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RESUMO

BLENGINI, Ana Paula da Graça Souza. O Ensino Médio Integrado: concepções, disputas e
indeterminações. 2012. 112f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Formação
Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2012.
O presente trabalho tem por objetivo problematizar a concepção de Ensino Médio
Integrado que fundamentou a revogação do Decreto n. 2.208/07 do governo Fernando
Henrique Cardoso pelo de n. 5.154/04, promulgado durante a gestão presidencial de Luis
Inácio Lula da Silva. Para isto, situa o tema no contexto das reformas educacionais dos anos
de 1990 e 2000 à luz das transformações que marcam o capitalismo contemporâneo. Em
seguida, considerando que a concepção de Ensino Médio Integrado afirma estar
fundamentada sobre os conceitos de educação politécnica, escola unitária e formação
omnilateral, busca resgatar os autores originais dessas ideias, quais sejam, Karl Marx,
Antonio Gramsci e, no Brasil, principalmente Dermeval Saviani. Além disso, com base em
Karl Marx e György Lukács, propõe uma breve discussão das premissas filosóficas sobre as
quais o pensamento educacional desses autores se sustenta, a saber, a concepção de homem
como ser social que se produz pela mediação do trabalho; e a concepção de ciência e/ou
conhecimento como teleologias secundárias que se constituem na história como condição sine
qua non para o contínuo desenvolvimento do gênero humano e da sociedade. Por fim, com
base em textos oficiais do Ministério da Educação e em alguns textos acadêmicos de autores
que estiveram diretamente envolvidos com este ministério, problematiza a concepção de
Ensino Médio Integrado que atravessou o debate político sobre a revogação do Decreto n.
2.208/97. À guisa de conclusão, propõe algumas reflexões a respeito dos limites e
possibilidades do Ensino Médio Integrado enquanto proposta de “travessia” para uma
sociedade que tenha superado a divisão de classes, bem como suas virtudes e tensões frente à
proposta de educação politécnica.
Palavras-chaves: Ensino médio integrado. Ensino médio. Educação profissional. Reforma
educacional. Educação politécnica. Escola unitária.

ABSTRACT

This dissertation aims to discuss the concept of Integrated Secondary Education that
justified the repeal of Decree n. 2.208/07 of the Fernando Henrique Cardoso government by
the Decree n. 5.154/04, passed during the administration of president Luis Inacio Lula da
Silva. For this, the theme is located in the context of the educational reforms of the '90s and
2000s in the light of the changes that mark the contemporary capitalism. Then, considering
that the concept of the Integrated Secondary Education claims to be based on the concepts of
polytechnic education, unitary school and omnilateral education, seeks to rescue the original
authors of these ideas, namely, Karl Marx, Antonio Gramsci, and in Brazil, especially
Dermeval Saviani. In addition, based on Karl Marx and György Lukacs, proposes a brief
discussion of the philosophical premises that support the educational thought of these authors,
namely, the concept of man as a social being produced by work mediation, and the concept of
science and / or knowledge as secondary teleologies that are constituted in history as a sine
qua non condition for the continued development of the humankind and society. Finally,
based on official texts of the Ministry of Education and in some academic texts by authors
who were directly involved with this ministry, discusses the concept of Integrated Secondary
Education that crossed the political debate on the repeal of Decree n. 2.208/07. As a
conclusion, it suggests some reflections on the limits and possibilities of the Integrated
Secondary Education as a proposal of "passage" to another society that has overcome the
division of social classes, as well as its virtues and tensions in relation to the proposal of
polytechnic education.
Keywords: Integrated secondary education. Secondary education. Professional education.
Educational reform. Polytechnic education. Unitary school.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é expressão de uma trajetória iniciada ainda na graduação em
Pedagogia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro como bolsista de iniciação científica
da pesquisa coordenada pela professora Marise Ramos. Nesse percurso, pude me aproximar
de estudos críticos relacionados às relações entre capital, trabalho e educação que marcaram
decisiva e positivamente não só minha passagem pela graduação, como também minhas
escolhas posteriores, tanto pelo mestrado, quanto pela área de atuação profissional.
Logo após a conclusão do curso de Pedagogia, ingressei no Programa de PósGraduação em Políticas Públicas e Formação Humana da mesma universidade. O projeto de
dissertação elaborado à época tratava sobre a problemática do ensino médio integrado e
mantinha exclusiva relação com essa trajetória acadêmica. Percebi que era necessário
participar do movimento concreto do ensino médio e da educação profissional.
Em meados do curso de pós-graduação, fiz concurso público para o Instituto Federal
Fluminense (IFF), tendo sido recentemente convocada para atuar como Técnica em Assuntos
Educacionais no campus de Quissamã, cidade com pouco mais de 20.000 habitantes situada
no norte fluminense. Esse novo contexto profissional trouxe-me novos desafios. Logo que
cheguei ao campus, iniciaram-se as discussões para a implantação, no ano de 2013, do ensino
médio integrado à educação profissional. Assumi junto aos demais colegas do Departamento
de Ensino, onde atuo, a tarefa de assessorar o desenvolvimento deste trabalho.
Mesmo estudando o tema no mestrado e embora eu já tivesse alguma experiência
como pedagoga em outras instituições, era a primeira vez que lidava diretamente com as
questões da educação profissional. As primeiras perguntas que me coloquei foram as
seguintes: que ensino médio integrado queremos implantar aqui? Em termos concretos, o que
significa a integração curricular entre conhecimentos gerais e específicos? Como dividir a
carga horária? Como organizar o currículo? Como mediar a discussão sobre a matriz horária e
curricular entre professores da formação geral e professores da formação profissional e, mais
ainda, entre professores da área de humanas e professores das ciências naturais e tecnológicas,
com compreensões completamente distintas acerca do papel da educação?
Junto a esse turbilhão de questões, comecei a participar de algumas reuniões entre o
corpo discente e administrativo do IFF, onde debates calorosos e questionamentos fecundos
surgiam ao tratarmos do ensino médio integrado que estávamos (estamos) na iminência de
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inaugurar, abrindo espaço para que apreciações acerca do que ele é ou deveria ser viessem à
tona.
Essas discussões, junto à obrigação de construir uma grade horária e uma matriz
curricular, aos poucos foram me provocando profundo estranhamento em relação ao que eu
havia compreendido até então sobre a integração entre ensino médio e técnico. Dei-me conta
de que seria necessário explorar com mais cuidado a concepção de “Ensino Médio Integrado”
proposta pelo Governo Federal. Isto não só para concluir minha dissertação de mestrado, mas,
principalmente, para cumprir com alguma competência e ética minha função pública junto à
população do norte fluminense.
Nesse movimento, busquei experiências de outras escolas da rede federal quanto à
organização curricular dos cursos integrados. Afinal, eu precisava de subsídios para construir
meu trabalho. Os estudos acadêmicos já me diziam que a proposta de integração entre ensino
médio e educação profissional do Ministério da Educação (MEC) afirmava estar pautada nas
ideias de escola unitária, educação politécnica e formação omnilateral. No entanto, a
aproximação empírica de meu objeto de estudo parecia revelar algo diferente disto. Na prática
das escolas, a proposta de integração parecia que, ao se materializar, acabava por reiterar o
tecnicismo, com a subsunção dos conhecimentos gerais às necessidades impostas pelas
demandas da preparação técnica. Não é a isto, evidentemente, que as ideias acima referidas se
propõem. O que havia de errado então? Para mim desenharam-se duas opções: ou há uma
apropriação equivocada da proposta de ensino médio integrado pelas escolas da rede federal,
ou a própria concepção leva à permanência do tecnicismo. A primeira opção, embora bastante
possível em tese, não me parecia muito palpável, pois as escolas da rede que, pelo menos aos
meus olhos, mais se assemelhavam a uma prática tecnicista, estavam entre as mais
referendadas como exemplo de sucesso de integração. Com isto, tornou-se urgente responder
a seguinte questão: sobre quais premissas funda-se a concepção de integração entre o ensino
médio e o técnico?
A concepção de Ensino Médio Integrado tem origem, conforme explicam seus
principais autores, na luta dos educadores progressistas dos anos de 1980 por uma educação
que rompa com a dualidade educacional entre uma formação voltada para a classe
trabalhadora, cujo objetivo é formar mão-de-obra; e outra voltada para as elites, cujo intuito é
preparar os intelectuais e futuros dirigentes da sociedade. Essa dualidade encontra
sustentáculo na dualidade estrutural que marca a divisão social do trabalho no modo de
produção capitalista, qual seja, a fragmentação entre trabalho intelectual e manual. A proposta
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pedagógica que se estrutura no interior das lutas sociais instauradas após a ditadura civilmilitar é a da educação politécnica.
A concepção de educação politécnica, formulada originalmente por Karl Marx e
Antonio Gramsci, mas que ganha novo fôlego a partir da apropriação do intelectual brasileiro
Dermeval Saviani, tem por objetivo a formação omnilateral dos sujeitos. Isto significa
desenvolver o homem em suas múltiplas dimensões e capacidades historicamente
condicionadas. Parte-se do pressuposto de que as relações sociais capitalistas conformam
homens unilaterais, sejam eles trabalhadores ou burgueses, cujo desenvolvimento se dá em
uma direção específica e fragmentadora: ou para o trabalho quase que exclusivamente manual
ou para as atividades restritas ao plano intelectual.
Nesse sentido, o que deseja a politecnia é a ruptura com esse estado de coisas. Para
tanto, propõe como necessária a apreensão dos fundamentos técnico-científicos da produção
moderna, o que significa perceber como o trabalho intelectual está entrelaçado ao manual e
como as relações sociais capitalistas desfazem artificialmente esta unidade. Significa,
conforme explica Saviani, perceber como a ciência se converte em força produtiva. Nesse
processo, destaca-se também a importância da formação cultural e artística, considerando-as
como fundamentais à plena humanização.
É sobre essas ideias, trazidas para o debate educacional brasileiro após a ditadura civilmilitar (ideias essas que atravessaram todo o processo de construção da última Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, embora não se tenham feito incorporar
integralmente), que a concepção de Ensino Médio Integrado afirma estar assentada. E em que
contexto esta concepção assume força a ponto de se constituir como ferramenta de disputa
acerca do destino do ensino médio e da educação profissional?
O Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) instaurou durante os anos de 1990 a
famigerada reforma neoliberal do Estado Brasileiro. Nesse contexto, a educação pública
também foi alvo de ações. No que se refere ao ensino médio e técnico, o Decreto 2.208/97
separou-os, impedindo que se realizassem de forma integrada com o objetivo maior de
promover o desmonte da rede de escolas técnicas federais, consideradas por demais custosas.
A reação dos educadores frente ao ato impositivo e antidemocrático do Governo FHC
foi massiva. O debate em torno da necessidade de integração entre o ensino médio e o técnico
tomou fôlego. Com a ascensão de Luis Inácio Lula da Silva (Lula) à presidência, a pressão
pela revogação do Decreto n. 2.208/97 ganhou força, cujo resultado foi a exaração de um
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novo Decreto, qual seja, o de n. 5.154/04, responsável por permitir que a integração entre
ensino médio e técnico voltasse a acontecer. Validou, então, as formas de articulação
propostas pelo decreto anterior, acrescentando a forma integrada.
A partir desse momento, alguns programas educacionais (Brasil Profissionalizado e
Ensino Médio Inovador são exemplos), bem como documentos do Ministério da Educação
(MEC) publicados com o intuito de subsidiar a prática pedagógica das escolas, enunciam a
ideia de integração curricular entre ensino médio e técnico, tendo esta tornado-se discurso
corrente nos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia. Isto não significa que as
ideias tenham sido de fato incorporadas ao cotidiano das escolas, mas caíram, pelo menos, no
senso comum. Os profissionais dessas escolas têm sido demandados a planejar, executar e
gerir cursos integrados, mesmo que objetivamente a integração só ocorra no plano formal
(matrícula e certificação única), enquanto a prática pedagógica é mantida nos moldes da
concomitância interna. Essas apreensões são por si mesmas suficientes para demandar estudos
que busquem compreender o que de fato a concepção de Ensino Médio Integrado representa.
Assim, a presente dissertação tem por objetivo problematizar a concepção de Ensino
Médio Integrado que fundamentou a revogação do Decreto n. 2.208/97 pelo n. 5.154/04 no
contexto do Governo Lula. Não se trata de negar ou louvar tal concepção, mas analisar o
contexto que a produz, bem como suas tensões e virtudes face à concepção de educação
politécnica, escola unitária e formação omnilateral.
Para isso, no primeiro capítulo, partindo-se da premissa de que a educação mantém
com o todo social elos inextricáveis, realiza-se a contextualização do tema nas reformas do
ensino médio-técnico dos anos de 1990 e 2000 à luz das transformações que marcam o
capitalismo contemporâneo. Primeiramente, busca-se demonstrar como a crise do pacto
fordista-keynesiano demandou transformações profundas, porém não estruturais, no
capitalismo, engendrando a reestruturação dos processos produtivos, bem como novas formas
de gestão dos Estados Nacionais pautadas pelo ideário neoliberal. Em seguida, são
apresentados os impactos dessas mudanças para a política educacional brasileira,
demonstrando os duros ajustes neoliberais sofridos nos anos de 1990 com o Governo FHC,
bem como a continuidade dessa política neoliberal nos anos de 2000, porém com algumas
mudanças, já na gestão presidencial de Luis Inácio Lula da Silva. Por fim, expõe-se o debate
acadêmico que se travou acerca das ações desse último governo sobre a educação,
especialmente no que se refere ao Decreto 5.154/04.
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No segundo capítulo, considerando que a proposta de Ensino Médio Integrado afirma
ter se inspirado nas concepções de educação politécnica, formação omnilateral e escola
unitária, busca-se rever os autores clássicos que tratam diretamente ou fundamentam essas
ideias, quais sejam, Karl Marx, György Lukács, Antonio Gramsci e Mario Alighiero
Manacorda. No Brasil, toma-se como referência Dermeval Saviani, responsável por ter
colocado a pedagogia socialista na pauta de discussão a partir dos anos de 1980. Gaudêncio
Frigotto, Paolo Nosella e José Rodrigues são também constantemente citados por terem dado
contribuições fundamentais ao tema.
No terceiro capítulo, trata-se de problematizar a concepção de Ensino Médio Integrado
que esteve na base da revogação do Decreto n. 2.208/97. Concepção esta presente também em
textos publicados pelo MEC com o intuito de fundamentar a prática escolar no ensino médiotécnico. Para tanto, explicita-se a posição conceitual assumida pelo ministério frente à
integração entre formação geral e formação profissional de nível médio. Isto é feito a partir da
apresentação e discussão de textos oficiais e de alguns textos acadêmicos de autoria daqueles
que estiveram diretamente vinculados à disputa que se deu em torno do Decreto n. 5.154/04.
Além disso, apresenta algumas questões objetivando perceber tensões e possibilidades frente
às propostas de educação marxianas.
Vale dizer que se trata de um estudo cujo intuito é realizar aproximações iniciais à
temática. Tem-se consciência, portanto, que para apreender a complexidade do movimento de
construção da concepção de Ensino Médio Integrado, bem como sua apropriação pelo
Ministério da Educação e também pelas escolas, será necessário incluir na análise de estudos
futuros outros materiais empíricos, bem como reflexões maiores sobre o pensamento
marxiano.
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1 A ARTICULAÇÃO ENTRE O ENSINO MÉDIO E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
NO CONTEXTO DAS REFORMAS EDUCACIONAIS DOS ANOS DE 1990 E
2000

