) ao estudar o centro de 

equoterapia em consonância com o EMIT em agropecuária.  

Gaudêncio Frigotto, juntamente com Maria Ciavatta e Marise Ramos64 (2010), 

analisa o EMIT na perspectiva de política educacional atual a partir das lutas da 

sociedade civil em 1988 que se organiza em defesa da escola pública e da 

educação dos trabalhadores. Aponta que o primeiro projeto da LDB possuía uma 

concepção politécnica do EMIT, mas na versão final, no Decreto nº 2.208/97 e 

                                                           
61 CARDOZO, m. J. P. Ensino médio integrado: mediações entre a escola e o emprego dos jovens no 

Brasil. in: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. 36º, 2012, 
Águas de Lindóia, 21-25/10/2012. 

62 MONTEIRO F. C. L. Relação Escola-Empresa e os desafios na formação de “novas” 
competências no Instituto Federal do Maranhão – IFMA. 2010. 56p. (Mestrado em Educação), 
universidade Federal do Maranhão. São Luiz, 01/12/2010. 

63 BAUMGRATZ, J. L. As representações sociais e transdisciplinares da inclusão: estudo de 
caso do centro de Equoterapia implantado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sudeste de Minas - Campus Barbacena. 2010. 75p. (Mestrado em Educação), 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 01/12/2010. 

64 FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. (orgs) Ensino médio integrado: concepção e 
contradições. 2ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
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outros instrumentos legais que o regularam no período, recebeu a forma 

fragmentada e aligeirada. Em suas análises, abordam a questão da dualidade entre 

a formação “interessada” (baseada no trabalho produtivo) e a “formação 

desinteressada e formativa”. Referem-se à politecnia no ensino médio como sendo a 

educação tecnológica, baseado na análise de Saviani65.  

O estágio está entre as competências requeridas pela profissionalização como 

o elemento articulador da formação, proporcionando a integração desejada, 

possibilitando além da penetração no mundo do trabalho, as condições objetivas 

para a compreensão teórico-prática como constata Sílvia Fernanda Martins Dias 

Ribeiro66 (2011).  

Jarbas Magno Miranda67 (2011) entende a expansão da rede federal de 

educação profissional e tecnológica e suas políticas na EPT como necessária para 

atender a diversidade das demandas dos arranjos produtivos locais e na 

instrumentalização destes para a melhoria da realidade social. Eloi José Wulpi68 

(2011) apresenta um contraponto ao trabalho de Jarbas ao constatar que no 

Instituto, objeto de seu estudo, os cursos não atendem as expectativas dos jovens 

para o ingresso no mercado de trabalho de um mundo globalizado. A pesquisa de 

Maximo Leon Feital69 (2011) propõe analisar a influência do currículo e das 

atividades pedagógicas nas decisões tomadas pelos alunos concluintes dos diversos 

cursos integrados relativas ao seu futuro profissional, porém sua conclusão indica 

que o fator determinante para que os estudantes escolham ingressar no ensino 

superior é o rigor da seleção do vestibular. Destacamos a constatação que os 

estudantes pesquisados ressaltaram a importância das amizades, que em última 

instância formam um circulo social virtuoso para a potencialização de seu 

                                                           
65 SAVIANI, Demerval. O choque teórico da politecnia. Trabalho, educação e saúde. Revista da 

EPJSV/FIOCRUZ. Rio de Janeiro: Ed. Fioruz, n.1 pp. 131-152,2003. 
66 RIBEIRO, S. F. M. D. Ensino Médio Integrado: o estágio como um dos elementos 

articuladores da formação geral e profissional. 2011. 177p. (Mestrado em Educação), 
Universidade Federal do Maranhão. São Luis, 01/08/2011. 

67 MIRANDA, J. M. O modelo pedagógico do curso de educação profissional em agropecuária 
do IFMS-CNA e sua relação com o arranjo produtivo local – APL. 2011. (Mestrado em 
Educação) Universidade de Brasília. Brasília, 01/08/2011. 

68 WULPI, E. J. Estudo do papel sócio-educativo do Instituto Federal do Espírito Santo - 
Campus Santa Teresa. 2011. 67p. (Mestrado em Educação), Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, Seropédica, 01/09/2011 

69 FEITAL, M. L. Trabalho ou ensino superior? O ensino médio integrado à educação 
profissional técnica do IF-Sudeste MG/JF. 2011. 107p. (Mestrado em Educação), Universidade 
Estácio de Sá. Rio de Janeiro, 01/06/2011. 
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aprendizado. Alessandro Nascimento Sousa70 (2011) apresenta a informatização 

como importante instrumento no ensino agrotécnico como aliada para solidificar a 

pesquisa e o conhecimento do egresso como no quotidiano profissional. 

Outro ponto que destacamos em relação ao círculo virtuoso de aprendizagem  

encontra-se no trabalho de Ana Maria Moraes71 (2011) que investigou a prática de 

monitorias nas quais os estudantes envolvidos encontram um espaço para a 

aprendizagem colaborativa, aumentando a autoestima e a responsabilidade. 

Pérola Fátima Valente Simpson Viamonte72 (2011) apresenta uma construção 

do momento histórico para compreensão das políticas públicas educacionais a partir 

da nova LDB no que se refere à educação profissionalizante. Não aborda questões 

relacionadas à politecnia mas analisa o EMIT como condição transitória ao ensino 

politécnico através da ruptura com o projeto elitista e excludente capitalista. O 

conceito de politecnia e do trabalho como princípio educativo é um ponto decisivo 

para ressignificar o ensino. Aline Moraes da Costa73 (2011) trabalha estes conceitos 

dentro das políticas públicas nacionais para o ensino médio profissionalizante. 

Wilson Carlos Rangel Coutinho74 (2011) também discutindo as políticas para o 

EMIT, procura um caminho que contribua para a concretização de uma concepção 

educacional voltada para a politecnia, como vereda alternativa na construção de 

outra concepção educacional, na perspectiva de superação do modelo vigente de 

inspiração neoliberal. Sugere ainda, que a rede federal de educação profissional e 

tecnológica viabilize fóruns docentes para discutir uma fundamentação teórico-

metodológica na formação omnilateral. 

                                                           
70 SOUSA, A. N. Recursos instrucionais informatizados como auxílio no ensino-aprendizagem 

do processo agroindustrial do abacaxi (Ananas comosus L. Merril) no IFTO Campus 
Araguatins. 2011. 58p. (Mestrado em Educação), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
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71 MORAES, A. M. A monitoria como espaço alternativo de aprendizagem no Instituto Federal 
Catarinense - Campus Sombrio. 2011. 98p. (Mestrado em Educação), Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 01/12/2011. 

72 Viamonte, P. F. V. S. Ensino profissionalizante e ensino médio: novas análises a partir da LDB 
9394/96. Educação em Perspectiva, Viçosa, v. 2, n. 1, p. 28-57, jan./jun. 2011. 

73 COSTA, A. M. Educação Profissional e interiorização: o caso de Volta Redonda como 
expressão do nacional. 2011. 139p. (Mestrado em Educação) Universidade do Estadol do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 01/07/2011. 

74 COUTINHO, W. C. R. Neoliberalismo, política educacional e politecnia: tensões, contradições 
e possibilidades decorrentes do Decreto n.5154/04. 2011. 154p. (Doutorado em Educação), 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 01/03/2011. 
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Maria Esperança Fernandes Carneiro e Wanderley Azevedo Brito75 (2011) 

analisam o dualismo do ensino médio convencional e o ensino médio 

profissionalizante mantidos pelos grupos sociais dominantes. Esta discussão é 

estimulada pelas demandas de mercado de trabalho no contexto da reestruturação 

produtiva capitalista considerando pequeno o avanço de acesso e conclusão do 

ensino médio nacional comparados a outros países latino-americanos. Eles indicam 

que a educação brasileira não está preparando adequadamente o jovem para o 

enfrentamento do mundo do trabalho dada a complexidade da qualificação para 

atender as necessidades da revolução tecno-científica industrial. 

3 - O DEBATE EM ABERTO 

Todas as pesquisas citadas se debruçaram sobre aspectos necessários para a 

formação do estudante em seus aspectos pedagógicos, políticos, axiológicos e 

epistemológicos. A relação entre estes diversos aspectos e o modelo antropológico 

de formação da subjetividade ainda deve ser construído. São contribuições 

importantes para se compreender a diversidade dos desafios que a Educação 

Profissionalizante Tecnológica está enfrentando na materialização dos princípios 

exarados na legislação e das ações impetradas nas instituições para cumprirem as 

políticas públicas. Cabe ressaltar que um quarto das pesquisas analisadas era de 

caráter geral sem indicar em qual tipo de Instituição foi realizada e, das restantes, 

ambientavam-se em agrotécnicas e escolas de cursos industriais numa proporção 

de três para um.  

Como 81% dos estudantes de ensino médio são de áreas urbanas, conforme 

indicamos anteriormente, nossa reflexão centrar-se-à na oferta de formação para 

esta população que é atendida por escolas com predominância de cursos industriais. 

A importância desta distinção está nas características das Instituições de origem nas 

antigas agrotécnicas que diferem nas políticas públicas (dotação orçamentária 

maior), natureza dos cursos (agronegócios), concepção do ambiente escolar (para 

                                                           
75 CARNEIRO, M. E. F.; BRITO, W. A. Desafios do Ensino Médio Público Brasileiro: Um Panorama da 

Realidade. In: Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Recife, 2011. 
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atender estudantes de tempo integral), diferenças significativas na análise de seus 

cursos e na generalização das conclusões.  
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CAPÍTULO III:  

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 
EMANCIPADORA: FUNDAMENTOS 

O objetivo deste capítulo é examinar alguns conceitos da teoria e da prática 

educacional que nos ajudarão a clarificar sobre politecnia e integração como 

categorias fundamentais que possibilitam configurar o EMIT como educação 

humanizadora, emancipadora e plenipotenciadora, que surge com muitas 

possibilidades e acontece em um cenário cheio de conflitos e contradições inerentes 

à existência do ser humano. Não nos propomos a esconder ou negar os conflitos e 

contradições, mas compreender os caminhos do novo ensino médio articulado com 

a EPT através deste cenário. A estas categorias, politecnia e integração, 

agregaremos em nossa análise mais algumas categorias basilares que aparecem 

nos pareceres legais educacionais sobre o EMIT, a saber, trabalho, humanismo, 

cidadania, articulação e interdisciplinaridade. O ponto de partida será a relação entre 

as duas categorias, apresentando, em seguida, especificamente a politecnia e 

categorias associadas inspiradas no pensamento de Antonio Gramsci, através dos 

trabalhos Istvan Mészáros, Mário A. Manacorda e de Paolo Nosella com destaque a 

seu debate como Dermeval Saviani76.  

A integração por sua vez é a articulação do projeto pedagógico curricular entre 

as formações geral e específica e, conforme os PCN, ocorre sob a perspectiva 

interdisciplinar (BRASIL, 2000). Para nos orientar nesta caminhada de compreensão 

desta categoria utilizaremos o trabalho de Ivani Fazenda, Hilton Japiassú, Antonio J. 

Severino, Edgar Morin e Dermeval Saviani.  

                                                           
76 Cf. Nosella, P. Trabalho e perspectivas de formação dos trabalhadores: para além da formação politécnica. Rev. Bras. Educ., Abr 2007, vol.12, 

no.34, p.137-151 e Saviani, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Rev. Bras. Educ., Abr 2007, vol.12, no.34, 

p.152-165. 
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1 – EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA: A POLITECNIA 

O EMIT constitui um novo modelo de formação profissional numa perspectiva 

politécnica (FRIGOTTO et. al., 2010, p. 25-26) que supera a política neoliberal que 

predominou principalmente nos primeiros anos da LDB nº 9.394/96. O pilar 

conceitual deste novo modelo é a politecnia, que foi inicialmente esboçado por Marx 

e desenvolvido por Gramsci dentro de sua concepção de escola unitária e do 

trabalho como princípio pedagógico. A escola unitária de Gramsci envolve a 

construção de um cenário educacional além da reformulação interna da educação. O 

projeto de EPT da qual o EMIT faz parte apresenta a formação humanista da escola 

unitária e o trabalho como princípio educativo, como componentes internos e a 

expansão da rede como o componente externo para a construção da nova realidade 

educacional de um ensino para a autonomia. 

Escola unitária: integração entre cultura geral e técnica 

Conforme o documento base do EMIT, “retoma-se a discussão sobre a 

educação politécnica, compreendendo-a como educação unitária e universal 

destinada à superação da dualidade entre cultura geral e cultura técnica” (BRASIL, 

2007, p.16). O ressurgimento ocorreu porque projeto neoliberal despojado do 

conteúdo humanista se mostrou deficitário na questão qualitativa, em preparar para 

a inserção profissional, por restringir a reforma educacional aos fundamentos e 

determinações do sistema capitalista, como já nos advertia Mészáros que  

(...) as mudanças, sob tais limitações, apriorísticas e prejulgadas, são 
admissíveis apenas com o único e legítimo objetivo de corrigir algum detalhe 
defeituoso da ordem estabelecida, de forma que sejam mantidas intactas as 
determinações estruturais fundamentais da sociedade como um todo, em 
conformidade com as exigências inalteráveis da lógica global de um 
determinado sistema de reprodução. (MÉSZÁROS, 2013, p. 25) 

A EPT, durante o período de 1998 a 2004, foi esvaziada de quase todo o seu 

conteúdo humanista e concentrou-se na aquisição das técnicas necessárias para o 
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exercício da profissão para suprir a carência da “ordem estabelecida” de mão de 

obra com formação específica. Quando apresenta alguma disciplina humana, 

acontece de forma instrumental como redação técnica ou inglês instrumental.77 A 

conformação da EPT ao modelo capitalista aliena o sujeito da educação profissional, 

estreitando seus horizontes a um fazer mecanizado sem dominar os princípios do 

saber fazer que lhe proporcionariam o domínio sobre o fruto de seu trabalho. O 

modelo antropológico inerente a esta concepção neoliberal produz a padronização 

nas competências e habilidades, retirando os subsídios teóricos que possibilitariam 

seu desenvolvimento intelectual e profissional autônomo, diminuindo o investimento 

na formação integral para aumentar o contingente de mão de obra. Para Gramsci 

(1989), 

(...) A formação em massa estandartizou os indivíduos, na qualificação 
intelectual e na psicologia, determinando os mesmos fenômenos que 
ocorrem em todas as outras massas estandartizadas: concorrência que 
coloca a necessidade da organização profissional de defesa, desemprego, 
superprodução escolar, imigração etc. (GRAMSCI, 1989, p. 45)78 

O modelo adotado na reforma da EPT no final do século XX ao dissociar o 

ensino técnico da cultura geral, associou a formação profissional inexoravelmente a 

um ensino médio estandartizado e acarretou as consequências que Gramsci já 

previa em 1932. Contudo, a reforma educacional não atendeu o momento 

econômico-social que necessita de pesquisadores com um perfil de 

desenvolvimento tecnológico e uma formação diferenciada que ultrapassa o 

instrumental. O EMIT torna-se, em nossa compreensão, o campo de disputa de 

interesses no qual o mercado internacional busca encontrar uma fonte de 

profissionais que o atenda e a sociedade a educação de qualidade, pública e laica. 

O extinto Decreto 2.208/98 que cerceava o EMIT era restrito e “limitar uma mudança 

educacional radical às margens corretivas interesseiras do capital significa 

abandonar de uma só vez, conscientemente ou não, o objetivo de uma 

transformação social qualitativa” (MÉSZÁROS, 2013, p. 35).  

Uma educação emancipatória, contudo, não se constrói apenas de decretos e 

leis, mas envolve a reflexão sobre suas práticas,  caminhos e o comprometimento 
                                                           
77 Cf. Grade do Ensino Técnico concomitante em Automação em Processos Industriais, do IFSP implantado em 

Bragança Paulista no ano de 2008. Esta grade apresenta um curso estritamente com matérias técnicas sem 
nenhuma disciplina relacionada à formação geral. 

78 Grifo nosso 
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com um projeto de transformação social. O EMIT pode reproduzir a divisão de 

formação geral e formação técnica. Gramsci criticava esta divisão e propunha uma 

“instrução gratuita e obrigatória, geral e politécnica (que dê a conhecer, na teoria e 

na prática, todos os principais ramos da produção), para todos os jovens dos dois 

sexos, até os dezesseis anos; estreita ligação entre o ensino e o trabalho 

socialmente produtivo” (KRUPSKAIA apud MANACORDA, 2008, p. 163). 

Ao retomar a integração do ensino médio com a educação profissional, o 

governo resgata a possibilidade de uma formação integral e de qualidade que se 

assemelha em muitos aspectos à escola unitária proposta por Gramsci. O EMIT é a 

proposta oficial governamental que expressa a possibilidade aberta aos educadores 

para desenvolver a educação emancipatória e integral. Nas palavras de Mészáros  

É por isso que hoje o sentido da mudança educacional radical não pode ser 
senão o rasgar da camisa-de-força da lógica incorrigível do sistema: perseguir 
de modo planejado e consistente uma estratégia de rompimento do 
controle exercido pelo capital, com todos os meios disponíveis, bem como 
com todos os meios ainda a ser inventados, e que tenham o mesmo espírito 
(MÉSZÁROS, 2013, p. 35).79 

A reintegração do EMIT na educação profissional não é o ponto de chegada e 

sim a linha de partida para a construção planejada e consistente de uma formação 

de ensino médio, humana, integral para os jovens e adolescentes. Desde o 

desenvolvimento da indústria no início do século XX, Gramsci detectou que seria 

necessária uma nova formação da classe intelectual. Ele considerou que 

racionalmente haveria uma transformação da escola italiana de sua época que 

mutatis mutandis também se replica na realidade brasileira atual. Destacamos três 

pontos da análise de Gramsci que são elementos relevantes para o EMIT como 

educação politécnica. 

Escola humanista 

Gramsci constata que a fragmentação da educação em escola humanista para 

as classes dirigentes e escolas profissionais para as classes dominadas estava 

sofrendo mudanças em razão do desenvolvimento das atividades práticas. Cada 

setor estava originando escolas para os intelectuais e dirigentes próprios de suas 
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áreas. A necessidade do novo tipo de intelectual com formação técnica (profissional 

mas não manual) levou à tendência de se abolir a escola clássica humanista 

destinada a “desenvolver em cada indivíduo humano a cultura geral ainda 

indiferenciada” denominada por Gramsci de escola desinteressada ou conservar 

apenas algumas “destinadas a uma pequena elite” (GRAMSCI, 1989, p. 61s). As 

escolas profissionais especializadas para a formação de uma nova classe de 

intelectuais substituiriam as escolas desinteressadas determinando o futuro 

profissional do aluno. Gramsci considera que a solução racional seria a escola que 

ele denominou de unitária que, diferente da escola desinteressada, “deveria se 

propor à tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los levado a um 

certo grau de maturidade e capacidade de criação intelectual”. (ib., p. 67). A escola 

unitária iniciaria com a formação de cultura geral equilibrada com as capacidades de 

trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e intelectualmente. Desta 

escola se passaria às escolas especializadas. 

Como na escola italiana de Gramsci, as escolas profissionais brasileiras 

também foram adquirindo um novo papel social em razão processo histórico de 

desenvolvimento tecnológico e a carência de profissionais nos diversos graus dos 

pesquisadores de ciência e tecnologia. Conforme o MEC (2011c), o “modelo dos 

Institutos Federais surge como uma autarquia de regime especial de base 

educacional humanístico-técnico-científica” do qual o EMIT, pelas diretrizes legais 

que o possibilitaram e pela ênfase que lhe é atribuída, é a principal expressão. 

Dentro desta diretriz, funda-se o projeto pedagógico como possibilidade de 

materializar na educação o modelo antropológico de formação humana integral e 

emancipada, que 

(...) incita os sujeitos da educação profissional para que se coloquem 
verdadeiramente como sujeitos da reflexão e da pesquisa, abertos ao 
trabalho coletivo e à ação crítica cooperativa, o que se traduz como um lidar 
reflexivo que realmente trabalhe a tecnociência. (MEC, 2011c, p.31) 

Na concepção politécnica a formação que o EMIT oferece apresenta à 

sociedade cidadãos, com formação humanista, crítica e competente, capazes de 

impulsionar o desenvolvimento sustentável. (IFRS, 2009, p. 32) 
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Expansão: investimento governamental 

Para Gramsci, a organização prática da escola unitária diferenciaria os 

estudantes de acordo com a idade e desenvolvimento intelectual-moral para atingir 

fins de uma nova formação humanista (mais ampla que a de sentido tradicional). A 

divisão por idades depende das condições econômicas gerais, considerando as 

necessidades de inserção no mercado de trabalho. A efetivação desta proposta 

necessita de um grande investimento governamental, assumindo o Estado as 

obrigações de manutenção que pertenciam à família para que todos tivessem 

condições iguais e reais de cursá-la. O atendimento aos estudantes em suas 

necessidades integrais aconteceriam em prédios no formato de colégio interno 

(escola-colégio) com material científico adequado; a ampliação do corpo docente 

também é um componente para se obter a eficiência da escola. Gramsci considerou 

que a proporção menor entre professor e aluno seria fator determinante para o 

aumento e intensificação da eficiência da escola (GRAMSCI, 1989, p. 67). 

O Decreto nº 2.208/97, que separava a educação profissional da elevação de 

escolaridade, e a Lei 8948/94 que proibia a União de expandir a rede e transferia 

para o Estado, Município e para a iniciativa privada esta atribuição, ocasionou um 

período de estagnação e esvaziamento da EPT. As então escolas técnicas federais 

viveram um período de desmonte de seus cursos que foram revitalizados através do 

Decreto nº 5.154/04 e da expansão da rede federal de educação profissional e 

tecnológica, iniciada em 2005. A expansão foi possibilitada através da Lei nº 

11.195/05, que substituiu o conteúdo do parágrafo quinto da Lei nº 8948/94 pelo que 

segue: 

§ 5° A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de 
novas unidades de ensino por parte da União, ocorrerá, preferencialmente, 
em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou 
organizações não governamentais que serão responsáveis pela manutenção 
e gestão dos novos estabelecimentos de ensino. (BRASIL, 2005). 

A Lei nº 8948/94 utiliza a expressão “(...) ocorrerá, somente, em parceria com 

Estados, (...)” (BRASIL, 1994), a alteração possibilitou ao governo federal ampliar a 

rede federal de educação profissional e tecnológica através da 
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implantação dos Institutos Federais, desde os primeiros registros e debates, 
sempre esteve relacionada ao conjunto de políticas para a educação 
profissional e tecnológica em curso. Isso significa que, para trilhar o caminho 
que leva a essas instituições, passamos necessariamente pela expansão da 
rede federal de educação profissional e tecnológica; pelas medidas que, em 
cooperação com estados e municípios, visam à ampliação da oferta de 
cursos técnicos, sobretudo na forma de ensino médio integrado80, 
inclusive utilizando a forma de educação à distância (EAD); (BRASIL/MEC, 
2008). 

A expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica e a 

ampliação das vagas para os EMIT nos faz perceber a importância de construir um 

paradigma de ensino médio profissionalizante com uma formação integral e 

emancipadora. A expansão da rede tem o objetivo de implantar  

(...) 60 novas unidades de ensino a cada ano, durante a vigência do Plano 
Nacional de Educação (2011 a 2020), levando a rede federal à configuração 
de 1000 unidades até o final da década. Para tanto, seriam necessários 
investimentos anuais da ordem de R$ 600 milhões para as ações de 
construção e aquisição de equipamentos, e de R$ 200 milhões para despesas 
com pessoal. (BRASIL/MEC, 2011a, p. 29). 

O resultado esperado desta expansão é o atendimento de 1 milhão e 200 mil 

alunos matriculados na rede federal (ib., p. 29), dos quais ao menos 50% das 

matrículas, preconiza a lei, sejam de ensino técnico de nível médio 

preferencialmente na modalidade integrada (EMIT). O investimento da rede federal 

em ampliação do quadro docente e técnico-administrativo é impar na história da 

educação profissional. A busca de profissionais qualificados e ao mesmo tempo de 

qualificação do corpo docente tem alcançado resultados. 

Em 15 estados as escolas da rede federal ficaram em primeiro lugar entre as 
instituições públicas. No Rio Grande do Norte e Ceará, os institutos federais 
ficaram na frente inclusive das privadas. Estes resultados são frutos de várias 
iniciativas, como qualificação de professores e técnico-administrativos, 
infraestrutura invejável, projeto pedagógico sólido e plano de carreira. 
(PACHECO, 2010) 

As características em comum da escola unitária proposta por Gramsci e da 

reforma da EPT para o ensino médio são várias e, além das que destacamos, 

podemos citar o Estado assumir a manutenção dos escolares (GRAMSCI, 1989, p. 

67), o estudo coletivo assistido pelos melhores alunos e professores nas horas de 

                                                           
80 Grifo nosso 
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estudo individuais e o condicionamento a certa disciplina coletiva (ib., p. 70) que 

acontecem nos EMIT através de programas de assistência ao estudante (Programa 

Nacional de Assistência Estudantil - Pnaes), carga horária do docente para 

atendimento ao estudante, bolsas monitorias para os estudantes com melhor 

desempenho auxiliar os colegas, além das regras disciplinares, motivadas inclusive 

pela segurança necessária às atividades de laboratório. 

Ensino autônomo 

A fase final da escola unitária passaria do ensino dogmático para o autônomo e 

independente criando os valores fundamentais do humanismo, autonomia moral e 

autodisciplina intelectual. Nesta fase seriam lançadas as bases do ensino 

universitário (GRAMSCI, 1989, p. 70-71). A escola unitária é uma escola ativa, 

integrada com a vida. Difere da escola mecanizada. A escola criativa é o 

coroamento desta escola unitária. “O estudo e o aprendizado dos métodos criativos 

na ciência e na vida deve começar nesta última fase escolar.” (ib., p. 72). A disciplina 

ocorrida na primeira fase também tende a nivelar a coletividade socialmente. Na 

fase final, expande-se a personalidade tornada autônoma e responsável moral e 

socialmente de forma sólida e homogênea (ib., p. 72). A escola criativa indica uma 

forma de construção do conhecimento cuja aprendizagem ocorre a partir de um 

esforço espontâneo do aluno. Não é uma escola de inventores, mas de 

descobridores da verdade por si mesmo sem ajudas exteriores (ib., p. 72). 

A atividade fundamental nesta fase dar-se-ia nos seminários, laboratórios 

experimentais e bibliotecas. É nela que se apresentarão as indicações para a 

especialização e escolha profissional. (ib., p. 73). A escola unitária significa o 

advento de uma nova relação da escola com a sociedade, especialmente a relação 

com o mundo do trabalho. Não é uma nova relação interna da escola, mas abrange 

toda a vida social (ib., p. 73). Gramsci via nesta proposta o indício da superação da 

divisão que se apresentava na universidade (alta cultura – intelectuais) e na vida 

(povo) (ib., p. 73), fundindo os vários tipos de organização cultural, integrando o 

trabalho acadêmico tradicional ao mundo da produção e do trabalho. 
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O EMIT, partilhando a missão institucional dos institutos federais que, com 

alguma variação, abrangem a formação cidadã, o tripé ensino pesquisa e extensão e 

a sustentabilidade como podemos observar nas missões a seguir: 

 

Quadro 7 - Missão dos Institutos Federais 

Instituto Missão 
Instituto Federal 
da Bahia 

Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, 
pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, 
objetivando o desenvolvimento sustentável do país (IFBA, 2013)  

Instituto Federal 
de Brasília 

Oferecer ensino, pesquisa e extensão no âmbito da educação 
profissional e tecnológica, por meio da produção e difusão de 
conhecimentos, contribuindo para a formação cidadã e o 
desenvolvimento sustentável. (IFB, 2013) 

Instituto Federal 
de Farroupilha 

Promover a produção do conhecimento, pesquisa, trabalho, cultura e 
lazer para a formação de cidadãos, éticos, críticos, conscientes, 
participantes e competentes nos níveis médio, técnico e tecnológico, 
capazes de interagir no setor produtivo agropecuário, agroindustrial e de 
serviços, atuando como agente de desenvolvimento sustentável. 
(IFFARROUPILHA, 2013) 

Instituto Federal 
do Ceará 

Produzir, disseminar e aplicar os conhecimentos científicos e 
tecnológicos na busca de participar integralmente da formação do 
cidadão, tornando-a mais completa, visando sua total inserção social, 
política, cultural e ética. (IFCE, 2013) 

Instituto Federal 
do Rio de Janeiro 

Promover a formação profissional e humana, por meio de uma educação 
inclusiva e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento do país 
nos campos educacional, científico, tecnológico, ambiental, econômico, 
social e cultural. (IFRJ, 2013) 

Instituto Federal 
do Rio Grande do 
Sul 

Promover a educação profissional e tecnológica gratuita e de excelência, 
em todos os níveis, através da articulação entre ensino, pesquisa e 
extensão, para formação humanista, crítica e competente de cidadãos, 
capazes de impulsionar o desenvolvimento sustentável da região. (IFRS, 
2013) 

Instituto Federal 
do Sul de Minas 

Promover a excelência na oferta da educação profissional e tecnológica 
em todos os níveis, formando cidadãos críticos, criativos, competentes e 
humanistas, articulando ensino, pesquisa e extensão e contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável do Sul de Minas Gerais. 
(IFSULDEMINAS, 2013) 

Fonte: páginas institucionais 

 

No quadro, observamos que algumas das missões são mais detalhadas em 

qualificar o tipo de formação proposta, mas, tirando as diferenças redacionais, os 

textos refletem a presença do novo espírito formativo com os valores de autonomia, 

ética e cidadania, em uma nova relação da escola com a sociedade apresentados 

por Gramsci.  
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O Trabalho: princípio educativo 

A escola unitária baseia-se no princípio educativo geral da escola elementar. 

Duas características eram fundamentais na formação e educação dos alunos: as 

primeiras noções científicas e os direitos e deveres dos cidadãos. As Noções 

científicas assentam uma concepção de mundo desmistificada pelas leis naturais. 

Estas leis são objetivas às quais o aluno ou se adapta ou as domina. Os direitos e 

deveres do cidadão introduzem o aluno na vida civil e o direcionam em direção 

contrária à tendência a barbárie. Sendo as leis civis um produto da atividade 

humana podem ser alteradas visando ao desenvolvimento coletivo. 

A lei civil e estatal organizam os homens do modo historicamente mais 
adequado à dominação das leis da natureza, isto é a tornar mais fácil o seu 
trabalho, que é a forma própria através da qual o homem participa ativamente 
na vida da natureza, visando transformá-la e socializá-la cada vez mais 
profunda e intensamente. Pode-se dizer por isso, que o princípio educativo 
sobre o qual se baseiam as escolas elementares era o conceito de trabalho, 
que não se pode realizar em todo o seu poder de expansão e de 
produtividade sem um conhecimento exato e realista das leis naturais e sem 
uma ordem legal que regule organicamente a vida recíproca dos homens, 
ordem que deve ser respeitada por convenção espontânea (...) (GRAMSCI, 
1989 p. 77). 

O princípio educativo da escola elementar e portanto, também da unitária, é o 

trabalho. O trabalho, “atividade teórico prática do homem” (ib., p. 78), é o 

fundamento em que os conceitos de ordem social e natural encontram equilíbrio e 

serve de ponto de partida para uma visão histórica dialética do mundo. Ainda 

permeiam os conceitos desta proposta de escola unitária a consciência civil do 

professor e do estudante, como fração da sociedade a refletem (ib., p. 79-80). Como 

estas consciências são diversas da escola, há um distanciamento entre a vida e a 

escola, entre educação e instrução. Se o corpo docente for deficiente, seu papel 

educativo será defasado pelo cumprimento burocrático de programas de ensino. A 

escola será retórica e sem seriedade, mesmo sendo verdadeira de palavra. A 

reforma educacional não é burocrática, de programas e planos. Não se trata de 

papel, mas de homens. Não apenas dos homens que são professores, mas de toda 

a sociedade das quais estes homens são uma expressão. Mesmo considerando que 

um professor medíocre possa tornar seu aluno instruído, contudo não o tornará mais 

culto (ib., p. 90). A instrução, cumprir o programa e conteúdo de ensino, é apenas a 
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parte mecânica da escola. A organização da “bagagem” só ocorrerá se o aluno for 

um “cérebro ativo”. 

O EMIT apresenta todas estas características que Gramsci elenca para um 

estudo criativo e formativo. O conhecimento das noções científicas é o principal 

fundamento das tecnologias, no qual as leis naturais desmistificam a noção de 

mundo. Com a missão de formação de cidadão crítico com base humanista visando 

o desenvolvimento coletivo sustentável, o estudante é introduzido na vida civil. 

Primeira objeção: o EMIT e a escolha profissional precoce 

Gramsci apresenta duas objeções sobre a profissionalização no ensino médio 

que devem ser consideradas ao pensar o programa governamental de 

reestruturação do ensino médio. A primeira diz respeito à escolha profissional 

precoce e,a segunda a uma (pseudo) democratização da educação que na verdade 

é mantenedora do status quo. A primeira objeção funda-se na análise do próprio 

princípio educativo. A escola humanista (tradicional) tinha como princípio educativo o 

estudo das línguas, literatura e histórias políticas (GRAMSCI, 1989 p. 81). Uma escola 

cuja finalidade apresentava-se desinteressada, pois não tinha finalidade prática-

profissional imediata, mas procurava o desenvolvimento da personalidade interior 

(ib., p. 82). A reforma veio por que ela entrou em crise por ser a expressão de uma 

sociedade que só existia na tradição e não concretamente na vida. Gramsci diz que 

Será necessário substituir o latim e o grego como fulcro da escola formativa e 
esta substituição ocorrerá, mas não será fácil dispor a nova matéria ou a nova 
série de matérias numa ordem didática que dê os resultados equivalentes no 
que toca a educação e formação geral da personalidade a partir da criança 
até chegar aos umbrais da escolha profissional (ib., p. 86). 

O EMIT por ser profissionalizante encontra neste texto de Gramsci sua primeira 

e principal oposição. O princípio educativo da educação básica, chamada por 

Gramsci de elementar e, portanto, do ensino médio é o trabalho e não a 

profissionalização. A proposta do EMIT envolve a escolha profissional do 

adolescente e jovem do ensino médio e sua inserção no mercado de trabalho, mas 

não é uma escolha determinista da carreira profissional sem possibilidade de 

escolher outras trajetórias. Sobre este ponto retornaremos quando discutirmos a 

formação propriamente do EMIT. 
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Segunda objeção: o EMIT e o status quo 

A escola profissionalizante por sua vez, aparentemente democrática, perpetua 

as diferenças de classe (GRAMSCI, 1989 p. 87). Se a escola tradicional era 

oligárquica por ser destinada às classes dirigentes, não o era em seu modo de 

ensino. Gramsci criticava a escola profissional que proliferava no seu tempo por 

sedimentar as diferenças sociais. Como apresentamos anteriormente, a 

democratização da escola não está em tornar um operário qualificado manualmente, 

mas em que cada cidadão possa se tornar potencialmente um governante (ib., p. 

88). É assegurar a cada governado a aprendizagem gratuita da capacidade e da 

preparação técnica geral necessária. Consideramos que a formação a que Gramsci 

se refere implica em capacidade de organizar os conhecimentos e desenvolvê-los. 

Há uma aquisição do patrimônio cultural como lastro para um pensamento complexo 

e emancipado. A escola unitária propõe a extinção da separação da escola dual 

(escola para dirigentes e escola para o povo). 

Mas o tipo de escola que se desenvolve como escola para o povo não tende 
mais sequer a conservar a ilusão, já que ela cada vez mais se organiza de 
modo a restringir a base da camada governante tecnicamente preparada, 
num ambiente social político que restringe ainda mais a “iniciativa privada” no 
sentido de fornecer esta capacidade e preparação técnico-política, de modo 
que na realidade, se torna às divisões em “ordens” juridicamente fixadas e 
cristalizadas antes que superar as divisões em grupos: o multiplicar-se das 
escolas profissionais cada vez mais especializadas desde o início da carreira 
escolar, é uma das mais evidentes manifestações desta tendência. (ib., p. 88) 

A escola a que Gramsci se refere, além da referência histórica à Itália, também 

tem uma referência conceitual. É uma crítica às reformas educacionais que com a 

pretensão a emancipar o povo, alijam justamente a escola do ensino de qualidade. 

O EMIT foi resgatado justamente para que a popularização que o Decreto nº 

2.208/98 de formação técnica sem formação geral fosse superada. O esvaziamento 

da política neoliberal para educação profissional de qualificar o operário sem 

conduzi-lo à emancipação perde sua força ao integrar a formação específica com a 

geral, modificando o paradigma educacional profissional. A rigidez de disciplina de 

estudo e pressão que o estudante do EMIT sofre pelas necessidades práticas de 

compreender os processos, leis da natureza e como eles se aplicam no 

quotidiano,instrumentalizam o estudante para alcançar a preparação técnico-política. 

A aprendizagem de noções concretas sob um método aparentemente dogmático (e 
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necessário no início), mas que se dissolve ao analisar a educação da escola unitária 

(GRAMSCI, 1989 p. 89) ou a formação do EMIT como um todo, cuja disciplina não 

apenas instrui no método, mas também nivela os estudantes. A objeção que a 

escola profissional não instrui na cultura geral e por isso mantém o status quo não 

se aplica ao modelo proposto para o EMIT pela consistência teórico-prática 

preconizada pela lei e pelas bases teóricas já expostas anteriormente. 

A educação profissional conforme proposto para o EMIT, é uma escola com 

tendência humanista, com objetivo de aperfeiçoamento do estudante em sua 

subjetividade não apenas para inserção no mercado de trabalho, mas para uma 

atuação social autônoma e cidadã. Se a intenção da lei é a formação humana 

politécnica através do EMIT, a integração do currículo para atingir este objetivo 

acontece no plano didático como uma mudança da cultura pedagógica dos atores 

envolvidos. A reforma educacional do EMIT não é apenas no plano das 

metodologias de aulas mas na própria cosmovisão do educador-educando. 

2 – INTEGRAÇÃO 

A articulação do projeto pedagógico curricular do EMIT entre as formações 

geral e específica não se dá através de  formações paralelas. É uma formação única 

sob a perspectiva interdisciplinar. A educação profissional do EMIT pressupõe a 

integração dos conteúdos específicos e de formação geral. O próprio novo ensino 

médio tem na interdisciplinaridade mais que um recurso didático-pedagógico, mas 

uma postura que permeia as práticas de sala de aula e da escola e supera o 

pensamento linear hiperespecializado. A interdisciplinaridade pensada como recurso 

pedagógico se torna facultativa e circunstancial, no EMIT é o cerne, pois sem uma 

nova postura educacional o conhecimento fragmentado e descontextualizado, 

instrumental e estanque reproduzirá o modelo de cidadão – mão-de-obra e 

consumidor, acrítico e alienado. 
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Interdisciplinaridade ontológica 

A escola torna-se um locus de desenvolvimento da cidadania praticada e, para 

isso, o conhecimento é entendido como parte da vida e não como preparação para a 

vida. A preparação profissional e a formação geral não são para pessoas diferentes, 

mas parte da humanização necessária a todos os sujeitos. A prática interdisciplinar 

não é uma técnica a ser utilizada em determinados momentos. A sensibilização dos 

atores do cenário educacional com relação à percepção do mundo e da sala de aula 

como realidades extensas faz parte da prática interdisciplinar, não como segmentos 

diferenciados e compartimentalizados mas como parte da consciência do todo do 

processo formativo. Conforme Fazenda, “perceber-se interdisciplinar é o primeiro 

movimento em direção a um fazer interdisciplinar e a pensar interdisciplinar.” 

(FAZENDA, 2001. p. 14). Ao sair do discurso pedagógico de especialistas em 

educação e permear a práxis docente, a integração do EMIT ultrapassa o ornamento 

pedagógico dos discursos oficiais para acontecer na vida da escola. 

Não é simplesmente mudar o currículo tradicional entendido como um coletivo 

de disciplinas (grade ou matriz curricular) a ser integralizadas para completar o 

curso. Ficar acrescentando disciplinas sem alterar a visão de educação e a 

cosmovisão do educador será apenas uma forma de reforçar a disciplinaridade, 

criando fronteiras mais rígidas e delegando a determinadas disciplinas a concepção 

interdisciplinar. O que pretendemos quando falamos de interdisciplinaridade na 

educação profissional para o ensino médio é uma nova postura diante do 

conhecimento. A discussão não passa pelo fim ou permanência das disciplinas 

enquanto componentes. No modelo curricular flexível ou no disciplinar, o ensino 

profissionalizante exige certos tipos de saberes associados a ser desenvolvidos e de 

adquirir competências. A mudança não é no método, mas no ator social. Para 

Fazenda, “no projeto interdisciplinar não se ensina, nem se aprende: vive-se, 

exerce-se. A responsabilidade individual é a marca do projeto interdisciplinar, mas 

está imbuída do envolvimento” (ib., p. 17). A reforma da EPT passa pela 

necessidade de reforma do pensamento e concepção de educação que permeiam a 

comunidade escolar. O educador e o educando, através da ação do primeiro, 

constroem o conhecimento de forma integrada e percebem de forma aprofundada a 

relação entre pessoas e entre pessoas e coisas.  
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Uma visão simplista sobre a construção do conhecimento através da 

interdisciplinaridade pressupõe condições ideais para o seu desenvolvimento no 

ambiente escolar. Contudo haverá dificuldades de várias ordens. Ambiente 

inadequado, falta de recursos, resistência de professores e estudantes, burocracias, 

concepções de educação. Transpor as barreiras dependerá do desejo de se fazer 

um ensino significativo e relacionado com a vida. A interdisciplinaridade ocorre se o 

sujeito for interdisciplinar.  

Interdisciplinaridade na formação docente 

A construção de um modelo de EPT interdisciplinar obrigatoriamente passa 

pela formação do professor. Os professores de cultura geral legalmente têm uma 

formação pedagógica que teoricamente lhes permite um trânsito dentro desta visão 

interdisciplinar de educação. Os professores de disciplinas tecnológicas, contudo, 

são formados em cursos de tecnologia, bacharelados e engenharias, com uma 

formação pedagógica complementar, muitas vezes feita sob a pressão de exigências 

legais que não engajam o professor em um projeto de educação diferenciado e em 

alguns casos com a concepção de uma construção bancária e fragmentada do 

conhecimento, centrada exclusivamente em sua disciplina. Mesmo reconhecendo a 

participação de seu conhecimento no mundo do trabalho, não conseguem 

ultrapassar a mecanização do ensino. A mudança ontológica acontece 

conjuntamente com a epistemológica e se reflete na prática docente. Conforme 

Morin (2009, p. 18-43), a fragmentação do conhecimento acontece como fruto da 

nossa formação escolar, e da universidade. A incapacidade latente de perceber o 

mundo como um todo que está “tecido em conjunto” (ib., p. 18) é próprio da 

separação dos objetos de seu contexto. A reprodução do modelo fragmentado de 

educação nos EMITs é uma decorrência da formação dos próprios docentes que 

reproduzem os modelos das escolas técnicas e escolas de engenharia formadoras 

de profissionais para o mercado de trabalho. O pensamento dos especialistas e 

experts se estruturam disciplinarmente e projetam uma visão quantitativa sobre o 

mundo (ib., p. 18). A sociedade e as relações humanas são submetidas à lógica 

determinista, mecanicista e formalista. Todo o pensamento criativo, livre e afetivo 

frutos da subjetividade são expurgados. A concepção fragmentada desenvolve uma 

miopia que termina, a maioria das vezes, em cegueira. A inteligência cega torna-se 
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irresponsável por não conseguir enxergar o contexto planetário e inconsciente por 

ser incapaz de encarar a complexidade vital (ib., p. 19) 

Interdisciplinaridade e reforma do pensamento 

A interdisciplinaridade e o pensamento complexo se complementam para 

desenvolver uma atitude que ultrapasse a fragmentação e mecanização do ensino e 

integrem de fato a formação do EMIT. O espírito humano tem a qualidade de 

contextualizar e globalizar atitudes que são atrofiadas por um ensino parcelado 

(MORIN, 2009, p. 20). Como Gramsci, Morin também reconhece que a reforma 

educacional não está ligada aos programas de ensino, mas às pessoas. A reforma 

de pensamento é necessária para gerar um pensamento de contexto e complexo. É 

um pensamento circular que (re)problematiza os princípios do conhecimento e 

soluções, que liga, contextualiza e globaliza e é inter e transdisciplinar (ib., p. 22). É 

preciso problematizar as soluções da ciência técnica e progresso. O questionamento 

de “Quem somos, de onde viemos, para onde vamos” se originariam na infância e 

permaneceriam na idade adulta. 

O EMIT reinicia o diálogo entre a cultura geral e a específica-tecnológica-

científica. A reforma do pensamento só pode ocorrer se previamente a instituição for 

reformada e também o ensino médio, que é o “lugar da verdadeira cultura geral, que 

estabelece o diálogo das humanidades e a cultura científica” (ib., p. 25). A 

fragmentação entre a tecnologia e a humanidade cria estragos cuja ação é ilimitada 

(JAPIASSU, 1976, 13), a finalidade de todo e qualquer conhecimento em última 

análise é o próprio ser humano. A fragmentação e o pensamento linear perdem a 

percepção do todo e separam o conhecimento do homem. A fragmentação do saber 

em especialidades científicas faz com que se perca o contato com a realidade 

humana (ib., 14) como dizia Montaigne “ciência sem consciência não passa de ruína 

da alma” (MONTAIGNE apud JAPIASSU, 1976, 14) o que nos leva a refletir a 

importância de um modelo de integração da EPT com o ensino médio que considere 

a formação humana em sua integralidade.  
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Unidade e multiplicidade 

A interdisciplinaridade surge como o diálogo entre as disciplinas (JAPIASSU, 

1976, 29) e acontece no EMIT da rede federal ao fazer o caminho de reconstituição 

do objeto que a fragmentação do método pulveriza e, conforme Japiassu, como 

reação à filosofia positivista que limita o campo das ciências humanas elevando “o 

debate de um domínio dos fatos empíricos observáveis, ao domínio das relações 

propriamente inteligíveis” (ib., 67). O conceito de EPT do EMIT de um saber 

interdisciplinar e complexo restabelece a relação entre o conhecimento humano-

tecnológico-científico e o mundo. Conforme Severino: 

E essa possibilidade [a necessária conviviabilidade] é o que enfocamos hoje 
como a perspectiva interdisciplinar. Com efeito vencido o dogmatismo 
monocrático da metafísica tradicional bem como a policracia das ciências 
positivistas, podemos reafirmar que por mais numerosas que sejam nossas 
vias de acesso ao real, de tão múltiplos aspectos, estamos sempre lançando 
um mesmo olhar, de um único espírito, sobre um único e mesmo real. A 
pluridisciplinaridade não se sustenta sem uma transdisciplinaridade 
interdisciplinar. (SEVERINO, 1995, p. 160) 

A interdisciplinaridade só é possível ao clarificar a identidade dos participantes 

do diálogo e o contexto espaço-temporal em que acontece. O distanciamento entre a 

teoria educacional e a vida do estudante com discursos que não atendem a 

realidade na qual os atores estão inseridos, ocasionando alienação e a confusão 

sobre a finalidade e competência da disciplina, esvaziam a interdisciplinaridade de 

seu conteúdo e propósito.  