Enquanto os homens exercem seus podres poderes
Morrer e matar de fome
De raiva e de sede
São tantas vezes
Gestos naturais
(Caetano Veloso, 1984)

A educação, como prática social pertencente a uma totalidade de relações
determinadas, constitui-se como campo de disputa hegemônica de diferentes grupos sociais e
projetos societários. Seu caráter mediador revela possibilidades diversas, entre elas, contribuir
para a manutenção do status quo ou, ao contrário, caminhar na contra-hegemonia,
colaborando para a construção, bem como para a disseminação ideológica, de uma nova
concepção de mundo. Este elo que a educação, obrigatoriamente, mantém com o todo social
explicita a necessidade de que qualquer análise que busque compreendê-la considere o
contexto socioeconômico e político da qual ela é parte.
Seguindo esta premissa, este capítulo objetiva discutir a problemática do Ensino
Médio Integrado no contexto das reformas educacionais dos anos de 1990 e 2000 à luz das
transformações que marcam o capitalismo contemporâneo. Considera-se que tais mudanças
impactam diretamente as decisões políticas sobre a educação, especialmente aquelas que,
historicamente, têm-se voltado para a formação e qualificação da força de trabalho.
Nesse sentido, o presente capítulo apresenta uma discussão a respeito da crise do pacto
fordista-keynesiano, bem como sobre a consequente recomposição do capital frente a ela, a
saber, a reestruturação produtiva, a financeirização das economias e o reordenamento do
papel do Estado. Em seguida, as reformas educacionais sobre o ensino médio-técnico dos
anos de 1990 e 2000 são discutidas com o intuito de desvelar o contexto em que o ensino
médio integrado à educação profissional é proposto como ferramenta de disputa acerca dos
destinos do ensino médio e técnico.
O cenário que hoje se apresenta toma forma na crise global do capitalismo
monopolista que, ao final dos anos sessenta e setenta, confrontou os padrões societários dos
anos pós-guerra, caracterizados pelo modelo de acumulação taylorista-fordista e pela
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intervenção direta do Estado sobre as questões sociais e relações econômicas. Tal crise
compôs uma nova ordem mundial baseada na desregulamentação e mundialização das
economias nacionais (CHESNAIS, 1996) com base nos princípios do neoliberalismo, o que
confere, portanto, um redimensionamento do papel dos Estados Nacionais, bem como uma
reestruturação das bases produtivas.
Nesse contexto, efetivar-se-ão as reformas educacionais dos anos noventa, que, com
base nos princípios neoliberais, buscarão ajustar a formação do trabalhador às novas
demandas do capital e a um modelo de desenvolvimento subordinado à hegemonia do capital
financeiro.
1.1. A crise estrutural do capital e o capitalismo contemporâneo
A situação que hoje se apresenta pode ser melhor compreendida quando submetida à
interpretação marxista do modo de produção capitalista. Conforme demonstra Karl Marx,
todo processo social de produção implica a existência de mecanismos que permitam sua
própria reprodução, ou seja, sua permanência no tempo e no espaço. O modo de produção
capitalista traz subjacente uma forma particular de reproduzir-se: a acumulação de capital.
Esta só é possível quando os capitalistas convertem a mais-valia apropriada em capital,
ampliando continuamente as bases produtivas. A isto Marx denominou “reprodução
ampliada”. Qualquer abalo ou interrupção nesse processo resulta em colapsos que colocam
em risco a acumulação de capital e, obviamente, o próprio capitalismo. No entanto,
contraditoriamente, tais crises compõem o ciclo econômico desse modo de produção, de
maneira que a ele são funcionais e inevitáveis, pois “constituem os mecanismos mediante os
quais o modo de produção capitalista restaura, sempre em níveis mais complexos e instáveis,
as condições necessárias à sua continuidade” (NETTO e BRAZ, 2007, p. 162).
Vê-se, portanto, que a acumulação de capital é central no capitalismo. Toda a estrutura
social fica subsumida ao seu objetivo maior de ampliar ao máximo a taxa de lucro e,
consequentemente, a taxa de acumulação.
A crise do regime de acumulação do pós-guerra compôs um reordenamento estrutural
do capitalismo, de maneira que não se trata de mudanças conjunturais ou efêmeras, mas de
transformações que recompõem radicalmente a vida político-econômica e cultural, sem,
contudo, romperem com as relações sociais fundamentais do modo de produção capitalista,
quais sejam, a apropriação privada dos meios de produção e a exploração da força de trabalho.
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1.1.1. A crise do pacto fordista-keynesiano
Os cerca de trinta anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial marcaram a fase
mais extraordinária do sistema-capital. Descrita pelo historiador Eric Hobsbawm (1995) como
a “Era de Ouro”, o período representou, especialmente para os países centrais do capitalismo,
excepcionais ganhos econômicos e profundas transformações sociais. O autor faz um
inventário deste fenômeno, colocando em destaque a multiplicação da capacidade produtiva
da economia mundial, bem como a conseqüente explosão do comércio de produtos
industrializados; o “terremoto tecnológico” que transformou a vida cotidiana, contribuindo
sobremaneira para este surto econômico; a intensa urbanização que se consolidou a partir do
acento dado à industrialização, ocasionando a “morte do campesinato”; e a prosperidade
experimentada pela classe operária, que alterou os elementos que lhe davam coesão.
Nos países periféricos, embora os proveitos supracitados não se tenham feito sentir com
tanta ênfase, transformações substanciais também puderam ser percebidas. No caso brasileiro,
é no bojo da Depressão de 1929 que movimentos políticos de contestação da República do
Café ganham espaço para efetivar uma revolução que, embora não rompa inteiramente com as
relações arcaicas, coloca em movimento os primeiros passos para o processo de
industrialização e urbanização do país. Mas é somente a partir de 1945, sob a égide das
ideologias desenvolvimentistas, que políticas governamentais preocupadas com a superação
do subdesenvolvimento pela via da modernização e industrialização do país tomaram maior
fôlego.
Este cenário promissor para o capitalismo, que em maior ou menor escala atravessou
todo o globo, espelha e sintetiza o conjunto de iniciativas tomadas pelo capital e pelo Estado
para dar conta da crise de 1929, responsável por ter colocado sob efetiva ameaça todo o
sistema. A Grande Depressão pôs em xeque o modelo de acumulação capitalista até então
vigente, bem como o postulado liberal que apregoava a mão invisível do mercado como forma
espontânea de regulação econômica. Contrariando esta premissa, as teses keynesianas, postas
em prática somente no pós-guerra, assinalavam a incapacidade de autogestão do capitalismo,
de maneira que a intervenção direta do Estado sobre a economia e sobre as questões sociais
seria a única forma de evitar o colapso absoluto do sistema. Nesse contexto, o Estado assume
funções empresariais e financiadoras do desenvolvimento capitalista, configurando-se como o
principal direcionador do crescimento econômico (BRAZ e NETTO, 2007). Mais evidentes se
tornam estas características quando observado o papel exercido por ele frente à relação
capital/trabalho: o Estado surge como financiador da reprodução da força de trabalho ao
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implantar uma série de políticas sociais preocupadas com a garantia de direitos fundamentais,
como educação, saúde, habitação e seguridade social, desonerando o capital deste ônus. Por
esta razão, convencionou-se chamar esta atuação estatal de Estado de Bem-Estar Social.
Conjugou-se ao Estado keynesiano a universalização do sistema de produção com
base nos princípios tayloristas-fordistas, sustentado na produção e consumo de massa e
determinantes de novas formas de gestão e organização do processo de trabalho. Estas, por
sua vez, empenhadas em consolidar e aprofundar a subsunção real do trabalho ao capital a
partir de mecanismos que permitissem, cada vez mais, expropriar do trabalhador o
conhecimento sobre a totalidade do processo produtivo e/ou sua capacidade de planejar,
organizar e controlar a produção ou o próprio ritmo de trabalho. Dessa maneira, o taylorismofordismo implica para o trabalho uma rígida especialização e decomposição de tarefas, que
reduzem a atividade dos trabalhadores a um conjunto repetitivo de ações, cujo fundamento é a
divisão entre trabalho intelectual e manual; a rigorosa hierarquização das funções; e o
absoluto controle sobre o tempo e ritmo de trabalho. Conforme assinala Antunes (2010, p.
24):
Entendemos o fordismo fundamentalmente como a forma pela qual a indústria e o
processo de trabalho consolidaram-se ao longo deste século, cujos elementos
constitutivos básicos eram dados pela produção em massa, através da linha de
montagem e de produtos mais homogêneos; através do controle dos tempos e
movimentos pelo cronômetro taylorista e da produção em série fordista; pela
existência do trabalho parcelar e pela fragmentação das funções; pela separação
entre elaboração e execução no processo de trabalho; pela existência de unidades
fabris concentradas e verticalizas e pela constituição / consolidação do operáriomas-as, do trabalhador coletivo fabril, entre outras dimensões.

O fordismo compôs, mais do que um aparelho de produção em massa, um sistema de
regulação que promoveu transformações profundas na estrutura econômico-social. Segundo
Harvey (2010, p. 131), “o fordismo do pós-guerra tem de ser visto menos como um mero
sistema de produção de massa do que como um modo de vida total”. Antonio Gramsci
(2001a), ao tratar da questão do “Americanismo e Fordismo” em seus Cadernos do Cárcere,
também evidencia o caráter totalizante do fordismo. O pensador italiano destaca que o modelo
racionalizado da produção americana invade todas as esferas da vida social, transformando
hábitos e comportamentos. Tal situação decorre da necessidade de instituir as condições
adequadas para a reprodução do capital, criando-se uma série de estratégias para conquistar o
consenso da classe trabalhadora frente às novas demandas de consumo e formas de
organização e controle do trabalho. Nesse sentido, Gramsci (idem, p. 252) aponta que até
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mesmo os instintos sexuais do trabalhador são dignos de ingerência do novo modelo
produtivo: “a verdade é que não se pode desenvolver um novo tipo de homem exigido pela
racionalização da produção e do trabalho enquanto o instinto sexual não for adequadamente
regulamentado, não for também ele racionalizado”. Trata-se, nesse sentido, de “desenvolver
o novo tipo de trabalhador adequado a uma indústria fordizada” (idem, p. 241)
O capital assume quase que absoluto controle sobre a mentalidade social, colocando
sobre novas bases não só a produção econômica, como também a artística, cultural e
educacional. Sobre este aspecto, verifica-se nesse período não só a massificação da produção,
como também da cultura de maneira geral, criando-se uma verdadeira indústria cultural de
massa.
Dessa forma, o modelo político-econômico keynesiano e o modelo de produção
fordista estabeleceram o pacto determinante de um novo escopo de regulação econômicosocial, cujo horizonte foi assumir o controle dos mecanismos desencadeadores das crises e
colocar sobre novos patamares o desenvolvimento capitalista. Com efeito, o pacto fordistakeynesiano alcançou seu objetivo. As típicas crises cíclicas do capitalismo “não foram
suprimidas, mas seus impactos foram diminuídos pela regulação posta pela intervenção do
Estado [...] e, sobretudo, as taxas de crescimento mostraram-se muito significativas”
(NETTO e BRAZ, 2007, p. 195).
A eficiente articulação do tripé capital, trabalho e Estado – conquistada e mantida não
sem qualquer tensão – foi a chave do sucesso percebido neste período. Conforme analisa
Harvey (op. cit., p. 125):
O crescimento fenomenal da expansão de pós-guerra dependeu de uma série de
compromissos e reposicionamentos por parte dos principais atores dos processos de
desenvolvimento capitalista. O Estado teve de assumir novos (keynesianos) papéis e
construir novos poderes institucionais; o capital corporativo teve de ajustar as velas
em certos aspectos para seguir com mais suavidade a trilha da lucratividade segura;
e o trabalho organizado teve de assumir novos papéis e funções relativos ao
desempenho nos mercados de trabalho e nos processos de produção.