Cidadania: construção do conhecimento 

A profissionalização como elemento para o exercício da cidadania do educando 

numa perspectiva politécnica, através da postura interdisciplinar, aponta para uma 

formação crítica na qual a própria cidadania se insere em uma perspectiva de uma 

práxis educacional transformadora que acontece concretamente nas escolas através 

de seus projetos curriculares. O currículo do ensino médio tem o potencial de 

dinamizar o processo de ensino-aprendizagem numa construção do sujeito para a 

cidadania. Conforme o Portal do MEC  
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A proposta pedagógica do ensino médio deve tomar como contexto o mundo 
do trabalho e o exercício da cidadania, considerando-se: a) os processos 
produtivos de bens, serviços e conhecimentos com os quais o aluno se 
relaciona no seu dia a dia, bem como os processos com os quais se 
relacionará mais sistematicamente na sua formação profissional e b) a 
relação entre teoria e prática, entendendo como a prática os processo 
produtivos, e como teoria, seus fundamentos científico-tecnológicos. 
(BRASIL/MEC 2012b)81 

A construção do conhecimento para o mundo do trabalho e exercício da 

cidadania recebe uma dimensão específica ao ser relacionada aos processos 

produtivos de bens e serviços. A compreensão da execução dos objetivos propostos 

no ensino médio abrange na última década a dimensão do conceito trabalho 

relacionado aos processos produtivos que até então havia sido excluído. A 

constituição do EMIT considera os elementos indicados para esta proposta 

pedagógica de incorporar os processos produtivos e a formação profissional como 

elementos integrantes do novo paradigma de ensino médio e exercício da cidadania 

e tem como referência a construção do sujeito nas relações inter-subjetivas e 

coletivas na perspectiva sócio-histórica. Nossa intenção não é a discussão do 

currículo em si mesmo, mas a formação humana proporcionada pela trajetória 

oferecida pelo EMIT.  

Conforme Morin (2009, p. 26), “a reforma do pensamento contém uma 

necessidade social-chave: formar cidadãos capazes de enfrentar os problemas de 

seu tempo”. A formação humana do EMIT ultrapassa metodologias de ensino ou a 

própria profissionalização conforme os demais modelos de EPT, mas é 

consequência de uma reorganização do saber. A compreensão do papel do projeto 

curricular pedagógico para a formação humana é mais que articular uma atividade 

programática. A interdisciplinaridade requerida é aquela que situa o sujeito do 

conhecimento (educador e educando) no cerne da vida para o exercício de sua 

cidadania. Conforme Morin  

A elucidação das circunstâncias, a compreensão da complexidade humana 
do devir do mundo, exigem um pensamento que transcenda a ordem dos 
saberes constituídos e a trivialidade do discurso acadêmico, uma escrita e um 
pensamento que integram a errância e o risco referente à reflexão. (MORIN et 
al., 2003, p.22) 

                                                           
81 Grifo nosso 
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O EMIT por sua própria natureza, deve integrar conhecimentos tratados em 

separado com a possibilidade de desenvolver uma cidadania solidária e ética, que 

para Morin é  

uma necessidade histórica-chave: uma vez que a complexidade dos 
problemas de nosso tempo nos desarma, torna-se necessário que nos 
rearmemos intelectualmente, instruindo-nos para pensar a complexidade, 
para enfrentar os desafios da agonia/nascimento desse intersticio entre os 
dois milenios e tratar de pensar os problemas da humanidade na era 
planetária.” (MORIN, 2009, p.27) 

A integração de componentes curriculares da formação geral com as de 

formação profissionalizantes que ocorre no EMIT agrega as disciplinas técnicas e 

exatas a incerteza própria do agir humano. Contextualiza o saber tecnológico no 

universo cultural do discente que utiliza os erros, “não apenas para corrigir os 

próprios erros, mas igualmente para favorecer o aparecimento da diversidade e a 

possibilidade de evolução” (MORIN, 2003, p.24). O projeto curricular do EMIT, ao 

integrar a formação geral com a tecnológica, reintegra na própria realidade o 

aprendizado fragmentado pelo parcelamento disciplinar. Para Morin 

(...) só um modo de pensar empenhado em ligar e solidarizar conhecimentos 
separados e desmembrados é capaz de prolongar-se numa ética da 
dependência e solidadriedade entre os seres humanos. Um pensamento 
capaz de integrar o local e o especifico em sua totalidade, de não permanecer 
fechado no local e nem no especifico, que seja apto a favorecer o sentido da 
responsabilidade e da cidadania. A reforma do pensamento traz consigo 
consequências existenciais, éticas e cívicas. (MORIN, 2009, p. 27) 

Considerando o modelo atual de ensino médio, construído no cenário 

educacional brasileiro e expresso na legislação de ensino e na reflexão dos 

pesquisadores de educação, o EMIT propicia a efetiva articulação entre os 

componentes curriculares, possibilitando a construção do conhecimento, de 

representações, noções e ideias através das quais o estudante percebe e age no 

mundo de forma crítica e autônoma. A politecnia e a integração do ensino médio 

com o técnico, numa perspectiva do trabalho, incluindo a formação profissionalizante 

como um dos elementos para o exercício pleno da nova dimensão de cidadania são 

categorias que devem orientar nossa forma de pensar o ensino médio e a formação 

e aperfeiçoamento do jovem e adolescente. O EMIT dentro das categorias 
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apresentadas implica em uma revisão de nossos currículos e uma reorientação de 

nossa visão de formação humana através do ensino médio profissionalizante.  
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CAPITULO IV:  

PROJETO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO: 
FORMAÇÃO DA SUBJETIVIDADE 

Seria uma atitude muito ingênua esperar que as 
classes dominantes desenvolvessem uma forma de 
educação que permitisse às classes dominadas 
perceberem as injustiças sociais de forma crítica. 
FREIRE, Paulo. Política e Educação. 23º. ed. São 
Paulo: Cortez, 2001. p.63 
 
 

O grande obstáculo para o ensino médio participar plenamente do conceito de 

Educação Básica é a sua multiplicidade. O programa pedagógico para o ensino 

médio é seccionado, originando clivagem de identidade. Os dados relacionados aos 

formandos do ensino médio, em 2006, indicam esta diversidade pedagógica de 

identidade. Foram dois milhões de jovens concluintes, dos quais 20% ingressaram 

nas universidades e 35% formaram no ensino técnico (CORTI ET AL. 2007, p. 17). 

Os numerosos condicionantes político-sócio-econômico-histórico-geográfico 

aumentam a complexidade de encontrar uma identidade para o ensino médio. Não 

são apenas os sujeitos agentes dos processos de ensino e de aprendizagem que 

fragmentam o projeto pedagógico, mas o número crescente de relações que se 

imbricam nesta fase e se manifestam em uma escola dualista. A dualidade do 

ensino de pobres e ricos é histórica. A pluralidade pedagógica acentua esta divisão 

e os questionamentos sobre o papel desta etapa de ensino vêm descortinando a 

fragilidade conceitual e paradigmática da oferta promovida pelos estabelecimentos 

de ensino de modo geral. 

O ensino médio se apresenta como um caminho bifurcado, dividindo o ensino 

para os pobres de um lado e para os ricos de outro. 
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(...) Na eventualidade de sua presença caberá aos leitores o seu registro e a 
respectiva interpretação. Questões como a tradicional bifurcação social do 
ensino médio/ secundário em ensino para as elites e ensino para os menos 
favorecidos, formação destinada à preparação de estudos mais longos ou ao 
ingresso mais imediato no mercado de trabalho, ou mesmo o 'pecado original' 
do ensino técnico e profissional que o associa, nos primórdios, a uma função 
assistencialista dirigida ao amparo dos órfãos e desvalidos da sorte, 
aparecem como elementos comuns às duas realidades [Brasil/Portugal]. 
(FRANCO et al., 2004, p.4) 

Imaginarmos que é natural a identidade atual de ensino médio, ou melhor, a 

falta dela, seria ignorar as forças históricas e seus sujeitos. A falta de identidade do 

ensino médio tem caráter ideológico82 herdado da época do regime militar e está 

indicado através dos índices de formandos mencionados. A própria concepção dos 

PCN indica a concepção contraditória deste caráter dualista. A orientação curricular 

incorpora uma concepção técnico-científica do conhecimento, como se este aspecto 

do ser humano fosse o principal ou o mais adequado à preparação do jovem. 

Certamente que a educação tem que se adequar e responder ao desenvolvimento 

técnico científico, mas não podemos submeter a formação do jovem ao caráter 

pragmatista. A readequação de ensino médio deve necessariamente discutir estas 

questões, mas se a relevância do conhecimento é a humanidade então no 

aprimoramento da pessoa humana deveria convergir o projeto educacional. O 

diálogo no âmbito social da educação com os demais segmentos sociais 

respondendo as demandas contemporâneas precisam convergir em um ensino com 

características universais e integradas. Conforme Nosella 

(...) No entanto, para o ensino médio, a discordância atinge a própria 
definição do estatuto teórico-pedagógico. Uns defendem uma formação 
humanista e científica única e para todos; outros uma formação pré-
profissional ou até mesmo profissionalizante; outros ainda defendem a 
separação entre o ensino médio regular e o ensino técnico e profissional; e 
outros finalmente defendem o ensino médio integrado ao ensino técnico ou à 
educação profissional. (NOSELLA, 2009) 

O objetivo deste capítulo é, pois, analisar a concepção pedagógica e 

antropológica da formação humana proposta na EPT do ensino médio através de 
                                                           
82 SEVERINO. Antonio Joaquim. Educação, ideologia e contra ideologia. 1ª ed. São Paulo: EP. V, 
1986. “A nova política educacional implementada pelo governo pós-64, além de seu caráter 
puramente mercantil, tem, pois, função ideológica muito atuante, respondendo bem à reprodução da 
ideologia e, através dela, do sistema de relações sociais. O que se quer do sistema educacional é a 
produtividade, o baixo custo de mão-de-obra numerosa, mas com qualificação puramente técnica, 
disciplinada e dócil, adequada às necessidades da manutenção do sistema econômico vigente. Esta 
política acaba criando, na prática, dois sistemas: o público e o privado” (1986, p.92). 



 96

sua materialização na rede federal de educação profissional e tecnológica. 

Verificaremos o modelo de EPT dentro do contexto da expansão a partir de 

documentos oficiais.  

Iniciamos com o histórico da EPT para ancorar histórico e socialmente a 

proposta formativa do EMIT e clarificar o conceito de técnico integrado como 

processo formativo tangenciando práticas pedagógicas e políticas públicas. A seguir, 

examinaremos o EMIT como referencial de ensino médio, considerando que o 

conhecimento é construído individual e coletivamente e como o estudante interage 

com a realidade dentro deste processo para depois analisá-lo como ensino 

profissional que ultrapasse a fragmentação própria da lógica neoliberal e permita ao 

estudante a construção de sua subjetividade aliando cultura técnico-científica com a 

cultura geral. 

1 – RAÍZES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Entender a educação profissional no Brasil remete-nos ao período colonial. Os 

povos indígenas integravam o aprendizado dos saberes e fazeres às múltiplas 

atividades da vida em comunidade já no Brasil colonial de agroindústria açucareira, 

as práticas educativas informais de qualificação no e para o trabalho aconteciam nos 

engenhos. Com a expansão da agroindústria e intensificação da extração de 

minérios, apareceram núcleos urbanos que necessitavam de trabalho especializado. 

Nestes núcleos sediavam-se colégios jesuítas que foram os primeiros núcleos de 

formação profissional. A organização do trabalho, no Brasil, pautou-se pelo modelo 

corporativo da Metrópole dividida em irmandade e ofícios, durando até a constituição 

de 1824. A aprendizagem de cada ofício ficava a critério dos mestres que podiam ter 

até dois aprendizes registrados na mesa da irmandade. Após um período mínimo 

quatro anos, o mestre passava uma certidão de término do aprendizado e o novo 

oficial podia então prestar um exame na irmandade para exercer seu ofício. A 

educação profissional, neste período, gravitava em torno de iniciativas particulares 

confessionais ou corporativas. A presença do sistema escravocrata, no período 

colonial e império, moldou a representação social da noção de trabalho e as 

estratégias educacionais a ela congregadas.  
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Com a expulsão dos jesuítas pelo Marques de Pombal e o início da instalação 

de empreendimentos industriais ocasionados pela chegada da corte real portuguesa 

em 1808, constituiu-se o aparelho educacional escolar, primeiramente pela criação 

de instituições públicas de ensino superior para exercer funções no Exército e na 

administração do Estado. Os demais níveis de ensino surgiram posteriormente como 

cursos propedêuticos, preparatórios para a universidade. Para Manfredi, 

paralelamente à construção do sistema escolar público, o Estado procurava 
desenvolver um tipo de ensino apartado do secundário e do superior, com o 
objetivo específico de promover a formação da força de trabalho diretamente 
ligadas à produção: os artífices para oficinas, fábricas e arsenais. 
(MANFREDI, 2002, p.75). 

Em 1858 e 1886, foram criados os liceus de artes e ofícios que, no período 

republicano, serviram de base para a construção da rede nacional de escolas 

profissionalizantes. Durante o império, os cursos profissionalizantes eram 

"legitimadores da dignidade da pobreza [e eram mecanismos de contenção das] 

ações insurrecionais contra a ordem vigente e legitimavam a estrutura social 

excludente herdada do período colonial" (ib. p.78). Nas primeiras décadas da 

República, os novos empreendimentos industriais originaram o surgimento dos 

grandes centros urbanos aliados à modernização tecnológica gerando novas 

necessidades de qualificação profissional. Na primeira República, o sistema escolar 

e a educação profissional ganharam nova configuração, cujos destinatários não 

eram apenas os pobres, mas abrangiam os setores populares urbanos. Em 1909, 

Nilo Peçanha transforma através do Decreto nº 7566 de 23 de setembro, as escolas 

de aprendizes num sistema único, criando 19 escolas cuja finalidade educacional 

era a formação de operários e contra-mestres. Poucas escolas de artífices tinham 

instalações para o ensino de ofícios propriamente industriais, à exceção de São 

Paulo. Manfredi nos diz que "ao lado das iniciativas privadas e estatais, os anos 30 

propiciaram iniciativas mistas, todas nascidas em São Paulo e ligadas às ferrovias" 

(ib. p.88). 

Com o Estado Novo, a "política educacional (...) legitimou a separação entre 

trabalho manual e intelectual." (ib. p.95) e,  
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No campo da formação profissional, o modelo construído a partir de 30 
combinou o cerceamento e o enquadramento institucional de trabalhadores a 
uma política de convencimento e de disputa de hegemonia no plano 
ideológico. Assim, a montagem do sistema corporativista de representação 
sindical, além de possibilitar o desmantelamento das iniciativas dos 
trabalhadores, favoreceu a construção de um sistema que, paralelo ao 
sistema público (...), era organizado e gerido pelos organismos sindicais 
patronais (...) (ib. p. 98). 

A educação profissional deixa de atender os interesses de formação do 

trabalhador para atender as classes patronais. O ensino médio geral (secundário) 

inspirado na reforma Gentile da Itália configura-se como preparatório ao superior 

separado dos profissionalizantes que ficam restritos a sua área de atuação para 

continuação dos estudos. O secundário era o único que transitava em qualquer 

modalidade, ilustrado por Cunha (2000 apud MANFREDI, 2002 p.100) no quadro a 

seguir:  

Figura 3 – O ensino médio na Reforma Capanema 

 

CUNHA, 2000 apud MANFREDI, 2002 p.100) 
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A formação do adolescente e do jovem era condicionada à escolha feita na 

saída do primário (atual fundamental I). A profissionalização ocorria precocemente, 

determinando a continuidade de estudos na opção feita no ingresso do primeiro ciclo 

do ensino médio (entre dez e onze anos de idade). O curso ginasial secundário era o 

único que permitia ao estudante prosseguir os estudos em qualquer modalidade de 

formação. O artigo 18 da lei 4073/42  regia o ensino técnico e industrial que previa  

É assegurada aos portadores de diploma conferido em virtude de conclusão 
de curso técnico a possibilidade de ingresso em estabelecimento de ensino 
superior, para matrícula em curso diretamente relacionado com o curso 
técnico concluído, verificada a satisfação das condições de preparo, 
determinadas pela legislação competente. (Brasil, 1942a) 

A educação profissional não teve mudanças significativas até a década de 90. 

Mesmo persistindo a estrutura dualista em 1961 quando, com a promulgação da 

LDB4.024/61, se garantiu maior flexibilidade na continuidade dos estudos do 

adolescente e jovem que cursavam o ensino médio em curso técnico, possibilitando, 

em qualquer das modalidades de curso, o ingresso no ensino superior “de 

graduação, abertos à matrícula de candidatos que hajam concluído o ciclo colegial 

ou equivalente, e obtido classificação em concurso de habilitação” (BRASIL/MEC, 

1961. Art. 69 inciso a). Durante os governos militares (1964-1985), com o 

desenvolvimento dos grandes projetos nacionais, surgiu a necessidade premente de 

formação de mão-de-obra em massa com capacitação rápida “com duração breve e 

abarcavam um conteúdo reduzido, prático e operacional (...) [cuja] perspectiva 

tecnicista  (...) fortaleceu o sistema S e as iniciativas das empresas privadas e 

estatais” (MANFREDI, 2002, p.104). A LDB nº 5.692/71 estabeleceu a 

profissionalização compulsória e universal com um modelo científico/tecnológico 

sem condições objetivas de consolidação, e sofreu alterações até a lei nº 7044/82 

que restabelecia a distinção anterior entre cursos médio. A LDB nº 9.394/96 

ofereceu um paradigma significativo de mudança para o ensino médio que, em 

nosso entendimento, atinge culminância no EMIT em 2004. 
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2 - O EMIT COMO ALTERNATIVA DE QUALIDADE DO NOVO ENSINO MÉDIO 

O EMIT, pertencente ao modelo antropológico do novo ensino médio, reúne 

plenamente os objetivos exarados no artigo 35 da LDB, através da consolidação e o 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos, a preparação básica para o trabalho 

e a cidadania, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos e o 

aprimoramento do educando como pessoa humana. O quadro a seguir apresenta os 

elementos elencados como objetivos para o ensino médio: 

 

Quadro 6 – Objetivos do Novo Ensino Médio 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

O EMIT, por aliar a formação tecnológica com a formação geral, responde ao 

apelo histórico social de uma educação humanizadora, emancipadora e 

plenipotenciadora. O ensino médio geral detentor por excelência dos objetivos 

apresentados na LDB encontra dificuldades na atual configuração dos quadros 

sócio-culturais dos adolescentes e jovens para responder, afirmativamente, à 

formação ensejada. Para atingir os objetivos, as escolas têm elaborado seus 

projetos pedagógicos para a formação do estudante que atenda a qualidade 

proposta. Infelizmente o ensino ofertado nas escolas públicas está distante de 

promover o desenvolvimento do estudante e não tem atendido as demandas 

necessárias para uma formação que apresente a resultado esperado para a 



 101

superação da “desigualdade educacional, que se reitera entre nós (...)” (FRIGOTTO 

et al., 2010, p.7). Conforme Frigotto et al. 

Um balanço da escola pública brasileira, em todos os níveis, no início do 
século XXI, nos revela o retrato constrangedor de uma dívida quantitativa e 
qualitativa. Todavia, é no ensino médio em que esta dívida se explicita de 
forma mais perversa, a qual se constitui numa forte mediação na negação da 
cidadania efetiva à grande maioria dos jovens brasileiros. (ib., 2010, p.7). 

Se a escola pública está em débito com a sociedade para a formação dos 

jovens brasileiros em uma cidadania efetiva, o “desafio do salto implica enorme 

esforço de investimento em educação, ciência e tecnologia e em infra-estrutura.” 

(OLIVEIRA apud FRIGOTTO et al., 2010, p. 11). O EMIT aparece como excessão à 

constatação do déficit educacional de Frigotto por responder ao desafio de uma 

educação tecnológica, ocupando um patamar diferenciado como pode ser verificado 

pelo “índice de desenvolvimento da educação básica (Ideb) dos institutos federais, 

no que se refere ao ensino médio, é de 5,7 pontos, numa escala de zero a dez. A 

média do Brasil nesta etapa de ensino é de 3,5” (BRASIL, 2012b). O EMIT dentro do 

cenário atual da educação média pública, surge com o potencial de resgatar a dívida 

social da qualidade de ensino, pois como diz Frigotto a respeito da aprovação do 

Decreto nº 5.154/04 que 

(...) pudemos testemunhar tanto o poder das forças conservadoras quanto os 
embaraços de um governo que parece não querer mudanças estruturais. 
Com efeito, tanto o conteúdo do novo decreto [5.154/04], quanto e 
especialmente, a regulamentação feita às DCNs pelo Conselho Nacional de 
Educação, pode resultar em avanços pífios ou retrocessos. (FRIGOTTO et 
al., 2010, p.14) 

A visão ingênua de que as dívidas sociais podem ser pagas pela simples 

existência das leis deve ser abandonada. A construção do novo modelo educacional 

deve ser ativo e intencional. Os setores que representam as classes dominantes 

lutam para manter o status quo o que implica em controlar a qualidade da escola 

pública. A construção do EMIT de maneira constante corre o risco inerente a sua 

trajetória de perpetuar o status quo, Frigotto (2010, p. 14) nos alerta de que a 

“direção que esta legislação vai assumir depende das forças em disputa na 

sociedade e do discernimento do que está em jogo”, entendemos assim que as 

mudanças legais que possibilitaram o EMIT, proporcionam a construção de um 
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ensino médio de qualidade, mas não implica que aconteceu e acontece 

inevitavelmente sem a condução adequada de seus atores sociais. Conforme 

Franco, 

(...) Trata-se, portanto, de uma análise que tomou o discurso do poder como 
ponto de partida, isto é, a descrição e interpretação dos projetos legais, 
normativos e vencedores, expressando desse modo as sínteses que se foram 
produzindo em cada momento histórico bem como as relações de poder 
econômico, político e ideológico que lhes estavam subjacentes. (FRANCO et 
al., 2004, pág.4) 

As políticas públicas delineiam o cenário refletindo os diversos interesses em 

confronto na sociedade como se pode observar no breve histórico que fizemos em 

raízes da Educação Profissional. Desde seu nascimento em 1909, a rede federal de 

educação profissional e tecnológica era responsável pelo aspecto da 

profissionalização com terminalidade de estudo. Destinava-se às classes mais 

pobres como alternativa de formação de mão-de-obra para as indústrias emergentes 

e a formação geral era relegada a segundo plano em função da formação 

profissional. O EMIT conforme seu documento base (BRASIL/MEC, 2007, p.6) 

originado no Decreto nº 5.154/04, traz “os princípios da educação 

tecnológica/politecnia”. O conflito entre os atavios da herança da escola dualista e o 

princípio da educação tecnológica deve ser considerado. O EMIT é um curso 

profissionalizante e corre o risco de atender o mercado de trabalho com uma 

formação “para os desvalidos da fortuna” compromissada com o projeto capitalista 

ou obedecer ao seu novo modelo de EPT politécnico como  alternativa de educação 

de qualidade para a formação humana integral voltada aos adolescentes e jovens de 

15 a 17 anos83. 

O EMIT e a humanização 

O crescimento do EMIT e da própria rede federal de educação profissional e 

tecnológica, como uma alternativa para a formação do ensino médio, está 

relacionada à necessidade social do atual perfil desta fase da educação. A faixa 

                                                           
83 O ensino médio de forma regular é ofertado aos jovens de 15 a 17 anos, idade considerada 

adequada pelos textos oficiais. Cf CORTI, Ana Paula, et al. Cadernos de reflexões Jovens de 15 a 
17 Anos no Ensino Fundamental. Brasília: via comunicação, 2011. 



 103

etária considerada própria para ensino médio é constituída de jovens entre 15 e 17 

anos, parcela significativa da população, e abrange uma diversidade de classes com 

respectivas perspectivas, Dayrell, Nogueira e Miranda nos mostram que  

Em números absolutos, são 10.262.468 jovens na faixa etária de 15 a 17 
anos. Algumas características censitárias deste grupo etário são correlatas à 
distribuição populacional brasileira. Quanto ao sexo, são 49% de mulheres, 
51% de homens: 55% se autodeclaram pretos ou pardos e os brancos são 
45%. Os que moram nos centros urbanos são 81% e os que moram no 
campo são 19%. (DAYRELL, NOGUEIRA E MIRANDA, 2011, p.17). 

A redemocratização da sociedade permitiu que o debate da educação em geral 

e do ensino médio, em específico, expressa-se as perspectivas educacionais dos 

conflitos e diálogos sociais resultando na síntese deste momento histórico. O ensino 

profissional, até o final do governo militar tratado como uma forma de suprir as 

necessidades das classes dirigentes em suprir suas industrias com força de trabalho 

qualificada tecnicamente com a assunção de um regime que permite a participação 

das classes populares no diálogo com o governo, sofre o impacto de atender a 

necessidade de uma formação cidadã que inclui a inserção no mundo do trabalho 

produtivo.  

O conflito, entre atender os interesses de diferentes classes, expressa 

justamente a diversidade de identidade e falta de unidade do ensino médio. 

Consideramos que o mesmo projeto capitalista que utilizou a EPT para atender 

tecnicamente a formação de mão de obra também sucateou o ensino médio geral 

oferecido em instituições públicas para restringir o acesso das classes populares à 

educação própria para a autonomia, reservada assim aos filhos das classes 

dirigentes. As disciplinas voltadas à preparação profissional não apareciam nas 

configurações curriculares por serem consideradas voltadas para as classes menos 

favorecidas. Para Franco, o ingresso neste modelo era “(...) Altamente seletiva, a 

partir da qual os filhos da elite ingressavam em cursos de formação geral, voltados 

para a formação superior, e os menos favorecidos seguiam em direção aos cursos 

profissionalizantes.” (FRANCO et al., 2004, p.10). Quando o ensino médio assumiu o 

objetivo legal de preparar o estudante para o prosseguimento em sua trajetória 

formativa com elevação de escolaridade, a aparente igualdade e universalidade de 

acesso e sucesso no ensino médio encontraram entraves concretos para sua 
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efetivação entre os estudantes com maior vulnerabilidade social, forçando-os à 

marginalidade ou ingresso prematuro no mercado de trabalho.  

As deficiências sociais são transferidas aos indivíduos – estudantes, familiares 

ou educadores – e alguns casos de sucesso que fugia à regra geral eram utilizados 

para culpabilizar os agentes e justificar a estrutura do ensino médio geral com 

caráter propedêutico. A educação, contudo, sofre pressão para responder à 

demanda histórico-social na qual emerge o jovem como ator social. A escola deve 

envidar esforços para cumprir seu papel e preparar para o domínio dos rápidos 

avanços tecnológico no cotidiano e as exigências dos arranjos produtivos. Como 

reflexo da mudança, há o interesse do Estado na formação do jovem e, 

consequentemente, no perfil do ensino médio. Dayrell, Nogueira e Miranda dizem  

que o fenômeno juvenil - a emersão do jovem como ator social a ocupar a 
cena da vida pública – consolida-se ao longo do que chamamos modernidade 
e ganha mais força no interior das mutações em curso pelas quais passa o 
mundo contemporâneo. (DAYRELL, NOGUEIRA E MIRANDA, 2011, p. 16). 

O ensino médio, para responder a esta demanda do mundo contemporâneo,  

reestrutura-se para superar o pensamento instrucional e explorar todas as 

possibilidades tecnológicas que encontram no EMIT incorporadas no próprio 

processo formativo. Compreendermos o impacto da escola na formação humana é 

imprescindível para uma educação de sucesso social. Uma vez que o EMIT oferece 

ao jovem o instrumental para sua inserção no mundo moderno, o desafio passa a 

ser a mobilização, inclusão e permanência deste jovem para romper as barreiras da 

desigualdade social e ideológica que transferem e inculcam ao indivíduo o fracasso 

escolar. Para Dayrell, Nogueira e Miranda 

Engendra-se um mecanismo perverso em que as desigualdades social e 
escolar se identificam como enigma: fracassam na escola porque são pobres, 
ou são pobres porque fracassam na escola? Assim, eliminam-se 
responsabilidades e arregimenta-se a culpabilização dos jovens como se 
apenas neles estivessem as razões dessa desrazão. (ib., p. 18). 

Contudo, a consciência de que a culpa não recai exclusivamente em um dos 

atores do processo é apenas o primeiro passo. A culpabilização do estudante, do 

docente, da família ou mesmo da instituição escolar seria uma forma de mascarar o 

verdadeiro problema 
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Mas, não devemos nos esquecer que a sociedade é muito mais do que a 
soma de indivíduos e que, portanto, são os processos de socialização e suas 
forças conflitivas os causadores da desordem. Se há escolhas individuais, 
elas só se dão no interior dos contextos sociais. (ib., p. 18) 

O debate social com os diversos setores e agentes educacionais demonstra a 

consciência de intervenção para alterar o cenário de fracasso escolar, que ocorre 

antes mesmo de ingressar no EMIT84 ao invés de culpabilizar os agentes, 

É importante observar, também, que a concepção de sucesso escolar de uma 
proposta democrática de educação não se limita ao desempenho do aluno. 
Antes, significa a garantia do direito à educação, que implica, dentre outras 
coisas, uma trajetória escolar sem interrupções, o respeito ao 
desenvolvimento humano, à diversidade e ao conhecimento. Além disso, 
implica a consolidação de condições dignas de trabalho, formação e 
valorização dos profissionais da educação e a construção de PPP e PDI 
articulados com a comunidade e demandas dos movimentos sociais. 
Significa, também, reconhecer o peso das desigualdades sociais nos 
processos de acesso e permanência à educação e a necessidade da 
construção de políticas e práticas de superação desse quadro. 
(FERNANDES, 2010, p. 62) 

Os efeitos do quadro de desigualdades sociais nos processos de acesso e 

permanência à educação que Fernandes apresenta inclui toda a educação e, 

obviamente, o EMIT. A vantagem do EMIT reside que sua parte específica responde 

na formação do estudante as mudanças provocadas pelos avanços científicos e 

tecnológicos que vêm transformando as relações sociais, culturais e materiais nas 

mais diferentes formas e esferas do cotidiano cujo impacto aumenta diante dos 

fatores de urbanização e complexificação das relações sociais. As tecnologias se 

fazem presentes no cotidiano de forma acentuada e constitui um elemento 

diferencial de superação deste quadro ao incentivar a permanência do estudante 

com acesso ao conhecimento como parte da construção das políticas educacionais. 

As atividades profissionais, de lazer e comerciais exigem hoje conhecimentos de 

tecnologias cada vez maiores nos quais, tanto de quem presta e executa o serviço 

quanto do usuário final, necessitam além da escolarização básica, conhecimentos 

de tecnologias de informação e comunicação para usufruí-las. Conforme Franco 

                                                           
84 Nos referimos à auto-estima do estudante que se considera incapaz ou inapto para uma determinada trajetória 
escolar, assunto que pode ser conferido em trabalhos como de Jailson de Souzae Silva. Por que uns e não outros  
: caminhada de jovens pobres para a universidade. Rio de Janeiro: Sete Letras, 2003;  e Maria Apparecida 
Mamede-Neves. Aprendendo aprendizagem 3. ed. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2003 
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Isto porque se assiste hoje, um pouco por toda a parte e a uma velocidade 
historicamente incomum, a profundas mudanças na economia e na 
sociedade, aos mais diversos níveis. Tais mudanças, pelas suas 
características, implicam alterações significativas nos sistemas de ensino de 
todos os países. (FRANCO et al., 2004, p.2) 

O momento histórico exige uma formação diferenciada que é oferecida pelo 

EMIT. Não se trata de atender a interesses econômicos específicos, mas de 

considerar os fatores que compõem a sociedade atual e o exercício da cidadania, 

não em um modelo idealizado, mas em resposta concreta ao presente século. 

Conforme Franco et al.,  

(...) Em outras palavras, diríamos que se trata de, por um lado, reorganizar os 
espaços educativos levando-se em conta as regulações econômicas, sociais 
e políticas que atravessam as fronteiras de diferentes países, e ao mesmo 
tempo buscar a presença crescente das questões educativas na criação de 
identidades locais. (ib., p.3) 

A imagem de que a escola é atemporal encontra no imaginário educacional 

forte lastro por mais que os discursos questionem a lentidão das mudanças, a 

comunidade escolar é reticente às próprias mudanças pelas quais clama. A visão do 

EMIT como ensino médio enfrenta forte resistência dos agentes envolvidos e é visto 

como apartado dos objetivos formativos restringindo a visão das possibilidades de 

superar os desafios apresentados ao ensino médio geral da desigualdade social, da 

reorganização dos espaços educativos, do acesso e permanência.  

A humanização, expresso no objetivo educacional como aprimoramento da 

pessoa humana deve considerar a autonomia intelectual. O ensino fundamental 

marcadamente tem sido uma cristalização do pensamento criativo. Ao inserir o 

estudante nos aspectos formais da aquisição do conhecimento, o paradigma 

predominante que se perpetua é o da reprodução. A começar na concepção de 

educação oferecida para as crianças desde a pré-escola, as quais recebem 

sistemas rígidos de aprendizado à guisa de disciplina e qualidade de ensino. A 

produção da criança não é canalizada, mas sim domesticada aos padrões vigentes. 

Ao chegar ao ensino médio, estas estruturas rígidas de pensamento estão 

cristalizadas e embotam a visão de mundo do estudante. A capacidade de ver o 

mundo e produzir bens simbólicos está condicionada a estreitas faixas aceitáveis, 

como denunciadas por Adorno e Horkheimer, em uma lógica de consumo expressas 
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pela dominação capitalista, mercantilização da arte, alienação e o fetichismo. Os 

autores apresentam a supremacia do capital que se exterioriza concretamente,  

Os edifícios monumentais e luminosos que se elevam por toda parte são os 
sinais exteriores do engenhoso planejamento das corporações internacionais, 
para o qual já se precipitava a livre iniciativa dos empresários, cujos 
monumentos são os sombrios prédios residenciais e comerciais de nossas 
desoladoras cidades. (ADORNO; HORKHEIMER, 2006 p.57). 

A reorganização dos espaços educativos encontra suas barreiras na tendência 

reprodutiva cristalizadas da concepção espacial da sociedade e mormente dos 

atores do processo educativo. A percepção de Adorno e Horkheimer sobre o 

processo de dominação capitalista sobre a sociedade acusam que mesmo o 

patrimônio arquitetônico da cidade, construções que deveriam ser de uso duradouro 

“convidam a descartá-los como latas de conserva após um breve período de uso” 

(ib. p.57). A exceção de escolas que foram instaladas em prédios antigos, a 

construção da escola tem obedecido a diretriz da economicidade e eficácia incutindo 

diariamente nos estudantes e docentes o processo de dominação e como 

subproduto pauperização do imaginário. Os espaços educativos não são pensados 

no desenvolvimento do estudante enquanto formação de sua humanidade, mas 

obedecem uma lógica de praticidade para a logística das aulas no paradigma 

tradicional. Não pretendemos nos enveredar por este caminho neste estudo, mas 

reforçar o indicativo de que o espaço educacional formal precisa ser reorganizado. A 

expansão da rede federal é uma oportunidade historicamente rara85 para repensar 

os espaços educativos. O EMIT tem necessidades específicas das disciplinas 

técnicas/tecnológicas que exigem prédios diferenciados e a presença do EMIT traz 

outros condicionantes espaciais para atender a formação do adolescente com uma 

gama de possibilidades que pode superar esta constatação exterior arquitetônica da 

dominação capitalista que é fruto da dominação cultural que também tem se 

espelhado na estrutura educacional. 

O papel de aprimoramento da pessoa humana como papel do EMIT na esfera 

de produção social compreende competências de saberes sociais que são 

aportados pela escola no espaço educativo e nas atitudes e habilidades próprias. A 

integração dos saberes da cultura geral com a técnico-científica e dos processos 

                                                           
85 Em pouco mais de 100 anos da rede é a primeira gestão governamental que investiu em crescimento 

significativo das instituições que ofertam a educação tecnológica pública.. 
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educativos próprios oferecidos pelo EMIT conferem ao estudante uma visão 

complexa da realidade permitindo uma postura crítica e criativa para o rompimento 

da lógica instaurada. 

O EMIT e a preparação para o mundo do trabalho 

O EMIT, enquanto acesso ao patrimônio cultural da humanidade e apreensão 

social do mundo contemporâneo, oferece ao jovem condições diferenciadas por sua 

estrutura de curso e concepção politécnica. A profissionalização inerente a seu perfil 

também agrega aos jovens uma possibilidade concreta de superação da 

desigualdade social que inibe e distorce a formação escolar do jovem. A inserção no 

mundo do trabalho produtivo é um direito social inalienável ao exercício da 

cidadania. Dayrell, Nogueira e Miranda apontam que 

Outros indicadores, entretanto, retratam uma situação ainda de desigualdade 
social por revelarem alguns condicionantes sociais não ideais e, em certo 
sentido, apontam a distância de um setor desse segmento dos direitos 
previstos pelos marcos jurídicos e exigidos pela sociedade brasileira. 
(DAYRELL, NOGUEIRA E MIRANDA, 2011, p. 18). 

A pobreza e diversos agravantes sociais que a acompanham são 

condicionantes que cooperam para que uma parcela significativa dos jovens seja 

excluída do ensino médio  

Assim, 18% dos jovens nessa faixa etária não frequentam a escola. E 55% do 
número total de jovens que a frequentam não terminaram o ensino 
fundamental. Vale lembrar que eles deveriam estar já inseridos no ensino 
médio, caso não houvesse distorção idade/série. (ib., p. 18). 

A preocupação com a formação do jovem no ensino médio não é apenas na 

letra da lei. A sociedade, através das exigências do mercado de trabalho, incumbiu-

se de pressionar a obtenção da fase final da Educação Básica. Dayrell, Nogueira e 

Miranda, alertam sobre o aumento da exigência de conhecimentos instrumentais, 

como imperativo do mercado de trabalho86 e das relações sociais: 

                                                           
86 O mercado de trabalho é um termo que expressa a área estrita de relações da pessoa com o 

capital diferente da expressão mundo do trabalho. Vide Trabalho e capital monopolista, de Harry 
Braverman.  
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Quanto ao mercado de trabalho, 29% [dos jovens] já possuem alguma 
inserção, sendo que 71% deles recebem menos de um salário mínimo. Com 
certeza, são essas as frações dos jovens que entram mais cedo no mercado 
de trabalho e largam mais cedo a escola, antes mesmo do tempo mínimo 
obrigatório de escolarização e de proteção ao trabalho. São eles que evadem, 
abandonam, repetem anos na escola por não conseguirem acompanhar os 
ritmos definidos pela cultura escolar. (ib., p. 18) 

O EMIT é uma resposta real e concreta à exigência histórico-social da evasão 

destes jovens e oferecer uma alternativa formativa para a inserção qualificada no 

mercado de trabalho, conforme apontada pelo IFPA-PDI, o instituto tem como 

política e diretriz de ensino:  

 

• Priorizar a oferta de ensino na educação básica com interface na construção 
do conhecimento científico e tecnológico, fornecendo meios para a 
significação do trabalho  
• Transformar as práticas de estágio curricular supervisionadas em ocasião 
de investigação científica e práticas extensionistas à Formação de 
professores para a educação profissional e tecnológica  
• Estabelecer parcerias com escolas, empresas e outras instituições visando 
a agregar o conhecimento científico ao trabalho (IFPA-PDI, 2009, p.34)  

 

A esfera da produção material envolve as bases reais e concretas da vida 

humana. Envolve as condições reais em que estão inseridos os estudantes. Estas 

condições reais são as relações que se desenvolvem entre a complexidade corporal 

dos indivíduos e o resto da natureza87. Encontramos na produção material a 

expressão concreta dos objetivos da educação. O ser humano intervém na natureza 

modificando-a, humanizando-a, e criando o mundo do trabalho. Nele o indivíduo 

encontra os elementos materiais necessários para a subsistência de sua vida e 

necessita apropriar-se das forças produtivas existentes, sendo a educação um dos 

meios privilegiados para assegurar sua inserção e expressão no mundo. 

O EMIT prepara para a inserção no mercado profissional que tem sido nos dias 

de hoje um fator relevante para se pensar o mundo do trabalho. As condições reais 

de subsistência de grande parte da população está ligada às cidades e em suas 

vidas condicionadas a seu ritmo e exigências. Nos centros urbanos estão inseridos 

81% dos estudantes brasileiros de ensino médio (DAYRELL, NOGUEIRA E 

MIRANDA, 2011, p. 17), cenário que aumenta também o aperfeiçoamento da divisão 

                                                           
87 Cf. Karl Marx e Friedric Engels. A ideologia alemã. Hucitec, São Paulo, 1987. 
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do trabalho. A necessidade atual do jovem de ser participante da geração de renda 

da família não pode ser ignorado. A instituição escolar não pode isentar-se da 

responsabilidade de oferecer formação adequada ao jovem para ingressar no 

mundo do trabalho produtivo sem ser arrastado pelos condicionantes sociais. 

Conforme Frigotto e outros 

Um balanço da escola pública brasileira, em todos os níveis, no início do 
século XXI, nos revela o retrato constrangedor de uma dívida quantitativa e 
qualitativa. Todavia, é no ensino médio em que esta dívida se explicita de 
forma mais perversa (FRIGOTTO ET AL., 2005, p.7).  

Em pesquisa realizada pela Fundação Itaú (2011) “mão de obra qualificada é 

atualmente um dos maiores gargalos para o desenvolvimento do país”. A inserção 

do jovem plenamente no mundo do trabalho tem que considerar sua preparação 

para o exercício profissional (mercado de trabalho) para uma participação plena de 

seus direitos e deveres sociais. Mesmo não sendo um aspecto exclusivo da 

formação para o mundo do trabalho, não considerar a inserção do jovem no mundo 

profissional é aliená-lo de sua formação integral. A adoção do currículo integrado 

(EMIT) corresponde a formação que possibilita o exercício deste direito, como está 

no texto do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPA: 

a partir da publicação do Decreto Nº 5.154/2004, adota o currículo integrado 
como diretriz norteadora da formação dos seus educandos. Uma vez que este 
currículo é compreendido como uma forma de articular os saberes científicos 
aos saberes populares, contextualizando os conhecimentos de forma 
interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar. Desta forma, a proposta dos 
cursos oferecidos com base na concepção de currículo integrado possibilita e 
incentiva a criação e re-criação de novas práticas e saberes pedagógicos, em 
seus diferentes níveis de formação, tendo como eixos de sua práxis 
pedagógica: a) Trabalho: O ser humano se diferencia dos demais seres, pelo 
fato de produzir, conscientemente, por meio do trabalho, seus próprios meios 
de vida. Nós somos frutos do trabalho. O que os indivíduos são e pensam, 
depende das condições materiais de sua produção. (IFPA-PDI, 2009, p.28) 

O jovem, que ingressa no mundo profissional após o ensino médio, precisa de 

conhecimento dos fundamentos tecnológicos em qualquer ramo de atividade 

profissional ou ocupação. O entrelaçamento da tecnologia com o cotidiano em seus 

aspectos sociais e de mercado de trabalho se apresenta como característica 

necessária para o primeiro emprego do jovem entre 18 e 26 anos tem como 

principais fontes de ingresso no mercado de trabalho o comércio de maneira geral e 
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com ênfase no telemarketing (PRIMEIRO EMPREGO HOJE, 2011). O perfil 

demanda conhecimentos de tecnologias da informação mais avançados como 

recursos em aparelhos de telefonia móvel e computadores – SMS, chats, e-mails e 

redes sociais, planilhas, banco de dados, edição de textos, programas gráficos, etc. 

Ao incorporar a formação profissional no currículo do ensino médio através do EMIT, 

o jovem não apenas se familiariza com as tecnologias, mas compreende seus 

fundamentos científicos. 

Quando o ensino médio está desarticulado deste objetivo pelos fatores 

conjunturais que cercam a escola pública, a educação se afasta da realidade do 

estudante e cria uma hiato temporal na percepção do mesmo com a importância de 

sua formação. O desinteresse escolar do estudante na idade regular de cursar o 

ensino médio faz sua cobrança no momento de ocupar os postos de trabalho, “São 

eles que buscam o ensino noturno e a Educação de Jovens Adultos para 

permanecerem estudando, o que demonstra que, apesar dos fracassos, o valor da 

escola ainda é relevante” (DAYRELL, NOGUEIRA E MIRANDA, 2011, pág. 18). A 

lógica capitalista – em que está imerso o corpo docente, os estudantes e suas 

famílias, o mercado de trabalho em geral que acolherá o egresso (ou evadido) do 

ensino médio e os demais segmentos da sociedade – definirá a posição do jovem na 

malha social. A educação vista como instrumento de ascensão social só se efetivará 

via a especialização profissional consolidada no ensino superior. O acesso aos bens 

materiais da modernidade limita-se aos bens de consumo, normalmente 

descartáveis, e de serviços pouco especializados. A perversidade desta lógica se 

reproduz no pragmatismo escolar que não oferta ao estudante o que é necessário 

para ultrapassar as barreiras do mercado e ser introduzido plenamente no mundo do 

trabalho. O EMIT é uma alternativa existente hoje a este jovem para escapar ao 

dilema proposto pela lógica capitalista entre formação ou ingressar no trabalho 

produtivo. O EMIT é a modalidade de ensino médio que oferecer esta oportunidade 

de aquisição a uma aprendizagem circunscrita às habilidades imediatas necessárias 

para empregabilidade e uma estratégia para a escola pública superar as dificuldades 

conjunturais.  