De um lado, a organização coletiva de trabalhadores enfrentou mudanças radicais. O
movimento sindical, segundo o autor (idem, p. 128), “ganhou importante poder político sobre
questões como benefícios da seguridade social, salário mínimo e outras facetas da política
social”. No entanto, tais benefícios só foram garantidos mediante a adoção de uma postura
que cooperasse com o modelo produtivo adotado. A organização institucionalizada de
trabalhadores acabou convertendo-se numa espécie de engrenagem do poder capitalista
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(ANTUNES, 2009). Por sua vez, o grande capital viu-se obrigado a conter a busca
desenfreada pelo lucro, endossando um modelo de desenvolvimento econômico planejado e
estável; e a realizar uma série de concessões à classe trabalhadora. O Estado, como já
descrito, assumiu a função de mediar ou regular a relação entre capital e trabalho.
Esse período, cujo modo de acumulação de capital, em resumo, fundamentou-se na
aliança entre o fordismo, baseado na produção em larga escala para um mercado consumidor
previsível e em “eterna expansão”, e o keynesianismo, onde a intervenção do Estado seria
capaz de regular e controlar as crises cíclicas do sistema-capital, configurou-se como aquilo
que Mandel (apud BRAZ e NETTO, op. cit., p. 213) chama de “onda longa expansiva” onde
os “períodos cíclicos de prosperidade [são] mais longos e intensos, e mais curtas e mais
superficiais as crises cíclicas”.
Passados mais de vinte anos, os “anos dourados” começaram a dar sinais de
esgotamento. A chamada “onda longa expansiva” chegou ao fim, dando lugar ao declínio
vertiginoso da taxa de lucro e do crescimento econômico.
Diversas são as razões que concorrem para o quadro de crise generalizada que se
instalou após esse período. Harvey (op. cit.) afirma que o fordismo e o keynesianismo
tornaram-se incapazes de conter as contradições inerentes ao capitalismo. Expressão
fenomênica disto, segundo o autor, foram as dificuldades postas pela rigidez do modelo de
acumulação vigente diante de uma situação em que imperava a necessidade de encontrar
soluções imediatas e flexíveis para o cenário de crise econômica que se instalara, marcada,
principalmente, pelo enfraquecimento da demanda efetiva e pelos problemas fiscais que
assolaram os Estados Unidos. Somando-se a isto, o choque do Petróleo de 1973 levou “todos
os segmentos da economia a buscarem modos de economizar energia através da mudança
tecnológica e organizacional” (idem, p. 136).
Ricardo Antunes (2009) e Frigotto (2003) destacam a natureza estrutural da crise,
ratificando que sua gênese se encontra nas contradições internas da sociabilidade do capital.
Nesse contexto, o sistema busca recompor-se a partir de estratégias que não provocam
alterações estruturais e não elidem suas contradições. Inicia-se assim, uma
mutação no interior do padrão de acumulação (e não no modo de produção), visando
alternativas que conferissem maior dinamismo ao processo produtivo, que então
dava claros sinais de esgotamento. Gestou-se a transição do padrão taylorista e
fordista anterior para as novas formas de acumulação flexibilizada” (ANTUNES,
idem, p. 38)
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1.1.2. A reestruturação produtiva e o reordenamento do papel do Estado
Diante desse cenário e “com vistas à recuperação do seu ciclo reprodutivo”
(ANTUNES, 2009, p.38), o capitalismo viu-se obrigado a engendrar uma série de respostas
que provocaram transformações profundas no sistema econômico-produtivo, bem como na
ordem social e política1. Assim,
iniciou-se um processo de reorganização do capital e de seu sistema ideológico e
político de dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento do
neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos do
trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal, da qual a era Thatcher-Reagan
foi expressão mais forte; a isso se seguiu também um intenso processo de
reestruturação da produção e do trabalho, com vistas a dotar o capital do
instrumental necessário para tentar repor os patamares de expansão anteriores.
(idem, p. 33)

Harvey (2010, p. 140) demarca a “passagem para um regime de acumulação
inteiramente novo, associado a um sistema de regulação política e social bem distinta”, cuja
marca fundamental é, segundo ele, o confronto direto com a rigidez do fordismo. O autor
norte-americano denomina esse novo momento como “acumulação flexível”, assinalando que
ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho,
dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de
produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços
financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de
inovação comercial, tecnológica e organizacional. (idem, p. 140)

Em síntese, o processo determina um novo padrão de acumulação capitalista, com
predomínio do capital financeiro sobre o capital produtivo (CHESNAIS, 1996), cujo
sustentáculo está no reordenamento do papel do Estado a partir do ideário neoliberal e na
reestruturação dos processos produtivos a partir da incorporação de tecnologias e modelos de
organização do trabalho que permitem flexibilizar a produção de mercadorias.
Sobre o reordenamento das funções estatais, verifica-se que, a partir da recessão dos
anos setenta, o capitalismo implementou uma estratégia de ataque ao Welfare State, onde
buscou-se promover o progressivo desmonte das restrições impostas ao movimento do capital
pelo modelo de Estado intervencionista que se havia adotado, bem como a supressão de
direitos sociais conquistados pela luta dos trabalhadores. Sob o argumento de que qualquer
entrave ao livre movimento do mercado implica grande risco a todo o sistema, buscou-se
disseminar a ideologia neoliberal, que, conforme define Anderson (1995, p. 9), consiste em
1

Vale lembrar que estas mudanças, embora profundas, não alteraram a estrutura de relações sociais do sistema
capitalista, conforme destaca Antunes (p. 38): “embora a crise estrutural do capital tivesse determinações mais
profundas, a resposta capitalista a essa crise procurou enfrentá-la tão somente na superfície, na sua dimensão
fenomênica, isto é, reestruturá-la sem transformar os pilares essenciais do modo de produção capitalista”. As
mudanças ocorreram, portanto, no padrão de acumulação e não no modo de produção (idem).
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“um ataque apaixonado contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte do
Estado, denunciadas como uma ameaça letal à liberdade, não somente econômica, mas
também política”.
Em verdade, as teses do neoliberalismo, originariamente formuladas pelo economista
F. Hayek, retomam os argumentos liberais que compreendem o homem como um ser
naturalmente egoísta, competitivo e inclinado a tirar da relação com os outros homens o
melhor proveito para a satisfação de suas necessidades particulares. Além disso, consideram a
sociedade como um mero agregado de indivíduos, cuja existência se faz necessária apenas
para que os homens realizem seus projetos privados. A concepção de liberdade restringe-se à
ideia de liberdade individual a realizar-se no mercado, este tomado como o espaço
fundamental onde se estabelecem as relações humanas.
Essa ideologia configurou-se como a fonte de legitimação das estratégias de reforma
do Estado, responsabilizado por todos os problemas econômicos e fiscais deflagrados pela
crise e demonizado como o gigante ultrapassado que deveria imediatamente ter seus poderes
podados. No bojo disto, as conquistas sociais, que, sob mediação estatal, efetivaram-se através
da luta organizada da classe trabalhadora, foram e vêm sendo alvo primordial do ataque voraz
do capital. É principalmente sobre elas que se fala quando são feitas as maiores críticas à
postura intervencionista do Estado. Essa última permanece sendo demandada pelo grande
capital quando o assunto é regular as relações econômicas entre as nações do mundo,
assegurando privilégios e proteção. Nesse sentido, a exigência de um “Estado mínimo” referese à “diminuição das funções estatais coesivas, precisamente aquelas que respondem à
satisfação de direitos sociais” (BRAZ e NETTO, 2007, p. 227). O que se deseja, portanto, é
um “Estado mínimo para o trabalho e máximo para o capital” (idem).
No início dos anos oitenta os governos Thatcher e Reagan assumiram a
responsabilidade por objetivar as teorias neoliberais e “malgrado seu insucesso naquelas
sociedades, tornou-se a palavra de ordem para o ajustamento (leia-se submissão às regras
dos novos senhores do mundo e suas instituições: FMI, BIRD, BID etc.) nos países da
América Latina” (FRIGOTTO, 2003, p. 79).
No bojo desse processo, a reestruturação produtiva fez-se irremediável quando as
corporações, vendo-se com muita capacidade excedente inutilizável e frente à necessidade de
enfrentar a concorrência intercapitalista e de controlar as lutas sociais que haviam eclodido,
obrigaram-se

23

a entrar num período de racionalização, reestruturação e intensificação do controle
do trabalho (caso pudessem superar ou cooptar o poder sindical). A mudança
tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de produto e nichos de mercado, a
dispersão geográfica para zonas de controle do trabalho mais fácil, as fusões e
medidas para acelerar o tempo de giro do capital passaram ao primeiro plano das
estratégias corporativas de sobrevivência em condições gerais de deflação.
(HARVEY, 2010, p. 137)

As transformações nos processos produtivos fizeram-se possíveis a partir de dois
pilares – necessariamente interligados entre si – fundamentais: a rápida incorporação do
exponencial avanço tecnológico e o reordenamento dos modelos de gestão e organização do
trabalho. O taylorismo-fordismo do pós-guerra, sustentado pela produção em massa de
mercadorias e pelo trabalho altamente parcelarizado, cedeu lugar, remodelando-se ou sendo
efetivamente substituído, a processos produtivos flexibilizados, cujo fundamento é a produção
voltada para a demanda individualizada do mercado consumidor, com pequenos estoques e
com a terceirização do trabalho não imediatamente relacionadas à atividade fim da empresa, e
formas diferenciadas de gestão e organização do trabalho.
Na análise de Frigotto, a microeletrônica, associada à informatização, à microbiologia
e à engenharia genética, que permitem a criação de novos materiais e novas fontes de energia,
são a base da substituição de uma tecnologia rígida por uma tecnologia flexível no processo
produtivo. Para o autor essa mudança na base técnico-científica da produção provoca impacto
fundamental sobre o processo de trabalho, reordenando-o em termos de qualificação,
conteúdo, divisão e quantidade.
Expressão maior da flexibilização da produção, o toyotismo, cujo nome refere-se à sua
gênese no interior da fábrica japonesa Toyota, objetivando produzir somente o necessário,
segundo demandas variadas/individualizadas (just in time), e no menor tempo possível,
empreende uma reorganização do processo de trabalho nos seguintes termos: a) atenuação da
rígida especialização de tarefas típica do taylosrismo-fordismo, sendo agora requerido que o
trabalhador opere diferentes máquinas, deslocando-se pelas tarefas produtivas diferentes entre
si; b) organização em equipes de trabalho ou células, onde os trabalhadores são
responsabilizados coletivamente pelo serviço e impelidos a tomar algumas decisões sobre a
organização do trabalho; c) menor verticalização entre as funções; d) estabelecimento de uma
série de estratégias que levem ao consentimento ativo dos trabalhadores frente a disciplina e
intensificação do trabalho impostas, isto possível a partir do reajando das formas de controle
(HUMPHREY, 1995).
Vale expor um longo trecho da obra de Antunes (op. cit, p. 56) sistematizando as
principais diferenças entre o taylorismo/fordismo e o toyotismo:
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Ele se diferencia do fordismo basicamente nos seguintes traços:
1) é uma produção muito vinculada à demanda, visando atender às exigências mais
individualizadas do mercado consumidor, diferenciando-se da produção em série e
de massa do taylorismo/fordismo. Por isso sua produção é variada e bastante
heterogênea, ao contrário da homogeneidade fordista;
2) fundamenta-se no trabalho operário em equipe, com multivariedade de funções,
rompendo com o caráter parcelar típico do fordismo;
3) a produção se estrutura num processo produtivo flexível, que possibilita ao
operário operar simultaneamente várias máquinas (na Toyota, em média, até 5
máquinas), alterando-se a relação
homem/máquina na qual se baseava o
taylorismo/fordismo;
4) tem como princípio o just in time, o melhor aproveitamento possível do tempo de
produção;
5) funciona segundo o sistema de kanban, placas ou senhas de comando para
reposição de peças e de estoque. No toyotismo, os estoques são mínimos quando
comparados ao fordismo;
6) as empresas do complexo produtivo toyotista, incluindo as terceirizadas, têm uma
estrutura horizontalizada, ao contrário da verticalidade fordista. Enquanto na fábrica
fordista aproximadamente 75% da produção era realizada no seu interior, a fábrica
toyotista é responsável por somente 25%, tendência que vem se intensificando ainda
mais. Esta última prioriza o que é central em sua especialidade no processo
produtivo (a chamada "teoria do foco") e transfere a "terceiros" grande parte do que
anteriormente era produzido dentro de seu espaço produtivo. Essa horizontalização
estende-se às subcontratadas, às firmas "terceirizadas", acarretando a expansão dos
métodos e procedimentos para toda a rede de fornecedores. Desse modo,
flexibilização, terceirização, subcontratação, CCQ, controle de qualidade total,
kanban, just in time, kaizen, team work, eliminação do desperdício, "gerência
participativa", sindicalismo de empresa, entre tantos outros pontos, são levados para
um espaço ampliado do processo produtivo;
7) organiza os Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), constituindo grupos de
trabalhadores que são instigados pelo capital a discutir seu trabalho e desempenho,
com vistas a melhorar a produtividade das empresas, convertendo-se num
importante instrumento para o capital apropriar-se do savoir faire intelectual e
cognitivo do trabalho, que o fordismo desprezava;
8) o toyotismo implantou o "emprego vitalício" para uma parcela dos trabalhadores
das grandes empresas (cerca de 25 a 30% da população trabalhadora, onde se
presenciava a exclusão das mulheres), além de ganhos salariais intimamente
vinculados ao aumento da produtividade. O "emprego vitalício" garante ao
trabalhador japonês, que trabalha nas fábricas inseridas neste modelo, a estabilidade
do emprego, sendo que aos 55 anos o trabalhador é deslocado para outro trabalho
menos relevante, no complexo de atividades existentes na mesma empresa.