Consideramos as exigências do mercado de trabalho como um dos fatores 

principais que provocou a inclusão no texto legal da alusão à obrigatoriedade 
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progressiva do ensino médio88 e da educação básica para o trabalho, ambos fatores 

englobados no aprimoramento da pessoa humana enquanto produção material, que 

deve atender estas exigências sem, no entanto, se esvaziar e limitar a esses 

interesses. Quando se pensa em preparação básica, já se estabelece uma 

polissemia na qual caberia o próprio questionamento do que se entende por trabalho 

e até que ponto algo pode ser básico ou avançado dentro de contextos regionais tão 

diversificados e em graus de urbanização tão diferentes. Um exemplo emblemático 

da dificuldade em dimensionar esta terminologia se apresenta com a disciplina de 

informática. Ela não está presente no currículo de ensino médio proposto pela 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para o ano de 201289·. Dentro de 

um contexto urbano, sob a perspectiva de trabalho relacionado à empregabilidade, a 

informática básica é imprescindível. Mas quando um aspirante coloca em seu 

currículo que sabe o básico, o empregador complementará esta informação, 

questionando até que ponto ele tem aptidão com determinados softwares e 

ferramentas. Se variarmos o contexto, haverá situações que o componente 

disciplinar é dispensável. Se por sua vez mudarmos a perspectiva e entendermos a 

preparação básica para o trabalho como a possibilidade do ser humano de produzir 

material, social e simbolicamente, transformando a natureza, concluiremos que a 

informática é imprescindível para a apropriação de informações e bens já produzidos 

pela sociedade. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) publicou o relatório do Special 
Rapporteur sobre a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e 
expressão na última sexta-feira, afirmando que desconectar as pessoas da 
internet é um crime e uma violação dos direitos humanos. (TERRA 
NOTÍCIAS, 2011) 

Se hoje se discute o acesso à internet como direito, o questionamento sobre a 

ausência da informática, ou melhor, das tecnologias da informação e comunicação 

no currículo oficial demonstra que o entendimento de preparação básica para o 

trabalho não é um referencial fixo e unívoco. A construção de aprendizagens 

socialmente significativas ocorrerá através do confronto das necessidades, 

                                                           
88 Estamos fazendo referência ao texto original do artigo 4º da LDB, A alteração feita na LDB por 

meio da Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 modificou o texto que prescrevia a 
progressiva extensão da obrigatoriedade para a atual redação. 

89 Cf. http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/curriculo-do-estado-de-sao-paulo Data de acesso 
09/07/2013 
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interesses, curiosidades e saberes diversos com o conhecimento científico, 

tecnológico e cultural sistematizados, sendo sempre o sujeito o centro do processo 

educativo localizado histórica e geograficamente.  

Com esta visão, entendemos que a preparação para o trabalho deve estar 

integrada à formação da pessoa humana, cujo aprimoramento deve ser 

compreendido como uma das dimensões da prática humana que deve ser 

desenvolvida. O exercício e construção da subjetividade são relações 

fundamentalmente práticas (SEVERINO, 1994, p. 46) e a preparação para o trabalho 

dentro deste cenário recebe lugar de relevância.  

Uma das possibilidades de preparação para o trabalho é a EPT e, dentro desta, 

o resgate do EMIT durante o governo Lula. A dissociação das disciplinas do ensino 

médio que fomentam a autonomia de pensamento com as disciplinas especializadas 

profissionalizantes, como proposto pelo Decreto nº 2.208/97, que concretamente 

preparam para o trabalho impedem uma formação da subjetividade de forma integral 

e emancipatória. Para fugir da fragmentação deste Decreto, sem cair na armadilha 

que havia incorrido a LDB nº 5.692/71 – de uma formação profissional compulsória, 

mas sem a qualidade esperada – o governo federal investiu na educação 

profissional tecnológica com a ampliação da rede federal de educação profissional e 

tecnológica. A preparação básica para o trabalho e a EPT, como uma vertente desta 

são, portanto,  uma das dimensões que devem ser desenvolvidas para a plena 

potencialização do educando. A dicotomia entre o conhecimento geral e específico 

seria superada pelo EMIT que formaria plenamente o sujeito, rompendo com a 

separação entre ciência enquanto conhecimento teórico e técnica como proposta de 

um conhecimento prático. Para uma formação humana emancipada, não podemos 

fragmentá-la compartimentalizando a atuação de cada elemento da formação. A 

educação integral do jovem, deve ser trabalhada organicamente em todas as 

dimensões da subjetividade e em todos os componentes curriculares. A construção 

dos conhecimentos, dos valores e atitudes presentes tanto na filosofia e sociologia, 

como na matemática e física. A Integração acontece na busca do modelo 

antropológico pretendido. 
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O EMIT e a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos 

Com o progresso das ciências no século XIX, “a Filosofia descobre a Cultura 

como o modo próprio e específico da existência dos seres humanos” (CHAUÍ, 2000, 

p.61), ora, se a cultura está ligada com a própria definição do ser humano, entendido 

como um ser cultural, ultrapassa sua realidade de ser natural e recria sua própria 

“natureza”, então o que é inerente ao homem também deve ser entendido dentro da 

cultura. Dentro desta, concepção o ensino médio encontra algumas diretrizes para a 

formação do estudante  

A educação básica tem por finalidade, segundo o artigo 22 da LDB, 
“desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores”. Esta última finalidade deve ser desenvolvida de maneira 
precípua pelo ensino médio, uma vez que entre as suas finalidades 
específicas incluem-se “a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando”, a serem desenvolvidas por um currículo, que destacará a 
educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, 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. (BRASIL/MEC, 2011b) 

A presença da ciência e tecnologia no cotidiano é impactante. O mundo 

globalizado e os avanços tecnológicos vêm transformando significativamente as 

relações sociais. As tecnologias da informação e comunicação vêm estabelecendo 

novas competências ao mesmo tempo em que desmonta valores e modelos 

tradicionais estabelecidos. A indústria cultural90 e os canais midiáticos de maneira 

crescente vêm derrubando os parâmetros éticos e morais pela falta de modelos 

ideais – dados pelas metanarrativas –, ou concretos e históricos ou ainda pela 

exposição aos antimodelos midiáticos.91. A ausência de tais parâmetros ao invés de 

ser um fator democrático para a construção da subjetividade, pode se tornar um 

obstáculo ao acarretar a tendência de adoção de padrões sociais radicais 

                                                           
90 Theodor ADORNO; HORKHEIMER. Dialética do esclarecimento. 
 Anamaria FADUL. Indústria cultural e comunicação de massas. Linguagem e Linguagens. São 

Paulo: Série Idéias, 1993, p. 53-59. 
91 Não consideramos pertinente a discussão se os valores são universais ou construídos no locus 

social que o indivíduo está inserido, mas partimos do pressuposto que a vida em sociedade tem e 
necessita destes valores para manter sua coesão. 



 115

dogmáticos.92 A presença das tecnologias no cotidiano, as exigências do mercado 

de trabalho e a maior participação do jovem na vida da sociedade ocasionou a 

necessidade de transformar as competências e habilidades e repensar os valores 

que propiciarão o exercício cidadão do jovem. 

A facilidade de acessar, selecionar e processar informações está permitindo 
descobrir novas fronteiras do conhecimento nas quais este se revela cada vez 
mais integrado. Integradas são também as competências e habilidades 
requeridas por uma organização da produção na qual criatividade, autonomia 
e capacidade de solucionar problemas serão cada vez mais importantes, 
comparadas à repetição de tarefas rotineiras. (BRASIL/CNE/CEB, 1998a) 

A formação do jovem no ensino médio deverá responder às exigências da 

época atual para não perder seu significado. As instituições escolares têm uma 

relação assíncrona93 entre a presença das tecnologias e as exigências do mercado. 

Não é a lei a causadora da transição, mas seu reflexo, por isso a escola como 

instituição social se adapta para se manter significativa, Franco et al. nos dizem que  

É nessa capacidade de adaptação que reside, em larga medida, segundo 
cremos, a possibilidade de uma sociedade não ficar à margem do atual 
processo de desenvolvimento em direção à construção de uma sociedade do 
conhecimento. (FRANCO et al., 2004, p. 2) 

A compreensão do imperativo de adaptação nos leva a reequacionar as 

necessidades formativas. A presença do desenvolvimento científico-tecnológico 

deve transformar o ensino médio em sua estrutura externa formal94, isto é, grades 

(carga horária, inclusão de novos perfis, disciplinas ou alteração dos existentes), 

planos de curso e de ensino, interação com a sociedade e leis regulamentares 

educacionais; como na interna95 através da contextualização do conteúdo, 

incorporação das TIC nas metodologias e materiais didático pedagógicos. Os 

conhecimentos técnico-científicos devem ser acompanhados e regidos dentro da 

                                                           
92 O crescimento de partidos políticos que pregam a segregação, a sectarização religiosa, a 

associação a grupos discriminatórios, a propagação de publicidade intolerante ou nazi-fascista no 
ciberespaço são indicadores entre outros deste efeito da falta de modelos. 

93 Cf. LEI n.° 4.734, de 04 de janeiro de 2008. Proíbe a utilização de telefone celular e outros em sala 
de aula. 

94 Consideramos estrutura externa formal da disciplina a regulação que é dada burocraticamente. 
Seu nome, relevância e espaço que ocupa na grade curricular.  

95  Estrutura interna o conteúdo, contextualização, relacionamento com as demais disciplinas, etc. 
não é o escopo deste trabalho fazer estudos de caso que mensurem os impactos estruturais das 
mudanças. Nos ateremos às orientações oficiais que poderão balizar outras pesquisas que se 
interessem por esta temática. 
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construção e formação ética do jovem. A formação ética implica em valores, e os 

valores são culturais e devem ser entendidos e tratados como tal, sem uma 

hierarquização ideológica.  

O EMIT integra a ciência e a tecnologia ao cotidiano escolar. Por ser uma 

formação técnica é indissociável ao curso a incorporação e constante atualização 

das tecnologias tanto na teoria quanto na prática dos estudantes. A natureza 

diferenciada do ambiente escolar para a realização das atividades do curso, o 

contato com as tecnologias nas experiências de estágio e visitas técnicas, os 

eventos educativos com cunho científico tecnológico e as reflexões nas disciplinas 

de cultura geral sobre os impactos das ciências e tecnologias e outros temas 

proporcionam ao estudante do EMIT a compreensão dos fundamentos científicos 

tecnológicos. As ações citadas são intrínsecas ao projeto do curso e propiciadas 

pela própria estrutura institucional.  

O EMIT e o aprofundamento e consolidação dos conhecimentos adquiridos 

A aquisição de uma bagagem e de uma cultura é imprescindível para se 

alcançar a escola de qualidade (emancipadora). A lógica formal e as abstrações não 

são inatas, devem ser adquiridas através do estudo e reflexão. A fadiga é inerente 

ao aprendizado, o estudo não é só intelectual, mas também muscular e nervoso. É 

um hábito adquirido com esforço. A democratização do acesso traz consigo a 

tendência de afrouxar a disciplina de estudo (GRAMSCI, 1989 p. 91). É preciso 

resistir à tendência de tornar fácil o que não se pode. Para que os grupos sociais 

que tradicionalmente não têm o hábito de estudos alcancem altas especializações 

(intelectuais) é mister superar as dificuldades e desenvolver as aptidões adequadas. 

O EMIT em função de possuir as disciplinas de formação profissional em sua 

estrutura tecnológica cria hábitos de estudo que potencializam o aprendizado. A 

instrução e os métodos que levam a adquirir disciplina, diligência e exatidão, 

compostura física e concentração psíquica servem para a formação de trabalho 

autônomo posterior. Mesmo os estudos mais áridos servem para habituar a 

raciocinar e abstrair esquematicamente (ib., p. 82).  
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O EMIT, ao potencializar o aprendizado, também oferece maiores condições 

para o aprofundamento e consolidação dos conhecimentos adquiridos formando um 

novo modelo de jovens intelectuais que aliam o conhecimento teórico ao prático. É a 

constante construção de um modelo para superar a dualidade entre saber e fazer. 

Quando se fala em saber, a referência diz respeito à função social imediata da 

categoria profissional em que incide maior peso na elaboração intelectual. É a 

relação desigual entre colaboração intelectual-cerebral e esforço “muscular-

nervoso”, a diversidade de grau. Não existe, no entanto, nenhuma atividade humana 

sem nenhuma intervenção intelectual. Todo homem dentro ou fora de sua profissão 

desenvolve atividade intelectual. Não se pode separar o homo faber do homo 

sapiens. A democratização da educação, por isso, consiste em elaborar a atividade 

intelectual que existe em cada um modificando sua relação com o esforço 

“muscular-nervoso” no sentido de um novo equilíbrio. O mundo físico social é 

inovado continuamente pela atividade prática geral (esforço “muscular-nervoso”) e 

inova o mundo filosófico ao ser o fundamento de uma nova concepção de mundo. 

“No mundo moderno, a educação técnica, estritamente ligada ao trabalho industrial, 

mesmo ao mais primitivo ou desqualificado, deve constituir a base do novo tipo de 

intelectual.” (GRAMSCI, 1989 p. 93) concepção esta expressa também no PDI do 

IFSP quando trata da pesquisa como inerente ao aprendizado oferecido por seus 

cursos e à própria cultura organizacional. O texto nos diz que 

A pesquisa está inserida dentro de determinados parâmetros históricos, 
sociais e culturais que forjam uma determinada concepção de mundo, que 
deve ser refletida pelos agentes que compõe a instituição. Portanto, discutir o 
papel da pesquisa no interior do IFSP, instituição pública, é discutir qual o seu 
relacionamento com a sociedade, com o aprimoramento da ciência e, 
consequentemente, com o desenvolvimento do país. (IFSP-PDI, 2009, 90-91) 

O EMIT oferecido pela rede federal, além de desenvolver no estudante as 

habilidades psico-motoras e cognitivas, também contribui para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual através da pesquisa, que traz implícita a aquisição 

aprofundada de conhecimentos e o trânsito dos saberes em seus contextos para 

que o jovem os incorpore, domine e desenvolva o pensamento crítico. Conforme 

IFSP, 
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uma concepção que leve em conta a pesquisa e a produção de conhecimento 
como sustentáculo do processo educacional, deve refletir sobre a natureza 
dessa pesquisa, a consecução de ações pedagógicas interdisciplinares, bem 
como as possibilidades de financiamento. (ib., p.90) 

O pensamento crítico agrega ao estudante uma formação que supera a 

alienação e desenvolve competências analíticas e sintéticas. A preparação para a 

cidadania e para o trabalho como norteadores do aperfeiçoamento da pessoa 

humana conferem um sentido ontológico ao ensino médio e nos remete a dimensões 

diferentes da produção humana: material, simbólica e social. A partir da análise 

destas dimensões, emanam os caminhos epistemológicos do ensino médio. O 

ambiente educacional da rede federal expõe ao jovem a ações que o auxiliam a 

desenvolver esta autonomia, dentre estas ações estão: 

 

•A autonomia como condição sine qua non para a prática da pesquisa; 
•O financiamento realizado prioritariamente com recursos próprios e por 
agências governamentais como Capes e CNPq; 
•Concessão de bolsas de incentivo à pesquisa; 
•A formulação de propostas interdisciplinares que incentivem em qualquer 
momento do processo pedagógico ações científicas e críticas; 
•O incentivo a pesquisas aplicadas que visem forjar novas tecnologias; 
•A manutenção de biblioteca com acervo apropriado às práticas de pesquisa; 
•A construção de periódicos de divulgação para a exposição dos resultados; 
•Integração dos pesquisadores a partir de centros de estudo; 
•Realização de eventos e Congressos que reúnam pesquisadores para a 
troca de experiências; 
•Coordenadoria de Pesquisa e Comitê de Ética em Pesquisa com a finalidade 
de fiscalizar as ações empreendidas; 
•Aprimoramento dos cursos de extensão e de pós-graduação lato-sensu; 
•Licenciaturas que ofereçam cursos de pós-graduação lato sensu que 
atendam, preferencialmente, professores de escolas públicas o acesso a uma 
instituição pública de ensino superior; 
•Programas de Mestrado e Doutorado nas diversas áreas de conhecimento 
da instituição. (IFSP-PDI 2009, p.91) 
 
 

As ações elencadas abrangem os cursos do instituto de maneira geral e 

mesmo os três últimos itens que têm como alvo o ensino superior ou a pós-

graduação, interagem e contribuem para o aprendizado do estudante do EMIT. A 

verticalização do ensino contribuiu para o EMIT ambientar-se na cultura acadêmica 

na qual os professores fazem a transposição de suas pesquisas para o ensino 

médio, envolvendo-o, fornecendo um diferencial de aprendizagem intrínseco à 

própria estrutura do curso. “Os programas de iniciação científica, tecnológica e 

inovação devem garantir a participação dos educandos dos diversos níveis e 
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modalidades de ensino em projetos de pesquisa e inovação tecnológica.” (IFPA-PDI, 

2009, p.40), inclusive constando como exigência de aprovação de projeto a 

presença de aluno do EMIT96. A pesquisa é um princípio inerente à concepção 

pedagógica do EMIT, pois tem “função estratégica, perpassando todos os níveis de 

ensino” (IFSP-PDI 2009, p.92) e desenvolvendo a autonomia do estudante como 

diretriz da própria aprendizagem conforme IFPA: 

Processos de Auto Organização dos Educandos: outro aspecto e elemento 
relevante no processo de formação integral dos estudantes. As pessoas 
aprendem fazendo, participando, assumindo responsabilidades e desafios. A 
formação é uma forma de ação, de organização, de convivência. Nesse 
sentido, a estrutura orgânica dos cursos deve possibilitar aos educandos um 
exercício e aprendizado daquilo que deve ser nossa organicidade na prática. 
Tanto do ponto de vista da concepção como do funcionamento. Refletir e 
aplicar os princípios do respeito ao coletivo. (IFPA-PDI, 2009 p.28) 

A importância da pesquisa para a qualidade de ensino e autonomia do 

estudante reside em toda a rede federal aliando o status de universidade do instituto 

imbuído do trinômio ensino-pesquisa-extensão com a obrigação de 50% de seu 

público ser de ensino médio. A pesquisa relacionada à criatividade e curiosidade 

científico-tecnológica atrelada à inserção na comunidade movimenta o estudante do 

EMIT para uma formação na qual a cultura técnica e geral não são dissociadas e 

pertencem ao processo educativo. 

Para os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia as ações de 
pesquisa constituem um processo educativo para a investigação e o 
empreendedorismo, visando à inovação e à solução de problemas científicos 
e tecnológicos, envolvendo todos os níveis e modalidades de ensino, com 
vistas ao desenvolvimento social. (IFSP-PDI 2009, p.94) 

A presença da pesquisa se apresenta como um princípio do próprio ato 

educativo. Não nos referimos somente à pesquisa escolar de aprofundamento de 

saberes relacionados ao componente curricular, mas de projetos de pesquisa que 

durante o período letivo articulam diversos saberes com a prática, e culminam em 

aplicações para o cotidiano. Conforme vemos em IFPA-PDI: 

                                                           
96 Cf. edital nº01 – DIREI publicado na página institucional: belem.ifpa.edu.br em 22/04/2013. 
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Pesquisa como Princípio Educativo: A pesquisa neste processo de ensino 
consiste num instrumento que vai possibilitar a indissociabilidade entre teoria 
e prática, no estímulo da curiosidade intelectual dos estudantes, na 
articulação entre trabalho individual e coletivo, num processo formativo 
desenvolvido na interação escola-família-comunidade que objetiva fortalecer 
a cultura local e melhorar a atividade produtiva familiar, formando jovens 
críticos, reflexivos e criativos. O desenvolvimento do processo educativo tem 
na pesquisa realizada pelos educandos sua atividade principal, nessa 
pesquisa são definidos os objetos/realidades a serem pesquisados/as, de 
forma a delimitar o centro que aglutinará o conhecimento a ser construído 
durante o processo de escolarização. O “centro/foco” da pesquisa constitui-se 
no elemento ao redor do qual se organizará o processo de apreensão e 
reelaboração do conhecimento (empírico e escolar). (IFPA-PDI 2009, p. 29) 

A presença ou promoção de feiras científicas97, de semanas de tecnologia 

(gerais ou temáticas), de extensão ou de iniciação científica, direcionadas 

exclusivamente ou com a participação do estudante de ensino médio dos institutos 

federais denotam a centralidade da pesquisa como princípio do EMIT. A pesquisa e 

a interdisciplinaridade são princípios entranhados na formação do estudante e 

desenvolvem a consolidação dos conhecimentos teóricos e práticos dos discentes. A 

organização do projeto curricular pedagógico do EMIT independente das práticas e 

concepções arraigadas historicamente foi norteado pela preocupação com a 

educação tecnológica (integral). A Secretaria de Educação Básica dá um destaque 

especial ao ensino de ciências. A tendência de compreender a cultura, arte e toda a 

produção de conhecimento escolar dentro do paradigma racional expresso na 

compreensão do princípio da contextualização, o qual é entendido em “oposição à 

transmissão dos conteúdos a partir das disciplinas científicas” (BRASIL/MEC, 

2012b).  

A postura interdisciplinar dos professores se faz presente nas pesquisas ao 

estudante do EMIT e agrega aos projetos técnicos soluções para problemas 

cotidianos. A compreensão da ciência e tecnologia na construção do conhecimento 

é basilar e não depende de um esforço ou iniciativa individual e específico. As 

propostas particulares de disciplinas de fazer contato com os demais componentes 

do currículo eleva a qualidade do aprendizado e facilita ao estudante compreender a 

interligação dos diversos saberes. A presença de disciplinas profissionalizantes no 

                                                           
97 cf. entre outras iniciativa Ferina Brasileira de Ciências disponível em 

http://febrace.org.br/regras/#.UxHlhYVRzIU e os sites dos institutos em referências a "semana nacional de 
tecnologia." 
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currículo do médio de forma integrada atende por força de sua concepção a 

recomendação que o MEC faz, o qual estabelece que  

um dos princípios que deve ordenar o ensino de ciências no ensino médio é o 
confronto entre os saberes cotidianos e o conhecimento científico, visando à 
compreensão dos limites também dos saberes escolares. O segundo princípio 
é a formação dos professores de modo que esses insiram em seu 
planejamento pedagógico a problematização dos fatos cotidianos, levando os 
alunos a perguntar sobre o(s) porquê(s) dos acontecimentos e, assim, 
motivar-se a refletir sobre o fato para além de suas percepções cotidianas, 
normalmente estruturadas sobre o senso comum; (BRASIL/MEC, 2012b) 

Os princípios apontados são complementados com os conceitos de construção 

sócio-histórica do conhecimento e da necessidade de sistematização para responder 

aos questionamentos do cotidiano. 

As indicações do projeto interdisciplinar de currículo retomam o eixo da 

cidadania e dos processos de socialização como eixo articulador das ciências 

humanas e sociais. Os temas de ordem sócio-econômica, do ponto de vista 

histórico, geográfico, sociológico, filosófico e político são problematizações que 

gravitam nas metodologias investigativas a serem aplicadas aos estudantes. Outra 

metodologia de trabalho proposta que favorece a preparação básica para o trabalho 

é a realização de atividades práticas que envolvem desde o trabalho interno em 

laboratórios, chegando em atividades externas de visitas em campo explorando as 

realidades econômico-produtivas, social e cultural da região.  

Como a proposta de preparação básica para o trabalho não é o da 

profissionalização, estas visitas e laboratórios não teriam o caráter técnico, mas 

objetivam propiciar ao estudante o contato direto com a preservação da memória 

social e histórica como apropriação cidadã de valoração e preservação. 

O EMIT e o exercício da cidadania 

A fragmentação entre a formação básica do ensino médio para o trabalho e a 

formação proposta para a educação profissional não atende a visão de cidadania 

para uma formação plena. A educação para cidadania envolve a educação para o 

trabalho e por sua vez engloba a EPT. Os institutos federais se inserem 

regionalmente com o compromisso da escola pública e de qualidade (IFSP-PDI, 
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2009, p.80) para uma formação integral, “no sentido de dar ao homem a formação 

omnilateral ou tecnológica emancipadora” (ib. p.78). A inserção no mundo do 

trabalho produtivo é um dos elementos para o exercício da cidadania e a formação 

profissional contribui para a formação da subjetividade e consequentemente para o 

tipo de modelo cidadão que será desenvolvido. O EMIT é uma formação que integra 

os saberes técnicos com os saberes da cultura geral de forma comprometida ao 

exercício da cidadania,  

A formação ético-política desenvolvida por esta nova escola (IFs) deverá ser 
delineada pelos intelectuais comprometidos com os interesses da classe 
trabalhadora, para alcance, por esta, de uma posição de direção, de uma 
posição emancipada, de uma posição cidadã. (IFSP-PDI, 2009, p. 79) 

A formação profissional e a empregabilidade são aspectos desta formação, 

mas não esgota as possibilidades da construção da subjetividade e da cidadania. O 

aprimoramento da formação humana deve contemplar todas as esferas da produção 

humana de forma emancipatória das quais o resgate da cidadania deve ser um pilar. 

A restauração da filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias no currículo do 

ensino médio é um avanço social e uma conquista simbólica para a formação 

cidadã. O EMIT de diversos institutos, antes mesmo da obrigatoriedade da lei, já 

haviam inserido em seus currículos as disciplinas com preocupação na formação 

ético-política do estudante. A presença dessas disciplinas demonstram uma 

preocupação estrutural com a formação do estudante. Três décadas antes da 

aprovação da lei que torna obrigatória a inserção das mesmas, durante o governo 

militar uma medida semelhante foi adotada e seu contexto e trajetória podem nos 

ser esclarecedores. Em 1966, no Diagnóstico Preliminar da Educação, apareceram 

as indicações no sentido de introdução da profissionalização no ensino médio. A 

LDB nº 5.692/71 nasceu então de pontos contraditórios como o terror instaurado 

politicamente pelo General, presidente Médici e a euforia da classe média com o 

“Milagre econômico”. A LDB nº 5.692/71, não veio romper com a LDB nº 4.024/61, 

tanto é que não revogou seu artigo primeiro e incorporou os objetivos gerais do 

ensino. Tais objetivos diziam respeito à necessidade de “proporcionar ao educando 

a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento 

de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício 

consciente da cidadania (LDB nº 5.692/71 Art.1º). Para atingir tais objetivos, em seu 
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artigo sétimo fala da obrigatoriedade da Educação Moral e Cívica (EMC) e no 

mesmo artigo em seu parágrafo único institui o ensino religioso de forma facultativa. 

No artigo dez institui a obrigatoriedade da orientação vocacional (LDB nº 5.692/71 

Art.10). A EMC será o núcleo da construção do perfil do novo cidadão almejado 

pelos governos militares, foi implantada em 1969 por um Decreto-lei e depois 

incorporada na LDB, durante o regime militar no Brasil e permaneceu durante 23 

anos quando foi revogada em 1993 (MENEZES; SANTOS, 2002). O estímulo ao 

amor à Pátria através de práticas educativas e de conteúdos pré-definidos por uma 

comissão nacional pretendia ser um elemento de unidade nacional (PEREIRA, 

2009). A educação cívico-patriótica e moral perpassou desde o início da República 

como um dos fundamentos da escola. Em alguns momentos chegou a ser 

ministrada como disciplina, em outros permeou as demais disciplinas como uma 

orientação geral das escolas (FILGUEIRAS, 2007). 

Ambas as leis educacionais prescrevem a formação do cidadão e a 

qualificação para o trabalho, contudo o paradigma de humano buscado na ditadura e 

consequentemente o modelo educacional implantado “procurou alinhar o sistema de 

ensino aos objetivos econômicos e políticos do governo e à busca de modernização 

e racionalização de recursos” (SAMPAIO apud FILGUEIRAS, 2007). A socialização 

que esta escola propõe se inseria em um contexto de fortificação e harmonia do 

Estado, e a EMC implantada em todos os níveis de ensino formariam o cidadão 

brasileiro, cívico, amante da Pátria e defensor de um moralismo universal, ignorando 

particularidades e tensões, eliminando desigualdades. 

A reinserção da filosofia e sociologia no ensino médio é uma estratégia para a 

construção do perfil do cidadão almejado pela democratização e desenvolvimento de 

um pensamento crítico, autônomo para a emancipação do sujeito. São conceitos 

que de uma forma ou de outra devem estar presentes em todos os componentes 

curriculares, mas são imprescindíveis que a filosofia e a sociologia as almejem. 

Diferente da EMC, não se busca a padronização e uniformidade do cidadão. A 

diversidade não é demonizada como se fosse a derrocada da civilização mas sim 

sua natureza e motor de transformação. Este conceito de cidadania permeou as 

ações delineadoras da educação média iniciada pós-regime militar em 1985, 

rejeitando a cidadania passiva e cega do período ditatorial, de um pensamento 

tutelado, acrítico, a-histórico e universal. A cidadania esperada não deverá se 
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consubstanciar dentro de parâmetros autoritários e exclusivos. O ensino médio é ao 

mesmo tempo direito do cidadão e catalisador dos conhecimentos que possibilitarão 

o próprio exercício de sua cidadania sob os valores estéticos, políticos e éticos. Os 

institutos federais além de terem essa preocupação na formação dos estudantes 

(como nos referimos em muitos casos anterior à lei) proporcionam a reflexão sobre o 

mundo do trabalho em um contexto de ensino profissionalizante e com uma 

ambientação escolar que promove a gestão democrática. No texto do PDI do IFSP 

encontramos que  

estruturação da dinâmica de oferta de cursos que vincula verticalmente 
(educação básica, ensino superior e pós-graduação) e horizontalmente 
(formação técnica e compromisso político), estabelecendo um itinerário 
formativo que assegura relevância profissional, autonomia acadêmica e 
cidadania. (IFSP-PDI, 2009, p. 84). 

Se no contexto geral do ensino médio, a filosofia e a sociologia recebem a 

importante incumbência de articular a formação cidadã, nos institutos federais essa 

incumbência é potencializada com o compromisso político e a ambientação de 

gestão democrática em construção na rede federal. Conforme a Secretaria de 

Educação Básica, em seu programa de Ética e Cidadania, 

Toda criança e todo jovem têm o direito de aprender o sentido da cidadania 
na sua concepção mais ampla. Portanto, é dever da escola ensinar e agir 
fundamentada nos princípios da democracia, da ética, da responsabilidade 
social, do interesse coletivo, da identidade nacional e da própria condição 
humana. (BRASIL/MEC, 2012d) 

A Secretaria de Educação Básica expressa em seu site a política de imputação 

de responsabilidade para a instituição de ensino, também presente na LDB, sobre 

formação cidadã do jovem. Esta tarefa é complexa e ultrapassa a abrangência de 

qualquer instituição isoladamente. A Escola certamente deve compartilhar esta 

responsabilidade, mas não exclusivamente, pois a cidadania referida envolve o 

conjunto de direitos e deveres dos brasileiros nos âmbitos social, civil e político.  

A presença da filosofia e sociologia como disciplina constituiu um importante 

passo na direção da construção da cidadania, uma vez que estimulam a reflexão 

sobre os aspectos sociais e políticos. Além deste ponto comum a todos os cursos do 

ensino médio, a participação do estudante na gestão democrática do instituto é 

garantida estruturalmente na constituição de diversos colegiados e escolha dos 
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gestores, como está registrado no PDI do IFSP, da obrigação de "promover a gestão 

democrática e participativa da instituição nos diferentes níveis decisórios." (IFSP-

PDI, 2009, p. 105) que se materializa de diversas maneiras como grêmios livres, 

conselho de representantes, consultas à comunidade e ainda em "promover a 

transparência dos processos e decisões administrativas" (id. p.105). Acrescentamos 

a experiência democrática de eleição dos dirigentes da instituição a cada quatro 

anos, na qual o estudante do médio participa na escolha tanto do reitor como dos 

diretores gerais.  

Seria ingenuidade acreditar que, no âmbito da escola, o aspecto legal de 

inserção das disciplinas e de gestão democrática resolvem em si mesmo o problema 

de construção do novo homem. Sem dúvida, estas estratégias contribuem para a 

construção da cidadania mas não são questões exclusivas da epistemologia e 

axiologia, pois envolvem a própria formação do ser. Queremos, de passagem, 

ressaltar que o legado da ditadura não foi automaticamente suspenso ao se 

determinar que o cidadão deva ser participativo e crítico. A falta de professores 

preparados é o resultado de uma geração que teve sistematicamente seu 

pensamento afastado do conhecimento criativo e crítico e enraizado no pensamento 

alienado sob valores sociais fragmentados como o civismo do regime militar.  

A construção da cidadania torna-se assim solidária instituição-educador-

educando-sociedade, mas como nos referimos anteriormente sobre ações que 

competem à escola, entendemos que a preparação básica para o trabalho no novo 

perfil do ensino médio não é opcional, a presença sistematizada do instrumental 

social e filosófico de reflexão e o espírito de democratização da educação presente 

nos institutos como resultante do anseio geral da sociedade da construção de uma 

nova consciência e identidade nacionais em que os direitos e deveres do cidadão 

para um exercício pleno incluem, na formação humana, o mundo do trabalho 

tornando o EMIT uma opção diferenciada de qualidade para o jovem. 
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3 - O EMIT E AS DEMAIS PROPOSTAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
TECNOLÓGICA 

A modalidade de EPT para o ensino médio se dividiu em concomitante, 

subsequente e integrado (EMIT). O Decreto nº 5.154/04 é claro ao estipular as três 

formas de articulação da EPT com o ensino médio, mantendo o oferecimento das 

modalidades concomitante e subsequente  reinstalando, do ponto de vista curricular, 

a integração. As diversas recomendações dos pareceres reiteram que o EMIT é a 

forma de articulação preferencial da educação profissional tecnológica com a 

formação do ensino médio e, conforme documento da Unesco,  

Coerentemente, todos os documentos do Ministério da Educação mais 
pertinentes a este estudo [oferta do EMIT], elaborados sob a égide da 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), têm o mesmo 
leitmotiv. Trata-se da opção preferencial pela integração do ensino médio 
com a educação profissional técnica num único curso, fundamentando-se 
na concepção de educação unitária (ensino para a formação integral, geral e 
técnica, na perspectiva da superação da dualidade escolar) e de educação 
politécnica ou tecnológica (...). (REGATTIERI e CASTRO, 2010, p.35)98. 

Cada uma delas objetiva atingir a qualificação profissional de um determinado 

segmento social com características próprias e uma metodologia adequada ao perfil 

específico. O concomitante é oferecido para aqueles que buscam uma qualificação 

profissional a partir do segundo ano do ensino médio, possibilitando o ingresso de 

jovens que estão cursando o ensino médio como daqueles que já o terminaram 

independente da época ou modelo de ensino médio cursado. O subsequente, 

também chamado pós-médio, confunde-se muitas vezes com a concomitante como 

verificamos nas páginas institucionais e editais de vestibulares de instituições 

federais que ofertam as duas modalidades às quais nos referimos anteriormente. A 

diferença de ingresso entre as duas modalidades reside que o concomitante aceita 

que o estudante esteja cursando o ensino médio e o subsequente que já o tenha 

concluído.  

O EMIT diferente dessas modalidades inclui uma formação única de ensino 

médio e profissionalizante. A ênfase na integração visa a superar a dualidade 

escolar enraizada no sistema das Escolas Técnicas Federais com origens 

                                                           
98 Grifo nosso 
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assistencialistas que, conforme Ciavatta (2013) era criticado pela adoção do 

“industrialismo” e do “tecnicismo” voltados ao mercado de trabalho. O EMIT é a 

possibilidade de projeto curricular que interage organicamente às duas formações 

sem perder as características de nenhuma delas. A articulação, entretanto, é 

fragilizada nos cursos concomitante e subsequente pela ausência de diálogo e 

interdependência entre as disciplinas que compõem o ensino médio e o ensino 

profissional, sendo duas formações isoladas, articuladas teoricamente pelos 

pressupostos de conteúdo e competências que denominaremos de articulação 

mecânica por serem justapostas. 

Quadro 8 – Articulação mecânica 

 

Denominamos esta forma de articulação como “mecânica” entre as disciplinas 

em analogia a um aparelho mecânico no qual as peças justapostas corretamente 

executam uma determinada finalidade. O currículo é pensado como um conjunto de 

disciplinas independentes e hierarquizadas. São formações disciplinares paralelas e 

estanques. Cada disciplina acontece isoladamente, obedecendo ao caráter 

quantitativo de cargas horárias legais sem preocupação sistêmica. A articulação é 

formal e burocrática e parte de pressupostos de conhecimentos e competências 

adquiridos no ensino médio. As diferenças entre o subsequente e o concomitante 

não é o escopo desta discussão sendo a abordagem neste ponto para diferenciar a 

articulação do EMIT com as demais formas de EPT para o ensino médio. 
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A EPT para o médio não está relacionada à finalidade do prosseguimento de 

estudos em nenhuma das modalidades. Devido ao seu caráter subjetivo, a educação 

profissional em cursos de formação inicial e continuada99 (FIC) não interferem na 

identidade do ensino médio. Na educação formal, encontramos duas possibilidades 

de prosseguimentos de estudos: EPT pós-médio e ensino superior (tecnológicos e 

engenharias100). O pós-médio (subsequente) exige o término da educação básica 

como pré-requisito, entretanto sua formação não oferece elevação de escolaridade e 

tão pouco é pré-requisito para cursos superiores de tecnologia ou engenharia. O 

estudante ingressa nessa modalidade para inserção ou recolocação no mercado de 

trabalho. O curso concomitante também é procurado por oferecer a introdução à 

vida profissional e aumentar a empregabilidade dos estudantes com maior 

vulnerabilidade social, cuja condição social e econômica muitas vezes força o 

ingresso prematuro no mercado de trabalho. O EMIT não é uma alternativa de 

prosseguimento de estudos do ensino médio por ser por natureza o próprio nível. 

Quem o procura, o faz pela formação integrada com o profissional e pelo 

reconhecimento social de sua qualidade diferenciada. 

É importante ressaltar que a formação profissional integrada oferecida pelo 

EMIT é diferente do modelo de preparação para o trabalho na reforma de 1971, que 

era de tendência reducionista ao positivismo, “obrigando todas as escolas (…) a 

priorizarem a formação técnica sobre qualquer outra” (SOUZA e SILVA, 1998, p. 59). 

As consequências denotam o grau de perversidade ao dissociarem os saberes 

escolares dos saberes sociais, como se os primeiros garantissem a inserção e 

permanência no mercado de trabalho. Não se ministrou no ensino médio os saberes 

da educação básica para o trabalho, mas transformou o ensino em uma técnica, 

com privilégio nos aspectos formais e burocráticos.  

A reforma de 1996, por sua vez, segregou o ensino médio da formação 

profissional e procurou reverter este quadro uma vez que a proposta de 1971 

resultou “num ruidoso fracasso (…), que nem formou técnicos qualificados para o 

mundo do trabalho, nem desenvolveu o gosto pela cultura geral na juventude 

brasileira” (ib., p. 59). A estratégia pseudossocial de separar a formação técnica da 

geral sob a justificativa histórica de oferecer a profissionalização aos desfavorecidos 

                                                           
99 Cursos FIC podem ser ofertados em todos os níveis de ensino. 
100 Ressaltamos que a rede federal é prioritariamente de cursos industriais ou agrícolas 
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ofereceu uma formação alienada, que mesmo detentora de qualidade técnica, 

limitou os horizontes do estudante para exercer seu direito de prosseguimento de 

estudos ao dissociar o ensino técnico do ensino médio, política educacional 

submetida aos interesses do capitalismo praticado durante metade da última década 

do século passado e meados da primeira deste, por ter oferecido formação técnica 

de qualidade com  formação fundamental deficitária. Ainda que legalmente o 

estudante pudesse continuar os estudos não conseguiriam por lhes faltar subsídios 

teóricos.  

Se o modelo de 1971 se configurou em uma farsa a LDB nº 9.394/96 resolveu 

a problemática das instituições – não da formação – ao desvincular a EPT do ensino 

médio, desobrigando as instituições da formação técnico-profissional. Por outro lado, 

fica patente que a política neoliberal que dirige nossa economia não está 

interessada na formação humana do estudante do ensino médio ou em lhe oferecer 

a autonomia de escolha profissional, mas em sua instrumentalização. O modelo de 

EPT desvinculado do ensino médio reforça a concepção segmentada. 

A educação para o trabalho não tem sido tradicionalmente colocada na pauta 
da sociedade brasileira como universal. O não entendimento da abrangência 
da educação profissional na ótica do direito à educação e ao trabalho, 
associando-a unicamente à “formação de mão–de-obra”, tem reproduzido o 
dualismo existente na sociedade brasileira entre as “elites condutoras” e a 
maioria da população, levando,inclusive, a se considerar o ensino normal e a 
educação superior como não tendo nenhuma relação com educação 
profissional. (BRASIL/CNE/CEB, 1999a). 

Entre as famílias que podem custear uma carreira educacional mais longa, o 

ensino técnico concomitante ou pós-médio não é atrativo uma vez que os formados 

em ensino superior tem um retorno profissional mais rentável. A realidade das 

demais famílias que necessitam que seus integrantes participem do desafio da 

sobrevivência material demandará uma profissionalização precoce quer compulsória 

quer pela conclusão de um ensino profissionalizante, com a menor duração possível 

para que sua inserção no mercado seja antecipada. O ensino técnico assumiu as 

formas permitidas no Decreto nº 2.208/97 com alto índice de evasão conforme pode 

se perceber pelas estatísticas e relatórios do IFSP. 101 Os resultados foram abaixo 

                                                           
101 Não encontramos estudos sobre o índice de reprovação dos concomitantes, mas em palestra na CONAE em 

2010 para os representantes em Bragança Paulista, a representante do MEC, profa.Iara Bernardi declarou a 
preocupação com os altos índices de reprovação desta modalidade, este dado pode ser conferido 
empiricamente no IFSP-BRA que registrava índice de cerca de 50% de evasão no período de 2007 a 2010. 
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das expectativas. A falta de subsídio teórico da formação do médio aliada muitas 

vezes a um distanciamento temporal entre a conclusão do mesmo e o início do 

técnico originaram um fenômeno de alargamento do tempo de formação profissional 

não por uma estratégia de melhoria desta formação e sim pela reprovação e 

fracasso escolares.  

O EMIT e sua articulação interna 

Conforme o grau efetivo de articulação entre os componentes curriculares, nós 

teremos possibilidade de concepção de construção do conhecimento e de mundo 

que proporcionam diferentes graus de autonomia. Podemos partir de um modelo 

linear e hierarquizado de disciplinas até chegar a um modelo dinâmico e dialógico 

com diferentes graus de relacionamento entre os componentes. A restauração do 

EMIT procura superar o formato anterior no qual as disciplinas profissionalizantes 

eram justapostas às de formação geral e de acordo com o Parecer CNE/CBE nº 

39/04 

A “articulação” é a nova forma de relacionamento entre a educação 
profissional e o ensino médio. Não é mais adotada a velha fórmula do “meio a 
meio” entre as partes de educação geral e de formação especial no ensino 
médio, como havia sido prevista na reforma ditada pela Lei nº 5.692/71. 
“Todos os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao 
prosseguimento de estudos” (§3o do Artigo 36). O preparo “para o exercício 
de profissões técnicas”, no ensino médio, só ocorrerá desde que “atendida a 
formação geral do educando” (§ 2o do Artigo 36). (BRASIL/CNE/CEB, 2004, 
p.2). 

O EMIT reúne a formação profissional e a geral em um único processo. Um 

curso concebido e organizado, segmentado em formação geral e específica 

independentes se esvaziariam de significado, retrocedendo à concepção da 

5.692/71. Um currículo organizado assim seria um engodo, pois traria ao estudante 

as obrigações de um curso integrado, sem seus benefícios. Nomeei esta maneira de 

articulação de sistêmico-mecânica. Sistêmica por ser um único projeto político 

pedagógico e mecânica por funcionar de maneira similar ao concomitante. Ali, seria 

uma modalidade rígida e inaceitável de concomitância, pois no artigo 7º do Decreto 

                                                                                                                                                                                     
Também em relatórios de gestão podem ser encontrados índices semelhantes em outros IFs, como por 
exemplo, no IFGO relatório de gestão de 2011 quadro XXXII. 
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nº 5.154/04, “o aluno deverá concluir os seus estudos de Educação Profissional 

Técnica de nível médio e do ensino médio” para a obtenção tanto do diploma técnico 

como o certificado de conclusão do ensino médio. 

Quadro 9 - Articulação sistêmico-mecânica entre a formação geral e profissional 

 

O quadro representa a concepção pedagógica de integrado nos quais as 

formações são justapostas. A integração é sistêmica porque ocorre por força de ser 

um único projeto pedagógico, sendo o diálogo ocorrendo por iniciativa espontânea 

dos atores. Uma variante desta maneira de materializar o EMIT é a articulação 

sistêmico-subordinada. Nesta concepção, o curso profissionalizante é central sendo 

a formação geral pensada em função da profissionalizante. A integração é maior que 

a sistêmico-mecânica por abranger estruturas básicas do curso, o currículo é 

pensado sistemicamente, porém, as disciplinas e conhecimentos são hierarquizados 

pelo grau que o componente curricular ou conteúdo é relevante para a atuação 

profissional. Não ocorre o diálogo entre as disciplinas mas subordinação.  