Nesse sentido, o autor assinala que há continuidades e descontinuidades no novo padrão
de acumulação capitalista em relação ao anterior, o que lhe permite dizer que há algo
relativamente distinto do taylorismo/fordismo. Para ele, trata-se de um processo de
organização do trabalho que tem por objetivo último a intensificação das condições de
exploração da classe trabalhadora.
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As novas formas de organização do processo de trabalho sugerem que se estaria
caminhando em direção à ruptura das fronteiras entre concepção e execução, típicas do
fordismo (e, mais do que isto, típicas da divisão técnica do trabalho sob o modo de produção
capitalista). No entanto, observações atentas e críticas apreenderam que o movimento
instalado na verdade implica a demanda de pequenas quantidades de trabalhadores altamente
qualificados e polivalentes. No lado oposto disto, encontra-se uma massa de pessoas sem
qualquer qualificação e inseridas precariamente no mundo do trabalho. Braz e Netto (op. cit,
p. 217) destacam que da força de trabalho diretamente envolvida na produção de ponta exigese uma
qualificação mais alta e, ao mesmo tempo, a capacidade para participar de atividades
múltiplas, ou seja, essa força de trabalho deve ser qualificada e polivalente. De fato,
nos setores de ponta da produção “o trabalhador qualificado já não é mais um
operário acionador
de máquinas complexas [...], mas um ‘controlador’,
‘aplicador’ e manipulador de comandos cibernéticos” (Dreifuss, 1996:35). Cabe
ressaltar, contudo, que paralelamente àquelas exigências, ocorre um movimento
inverso: muitas atividades laborativas são desqualificadas, de forma a empregar uma
força de trabalho que pode ser substituída a qualquer momento. Assim, no conjunto
dos trabalhadores, encontra-se uma parte extremamente qualificada, que em geral
consegue um mínimo de segurança no emprego e uma grande parcela de
trabalhadores precarizados.

Frigotto assinala que, nesse contexto, surgem novas demandas de formação para o
trabalhador, cuja finalidade é permitir que este possa atender e se adaptar facilmente às
mudanças na sociabilidade capitalista. A ênfase dada a qualidades como flexibilidade,
capacidade de resolução de problemas e abstração rápida, remetem à instabilidade dos
processos de trabalho e à competição acirrada intercapitalista; assim como forçam os
obstáculos políticos e sociais típicos das formas de organização fordistas e keynesianas da
produção2. Tais qualidades configuram-se como fundamentais para o sucesso da nova
organização econômica e social do capitalismo, tornando-se co-participativas no aumento da
competitividade e da produtividade.
A prerrogativa basilar desse pensamento é a de que o fator humano3 potencializa o
desenvolvimento econômico. Sua origem encontra-se na Teoria do Capital Humano elaborada
por Theodore Schultz, estruturando-se no contexto das teorias do desenvolvimento do pósguerra (FRIGOTTO, op. cit). Segundo essa teoria, o capital humano constitui-se a partir de
2

Segundo Frigotto (op. cit., p. 99), a defesa da formação do trabalhador polivalente, flexível e, portanto, com
elevada capacidade de abstração e decisão, está vinculada à própria vulnerabilidade que o novo padrão
produtivo,altamente integrado, apresenta.
3
Frigotto (idem) remete à idéia de que, segundo a ideologia do capital, são sempre fatores que determinam a
realidade, ao contrario de relações, como no pensamento marxista.
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um conjunto de capacidades e conhecimentos humanos que podem se transformar em forçamotriz da ascensão social do indivíduo, do desenvolvimento econômico e da equalização
social. Assim, para que haja crescimento econômico, é necessário investir na formação de
capital humano por meio da educação.
No contexto do pós-guerra e das políticas intervencionistas do Estado de Bem-Estar
Social, esse investimento estava sob a responsabilidade do Estado. No contexto da
acumulação flexível, sustentada pelo ideário neoliberal, o investimento cabe ao indivíduo ou
ao mercado. Em ambos os casos, trata-se de um investimento no sujeito individual, em que se
desprezam a totalidade histórica e as mediações responsáveis pelo fracasso ou sucesso
econômico. Assim, a Teoria do Capital Humano assume nova roupagem a partir da reação
neoliberal sendo ressignificada na ideologia da Sociedade do Conhecimento (FRIGOTTO,
idem) Desloca-se do Estado para o mercado e para o indivíduo a responsabilidade pela
formação, todavia, mantêm-se os elementos básicos do capital humano: valorização das
dimensões cognitivas e comportamentais dos trabalhadores como valores a eles agregados. A
ideologia da Sociedade do Conhecimento fundamenta-se no caráter incerto, efêmero e
competitivo do ambiente que vem se configurando na nova sociabilidade do capital e a
centralidade que é dada ao conhecimento a partir daí. Harvey (op. cit.) afirma que num mundo
de rápidas mudanças de gostos e necessidades e de sistemas de produção flexíveis (em
oposição ao mundo relativamente estável do fordismo padronizado) o conhecimento da última
técnica, do mais novo produto, da mais recente descoberta científica, implica a possibilidade
de alcançar uma importante vantagem competitiva. Reforça o autor que o próprio saber se
torna uma mercadoria-chave a ser produzida e vendida a quem pagar mais, sob condições que
são elas mesmas cada vez mais organizadas em bases competitivas.
Assim, vê-se que profundas transformações vêm sendo experimentadas no que se
refere às pelas quais se estabelece a relação entre capital e trabalho, com progressiva
desregulamentação e precarização desta, culminando na perda da capacidade de representação
político-sindical, com severo prejuízo às possibilidades de barganha junto ao capital e ao
Estado; bem como no próprio processo de trabalho, a partir do reordenamento das formas de
exploração da força de trabalho no interior da estrutura produtiva. Novas demandas de
formação para o trabalhador são colocadas nesse contexto, mas ainda sob o viés utilitarista da
Teoria do Capital Humano.
O que existe, conforme aponta Antunes (2009), são mutações no padrão de
acumulação e não no modo de produção. Permanecem e acirram-se as relações de exploração
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da classe trabalhadora, porém, sob novo escopo material e ideológico. É nesse contexto
político e econômico que irão se efetivar a reforma do ensino médio-técnico dos anos de 1990
e 2000, na tentativa de adequar a formação do trabalhador às novas necessidades da sociedade
do capital.
1.2. A reforma do ensino médio e do ensino técnico dos anos de 1990 e 2000
A continuidade histórica de movimentos políticos que em nada abalam as estruturas
econômico-sociais responsáveis pela produção e reprodução de desigualdades, faz-se
compreender quando analisada sob perspectivas que buscam apreender as especificidades da
tessitura econômico-social brasileira, totalidade na qual as políticas de educação inserem-se
como particularidade.
Apoiando-se principalmente sobre as ideias de Antonio Gramsci, Carlos Nelson
Coutinho (2006) demonstra que os processos de transformação no Brasil foram
historicamente marcados pela ação do Estado sobre as massas populares, denotando, segundo
o autor, o que Gramsci chama de “revolução passiva”. Este tipo de mudança caracteriza-se
pelo não rompimento com a ordem estatal e socioeconômica anterior, promovendo apenas um
rearranjo entre as diferentes frações das classes dominantes. Coutinho assinala que a nação
brasileira foi construída “pelo alto”, ou seja, a partir do Estado e sem a participação das
massas populares. A conseqüência, segundo ele, é a existência de uma classe dominante sem
qualquer identificação com as questões nacionais.
Na mesma direção, como demonstra Cardoso (s/d), Florestan Fernandes analisa, sob
uma perspectiva de classe, o processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil apontando
que este se deu por meio de uma articulação dialética entre a burguesia brasileira e o capital
estrangeiro e entre setores atrasados e modernos da sociedade. O autor desenvolve o conceito
de “capitalismo dependente” que, ao negar as teses que afirmam o subdesenvolvimento a
partir de uma dominação unilateral dos países desenvolvidos sobre os países pobres, assinala
o capitalismo brasileiro como resultado de uma inserção subordinada e dependente de sua
economia no âmbito do capitalismo mundial. O resultado é a manutenção de uma estrutura
econômico-social geradora de desigualdades.
A desigualdade no plano educacional expressa esse movimento. É somente a partir de
1930, no contexto da industrialização, que a educação passa a ser reconhecida como questão
nacional (SAVIANI, 2006), ou seja, a instrução das massas populares somente passa a ser
objeto de preocupação do Estado quando a ausência desta se coloca como possível entrave
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desenvolvimentistas, exigiu-se a construção de um sistema de ensino voltado para as
necessidades de acumulação de capital da burguesia brasileira.
É nesse contexto que o ensino médio e a educação profissional aproximam-se um do
outro. Se na primeira metade do século XX foi reservada ao ensino secundário uma função
exclusivamente propedêutica, mantendo-se o ensino profissionalizante dissociado da
formação geral, na segunda metade desse século apareceram as primeiras leis preocupadas em
promover-lhes alguma relação. A Lei 4.024/61 aponta para a equivalência entre essas duas
dimensões formativas ao permitir que alunos oriundos do ensino secundário técnico pudessem
ingressar no ensino superior. Todavia, o maior impacto ocorreu com a Lei 5.692/71, que
tornou compulsória a profissionalização no ensino de 2º grau. Esta foi promulgada no
contexto da ditadura civil-militar consolidada a partir do golpe de 1964, em que se
estabeleceu de forma acentuada uma relação linear entre educação e crescimento econômico
capitalista, de modo que se buscou promover uma formação nos moldes da divisão
internacional do trabalho.
Ao fim da ditadura civil-militar, intensos debates de caráter progressista marcaram os
anos 1980. No que se refere à educação, propunha-se, com base na concepção de politecnia e
escola unitária, a vinculação dos processos educacionais à realidade concreta, rompendo-se
com a dualidade entre formação propedêutica e profissional.
Diante da necessidade de construção de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN), posta pela promulgação da Constituição Federal de 1988, esse
debate tomou ainda maior fôlego. Dermeval Saviani, principal responsável por colocar na
pauta de discussão da educação brasileira as ideias de Marx e Gramsci, redigiu um dos
anteprojetos da lei, incorporando a ele as ideias fundamentais daqueles que desejavam novos
direcionamentos à estrutura educacional do país. O texto final da LDBEN acabou
incorporando interesses diversos, com alguns avanços no sentido das ideias desses
educadores, mas, no contexto das políticas e reformas neoliberais, prevaleceu o viés
minimalista e ajustado ao Estado Mínimo, conforme afirma Saviani (2006).
No que se refere ao ensino médio e técnico, a disputa por diferentes projetos
atravessou todo o debate da construção da lei, representando “as aspirações e as propostas
dos diferentes grupos sociais que apoiaram os diversos anteprojetos de lei em tramitação na
Câmara e no Senado antes da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
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Nacional” (MANFREDI, 2002). A autora sinaliza a existência de um conjunto de projetos
afinados às novas demandas do capital e às diretrizes dos organismos internacionais, cujo
fundamento era a separação entre educação básica e profissional. Tais propostas foram
colocadas em pauta por setores conservadores da sociedade: empresários da indústria, bem
como pelo Ministério da Educação e Ministério do Trabalho no contexto do governo FHC.
Em sentido oposto, estavam os projetos preocupados com a construção de um sistema
nacional de educação integrado que propiciasse a união entre trabalho, ciência, cultura e
tecnologia. Manfredi (idem, p. 90) destaca que este é o projeto pertinente ao “ideário das
principais entidades sindicais de trabalhadores de educação, incluindo a CNTE/CUT”. Vale
lembrar que outros setores da sociedade civil também estiveram presentes nesse processo.
Conforme demonstra Kuenzer (apud MANFREDI, idem, p. 89):
A nova escola, por meio de uma concepção articulada e integrada de Sistema
Nacional de Educação, tal como prevê a LDB, será inicialmente de cultura geral
única para todos, de modo que se generalize uma sólida base comum de
conhecimentos básicos, nos níveis elementar e médio, só após o que se passará à
formação profissional especializada. O conteúdo a ser ensinado não terá finalidades
práticas imediatas, devendo ser basicamente formativo, ainda que tome como ponto
de partida o movimento concreto da realidade social.

Apesar dos esforços empreendidos pelas correntes que caminhavam na contrahegemonia, a LDBEN n. 9.394/96, no que concerne ao ensino médio, acabou deixando
brechas para que a perspectiva da politecnia não se efetivasse. Esta foi se descaracterizando
no processo de construção da lei (SAVIANI, op. cit.). Sobre a educação profissional, o
mesmo

processo

ocorreu:

não

foram

definidas

“instâncias,

competências

e

responsabilidades” (idem, p. 216) para sua execução, tendo-se deixado espaço livre para o
que viria depois: a reforma conservadora imposta pelo Decreto n. 2.208/97.
Esse decreto regulamentou a separação entre ensino médio e técnico. O ato do poder
executivo foi objeto de crítica massiva dos educadores do país, tendo sido caracterizado como
um profundo retrocesso gestado no bojo das tentativas de adoção de um modelo educacional
alinhado à nova sociabilidade capitalista.
Cunha (2002) aponta que há dois argumentos principais para esta reforma: os custos
que as escolas técnicas, especialmente as federais, ensejam são por demais elevados, ainda
mais quando comparados aos resultados que apresentam; embora visem à formação
profissional de nível técnico, essas escolas são procuradas muito mais pelos efeitos
propedêuticos que provocam, já que boa fatia de seus alunos ingressa imediatamente após a
conclusão do curso no ensino superior sem sequer ter passado pelo mercado de trabalho como
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técnicos. Tal situação foi considerada inaceitável pelos defensores da reforma, pois, sob esta
ótica, os recursos financeiros públicos estariam sendo desperdiçados. Manfredi (op. cit.)
acrescenta que a separação traz a possibilidade de construção de parcerias com a iniciativa
privada, desonerando o Estado dos custos que envolvem a manutenção e a ampliação da rede
de educação profissional.
A solução encontrada pelo governo FHC, segundo Cunha (op. cit.) foi retirar dos
cursos técnicos o atrativo propedêutico, ideia esta sugerida pelo então assessor do MEC
Claudio de Moura Castro e materializada pelo Decreto 2.208/97. Cunha enfatiza, também, a
influência dos organismos internacionais sobre esta decisão. Segundo ele, o Banco Mundial
“tem feito recomendações explícitas, desde o início da década de 90, a respeito da educação
técnico-profissional, entendida como um elemento estratégico de mudança da estrutura
educacional” (idem, p. 125). No entanto, faz questão de chamar atenção para o papel de
Castro e de outros intelectuais brasileiros na definição dos rumos do ensino médio técnico no
país, inclusive com a participação desses no núcleo pensante dos órgãos internacionais.
Objetiva, com isto, apontar que não ocorre uma dominação tirana e unilateral por parte desses
organismos, pois o processo é marcado por contradições e interesses diversos, onde se
estabelece uma complexa correlação de forças.
O autor assinala que tal proposta apareceu pela primeira vez em um documento do
governo datado de 1995 sob o título Planejamento Político-Estratégico 1995/1998, onde são
apontadas ações com o intuito de “redefinir a estratégia de gestão da rede federal de
educação tecnológica” (idem, p. 116):
- separar, do ponto de vista conceitual e operacional, a parte profissional da parte
acadêmica;
- dar maior flexibilidade aos currículos das escolas técnicas de forma a facilitar a
adaptação do ensino às mudanças no mercado de trabalho;
- promover a aproximação dos núcleos profissionalizantes das escolas técnicas com
o mundo empresarial, aumentado o fluxo de serviços entre empresas e escolas;
- progressivamente, encontrar formas jurídicas apropriadas para o funcionamento
autônomo e responsável das escolas técnicas e Cefets e, ao mesmo tempo, estimular
parcerias para financiamento e gestão;
- estabelecer mecanismos específicos de avaliação das escolas técnicas para
promover a diversificação dos cursos e a integração com o mercado de trabalho.

Verifica-se aí uma compreensão bastante mercantilista e pragmática da educação e da
educação profissional, onde destinou-se às escolas técnicas a exclusiva responsabilidade pelo
atendimento às demandas do mercado de trabalho. Cerceou-se a autonomia da escola frente
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ao mercado através de diferentes estratégias, não só pedagógicas, com a separação curricular
entre formação geral e profissional, como também administrativas, à medida que a instituição
escolar tornou-se dependente de insumos privados para garantir sua sobrevivência. Conforme
enfatiza Gentili (2007, p. 245), “o neoliberalismo precisa – em primeiro lugar, ainda que não
unicamente – despolitizar a educação, dando-lhe um novo significado como mercadoria para
garantir, assim, o triunfo de suas estratégias mercantilizantes e o necessário consenso em
torno delas”.
Nesse sentido, a reforma suscitou um conjunto de efeitos pedagógicos e
administrativos, com a criação de um sistema paralelo de educação profissional (CUNHA, op.
cit.), caracterizado pela modularização de cursos, onde se abre a possibilidade de saídas
intermediárias para a qualificação profissional de curta duração, e pela implantação do
currículo baseado em competências. Estabeleceu que o ensino técnico deveria se realizar
concomitante ou sequencialmente ao ensino médio, com estrutura organizativa e curricular
própria e independente deste último. A certificação só seria concedida a aqueles que
concluíssem a educação básica, numa lógica de articulação precária entre esta e a educação
profissional. Segundo Kuenzer e Ferretti (apud MANFREDI, op. cit., p. 134), a separação
entre ensino médio e técnico “repõe a dualidade estrutural, não reconhecendo a educação
básica como fundamental para a formação científico-tecnológica sólida dos trabalhadores”.
A constituição de um sistema paralelo de educação profissional caracteriza-se não só
pelos efeitos sobre o ensino técnico de nível médio, mas pela organização de níveis de
educação profissional bastante distintos um do outro, começando pela qualificação
profissional de nível básico. Nesta não se efetiva qualquer relação com a educação básica, já
que os cursos podem ser ministrados aos trabalhadores com qualquer nível de escolaridade.
Permanece, assim, a natureza produtivista da Lei n. 5.692/71. Se esta via na
profissionalização compulsória do ensino médio a possibilidade de formar rapidamente mãode-obra para um contexto marcado pela ideologia nacional-desenvolvimentista, além de
conter a demanda pelo ensino superior, o Decreto n. 2.208/97 pretendia formar segundo os
moldes da nova divisão social do trabalho e para um mercado de trabalho assinalado pela
crise, flexibilização e desregulamentação, como já acima apontado. Ou seja, em sua natureza,
ambas as ações mantiveram o mesmo protagonista: o mercado.
Nesse contexto, o debate acerca das ideias de educação politécnica, escola unitária e
formação omnilateral tomou novo fôlego, representando a profunda rejeição de alguns
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educadores e intelectuais do país pela reforma do governo FHC. Enfatizava-se que o ensino
médio deveria ser organizado sobre uma base unitária que recuperasse a relação entre o
conhecimento e a prática de trabalho e que levasse à compreensão dos fundamentos técnicos,
científicos, sociais e culturais dos processos produtivos.
O governo Lula assume como promessa de campanha a revogação do Decreto n.
2.208/97. Logo no início do mandato, parte das forças sociais implicadas na construção de
uma proposta educacional contra-hegemônica desde os anos oitenta passa a atuar junto ao
governo, gerenciando e formulando a política de educação, principalmente a política de
educação profissional (RODRIGUES, 2008). No terceiro capítulo deste trabalho trataremos
de maneira mais detida sobre o processo de revogação do Decreto 2.208/97. Nesse momento,
pretendemos apenas expor sucintamente o que ocorreu, dando ênfase às diversas
interpretações acerca desse movimento.
O primeiro passo dessa gestão foi organizar uma série de encontros com diversos
representantes da sociedade civil e política para que se discutisse a nova política de educação
profissional. No ano de 2004, o debate resultou na substituição do Decreto n. 2.208/97 pelo
Decreto n. 5.154/04, onde foi restabelecida a possibilidade de integração entre o ensino médio
e o ensino técnico. Ficou decidido que a educação profissional de nível técnico poderia ser
ofertada de maneira integrada, concomitante ou subseqüente ao ensino médio. Nesse sentido,
permanecem as antigas formas de oferta, acrescentando-se a integrada. A modularização
proposta pelo antigo decreto também continua no novo, agora com o seguinte texto:
Art. 6o Os cursos e programas de educação profissional técnica de nível médio e os
cursos de educação profissional tecnológica de graduação, quando estruturados e
organizados em etapas com terminalidade, incluirão saídas intermediárias, que
possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após sua
conclusão com aproveitamento.
§ 1o Para fins do disposto no caput considera-se etapa com terminalidade a
conclusão intermediária de cursos de educação profissional técnica de nível médio
ou de cursos de educação profissional tecnológica de graduação que caracterize uma
qualificação para o trabalho, claramente definida e com identidade própria.
§ 2o As etapas com terminalidade deverão estar articuladas entre si, compondo os
itinerários formativos e os respectivos perfis profissionais de conclusão. (BRASIL,
2004)

Há ainda outros aspectos relativos à educação profissional como um todo, mas não
especificamente ao nível técnico, merecedores de nota, pois revelam o sentido da nova
reforma. Trata-se da não ruptura com as formas precárias de oferta de educação profissional
ensejadas pelo Governo FHC, especialmente com o “nível básico” de qualificação, que agora
ganha nova nomenclatura: “formação inicial e continuada de trabalhadores” (BRASIL,
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2004). Como no anterior, não se estabelece qualquer vínculo com a educação básica, num
movimento de naturalização do não cumprimento da escolaridade mínima obrigatória por
todos os cidadãos brasileiros. Além disso, a verticalização da educação profissional se
expressa no estabelecimento de diferentes níveis de qualificação, que parte dessa preparação
inicial para o trabalho, indo até a pós-graduação. Repõe-se a dualidade estrutural em todo o
sistema de ensino, com especial ênfase para o fenômeno que se esboça no bojo da educação
superior, com a criação de cursos de diferentes níveis e tempos de duração, a chamada
“educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação” (RODRIGUES,
2005)
Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta e Marise Ramos, estão entre os intelectuais e
educadores que assessoraram a Direção de Ensino Médio do MEC no início do mandato do
presidente Luis Inácio Lula da Silva na tentativa de colaborar com a construção de um projeto
democrático de educação. Segundo eles, as expectativas de mudanças estruturais na sociedade
e na educação renovaram-se com a eleição do referido presidente, contudo, não se realizaram.
Os autores avaliam que o governo não se colocou uma pauta de mudanças estruturais. Ao
contrário, cada vez mais o que se verificou foram alianças com os setores conservadores da
sociedade (CIAVATTA, FRIGOTTO e RAMOS, 2005a)4.
Na leitura desses intelectuais, a revogação do Decreto n. 2.208/97 é a expressão
pontual e emblemática da luta pelo ensino médio integrado à educação profissional. Avaliam
que isto revela uma determinada tomada de posição frente ao problema:
entender que é possível trabalhar dentro das contradições do governo que possam
impulsionar um avanço no sentido de mudanças estruturais que apontem, no
mínimo, mais realisticamente, o efetivo compromisso com um projeto nacional
popular de massa. (idem, p. 26)

Outra opção teria sido movimentar-se na crítica, afastando-se do processo, com o
objetivo de unir forças para a instauração de um governo revolucionário, mas os referidos
intelectuais consideraram que a melhor estratégia política seria encaminhar a luta no interior
da democracia restrita. Nesse sentido, qualificam o Decreto n. 5.154/04 como um documento
híbrido e cheio de contradições, pois expressa a disputa por interesses diversos, tanto dos
4

No início do governo Luis Inácio Lula da Silva a discussão sobre a revogação do Decreto n. 2.208/97 marca a
construção do Decreto 5.154/07. A participação dos referidos educadores nesse processo se dá quando a
professora Marise Ramos, por sugestão de um amplo grupo de intelectuais, passou a ocupar a Direção do Ensino
Médio.
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setores conservadores, quanto dos setores progressistas. Quanto a isto assinalam que, embora
a lei não seja a realidade, representando apenas a “correlação de forças no plano estrutural e
conjuntural da sociedade” (idem, p. 27), faz-se necessário interpretar o novo decreto como
um “ganho político e, também, como sinalização de mudanças pelos que não querem se
identificar com o status quo, ou será apropriado pelo conservadorismo, pelos interesses
definidos pelo mercado.” (idem, p. 27). Para eles, é necessário considerar que a luta pelo
avanço na educação ultrapassa os limites do instrumento jurídico, efetivando-se nas ações
concretas.
Os autores em questão consideram também que a proposição de um decreto no lugar
de outro foi necessária em função da urgência de restabelecer a integração entre ensino médio
e técnico. A opção por elaborar e enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional deveria
ter vigor político suficiente para enfrentar as forças conservadoras, o que não era possível
naquele momento. Além disso, demandaria um tempo exaustivo de elaboração. Por isso, o
decreto deveria ser somente um dispositivo transitório, demandando que mudanças mais
profundas no sistema educacional brasileiro fossem provocadas.
Ao considerarem a questão da dualidade na educação brasileira, enfatizam que esta se
manifesta com maior força no ensino médio sob o falso dilema a respeito de sua identidade:
“destina-se à formação propedêutica ou à preparação para o trabalho?” (idem, p. 31). A
construção do Decreto n. 5.154/04 busca, conforme afirmam os autores, caminhar na
contramão desta dualidade histórica, resgatando os princípios defendidos em 1988 pelo
projeto de LDBEN da sociedade e abrindo caminho para a consolidação da base unitária do
ensino médio. Sobre isto, destacam que a proposta de integração posta pelo referido decreto
sustenta-se na concepção de politecnia, onde, mesmo considerando que esta última não
preconiza a formação de técnicos especializados, a formação profissional de nível médio será
oferecida à medida que a formação geral também for atendida. Nas suas palavras, essa
proposta já estava subjacente à LDBEN n. 9.394/96, especificamente no artigo que afirma: “o
ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício
de profissões técnicas” (Lei n. 9.394/96, apud CIAVATTA, FRIGOTTO e RAMOS, idem, p.
37).
Sobre a questão da profissionalização no ensino médio, os autores argumentam que
esta se faz necessária em função da necessidade de inserção precoce dos jovens no mundo do
trabalho, mas reconhecem que isto não se confunde com a educação politécnica. Aliás,
ressaltam que o projeto de LDBEN apresentado pelo Deputado Otávio Elísio não previa
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objetivos adicionais ao ensino médio, como a educação profissional. Nesse sentido, a
proposta de Ensino Médio Integrado objetiva romper com o caráter propedêutico que
historicamente marca o ensino médio e com o caráter utilitarista que historicamente assinala a
formação profissional. Esta concepção entende a necessidade da formação técnica neste nível
de ensino no seguinte sentido: as relações sociais atuais, sob o modo de produção capitalista,
impedem que se efetive uma educação de fato politécnica e omnilateral, mas faz-se necessário
caminhar na direção dessas ideias, com uma proposta pedagógica de travessia para uma
sociedade que tenha rompido com a divisão de classes. Nessa perspectiva, o Ensino Médio
Integrado busca estabelecer uma luta contra-hegemônica e de, no âmbito das contradições da
sociedade em que estão inseridos os jovens da classe trabalhadora, proporcionar-lhes uma
educação que atenda razoavelmente as suas necessidades de inserção no mundo do trabalho e
de formação humana.
Dessa forma, afirmam que o Decreto n. 2.208/97 interrompeu essa travessia ao
impedir que o ensino médio propiciasse também a formação técnica. Com isto, enxergam que
o Decreto n. 5.154/04 restabeleceu a “travessia”, dando-lhe um novo ponto de partida. O
ensino médio integrado à educação profissional seria, segundo os autores, o mecanismo por
meio do qual se pode garantir o ensino médio pleno ao mesmo tempo em que ocorre a
preparação para uma atuação profissional específica, permitindo aos jovens à compreensão
dos fundamentos técnico-científicos e sociais da produção moderna, conforme os próprios
autores afirmam:
Este é o sentido de um ensino médio de quatro anos que, de forma articulada e
integrada a uma formação científico-tecnológica e ao conhecimento histórico social,
permitam ao jovem a compreensão dos fundamentos técnicos, sociais, culturais e
políticos do atual sistema produtivo. Isto não elide que, dentro do processo de
travessia, busque aprofundar-se em determinada área técnica. (idem, p. 15)