 132

Quadro 10 - Articulação sistêmico-subordinada entre a formação geral e profissional 

 

Podemos rejeitar teoricamente estas duas formas de articulação do integrado 

(sistêmico-subordinada e sistêmico-mecânica) alegando que não é uma integração 

de fato. Caberia uma pesquisa aprofundada em casos concretos fazendo um 

esquema comparativo entre as possibilidades apresentadas para um parecer 

fundamentado e conclusivo, no entanto consideramos incorreto rejeitar 

simplesmente as formas de integração anteriores pela questão do conceito 

integração. Outro argumento, porém, demonstra que os projetos anteriores não 

correspondem ao modelo pleno do EMIT. A concepção formativa do estudante e a 

ausência de dialogicidade do currículo. Quando nos deparamos com estas 

materializações de EMIT, concordamos com a contestação feita por Nosella ao 

considerar a proposta de profissionalização uma forma de alijar o ensino médio do 

potencial formador cultural, pois, 
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Na história da educação brasileira, as escolas profissionais e técnicas, de 
nível médio, tiveram denominações diversas. A legislação, a duração, o 
currículo, os métodos e procedimentos de ensino variaram, mas sua essência 
permaneceu a mesma: escola profissional para preparar os quadros do 
trabalho e escola de cultura “desinteressada” para os dirigentes da sociedade. 
(NOSELLA, 2011) 

A proposta do EMIT ultrapassa a ideologia neoliberal de preparação de mão de 

obra na qual as disciplinas de formação específica se limitam ao ensino de técnicas 

e se reproduz a escola dualista. Nova proposta traz a semente de uma formação 

integral e emancipadora. A formação geral que dava a cultura “desinteressada” 

imprescindível para a ampliação dos horizontes profissionais e capacitação dos 

estudantes nas possibilidades de continuação dos estudos foram suprimidas desde 

o início do ensino profissionalizante, quando Nilo Peçanha, em 1909, propõe que 

sejam oferecidas aos “desvalidos da fortuna” nas escolas de aprendizes de artífices, 

que, mais tarde, pela crescente necessidade de mão de obra qualificada ocasionada 

pelo processo de industrialização e urbanização de meados do século XX, passou-

se à oferta de cursos técnicos. A educação profissionalizante incorpora a cultura 

organizacional de que as disciplinas de formação geral são desnecessárias para o 

exercício profissional, pensamento que se reflete em seus professores normalmente 

saídos do mercado de trabalho sem formação específica para ministrar aulas e 

também entre os discentes e suas famílias. 

Ao ampliar seu currículo, incluindo disciplinas de formação geral, esta ocorre 

A partir dos anos 1990, inclusive por influência do Banco Mundial, 
determinou-se que a cultura geral deveria ser dada a todos. Entretanto, para 
uns foi oferecida uma precária cultura geral, que quase nada ensina, 
justaposta à profissionalização; enquanto aos destinados ao ensino superior 
se oferece uma cultura geral consistente, “desinteressada”, que permite o 
acesso em boas instituições de ensino superior. (ib., 2011). 

A transformação nos meios de produção a partir da década de 90102 tem 

exigido uma maior escolarização do trabalhador. Nesse momento, a capacidade de 

leitura e compreensão de textos, como o domínio de conceitos matemáticos, são 

demandados pelas novas tecnologias. A educação profissional na nova configuração 

organizacional aparece como um canal para se desenvolver as novas competências 

e atitudes que as modernas relações de trabalho precisam. Aqui cabe,  

                                                           
102 Cf. GOUNET, Thomas. Fordismo e Toyotismo na civilização do automóvel. São Paulo: Boitempo, 1999. 
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precisamente, não ficar à parte da discussão da expansão da EPT e mais 

precisamente do EMIT e inserir o aprendizado profissional na categoria trabalho 

como fonte de produção e apropriação dos conhecimentos e saberes. 

A lógica neoliberal capitalista deflagrou a hierarquização da EPT uma vez que 

afetou a classe trabalhadora  

segmentando-a em dois grupos distintos: um grupo minoritário de 
trabalhadores mais escolarizados, dos quais se exige uma maior qualificação, 
maior participação e polivalência, e outro formado pelos trabalhadores que 
ocupam os postos de trabalho precarizados, os temporários ou em tempo 
parcial e os subcontratados (MAURON e GERMANO, 2010, pág. 58). 

A expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica encontra 

seu grande desafio na construção de um projeto de formação dos jovens que seja 

um instrumento emancipador de construção da cidadania ao invés de alimentar uma 

escola dualista. O EMIT não deve ser encarado meramente como um meio de 

alimentar a máquina capitalista com uma educação para a classe trabalhadora. Este 

modelo deve ser pensado como formador do ser humano em sua condição humana. 

Um ensino médio voltado à formação ontológica e axiológica do jovem. O modelo do 

Decreto nº 2.208/97 que nos referimos anteriormente era a única alternativa para o 

ensino médio de cultura geral precária, procurado pelos estudantes em busca de um 

diploma que lhes permitisse ingressar no mercado de trabalho. Modelo que não 

expressava a preocupação de uma formação consistente tanto cultural quanto de 

valores sociais. A rede federal de educação tecnológica por sua vez implantou os 

cursos de EMIT com uma cultura geral superior ao das demais instituições públicas. 

Esta modalidade tem recebido críticas de estar sendo utilizada como um degrau 

para que as classes médias ascendam aos cursos superiores mas as políticas do 

Sisu com a rede federal buscam possibilidades e estratégias de garantir ao 

estudante oriundo de camadas populares o acesso ao EMIT. As pesquisas com 

egressos103 do EMIT constataram que muitos dos concluintes não vão para o 

mercado de trabalho atuar como técnico, mas dão continuidade aos estudos no nível 

superior. Concordamos com Nosella que o modelo de justaposição é precário, mas a 

modalidade integrada tem um ensino diferenciado. 

                                                           
103 Dados internos da Coordenadoria de extensão do IFSP-SPO 
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Nosella ainda vê na política Lula uma continuidade das políticas neo-liberais de 

Fernando Henrique quando diz que 

Esta “nova” dualidade escolar do ensino médio foi sancionada pelo governo 
FHC em nível das instituições escolares, reafirmada pelo governo Lula em 
nível do sistema nacional. (NOSELLA, 2011). 

Se o ensino médio geral é precário, o resgate do EMIT tem se mostrado uma 

alternativa de qualidade para o jovem estudante. A crítica de Nosella é um alerta 

para o possível desvirtuamento da finalidade de aprimoramento da pessoa humana 

para privilegiar um paternalismo assistencialista regido pela lógica do capital, mas na 

atual conjuntura do país, a ampliação do EMIT tem possibilitado a construção de 

uma cidadania na qual a profissionalização constitui uma possibilidade de exercício 

e de formação integral. A articulação proposta – modelo politécnico presente na 

primeira versão da LDB nº9.394/96 – é de uma integração entre a cultura geral e a 

cultura técnico-científica que denominamos articulação sistêmica-orgânica. O 

currículo é entendido como o conjunto de atividades que contribuirão para a 

formação do estudante, não havendo hierarquia entre os saberes. As disciplinas são 

dialógicas entre si e com a vida. A integração acontece de forma dinâmica entre os 

diversos componentes curriculares e extra-curriculares. Como se trata de um curso 

único, a instituição não pode certificar separadamente a parte profissional e a do 

ensino médio. Por definição, um curso integrado é orgânico e interdependente. As 

finalidades não são cumpridas meramente em paralelo, isto é, as disciplinas de 

formação geral cumprem as finalidades do ensino médio e as técnicas as do 

profissionalizante. 
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Quadro 11 - Articulação sistêmico-orgânica entre a formação geral e profissional 

 

No curso integrado é lícito supor que todo o corpo disciplinar e demais 

trajetórias formativas sejam complementares e contribuam para o cumprimento das 

duas finalidades de forma simultânea e simbiótica. O fracasso histórico da Lei nº 

5.692/71 que procurou universalizar o ensino profissionalizante e a tibiedade do 

Decreto nº 5.154/04 nos remete a um exame mais minucioso da proposta para 

encontrar as potencialidades utópicas do modelo integrado. O conjunto de 

características do EMIT proporcionam os caminhos possíveis para a consolidação 

da educação emacipadora que temos discutido neste trabalho: 

1 – A profissionalização como componente formativo reúne características para 

que o mundo do trabalho produtivo permeie a formação do estudante e dialogue 

com as demais facetas formativas do ensino médio. 

2 – Conteúdo humanizante de cultura geral e tecnológicas integradas pela 

interdisciplinaridade. O diálogo e integração do contexto profissional com a reflexão 

e patrimônio cultural da humanidade expressos nas disciplinas de formação geral. O 
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plano de disciplina de geografia para o terceiro ano do EMIT em eletroeletrônica do 

campus Bragança Paulista expressa este espírito em seus objetivos quando diz: 

 

Entender a condição do Brasil como país industrializado em um capitalismo 
periférico, com suas consequentes disparidades. 
Mostrar a diversidade cultural como atitude inclusiva para a construção do 
conhecimento do educando. 
Conduzir o educando à consciência da problemática ambiental, num contexto 
político e econômico no plano das relações locais, regionais e internacionais. 
Privilegiar a pesquisa como instrumento de obtenção do conhecimento, 
orientando o educando para sua autonomia buscando ferramentas/fontes de 
estudo e pesquisa. (IFSP-PPC, 2010 p.84)104 
 
 

3 – Criatividade ao reconstruir experimentos e experiências (tecnológicas, 

sociais e culturais) para as disciplinas que exigem laboratório aliado aos projetos de 

pesquisa para feiras de ciências e outras atividades.  O plano de disciplina de 

eletrônica analógica em seus objetivos denota a necessidade de experimentos 

práticos: "Conhecer e interpretar circuitos elétricos e eletrônicos, montagem de 

circuitos eletrônicos e detecção de defeitos em circuitos eletrônicos utilizando 

instrumentos de medição” (ib., p.104) conforme informações da página institucional 

(referente à feira realizada em 2011, no próprio ano de implantação do EMIT no 

campus de Bragança Paulista): 

                                                           
104 A escolha do ementário foi aleatórica. mas um exame em diversas outros planos de disciplina apresentam 

contextualizações ao mundo atual e as tecnologias. 
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Foi realizada, entre os dias 7 e 9 de novembro, a 1ª Feira de Ciências e 
Tecnologia do IFSP - Campus Bragança Paulista (I BRAGANTEC), evento no 
qual os alunos dos cursos técnicos integrados em Mecânica e em 
Eletroeletrônica, dos períodos da manhã e da tarde, apresentaram os projetos 
que desenvolveram ao longo do semestre, sob orientação dos professores do 
campus. A Feira, promovida com o apoio do CNPq, com o objetivo de 
incentivar a criatividade, a reflexão e a inovação dos estudantes, além 
de buscar despertar suas vocações científicas e tecnológicas, teve a 
apresentação de mais de 30 trabalhos com fundamento científico em 
diversas áreas das ciências. Um dos enfoques foi a obtenção de 
formas de energias não convencionais com estrita relação com a 
manutenção do meio ambiente. A abertura do evento contou com o 
espetáculo artístico dos alunos das diversas turmas de cursos técnicos 
integrados que, coordenados pela professora Maria José de Oliveira 
Nascimento, puderam mostrar também seus talentos em uma 
apresentação conjunta de música, dança e poesia. Os projetos 
apresentados ao longo dos três dias de atividades foram avaliados 
segundo critérios preestabelecidos quanto ao problema, à elaboração 
do projeto, ao produto ou processo, à apresentação visual e oral. O 
grupo das alunas Júlia Aparecida Versoni, Aline Ricanello Bueno e 
Isabela Ferreira dos Santos Barbosa, do curso técnico integrado em 
Mecânica, conseguiu a melhor colocação na Feira, com o projeto do 
Fogão Solar, que capta os raios solares em um espelho parabólico 
concentrando-os em um único ponto para que sejam naturalmente 
amplificados. Os dois trabalhos finalistas serão encaminhados à Feira 
Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE 10), que será realizada 
em março de 2012, na Universidade de São Paulo (IFSP, 2011) 

Pela reportagem feita pela comunicação social da reitoria sobre o evento no 

campus temos uma estimativa dos benefícios na formação do estudante do currículo 

integrado. 

4 – autonomia de estudos através das pesquisas e iniciações científicas. A 

mesma reportagem indica também o amadurecimento que ocorre na autonomia e 

criatividade do estudante envolvido na integração de todos os conhecimentos 

adquiridos para desenvolver seus projetos. Os projetos de iniciação científica do 

ensino médio também têm a mesma característica, possuindo espaço próprio no 

evento da semana tecnológica em Bragança Paulista. A experiência citada é apenas 

exemplo do que pode ser constatado nos sites dos institutos da rede federal. 

5 – A construção de valores e princípios integrados entre sociedade-escola-

mundo do trabalho para uma educação cidadã e responsável eticamente. A 

verticalização do ensino proporciona ao estudante de ensino médio a participação 

em eventos que estimulam a reflexão. A apresentação, em Brasília, das 
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experiências dos institutos teve entre seus stands o material desenvolvido pelo 

Núcleo de estudos afro-brasileiros do IFPA (NEAB). O NEAB é um núcleo de 

estudos que existe em toda a rede e promove atividades para a implantação, 

fomento e pesquisa das políticas de ensino, pesquisa e extensão que promovam a 

igualdade e respeito étnico. A menção a este trabalho é para demonstrar a 

institucionalização de ações que promovem a consciência cidadã e ética do 

estudante do EMIT. 

Ações como esta podem ser encontradas também no ensino médio geral, 

principalmente de escolas particulares voltadas para a elite (como parte de seu 

diferencial de "mercado") ou em escolas públicas e particulares por iniciativa de 

membros da comunidade escolar. No EMIT, contudo, é parte de sua característica 

formativa e conjuntura em que está inserido. A interação destas características que 

formam o modelo pedagógico, aliando ambiente escolar com a interação dos 

diversos níveis de curso, políticas de gestão democrática, exigências curriculares e 

imbricando a cultura técnica com a geral onde a pesquisa e a interdisciplinaridade 

são elementos constituintes que comporão o modelo epistemológico de curso, no 

qual os conhecimentos associam a teoria e a prática com o cotidiano e o mundo do 

trabalho produtivo. A construção de valores éticos, políticos e estéticos na 

construção da subjetividade do educando como cidadão consciente, crítico e 

autônomo em uma concepção ominilateral e politécnica também próprias do EMIT, 

pois a relação do trabalho com a educação se baseia em “A produção de ideias, de 

representações e da consciência está em primeiro lugar direta e intimamente ligada 

à atividade material e ao comércio material dos homens; é a linguagem da vida real” 

(MARX e ENGEL, 1987, p. 9) apontando para estas relações do trabalho com a 

educação na formação humana como elemento de construção da própria condição 

humana. Partindo deste pressuposto, segmentar a preparação profissional da 

formação do ensino médio é ignorar o papel do trabalho na formação do jovem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi Apoio! Sim, foi Apoio, meus amigos, o autor de meus atrozes sofrimentos! 

Mas ninguém mais me arrancou os olhos; fui eu mesmo! Desgraçado de mim! 

Para que ver, se já não poderia ver mais nada que fosse agradável a meus 

olhos? 

(Édipo – Édipo Rei de Sófocles) 

 
Ao empreender esta pesquisa tínhamos claramente a imensa amplitude da 

discussão da formação humana para o jovem de 14 a 17 anos, mesmo sendo nos 

limites da escola pública no aspecto da integração dos currículos profissionalizante 

com a geral para o exercício da cidadania. Discussão que se reveste de urgência e 

relevância no contexto da sociedade brasileira atual. Escolhemos discutir a 

educação profissional tecnológica para o ensino médio por anteciparmos alcançar 

algumas expectativas ao longo da pesquisa sem a pretensão de esgotar as 

questões que seriam suscitadas pelo próprio debate da temática. A consciência de 

que, por maior que fosse o esforço, não abarcaríamos toda a amplitude necessária 

antes, somente apresentaríamos alguns pontos que forneceriam subsídios para a 

reflexão e continuidade do debate. Ainda que, sob o domínio de Cronos, atentos aos 

limites que se impunham, entendemos que o nosso propósito valia a empreitada. 

Assim sendo, dentro do nosso modesto alcance e das contribuições a respeito da 

discussão do EMIT como esforço de compreender a articulação possível entre 

educação profissional e a geral como dimensões necessárias para o 

desenvolvimento pleno do estudante tendo como problema central os princípios 

pedagógicos articuladores para que esta proposta se desenvolva, no uso concreto 

da educação profissional e tecnológica, e seja oferecida uma educação 

profissionalizante de qualidade e cidadã como ação humanizadora, emancipadora e 

plenipotenciadora. 

Ainda sob esta égide, informamos que o Decreto nº 5.154/04 apresenta um 

caminho de formação diferenciada por atingir mais esferas da experiência humana 

de maneira articulada, resgatando o EMIT dentro do contexto da expansão da rede e 

da verticalização de ensino proporcionada pelo status universitário conferido à 
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grande parte das instituições da rede. Fatores estes que contribuem para a 

formação assinalada.  

Procuramos, no primeiro capítulo, situar o EMIT no bojo da educação básica. 

Iniciamos por identificar dentro da evolução da legislação a partir da constituição de 

1988, chamada de constituição cidadã, o espaço inicial da batalha para a 

profissionalização como elemento constitutivo do exercício da cidadania, começando 

pelo objetivo da educação de preparo para a cidadania e qualificação para o 

trabalho. A Carta Magna contém o argumento principal que seguimos neste capítulo 

para justificar o EMIT como participante das fase final da educação básica, a 

formação para a cidadania e o direito à qualificação para o trabalho. 

A LDB nº 9.394/96 expressa os objetivos do ensino médio como fase final da 

educação básica. Ao examinarmos os objetivos, verificamos que o modelo 

antropológico de formação do jovem de ensino médio é voltado ao desenvolvimento 

integral da pessoa humana. Uma importante conquista social ao situar esta fase de 

ensino como partícipe da educação básica é sua universalização. A LDB, contudo, 

não versa sobre como deve ser sua construção. Num primeiro momento, sob o 

escudo do neoliberalismo, o ensino médio se dissocia da educação profissional que 

se torna uma formação paralela ou posterior ao ensino médio. O projeto de 

educação profissional, enquanto qualificação profissional, estreita, cede espaço à 

concepção tecnológica (politécnica e omnilateral) como concepção de formação 

humana em constante construção conforme o momento histórico e social. Em nossa 

compreensão, com relação a este ponto de pertencer a educação básica e seus 

objetivos, o EMIT é a expressão do ensino médio que atende aos quesitos legais de 

uma formação plena e integral para o jovem desenvolver sua criatividade, senso 

crítico e inserção no mundo do trabalho produtivo.  

A construção de uma educação politécnica passa por dois importantes pontos: 

o primeiro, o constante estudo e reflexão do mundo do trabalho e sua relação com 

formação do jovem e, o segundo ponto, a própria práxis educativa.Sendo assim, o 

EMIT se reveste de expressividade e relevância que reforçam a importância e 

urgência da construção da concepção antropológica e de uma concepção 

pedagógica que sejam congruentes com um ensino emancipador. A mudança 

educacional da EPT propôs ultrapassar o projeto neoliberal de formação de mão de 
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obra. O Decreto nº 5.154/04 redefiniu as diretrizes de educação profissional 

alterando qualitativamente sua concepção: 

 (...) construção de uma proposta que ultrapasse o rígido limite traçado pelas 
disciplinas convencionais e que se construa na perspectiva da integração 
disciplinar e interdisciplinar; um currículo que articule projetos 
transdisciplinares e ações disciplinares. (BRASIL/MEC, 2011c, p.31) 

O que nos conduz ao capítulo II, procuramos identificar dentre as pesquisas 

que têm sido feitas no interior do sistema educacional da rede federal, como foi feita 

a materialização dos preceitos legais na realidade dos institutos. Dentre os pontos 

que nos chamaram a atenção estão a discussão da interdisciplinaridade como ações 

individuais e da formação humana (docente e discente) e, no caso do discente, as 

questões das dificuldades de acesso e permanência sobressaem a das questões 

ético-políticas. Fator corrente sobre os temas nos trabalhos analisados e que a 

pesquisa foi o princípio que orientou as práticas interdisciplinares. Dos vinte 

trabalhos encontrados que versaram sobre o tema, quinze trataram de iniciativas 

particulares de professores em suas disciplinas e cinco de análise de concepção de 

curso. Quando tratamos de currículo integrado, a concepção de interdisciplinaridade 

está implícita na proposta pedagógica e ocorre no processo educativo no 

aprendizado do estudante. No outro polo das pesquisas encontradas, a formação 

humana, salientamos dois pontos: o primeiro relacionado ao processo educativo de 

ensino e, o segundo, a relação do processo educativo com os processos produtivos 

do mundo do trabalho. As pesquisas analisadas, de maneira geral, versaram sobre a 

importância das políticas públicas ou das práticas docentes. Sem desconsiderar a 

importância destas linhas, nos restringimos ao modelo antropológico e 

epistemológico do EMIT. Contudo, pesquisas que enveredaram por estas áreas são 

essenciais para compor o quadro do EMIT como as por Frigotto, Ciavatta, Kuenzer e 

outros que examinam as políticas públicas; ou a interdisciplinaridade como Japiassu 

e Fazenda. Para aqueles que assim o fizerem, indicamos algumas das questões que 

nos ocorreram durante nosso trabalho: 

O papel dos gestores na efetividade das políticas educacionais; 

O impacto social da implantação dos IFs nas regiões atendidas na expansão 

nas fases 1 e 2 ; 

Os estudantes e suas famílias elevam a qualidade de vida? Em que aspectos? 
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Qual a relação e contribuição do EMIT na formação dos egressos na 

continuidade de seus estudos no ensino superior? 

Qual a concepção do curso integrado, seus propósitos e efeitos na Cultura 

organizacional dos IFs e nas comunidades que estão inseridos? 

Quais os efeitos da formação dos professores e das políticas de capacitação 

para suas práticas pedagógicas? 

Muitas outras questões foram suscitadas, elencamos estas relacionadas às 

linhas supracitadas para exemplificar as possibilidades de debate. Mesmo assim 

ainda há políticas que não citamos e que também levantam questões importantes 

como as inclusão social e étnica, políticas de acesso e permanência implantadas, a 

partir de 2013, de portadores de necessidades educacionais especiais, de relações 

étnico-raciais, entre outras que estão presentes nos institutos e dão sua parcela na 

formação do estudante do ensino médio. 

Intrigados com foco fragmentado que vem sendo dado às discussões sobre o 

EMIT e antecipando nossas próprias limitações em superar este obstáculo, ainda 

assim acreditamos que esta pesquisa possa contribuir para o debate com a ideia 

que temos de uma formação tecnológica como aprimoramento da pessoa humana e 

a transformação da realidade, para melhor, e sua construção através desta 

compreensão. Nesse sentido, o capítulo III veio nos apoiar em pilares mais sólidos 

sobre categorias como politecnia e integração. Nas ideias de Gramsci, encontramos 

diversas características que compuseram a construção do EMIT como formação 

politécnica. O projeto de ensino médio proposto por ele integrava a cultura técnica 

com a cultura geral. A escola dualista de cultura humanista para a classe dominante 

e de formação profissional para a classe trabalhadora é superada pelo EMIT por ter 

a base educacional humanístico-técnico-científica. A ampliação da rede, os 

investimentos em infra-estrutura e a formação dos professores também fazem parte 

das ações governamentais que aproximam o EMIT da proposta gramsciana. Alguns 

campi da rede federal, como por exemplo, o campus Castanhal (IFPA), tem o regime 

de internato proposto por ele. Ainda dentro da discussão sobre politecnia, o EMIT 

proporciona a associação entre o teórico e o prático que Gramsci denomina de 

trabalho como princípio educativo. As disciplinas profissionalizantes, neste contexto, 

integradas às de formação geral oferecem os conceitos de ordem social e natural 

para uma visão contextualizada de mundo inseridas espaço-temporalmente.  