A integração entre educação básica e educação profissional foi reconhecida como uma
necessidade; como travessia para o projeto de educação politécnica e omnilateral dos
trabalhadores.
Em resumo, declaram que a proposta subjacente ao Decreto n. 5.154/04 não se
confunde com a politecnia, pois esta não preconiza a formação técnica específica. Ao mesmo
tempo, afirmam que o ensino médio integrado é capaz de levar à compreensão dos
fundamentos técnico-científicos da produção moderna, o que é objetivo fundamental da
concepção com a qual este último não se iguala. Apontam que a proposta original dos grupos
progressistas era estabelecer um ensino médio que mantivesse relação mediata com a
formação técnica, pois isto sim estaria de acordo com a proposta de educação politécnica e
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omnilateral, levando os alunos a uma formação científico-tecnológica sólida. Contudo, a
conjuntura atual impede que isto ocorra, sendo necessário preparar os jovens para a inserção
imediata no mundo do trabalho, o que não é visto como grande problema, pois, mesmo assim,
seria possível, com a integração curricular, chegar aos mesmos objetivos da proposta original.
O texto leva a algumas dúvidas, pois, como é possível que se cumpram os mesmos
objetivos com estratégias políticas e pedagógicas tão diferentes entre si? Embora
argumentem, claramente com base numa concepção dialética da realidade, que a proposta
tornada possível pelo decreto do Governo Lula traz elementos da politecnia e, por isso
mesmo, contém os germens de sua construção, isto não significa que seja possível alcançar os
mesmos objetivos. Não obstante, é preciso considerar que a valorização da formação
geral/científica que a proposta de integração enuncia representa avanço pelo menos conceitual
em relação ao decreto 2.208/97. O que está em questão é se essa valorização transparente no
conceito é passível de concretização, dado os limites impostos pela profissionalização precoce
e, principalmente, pela integração curricular (sobre isto falaremos no terceiro capítulo).
Nesse sentido, conforme declaram Ciavatta, Frigotto e Ramos (2005b), diante da
correlação de forças que se tinha, o debate em torno do novo decreto procurou promover os
avanços possíveis. Contudo, os próprios pesquisadores reconhecem que o pêndulo balançou
mais para o lado dos interesses conservadores. Segundo eles, as forças sociais progressistas
implicadas nesse processo esperavam, com o novo ato do Poder Executivo, a abertura de
caminhos para mudanças mais profundas na Educação à medida que estas conjugassem
planos e ideias de caráter emancipatório. No entanto, deu-se a manutenção das premissas do
decreto anterior.
De acordo com os autores, o inciso I do artigo quarto deste documento trazia a
necessidade de se rever as diretrizes curriculares então vigentes. Não foi o que aconteceu.
Além disso, outros pontos da política educacional podem ser destacados como indicadores da
pouca preocupação do governo em promover grandes mudanças, tais como: a reestruturação
do MEC coloca a política de ensino médio na Secretaria de Educação Básica, separando-a da
política de educação profissional; anuncia-se o programa Escola de Fábrica, com um modelo
restrito à aprendizagem profissional; o parecer n. 39/2004 e a resolução n. 01/2005 do
Conselho Nacional de Educação (CNE) adequavam-se às concepções do Decreto n. 2.208/97
(idem). Dessa forma, ratifica-se que rupturas mínimas são promovidas com o intuito de
apenas adequar à nova conjuntura político-econômica aquilo que se considera atrasado, em
um movimento de “modernização do arcaico”, como assinala Florestan Fernandes.
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A compreensão a respeito do decreto que os autores acima referidos apresentam
encontra críticas de pesquisadores da área, dentre elas, a de José Rodrigues, intelectual que
nos últimos anos vem se dedicando à análise das políticas de educação encaminhadas pelo
Governo Lula. O autor aponta que o Decreto n. 5.154/04 legitima a dualidade educacional
recriada pelo Decreto n. 2.208/97 na medida em que permite uma multiplicidade de formas de
articulação entre o ensino médio e o técnico. Nesse sentido, afirma que o novo decreto busca
adequar-se à característica mais importante do padrão de acumulação atual: a flexibilidade.
Isto porque o Decreto apenas acrescenta a forma integrada à subseqüente e concomitante,
num movimento de “acomodação de interesses em conflito”.
Argumenta que a dualidade estrutural tem raízes profundas na história das sociedades
de classes e, por isso, afirma que não se pode aspirar a sua ruptura no âmbito de uma estrutura
social que mantém a divisão de classes, ainda mais se o instrumento para isto for um decreto
presidencial. Assim, diferentemente dos intelectuais que participaram ativamente da
revogação do decreto do governo FHC acreditando que o novo ato executivo do presidente
Lula pudesse abrir caminhos para a superação da dualidade educacional, Rodrigues conclui
que, sob as relações sociais capitalistas, não é possível que isto ocorra.
Analisando artigo por artigo do novo decreto, o autor encontra diversos problemas.
Primeiramente, questiona se há alguma diferença entre o antigo “nível básico” de educação
profissional destinado a trabalhadores sem escolaridade prévia e aquilo proposto pelo artigo
primeiro do novo decreto, “formação inicial de trabalhadores”. Afirma que, com isto, acabase por reinaugurar a antiga “aprendizagem profissional” de 1942. Sobre o ensino superior,
aponta que a dualidade estrutural é legitimada neste nível de ensino através do inciso III do
mesmo artigo que inclui na educação profissional os cursos tecnológicos de graduação e de
pós-graduação. Mantém-se a verticalização do ensino, ampliando-a na educação superior.
Ressalta, ainda, que o artigo terceiro recoloca a proposta de modularização dos cursos
presente no Decreto n. 2208/97, agora sob a noção de “itinerários formativos”. Segundo ele,
por trás desta proposta está o discurso ideológico de que a modularização promoveria mais
facilmente a empregabilidade, numa lógica de inversão da realidade, onde a capacitação
profissional seria capaz de levar à ocupação no mercado de trabalho.
O autor acaba por concluir que entre o Decreto n. 2.208/97 e o Decreto n. 5.154/04
não há grandes diferenças. Este último “apenas reconhece (ou naturaliza) os diferentes
projetos político-pedagógicos clivados pela dualidade estrutural social, presentes na
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sociedade de classes em que vivemos” (idem, p. 267). Com isto, qualifica-o como
antidemocrático e ocioso nos seguintes termos:
Se considerarmos que o novo decreto não muda substancialmente a ordem legal da
educação profissional, mantendo apenas o estado anterior da relação entre educação
regular e educação profissional, como está expressa na LDB, que apenas provê
regras mais claras para essa relação; se não provoca, de cima para baixo,
transformações radicais nos ‘pátios das escolas’, caberia dizer que é ocioso. Em
síntese, considerando apenas a forma e a oportunidade, podemos concluir que o

decreto é antidemocrático e ocioso. (idem, p. 262)

Vale dizer que o decreto do Governo Lula é caracterizado como antidemocrático por
este autor porque ele discorda da forma “decreto”. Questiona por que o governo Lula não
enviou um projeto de lei para o Congresso Nacional para a regulamentação de alguns artigos
da LDBEN que tratavam da educação profissional e do ensino médio e, também, por que o
decreto atual seria democrático se no Governo FHC o Decreto n. 2.208/97 foi considerado
absolutamente antidemocrático. Outra posição sobre este assunto é colocada por Frigotto,
Ciavatta e Ramos (2005a), afirmando que a conjuntura política determinou que exarar outro
decreto era a alternativa mais viável, conforme argumentos já expostos acima. Além disso, os
mesmos autores enfatizam que a discussão coletiva com diversos atores da sociedade civil e
política marcou a construção do novo decreto, assumindo, assim, caráter mais democrático
que o anterior por espelhar a vontade da maioria.
Avaliando as políticas de educação do Governo Lula, Rodrigues constata que
permanecem políticas de aligeiramento da formação profissional voltadas para a
empregabilidade, assim como na famigerada agenda neoliberal dos tempos de FHC. Sob sua
perspectiva,
o atual governo do Partido dos Trabalhadores significa um novo desafio aos
socialistas, pois, além de promover a continuidade e, em certos casos, o
aprofundamento das políticas macroeconômicas, sociais e educacionais dos
governos neoliberais anteriores, a presidência de Lula da Silva vem
contribuindo ainda mais para o fortalecimento da prática política aliancista,
na medida em que conseguiu, de fato, subordinar os interesses históricos da
classe trabalhadora à lógica do capital financeiro e das demandas
(restringidas) de determinado capital industrial (exportador de mercadorias de
baixo valor e tecnologia agregados). (RODRIGUES, 2006, p. 425).

Em um movimento semelhante, Roberto Leher (2004) aponta que a gestão de Luís
Inácio Lula da Silva, apesar de estar envolta por uma aura de esquerda, mantém as ações de
caráter neoliberal, inclusive dando-lhe nova forma e tornando-a ainda mais opaca e difícil de
ser analisada e combatida. O autor adverte que para fugir da opacidade, ou seja, chegar às
determinações fundamentais dos fenômenos investigados, é necessário compreender as
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políticas do campo educacional, sejam leis, decretos, etc., no contexto das grandes orientações
das políticas governamentais. Sobre isto Leher (idem, p. 870) destaca que
é preciso investigar as formas – leis, decretos, etc. – mas sem esquecer que as
formas estão completamente imbricadas com as suas determinações mais profundas
como as relações de classes, o lugar da educação na agenda da fração dominante e o
grau de organização da classe que vive do próprio trabalho. [...] Essa profunda
imbricação entre forma e conteúdo e entre aparência e a essência compõe a nervura
do real a que se refere Marilena Chauí (1999). Mas a ideologia neoliberal é tão
exitosa (Anderson, 2003) que as disposições de pensamento (Thenborn, 1987)
provocadas por ela produzem, pelo excesso de luz, a cegueira a que se refere o
aterrador romance de Saramago Ensaio sobre a cegueira.

Segundo Kátia Lima (2004), sob o discurso da democratização da educação, o governo
do Partido dos Trabalhadores envereda não só pela continuidade, mas pelo aprofundamento
de um projeto nacional de desenvolvimento afinado aos interesses do capital financeiro. É no
contexto marcado pela mundialização do capital e pelo papel central exercido pelos estados
nacionais que serão construídas as diretrizes da política nacional de educação, fundamentadas
na lógica da privatização da educação pública brasileira através de parcerias entre as
instituições públicas de educação e o setor privado.
A rede federal de escolas técnicas reflete com clareza tal cenário, onde o conceito de
autogestão surge como diretriz a ser seguida em todos os âmbitos, inclusive na busca de
autonomia financeira em relação à União, passível de ser conquistada através das ditas PPP
(Parceria Público-Privado). Já existem diversos cursos oferecidos pelos Institutos Federais em
parceria com empresas e/ou indústrias de diversos ramos, cujo intuito é atender às demandas
particulares destas por mão-de-obra. Muitas vezes, não há garantia de empregabilidade para
os egressos ou qualquer estudo sobre a pertinência desses cursos para a comunidade em
termos de reais possibilidades de inserção no mercado de trabalho para além da empresa que
efetivou a demanda. Outras vezes, são oferecidos para um nicho muito específico, para
trabalhadores já empregados em uma empresa que busca a qualificação de seu pessoal em
determinada técnica. Perde-se, nesse contexto, o compromisso público dos Institutos Federais
com o atendimento das demandas sociais concretas.
Nessa perspectiva, Lima (idem, p. 3) assinala:
É neste cenário político mais amplo que devemos compreender a guinada à direita
do Partido dos Trabalhadores durante a década de 1990, marcada pelos seguintes
eixos políticos: 1) a eliminação das referências ao socialismo e às lutas
antiimperialistas como princípios e objetivos do Partido, substituídas pela tentativa
de conciliação dos inconciliáveis interesses de classes; 2) a burocratização do
Partido através da ação de funcionários contratados que substituíram a militância de
base; 3) a redução das lutas dos trabalhadores à legalidade burguesa, fazendo com
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que o objetivo do Partido se restrinja à ocupação de cargos no Governo através de
alianças oportunistas com setores da burguesia brasileira.

Gaudêncio Frigotto (2010), analisando a educação brasileira durante a primeira década
do século XXI, assinala, com base em Florestan Fernandes e Francisco de Oliveira, que o
governo federal tomou um caminho desenvolvimentista, onde a classe dominante brasileira se
associa de forma dependente ao grande capital, promovendo a concentração da riqueza nas
mãos de poucos e a manutenção da maior parte da população na miséria. Aponta que há um
movimento de continuidade entre a década de 1990 e 2000, dada a opção por “conciliar uma
minoria prepotente a uma maioria desvalida – mediante o combate à desigualdade dentro da
ordem de uma sociedade capitalista onde sua classe dominante é das mais violentas e
despóticas do mundo” (idem, p. 239). Portanto, sem que houvesse disputa por um projeto
societário que pudesse provocar mudanças estruturais. Nesse escopo, insere-se a educação,
para a qual também não se viu a disputa por um projeto antagônico. Para o autor, continuouse a atribuir à educação caráter secundário e até mesmo desnecessário para o “projeto
modernizador e de capitalismo dependente aqui viabilizado”, onde a “prioridade da
educação se sustenta apenas no discurso retórico” (idem, p. 242).
Não obstante, assinala que as formas de se conduzir projetos pouco preocupados com
mudanças substanciais nem sempre são as mesmas. Nesse sentido, avalia que a conjuntura da
primeira década do século XXI se diferencia daquela da década de 1990, visto que, durante o
Governo Lula, no que se refere à educação, políticas mais abrangentes foram colocadas em
pauta. Segundo o autor, foram criadas 14 novas universidades; concursos públicos foram
abertos; a rede de Institutos Federais de Ciência e Tecnologia foi ampliada; houve ênfase nas
políticas voltadas para a educação de jovens e adultos e para a educação da população
indígena e afrodescendente; os projetos pedagógicos desenvolvidos pelo Movimento dos Sem
Terra (MST) foram apoiados; foi fixado um piso nacional para o magistério da educação
básica (ainda que muito baixo), entre outras mudanças consideradas importantes. Percebe
Frigotto, no entanto, que essas ações, especialmente quanto à gestão, são atravessadas por um
viés contraditório, qual seja, a da parceria entre público e privado. Com isso, entende que o
“Estado, em vez de alargar o fundo público na perspectiva do atendimento a políticas
públicas de caráter universal, fragmenta as ações em políticas focais que amenizam os
efeitos, sem alterar substancialmente as suas determinações” (idem, p. 245). E conclui:
Pode-se afirmar, assim, que a despeito de algumas intenções em contrário, a
estratégia de fazer reformas conciliando e não confrontando os interesses da minoria
prepotente com as necessidades da maioria desvalida acaba favorecendo essa
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minoria, mantendo o dualismo estrutural na educação, a inexistência de um sistema
nacional de educação, uma desigualdade abismal de bases materiais e de formação,
condições de trabalho e remuneração dos professores, redundando numa pífia
qualidade de educação para a maioria da população. (idem, p. 246)

Como visto, as reformas educacionais do ensino médio-técnico de 1990 e 2000
circunscrevem-se no escopo maior da reforma do Estado Brasileiro sob os preceitos do
neoliberalismo. Dentre as divergentes opiniões a respeito dos encaminhamentos acerca da
política educacional feitos pelo Governo Lula, é possível identificar um ponto que lhes é
comum: diferenças sutis e, portanto, nada substanciais, são percebidas entre a reforma do
ensino médio-técnico dos anos de 1990 e a dos anos 2000. Interesses afinados à ótica da
mercantilização da educação se sobressaem no movimento de revogação do decreto n.
2.208/97 pelo de n. 5.154/04, mantendo-se a tônica da precariedade educacional para os filhos
da classe trabalhadora.
As propostas colocadas como “travessia para outra sociedade” parecem perder o
fôlego nesse caminho. Na tentativa de ajustar as propostas idealizadas pelos educadores
progressistas no contexto dos anos de 1980 – a educação politécnica e a escola unitária – à
conjuntura econômica e política dos anos 2000, acabam por propor algo que preserva o
insuficiente delas para conseguir se sustentar como “travessia”.

42

2 AS BASES FILOSÓFICAS DA CONCEPÇÃO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO
ANUNCIADAS: A EDUCAÇÃO POLITÉCNICA E A ESCOLA UNITÁRIA

O trabalho é um processo de que participam o
homem e a natureza, processo em que o ser humano, com
sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu
intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a
natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as
forças naturais do seu corpo – braços e pernas, cabeça e
mãos –, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza,
imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando, assim,
sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo
modifica sua própria natureza.
Karl Marx

Conforme explicitado no capítulo anterior, a concepção de Ensino Médio Integrado
pretende a integração curricular dos conteúdos da formação geral e da profissional,
conferindo-lhes a unidade possível dentro dos limites impostos pela divisão social do trabalho
vigente (CIAVATTA, FRIGOTTO e RAMOS, 2005a). Os pressupostos dessa integração,
segundo os principais autores da proposta, podem ser tributados à concepção de educação
politécnica, escola unitária e formação omnilateral cunhadas, originariamente, por Karl Marx
e Antonio Gramsci e, no Brasil, principalmente por Dermeval Saviani.
A concepção de educação politécnica tem origem na crítica empreendida pelo
pensamento marxiano às relações sociais capitalistas, sobre a qual se sustenta, por sua vez, a
crítica à compreensão burguesa de educação. Esta toma força no contexto de consolidação do
Estado Soviético, dando forma a teorias educacionais socialistas, cujos maiores expoentes são
Makarenko e Pistrak. Antonio Gramsci, no contexto do fascismo, também faz a crítica à
organização escolar capitalista e, utilizando-se das premissas marxistas, propõe um modelo
escolar capaz de formar os intelectuais orgânicos da classe trabalhadora: a escola unitária.
No Brasil, as teorias socialistas da educação são apropriadas e reelaboradas a partir da
análise da realidade brasileira. Como dito, Dermeval Saviani é o principal articulador deste
movimento, tendo sistematizado uma proposta pedagógica sustentada nos princípios
marxianos: a Pedagogia Histórico-Crítica (ARANHA, 2006).
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Todas circunscritas ao escopo teórico do materialismo histórico, essas concepções
pedagógicas trazem como núcleo comum as seguintes ideias: a afirmação do trabalho como
categoria central da produção da vida humana e, portanto, como categoria fundante do
conhecimento e da ciência; a união entre instrução intelectual e manual como forma de
elevação cultural da classe trabalhadora, bem como de tornar unitária e orgânica a práxis
humana; e a formação omnilateral como o objetivo último da práxis educativa, representando
o desenvolvimento das múltiplas capacidades do gênero humano.
O que pretendemos neste capítulo é resgatar a proposta de educação politécnica,
escola unitária e formação omnilateral, tanto nos autores originais da proposta, Marx e
Gramsci, quanto nos educadores brasileiros responsáveis por colocar na pauta de discussão do
sistema educacional do país tais ideias. Entre estes, daremos destaque a Dermeval Saviani e
Gaudêncio Frigotto, contudo, com ciência de que Acácia Kuenzer e Lucília Machado também
deram grande contribuição sobre o tema.
Além disso, com base em Karl Marx e Gyögy Lukács, propomos uma breve discussão
das premissas filosóficas sobre as quais a proposta de educação socialista se sustenta, quais
sejam, a concepção de homem como ser social que se produz pela mediação do trabalho; e a
concepção de ciência e/ou conhecimento como produto da lida concreta dos homens que
ganha autonomia relativa em relação ao processo de trabalho material, constituindo-se como
condição sine qua non para o contínuo desenvolvimento do gênero humano e da sociedade.
2.1. Aspectos ontológicos da educação
O conjunto das obras de Karl Marx representa um avanço significativo em relação às
formulações filosóficas que o precederam. O que faz o pensador alemão é provocar uma
ruptura radical com o idealismo que marca o pensamento filosófico da Grécia Antiga a Hegel,
conforme demonstram os estudos de Lukács. Até então, o olhar metafísico responsabilizou-se
pelas tentativas de compreender o real, cuja concepção de homem esteve centrada na
presunção de uma essência dada a priori, portanto imaterial e inalterável, que determinaria a
história da humanidade. A transgressão deste princípio se dá a partir da compreensão
marxiana de que a existência humana é determinada pelo próprio homem a partir das relações
materiais que ele estabelece com a natureza e com os outros homens.
Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou por
tudo que se queira. Mas eles próprios começam a se diferenciar dos animais tão
logo começam a produzir seus meios de vida, passo este que é condicionado por
sua organização corporal. Produzindo seus meios de vida, os homens produzem,
indiretamente, sua própria vida material. (...) O que eles são coincide, portanto,
com sua produção, tanto com o que produzem, como com o modo como

44

produzem. O que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de
sua produção. (Marx, 1986, p. 27)

Com isto, o que ganha o pensamento moderno fundamentalmente é o entendimento de
que não há qualquer essência humana projetada fora da existência material dos homens,
portanto aquilo que é o homem é de sua exclusiva responsabilidade. Disto resulta que não há
nada que se constitua como eternamente imutável na realidade social.
Embora seja possível identificar um núcleo comum entre os diferentes sistemas
filosóficos que antecederam Marx, as formulações hegelianas representam, de alguma
maneira, rupturas com o pensamento tradicional, à medida que reconhecem o trabalho como
criador da condição humana, conforme assinala Konder (2003, p. 24): “Hegel percebe que o
trabalho é a mola que impulsiona o desenvolvimento humano; é no trabalho que o homem
produz a si mesmo; o trabalho é o núcleo a partir do qual podem ser compreendidas as
formas complicadas da atividade criadora do sujeito humano”. O pensamento marxiano
ratifica o trabalho como mediação do processo de humanização. Todavia, invertendo a lógica
hegeliana, que o percebe como atividade puramente abstrata, o afirma como atividade
concreta, cuja realização material implica, no processo histórico, transformações que
deformam sua faceta essencialmente criadora e libertadora do gênero humano.
Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, Marx contrapõe a dimensão
ontológica do trabalho à forma alienada que este assume sob as relações sociais capitalistas,
revelando seus nefastos desdobramentos para a humanidade. Se ontologicamente o trabalho é
a mediação fundamental da realização do homem, afastando-o da condição animal,
contraditoriamente, o trabalho alienado se torna seu algoz, traduzindo-se em mediador de um
processo de desumanização, tal como o autor afirma: “Na medida em que o trabalho
estranhado estranha do homem a natureza, e o homem de si mesmo, de sua própria função
ativa, de sua atividade vital; ele estranha do homem o gênero humano” (MARX, 2010, p.
84). Nesse sentido, a crítica empreendida à estrutura econômica capitalista explicita a
categoria “trabalho” em seu duplo sentido, tanto ontológico, quanto produtivo e histórico.
Quanto ao primeiro sentido, pois do segundo tratar-se-á mais a frente, esta obra traz reflexões
fundamentais a respeito do papel do trabalho para a vida humana:
O animal é imediatamente um com a sua atividade vital. Não se distingue dela. É
ela. O homem faz da sua atividade vital mesma um objeto da sua vontade e da sua
consciência. Ele tem atividade vital consciente. Esta não é uma determinidade com
a qual ele coincide imediatamente. A atividade vital consciente distingue o homem
imediatamente da atividade vital animal. Justamente, só por isso, ele é um ser
genérico. Ou ele somente é um ser consciente, isto é, a sua própria vida lhe é
objeto, precisamente porque é um ser genérico. Eis por que a sua atividade é
atividade livre. (idem, p. 84)
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Enquanto os animais nascem adaptados à natureza, trazendo em seu aparato biológico
os meios necessários para subsistir, os homens, dada sua organização corpórea, têm de
adaptar o ambiente natural a si para garantir a própria reprodução orgânica e a produção de si
mesmo como gênero humano. Nisto se vê um processo de transformação da natureza, à
medida que os indivíduos nela intervêm, inserindo-lhe algo inteiramente novo e, portanto,
dela diverso; reorganizando-a a partir de finalidades previamente concebidas, cujo intuito é a
satisfação das próprias necessidades. Ao mesmo tempo, este processo resulta na
transformação do próprio homem, pois, ao objetivar-se, ou seja, ao materializar em um
produto aquilo que ainda estava no campo subjetivo como teleologia, o homem produz
conhecimentos e novas capacidades que culminarão no contínuo desenvolvimento humano e
social. Em resumo, o processo de produção material resulta, concomitantemente, em uma
nova situação histórica (LESSA, 2001), onde se acham transformadas as diversas dimensões
da realidade objetiva, sejam naturais ou sociais. A isto Marx denominou de trabalho.
Daí deriva algumas conclusões. Em primeiro lugar, a compreensão de que o trabalho
constitui a essência humana produzida pelo próprio homem em sua lida concreta e histórica.
Em segundo, o entendimento de que a característica fundamental do trabalho está no papel
que a consciência exerce no processo de objetivação humana. Assim, a elevação do homem a
ser genérico, isto é, a sua diferenciação do gênero animal, está condicionada à forma
particular por meio da qual ele se relaciona com aquilo que o circunda, qual seja, a forma
consciente através do trabalho.
Para Lukács, esta transformação do ser meramente orgânico em ser social representa
um salto ontológico no sentido de que há uma mudança estrutural no plano do ser. A
passagem de um tipo de ser a outro mais complexo implica, necessariamente, um salto
qualitativo. O novo é sempre algo singular, embora composto de elementos do momento
anterior, e impõe novas categorias e possibilidades. Se entre a esfera inorgânica e a orgânica
há um salto qualitativo à medida que esta última, originando-se da primeira, resulta em vida a
partir da síntese dos fenômenos químicos e físicos, o mesmo processo ocorre com a gênese do
ser social. Embora sustentado sobre o mundo orgânico, o homem põe em movimento novos
fenômenos, quais sejam, os sociais. Precisamente, o trabalho é, conforme afirma o autor, o
momento predominante do salto da vida orgânica ao mundo dos homens e que marca a total
irreversibilidade da vida social. Dessa forma, quaisquer outras categorias próprias do gênero
humano, como o pensamento e a linguagem, só são possíveis a partir do ser social já
constituído pelo trabalho.
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Considerando que nos ocupamos do complexo concreto da sociabilidade como
forma de ser, poder-se-ia legitimamente perguntar por que, ao tratar deste complexo,
colocamos o acento exatamente no trabalho e lhe atribuímos um lugar tão
privilegiado no processo e no salto da gênese do ser social. A resposta, em termos
ontológicos, é mais do que possa parecer à primeira vista: todas as outras categorias
desta forma de ser têm já, essencialmente, um caráter social; suas propriedades e
seus modos de operar somente se desdobram no ser social já constituído: quaisquer
manifestações dela, ainda que sejam muito primitivas, pressupõem o salto como já
acontecido. Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro caráter
intermediário: ele é, essencialmente, uma inter-relação entre homem (sociedade) e
natureza, tanto inorgânica (utensílio, matéria-prima, objeto do trabalho, etc.) como
orgânica, inter-relação que pode até estar situada em pontos determinados da série a
que nos referimos, mas antes de mais nada assinala a passagem, no homem que
trabalha , do ser meramente biológico ao ser social. (LUKÁCS, mimeo)