 144

A ideia de que o ensino profissionalizante para o jovem é uma forma de 

determinismo social profissional como está na raiz da EPT105 será sempre um risco 

educacional, por outro lado é a oportunidade para o jovem que entra no mercado de 

trabalho prematuramente não seja inserido à margem em um subemprego que o 

forçara a uma formação deficitária e alienada. A situação social da maior parte da 

população exige que o jovem ingresse no mercado de trabalho cedo. As opções 

costumam ser delimitadas pela própria situação social que são definidas pela 

expectativa social que o jovem tem de salário e de emprego, como também 

daqueles que o cercam e da rede social que pode auxiliá-lo nesse ingresso. A 

indefinição profissional no ensino médio deixa de ser uma oportunidade de 

experimentação à procura de caminho para torná-los numa massa de manobra 

adaptável à necessidade muitas vezes efêmera do mercado de trabalho que os 

empurra em círculo vicioso para ocupar cargos de baixa especialização e baixos 

salários, criando uma trama que enreda e inibe a oportunidade para a escolha 

voluntária de uma profissão. 

Conforme pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas,  

(...) a hierarquia educacional se reflete na trabalhista (leia-se ocupação e 
salários). Exemplo: indo desde os R$ 322 de salário (1,97 reais de salário-
hora) dos analfabetos até os R$ 1.682 de salário (18,2 reais de salário-hora) 
daqueles que já frequentaram a pós-graduação. Similarmente, a taxa de 
ocupação entre os extremos do espectro educacional sobe de 60,7% para 
aqueles que nunca passaram de um ano de estudo, até 81,5% daqueles que 
já conheceram o banco de pós-graduação. (FGV, 2013) 

Para o jovem do ensino médio uma inserção qualificada no mundo do trabalho 

produtivo compreende a subsistência imediata e a possibilidade de se manter 

estudando. O novo modelo de EMIT proporciona uma educação politécnica sem 

restringir a formação do jovem à qualificação profissional ou destiná-lo 

exclusivamente à continuidade de estudos em uma determinada área profissional. A 

formação politécnica (tecnológica) integra as disciplinas específicas com as de 

formação geral, ultrapassando a interdisciplinaridade como recurso pedagógico. As 

ações individualizadas potencializam e direcionam o aprendizado, mas a integração 

ocorre no ser dos agentes. Conforme indicou Morin (2009), está na reforma do 

pensamento, que reproblematiza os princípios do conhecimento e soluções. É 
                                                           
105 Nilo Peçanha no decreto de criação das escolas técnicas em 1909, a justificou como sendo para 

“os desvalidos da fortuna” 
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reconhecer que o sujeito cognoscente é uno e integral, o mundo cognoscível 

também é único (SEVERINO, 1995), portanto, a integração ocorre por uma 

interdisciplinaridade ontológica existencial. O ser torna-se interdisciplinar pela e na 

sua relação com o mundo real. Por isso, a profissionalização do EMIT supera a 

concepção de restrita e fragmentada de qualificação de mão de obra, mas busca a 

compreensão dos fundamentos da ciência e da tecnologia numa perspectiva 

politécnica como elemento do exercício da própria cidadania. A SETEC apresenta 

interdisciplinaridade e a pesquisa, como parte integrante do perfil da EPT para o 

diálogo com a sociedade,  

Alimentados de princípios e valores, que colhem da cidadania e da ética, o 
papel central desses Institutos Federais de Ciência, Educação e Tecnologia, 
em seu fazer pedagógico, no tratamento estreito que travam com ciência-
tecnologia-cultura, (BRASIL/MEC, 2011c, p.38) 

Os princípios e valores no fazer pedagógico do EMIT, na perspectiva 

interdisciplinar permite a instituição dialogar com o mundo do trabalho produtivo, ao 

oferecer as bases do conhecimento que o emancipem de uma simples 

instrumentalização, como em um curso técnico de concepção fragmentada que o 

manteria gravitando às margens do mercado de trabalho e têm como fruto o 

exercício consciente e ético da cidadania. O conhecimento sob a perspectiva 

interdisciplinar deve ser ressignificado dentro da vinculação vital entre seus sujeitos 

e o meio em que vivem, fazendo uma leitura de seu mundo de tal forma que 

compreendam sua própria cultura. A proposta disciplinar deve refletir o conjunto 

social na qual está inserida, sendo uma dimensão importante do planejamento 

escolar. O engajamento do currículo com a realidade social se manifestará na 

exploração de recursos externos à escola no que a Setec chamou de tratamento do 

fazer pedagógico com a ciência-tecnologia-cultura. O preconceito de utilizar 

atividades culturais como parte do desenvolvimento do estudante no ensino técnico 

deve ser banido da cultura escolar profissional e, a participação em atividades 

complementares, de pesquisa e extensão, expandidos para esta concepção de 

ensino médio promovem o diálogo da escola com a sociedade e permitem ao 

estudante o desenvolvimento de sua percepção de partícipe da sociedade e seu 

desenvolvimento cultural e científico-tecnológico resulta em uma melhora na 

sociedade como um todo. Conforme Franco et al.: 
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O impacto das alterações em curso será tanto mais desigual entre sociedades 
quanto maior for a disparidade da capacidade de adaptação delas, no plano 
tecnológico.Tal disparidade constituíra, a curto prazo, o fator determinante do 
aprofundamento das dependências de algumas sociedades em relação a 
outras. (FRANCO et al., 2004, p. 2) 

A formação tecnológica é um incremento à sociedade, ultrapassando os 

interesses do projeto neoliberal capitalista. O jovem com a formação tecnológica 

(politécnica/omnilateral) melhora qualitativamente as relações sociais. 

Esses encaminhamentos são o fulcro para o baricentro desta pesquisa sobre 

princípios pedagógicos articuladores para que o EMIT se desenvolva, no uso 

concreto da educação profissional e tecnológica, rumo a uma educação 

profissionalizante de qualidade e cidadã como ação humanizadora, emancipadora e 

plenipotenciadora do estudante. Por isso começamos o capítulo IV com a epígrafe 

de Édipo o rei de Sófocles. Na tragédia, a trama se desenvolve no cumprimento do 

destino traçado por Apolo (Apoio), mas demonstra a participação de Édipo e sua 

escolha ao vazar os próprios olhos. De maneira semelhante, apresentamos as 

raízes da educação profissional para descortinar a visão do modelo de EPT para o 

ensino médio e o preconceito enraizado historicamente que o EMIT sofre ao ser 

questionado como qualificação para o trabalho quando muitos de seus egressos não 

se fixam em suas áreas de atuação. Resolvemos organizar nossa argumentação em 

dois campos: a) O EMIT como alternativa de qualidade do ensino médio, e b) O 

EMIT e as demais propostas de educação profissional e tecnológica. Com isso, 

procuramos demonstrar que a argumentação relacionada à qualificação para o 

mercado de trabalho é uma distorção da educação profissional tecnológica que 

caminha rumo a formação politécnica. No primeiro campo, indicamos o crescimento 

da rede federal para denotarmos a importância crescente no EMIT como alternativa 

de qualidade da escola pública para a formação do jovem. Conforme o boletim da 

Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, 

As políticas de inclusão dos jovens no sistema educacional fracassam. 
Colocar todos os brasileiros de 15 a 17 anos é o maior desafio a ser superado 
para que a emenda constitucional 59 seja cumprida. a lei determina que até 
2016 todas as crianças e adolescentes de idades entre 4 e 17 anos sejam 
matriculadas no sistema educacional. Em vez de voltar à escola, a população 
jovem tem se afastado ainda mais dela. (SED-SC, 2012). 
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O mesmo boletim informa ainda que os jovens são o maior gargalo de 

escolarização. Conforme  a tabela do IBGE, o Brasil tem pouco mais de 5% de sua 

população na faixa de 15 a 17 anos. Os estudantes em idade própria para o ensino 

médio são cerca de 10,4 milhões e, dentre estes, uma parcela está fora da escola, 

sem nos aprofundarmos nos pormenores da análise que, conforme o site Todos pela 

Educação, são 2 milhões de estudantes106 não estão matriculados. Em 

contrapartida, o atendimento aos estudantes na rede federal chegou a 1 milhão: 

Com um milhão107 de matrículas em cursos superiores e técnicos e uma 
estrutura com 459 campi distribuídos pelo país, a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica comemorou no dia 11 de dezembro, 
cinco anos de atividade. Criados em dezembro de 2008, os 38 institutos 
federais têm o desafio de formar profissionais capazes de combinar 
conhecimentos científicos e tecnológicos com o mundo do trabalho. (IFMT, 
2014). 

O crescimento da rede continua, o que amplia a participação no cômputo geral 

de estudantes atendidos. A importância destes dados não reside em mostrar que o 

sistema público estadual em geral tem falhado, mas que o EMIT é uma luz no fim do 

túnel para o estudante do ensino médio. Conforme o site Educar para crescer, 

Por outro lado, se o Ensino Médio convencional não tem sido atrativo para os 
jovens, não se pode dizer o mesmo do Ensino Médio Profissional. "Esse 
segmento teve o maior crescimento de todas as etapas da Educação Básica 
(8,3%). Talvez esse ciclo esteja atraindo mais do que o convencional. Não é 
um dado negativo, pelo contrário, mostra que a cobertura está sendo 
ampliada e o fluxo escolar melhorando", diz Maria Inês Pestana, diretora de 
estatísticas educacionais do Inep. (EDUCAR PARA CRESCER, 2009). 

O EMIT é atrativo ao estudante porque ele oferece a formação humana de 

qualidade para o estudante. A adesão ao sistema de cotas pelo IF oferece ao 

egresso da escola pública e em vulnerabilidade social o mínimo de 50% de suas 

vagas, levando o ensino médio tecnológico do IF a agregar qualidade à formação 

dos estudantes que tradicionalmente são excluídos do educação formal. A 

expressão de baixa escolaridade e condição de vulnerabilidade associadas em 

várias estatísticas demonstram a perversidade do sistema ao relegar para baixo do 

tapete educacional a garantia da efetividade dos objetivos do ensino médio de 

maneira geral. Brigar pela escola pública de qualidade é oferecer a todos os 

                                                           
106 cf. quadro 2 
107 lembrando que, pela lei de criação, 50% destes estudantes são do ensino técnico médio. 
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estudantes o padrão que o EMIT está construindo. O caráter contraditório da 

questão não está em ensejar a universalização do modelo do EMIT, mas em 

classificá-lo como profissionalizante nos moldes do técnico fragmentado, 

reproduzindo a divisão clássica de escola dualista sem atentar que ele é 

prioritariamente ensino médio.  

Os fatores que têm promovido a qualidade do EMIT são diversos como 

podemos observar no capítulo IV, mas destacamos no primeiro campo os pontos: A 

humanização, a interdisciplinaridade e a pesquisa. A humanização consiste em 

desenvolver no estudante seu potencial através da apreensão da realidade como um 

todo. É um processo contínuo em nossas vidas e compreende na integração dos 

saberes da cultura geral com a técnico-científica, em competências de saberes 

sociais que são aportados pela escola no espaço educativo e nas atitudes e 

habilidades próprias em se apropriar criticamente do patrimônio da humanidade 

como produtor da mesma. 

A humanização empreende todas as dimensões do ser humano. Como afirma 

Severino “(...) o homem é um ser de relações: ele se relaciona com a natureza, com 

os outros homens e consigo mesmo.” (SEVERINO 1994). E por isso mesmo o EMIT 

tem seu papel humanizador potencializado pela integração do currículo que permite 

na experiência educativa do estudante a compreensão teórico-prática em todas as 

dimensões. Não podemos relegar, ao segundo plano, a própria formação docente, 

mesmo não sendo nosso foco principal, mas o diferencial de formação docente dos 

institutos federais e seu incentivo a titularem-se fornece ao estudante do EMIT um 

ambiente envolto em pesquisa científico-tecnológica. Não menosprezamos a 

experiência docente, mas consideramos que um mesmo indivíduo (docente) ao 

melhorar sua titulação também melhorará a qualidade de suas aulas108 e há diversos 

estímulos para que o docente envolva os estudantes em suas pesquisas. O 

ambiente também é propício para o estudante desenvolver estas relações como 

laboratórios e equipamentos que consolidarão os conhecimentos teóricos e exigirão 

do estudante a apropriação interdisciplinar dos saberes. Diferente das pesquisas 

disciplinares tradicionais para o ensino médio, a integração da cultura técnica com a 

                                                           
108 A assertiva está baseada no princípio de que a experiência educacional é transformadora do indivíduo e de 

suas relações com o outro. Não nos deteremos neste foco mas para os que desejam se aprofundar neste debate 
cf. SEVERINO, A. J. e FAZENDA, I. C.(orgs.) Formação Docente: Rupturas E Possibilidades. 
Campinas/SP: Papirus, 2002. 
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geral, aliada a ambiente de verticalização do ensino resulta em projetos de pesquisa 

que reúnem saberes interdisciplinares. A interdisciplinaridade é presente 

intrinsecamente ao EMIT por ser necessária ao estudante para desenvolver seu 

aprendizado.  

A preparação para o mundo do trabalho é outro aspecto que o EMIT 

empreende de forma implícita. Não estamos nos referindo ao trabalho unicamente 

como profissionalização, mas,  

Trabalho é entendido aqui não como mera operação técnica sobre a 
natureza, mas como a densa relação dos homens com ela. Daí a sua 
caracterização como a esfera produtiva, a esfera da prática econômica, 
mediante a qual os homens podem prover a conservação de sua existência 
física. (SEVERINO, 2000, p. 68s) 

e, neste contexto, o aprendizado de uma profissão no EMIT ganha uma dimensão 

politécnica. O aprendizado de uma profissão inserido nos diversos projetos 

neoliberais se restringiam a um aprendizado de técnicas que qualificavam o 

indivíduo a exercer uma profissão. Na educação tecnológica integrada, o 

aprendizado da profissão encerra uma relação mais profunda do homem com a 

natureza, entendendo seus fundamentos científicos e tecnológicos e 

contextualizando com os condicionantes históricos concretos, proporcionando uma 

inserção nos meios produtivos como elemento e direito do exercício de sua 

cidadania. 

A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos não foi um ponto 

em que nos detivemos nesta pesquisa, mas é importante salientar que tanto no 

aspecto teórico da própria ciência e tecnologia, quanto no aspecto laboratorial 

(empírico), o EMIT oferece ao educando uma formação diferenciada. Acrescente-se 

a estes fatores o instrumental de tecnologias educacionais para a apreensão do 

cenário educativo. Estes mesmos aspectos contribuem para o aprofundamento e 

consolidação dos conhecimentos adquiridos. Reiteramos aqui, além destes aspectos 

relacionados à ciência e tecnologia, os anteriores de humanização e preparação 

básica para o mundo do trabalho, que são elementos fundamentais para entender o 

processo educativo do EMIT e que fazem o papel pedagógico de dar significação 

aos conhecimentos adquiridos e geram no estudante a necessidade de dominar e 

aprofundar os conceitos além de relacionar os saberes interdisciplinarmente. O 
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relacionamento orgânico de todos estes elementos são constitutivos do modelo de 

cidadania construído pelo EMIT. Não é um modelo uniforme, pois varia conforme a 

inserção regional, mas é um modelo único em seu projeto e objetivo. 

O primeiro campo, portanto, encerra a conceituação de que o EMIT é 

plenamente ensino médio, e que as disciplinas técnicas não são um apêndice ou 

curso separado, mas integrantes e essenciais para o cumprimento dos objetivos 

educacionais propostos. O segundo campo de argumentação, por sua vez, foi a 

análise do EMIT e as demais propostas de educação profissional e tecnológica, 

momento que analisamos as possibilidades de articulação do ensino médio com a 

EPT.  

O segundo campo de argumento é em relação à formação profissional. As 

formas de articulação propostas para o ensino médio são qualitativamente 

diferentes. Se considerarmos que as exigências curriculares técnicas são as 

mesmas, uma visão fragmentada da realidade educacional nos criaria a ilusão de 

que as competências desenvolvidas são as mesmas. Mas fazendo uma alegoria 

com o trabalho em equipe que é muito mais rico do que a ação individual de seus 

componentes, o trabalho interdisciplinar estrutural do EMIT é muito mais rico que o 

desenvolver fragmentado da formação técnica e da formação geral oferecidos pelos 

cursos concomitante ou subsequente. Apresentamos ainda uma análise das 

possibilidades de integração interna do curso integrado, lembrando que os quadros 

oito, nove e dez representam projetos pedagógicos unificados de formação da 

cultura geral e científico-tecnológica, mas resguardam um diferencial entre os 

projetos dependendo do grau de envolvimento de seus atores. Gostaríamos de 

relembrar que, em nosso entendimento, do curso de EMIT traz em sua concepção 

antropológica uma formação integral do estudante e que o relacionamento de 

articulação entre os saberes ocorre no aprendizado do estudante. O grau de 

intencionalidade e consciência da comunidade escolar (professores, gestores, 

quadro de apoio, famílias, comunidades em que a instituição atua), do seu papel 

formador, potencializa o aprendizado. Não descartamos o valor dos cursos 

subsequente e concomitante para a formação profissional, mas o EMIT reúne mais 

condições de uma formação integral e integrada109 que qualquer um deles.  

                                                           
109 Iniciamos nossa trajetória em 1980 como estudante do antigo modelo do curso técnico integrado, em 1983 

como servidor e a partir de 1992 em diversos cargos de gestão, desde 07/02/14 estamos como diretor de 
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Nas nossas argumentações para demonstrar que o EMIT como a alternativa de 

qualidade e cidadã como ação humanizadora, emancipadora e plenipotenciadora de 

formação do estudante, não nos parece descabido insistir que esta formação se 

reveste de uma dimensão planetária que, conforme Morin (2003, p. 77-80), inspira a 

ideia de "humanidade, uma espécie de ser coletivo que aspira realizar-se reunindo 

seus fragmentos separados" enquanto "caminha à procura de um mundo durável, 

baseado na Unitas Multiplex” 110. O EMIT, ao ensejar a cidadania, inserindo no 

mundo da ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico, que são planetárias e 

ambivalentes111 (ib., 2003, p.93), o faz de maneira que seja capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações. O EMIT, desenvolvido no cenário dos institutos 

federais, oferece ao estudante a empregabilidade e a reflexão sobre o mundo do 

trabalho que permite ao estudante desenvolver sua subjetividade (prática 

simbolizadora112), sua relação com a sociedade (práticas social e política) e sua 

ação sobre a natureza (práticas produtivas) com as quais "constrói sua realidade" 

(SEVERINO 2001, p.63). Formação esta que denominamos como formação humana 

sustentável113.  

Com a preocupação de continuarmos a identificação dos princípios 

pedagógicos articuladores para o projeto de educação politécnica, como procuramos 

fazer ao longo do trabalho, reforçamos nossa compreensão de que a 

interdisciplinaridade ocorre pela integração do currículo da cultura geral com a 

técnico-científica, que é uma das expressões da complexidade dos fenômenos 

humanos. Se por um lado o EMIT se organiza multidisciplinarmente, ao mesmo 

tempo o relacionamento das diversas disciplinas e saberes ultrapassa a somatória 

de seus posicionamentos individuais porque ocorre em um ambiente de pesquisa. A 

                                                                                                                                                                                     
extensão do IFPA-campus Belém. Empiricamente temos observado os efeitos da formação do EMIT e 
constatado o crescimento como pessoa de seus egressos. Certamente, uma pesquisa sistemática com os 
egressos ofereceriam dados mais confiáveis, porém queremos deixar registrada nossa constatação do efeito 
humanizador e emancipador do modelo do EMIT. 

110 Relação complexa  dialógica e recursiva entre a unidade e a diversidade da espécie humana. cf. Morin 2003, 
p.89. 

111 Morin se refere à ambivalência entre progresso e ao mal estar (instalado pelas tendências a diminuição entre a 
comunicação das pessoas, redução da gratuidade dos serviços e degradação da qualidade de vida).  

112cf. Severino (2001) sobre as práticas simbolizadora, sociais e políticas, e produtiva. 
113 cf. Roberto, E. B. Ética na prática docente: por uma formação humana sustentável In: VIII Colóquio de Pesquisa 
Sobre Instituições Escolares Pedagogias Alternativas, 2011, e "Ética para a Educação Básica: Por uma formação 
humana sustentável" palestra proferida em 06/02/2012 - na semana do planejamento de Bragança Paulista 
conforme programação publicada em http://www.ifsp.edu.br/index.php/outras-noticias/34-braganca-
paulista/711-campus-braganca-paulista-realiza-semana-de-planejamento.html 
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interdisciplinaridade e a pesquisa são indissociáveis no modelo de educação 

politécnica proposta pela reintegração de que trata o Decreto nº 5.154/04. A 

educação tecnológica (politécnica), oferecida pelo EMIT, é a alternativa de qualidade 

ao ensino médio no campo do possível, na atual conjuntura do país para atender a 

urgente formação de cidadania ainda que sob as injunções capitalistas na 

concepção de uma educação emancipadora e, portanto,transformadora na 

expectativa de que "aquilo que o homem semear, isto também ceifará"114, ou seja, 

na convicção de que utopia é um lugar a ser construído através das ações 

intencionadas; enfrentando o pessimismo dos fatalistas com o otimismo da vontade 

e a responsabilidade na construção do caminho a ser seguido. 

Por fim, ressaltamos a importância da continuidade do debate, tanto no âmbito 

das políticas públicas (como a maioria das pesquisas que temos encontrado) quanto 

no da Filosofia da Educação. Se defendemos, nesta pesquisa, o valor do EMIT 

enquanto formação politécnica, não ignoramos os riscos e deficiências próprios de 

um processo em constante construção e diálogo com a realidade. O EMIT, como 

toda a educação, "é terreno fértil para a ideologização" (SEVERINO 2001, p.115) e a 

academia como o professor do chão da escola (e também toda a comunidade 

escolar) são participantes deste debate através da reflexão crítica sobre as práticas 

pedagógicas e atribuição de um sentido intencional para superar o discurso 

ideológico. Com este alerta em mente, cabe-nos o reconhecimento do potencial do 

EMIT enquanto transformador da subjetividade do estudante, mas reconhecemos 

também que a construção deste modelo antropológico não se limita aos aspectos 

técnico-científicos ou pedagógicos do curso, mas envolve uma preparação da 

comunidade educadora e um amadurecimento do próprio educador sobre o sentido 

da politecnia e da formação emancipadora. 

                                                           
114 BIBLIA, N. T. Gálatas, Português. Bíblia sagrada.. Versão João Ferreira de Almeida São Paulo: Sociedade 

Bíblica Brasileira, ano. Cap. 6, vers. 7 
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