Mészáros (2006) argumenta que a objetivação de si mesmo é constitutiva de qualquer
ser natural. Entretanto, no ser social este processo é particularmente mediado pela existência
de uma finalidade previamente definida à consecução do ato, ou seja, a objetivação humana é
“a transformação do real a partir de um projeto previamente idealizado na consciência”
(LESSA, op. cit., p. 95).
Lukács discute que no decorrer da história da filosofia se tomou a teleologia como
categoria transcendental, donde decorre que todos os fenômenos do mundo seriam dirigidos
por uma finalidade previamente concebida. A causalidade dada, como movimento de tudo que
é natural, converte-se em causalidade posta por uma posição teleológica metafísica, como o
querem os idealistas. O principal desdobramento disto é que a teleologia ganhou primazia em
relação à causalidade. Em outras palavras, à medida que há uma posição teleológica
transcedente impondo finalidades aos fenômenos do real, acaba-se por atribuir a estes uma
essência dada por algo que lhes é inteiramente distinto. A essência ganha, então, existência
anterior ao fenômeno, ou seja, ela tem existência maior e superior em relação a ele, que dela é
apenas manifestação. Logo, a realidade não tem qualquer poder de ingerência sobre sua
própria essência; desdobra-se como movimento natural desta. Disto resulta uma posição dual
da realidade, pois essência e fenômeno ou teleologia e causalidade estão colocadas em
posições opostas e hierarquicamente assimétricas. Resulta, ao mesmo tempo, uma posição
fatalista da história, pois não há qualquer possibilidade de transformação do real que consiga
ultrapassar os limites impostos por uma essência e posição teleológica transcendentais.
O filósofo húngaro assinala que Marx argumentou contra essas filosofias de caráter
teleológico, provocando uma reviravolta na forma como se compreendia a relação entre
teleologia e causalidade. Primeiramente, o pensador alemão restringiu a teleologia ao
trabalho, de maneira que somente ao ser social caberia a capacidade de colocar finalidades.
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Além disso, tomou a causalidade como um dos momentos constitutivos do processo de
trabalho. Dessa forma, percebeu ambas as categorias como momentos distintos de um mesmo
processo material.
Como em Marx a teleologia é tomada como categoria realmente operante apenas no
trabalho, tem-se inevitavelmente uma existência concreta, real e necessária, entre
causalidade e teleologia. Sem dúvida, estas permanecem contrapostas, mas apenas
no interior de um processo real unitário, cuja mobilidade é fundada na interação
destes opostos e que, para tornar real essa interação, age de tal modo que a
causalidade, sem ver atingida a sua essência, também ela se torna posta. (Lukács,
mimeo, p. 8)

O trabalho, então, constitui-se como um processo que sintetiza três momentos
fundamentais: em dois extremos, estão, de um lado, aquele em que se projetam na consciência
as finalidades da ação e, de outro, a materialização deste projeto. Entre estes dois momentos,
interpõe-se a o que Lukács chama de “busca dos meios”, ou seja, o movimento de buscar na
realidade dada os utensílios e as matérias-primas, bem como a forma de manejá-las, o que
permitirá a objetivação do fim previamente posto. É aí que a categoria causalidade estabelecese como fundamental mediação do processo de trabalho, à medida que se faz necessário
transformar a natureza – causalidade dada – atribuindo-lhe nova forma e utilidade –
causalidade posta; transformá-la, portanto, no contrário de si mesma, sem, contudo, alterar-lhe
os fundamentos. Conforme afirma Lukács (idem, p. 10), “nunca se deve perder de vista o fato
simples de que a finalidade torna-se realidade ou não dependendo de que, na busca dos
meios, tenha-se conseguido transformar a causalidade natural em uma causalidade
(ontologicamente) posta”.
Lukács aponta o papel fundamental que o momento da “busca dos meios” tem para a
vida humana justamente porque é nele que se encontra a gênese do pensamento científico. A
descoberta dos meios que permitem o correto manejo da natureza para a satisfação de
determinada necessidade não se encerra em si mesma. Ao contrário, constitui-se em
conhecimento que, socialmente compartilhado, contempla necessidades colocadas em
momentos posteriores ao daquela que lhe deu origem. Assim, no decorrer do desenvolvimento
histórico, a “busca dos meios” ganha relativa autonomia em relação ao processo de trabalho,
constuindo-se como o “ponto no qual o trabalho se liga ao pensamento científico e ao seu
desenvolvimento”.
Nesse sentido, vê-se que o conhecimento socialmente acumulado é resultado mediato
da busca humana pela própria sobrevivência. O saber e a ciência estão ontologicamente
ligados ao trabalho, construindo-se historicamente como condição sine qua non para a
reprodução da vida e contínuo desenvolvimento social. Portanto, a necessidade e a obrigação
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ética de transmiti-los de geração a geração está contida no seu próprio fundamento
ontológico.
Dessa forma, revela-se o caráter educativo do trabalho nos seguintes termos:
primeiramente, ao transformar a natureza, o homem transforma a si mesmo, o que por si só já
denota um ato educativo. Neste processo, o homem afasta de si não só as barreiras naturais
que o circunda, como também suas próprias características de ser da natureza. Torna-se cada
vez menos animal e mais ser social. Em segundo lugar, a necessidade de socialização do
conhecimento produzido no processo de trabalho impõe historicamente a criação de um
complexo educativo que permita sua apropriação pelas novas gerações de forma a garantir a
generalização e a permanência no tempo das habilidades criadas, bem como o ininterrupto
desenvolvimento humano. Isto traduz o grande objetivo da educação, no sentido amplo de
formação humana (MACÁRIO, 2001).
À medida que se complexifica o tecido social, mais complexas se tornam as formas de
objetivação humana, de maneira que se criam cada vez mais atividades não imediatamente
vinculadas ao intercâmbio entre homem e natureza. Tais atividades são chamadas por Lukács
de posições teleológicas secundárias, cujo objeto já não é um elemento da natureza, mas a
consciência de um grupo humano. A educação, como ação intencional de uns homens sobre
outros, circunscreve-se nesse escopo das posições teleológicas secundárias, ganhando
autonomia relativa em relação ao trabalho, cuja relação com este se dá através de inúmeras
mediações.
Epitácio Macário (idem, p. 11) explica que a educação, na medida em que
sua relação com a esfera produtiva torna-se mais e mais mediada, ela assume o
caráter de complexo que interfere na dinâmica social e, assim fazendo, ganha poder
determinativo também sobre esta base material da sociedade. Quer-se dizer com isso
que a educação, uma vez constituída como campo de atividade exclusiva tem um
caráter essencialmente de complexo movido e movente no interior do metabolismo
social.

Fundamentando-se nesses pressupostos, Marx irá propor a educação politécnica como
o mecanismo por meio do qual se pode levar o homem trabalhador a apropriar-se dos
conhecimentos que estão na base dos processos de produção e do desenvolvimento social.
Reconhecendo esse “poder determinativo da educação sobre a base material”, percebe que a
socialização do saber acumulado é condição sine qua non para que a classe trabalhadora
construa sua luta pela emancipação.
Antonio Gramsci, por sua vez, propõe o trabalho como princípio educativo à medida
que percebe o trabalho como modelo de toda práxis social. Nesse sentido, é necessário que os

49

processo educacionais tenham no trabalho sua referência fundamental. Para o pensador
italiano, isto não implica vínculo imediato e utilitarista com o mundo da produção. Ao
contrário, propõe a elevação cultural dos trabalhadores a partir da apropriação dos
conhecimentos produzidos no campo das teleologias secundárias (para usar o termo de
Lukács), ou seja, as artes e as ciências humanas e naturais. A finalidade ético-política disto é a
preparação de intelectuais orgânicos à classe trabalhadora, capazes de dar direção à luta
contra-hegemônica ou a preparação de homens capazes de controlar quem a dirige.
A seguir, deteremo-nos sobre as formulações desses dois pensadores acerca da
educação.
2.2. O pensamento educacional de Marx e Gramsci
Embora, como afirma Manacorda (2010), a temática pedagógica seja tratada de
maneira ocasional por Marx, é possível apreender de seus textos orientações gerais a respeito
da educação a partir da crítica elaborada pelo pensador alemão às relações sociais capitalistas
e, consequentemente, à divisão social do trabalho que lhe é correspondente. A preocupação
fundamental desta crítica é enfatizar o caráter desumanizador que o trabalho assume em um
momento histórico específico, qual seja, o capitalismo.
A concepção de trabalho como atividade vital do homem é fundamental ao
pensamento pedagógico marxiano. Conforme discutido anteriormente, é por meio do trabalho
que os homens se diferenciam dos animais à medida que, executando atividades
teleologicamente orientadas, interagem com a natureza adaptando-a as próprias necessidades
vitais. A essência do trabalho reside, portanto, na capacidade humana de dotar de
intencionalidade a própria ação. Todavia, o trabalho só se realiza quando a finalidade
previamente idealizada pelo homem se objetiva. Assim, “a realização do trabalho constitui
uma objetivação do sujeito que o efetua.” (BRAZ e NETTO, 2007, p. 32). Nesse processo de
idealização e objetivação, o homem estabelece total domínio sobre o próprio agir.
À medida que a divisão capitalista do trabalho aprofunda a parcelarização da atividade
humana e promove a separação entre trabalhadores e não-trabalhadores e, no interior do
processo de trabalho, entre trabalho manual e trabalho intelectual, ocorre uma ruptura com o
movimento acima demarcado. Ao trabalho como manifestação de si mesmo, opõe-se o
trabalho alienado, ou seja, a atividade do homem já não é mais por ele determinada e
idealizada e nem o produto de seu trabalho é por ele reconhecido como objetivação de si
mesmo.
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O trabalho alienado se materializa na sociedade capitalista na medida em que esta
pressupõe a separação entre trabalhador e meios de produção. O capital torna-se o proprietário
privado dos meios de produção e o acesso (restrito) a estes pelo trabalhador só é possível
mediante a venda da força de trabalho (trabalho assalariado). Este poder do capital sobre o
trabalho visa atender a um objetivo específico do processo de produção capitalista, a
valorização. Para tanto, o capital busca manter a unidade entre processo de trabalho e seus
interesses específicos. Essa unidade não é garantida apenas pela extração da mais valia
absoluta. Não basta ao capital reunir em um mesmo espaço físico trabalhadores e meios de
produção por determinado número de horas. A subsunção do trabalho ao capital não se
materializa; mantém-se apenas formalmente, pois o trabalhador ainda detém o domínio da
base técnica da produção.
O processo de trabalho necessita estar subordinado ao capital de maneira real.
Elaboram-se, assim, formas específicas de organização do trabalho, cujo horizonte é evitar o
descompasso entre o processo de valorização e o processo de trabalho. A exploração do
trabalhador se dá, então, a partir de uma base material – a maquinaria – que permita a
expropriação do conhecimento sobre a totalidade do processo produtivo e sua capacidade de
planejar, organizar e controlar a produção e o processo de trabalho. O capital monopoliza o
conhecimento necessário à produção e refaz a articulação entre trabalhador e meios de
trabalho especializando as atividades e fragmentando o saber profissional.
É esta forma histórica de trabalho que Marx considerará desumanizadora, pois daí
decorre que
no momento em que a atividade humana, do homem como ser genérico, do gênero
humano em seu conjunto, se apresenta dividida e dominada pela espontaneidade,
pela naturalidade e pela casualidade, todo homem, subsumido pela divisão do
trabalho, aparece unilateral e incompleto. Essa divisão se torna real quando se
apresenta como divisão entre o trabalho manual e o trabalho mental, porque aí se dá
a possibilidade, ou melhor, a realidade de que a atividade espiritual e a atividade
material, o prazer e o trabalho, a produção e o consumo se apliquem a indivíduos
distintos. O problema é, pois, para Marx, de voltar a abolir a divisão do trabalho.
(MANACORDA, 2010, p. 64)

A citação acima enfatiza a idéia de que o incomodo para Marx está no fato de que as
relações sociais capitalistas conformam homens unilaterais, ou seja, homens que perderam a
possibilidade de se desenvolverem omnilateralmente, em suas múltiplas capacidades e
dimensões. “A divisão do trabalho condiciona a divisão da sociedade em classes e, com ela,
a divisão do próprio homem” (MANACORDA, op. cit., p.83). A divisão entre trabalho
manual e intelectual deforma o fundamento do trabalho humano, qual seja, a unitariedade
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entre planejar e executar tarefas, levando à “miséria absoluta e perda do próprio homem”
(MANACORDA, 2010, p. 84). E esta condição de miséria e desumanização não somente é
experimentada pelo trabalhador, como também pelo não-trabalhador, pois este, ao apropriarse do trabalho do outro, encontra-se também em estado de alienação. Ambos desenvolvem-se
unilateralmente, e perdem de vista a dimensão ontocriativa do trabalho.
A separação entre ciência e trabalho – embora, contraditoriamente, a primeira esteja no
bojo do processo de produção moderno – subjacente à organização do trabalho sob o modo de
produção capitalista leva a uma fragmentação, também, dos processos educacionais, onde se
verifica a cisão entre ensino e trabalho/realidade ou o vínculo pragmático e, portanto, também
desumanizador, entre estes.
Conforme destacam Braz e Netto (op. cit.), o trabalho não se realiza cumprindo
determinações genéticas, mas exige habilidades e conhecimentos que se transmitem em
processos de aprendizagem. Assim, a educação está ontologicamente ligada ao trabalho,
conforme explicitado no subitem anterior. A partir desta premissa, os espaços escolares
constituem-se sítios fundamentais de acesso ao conhecimento acumulado pelo homem em sua
luta pela reprodução da vida. A questão que se coloca, então, é a seguinte: como, diante de
uma realidade cindida, realizar a tarefa precípua da educação, que é manter a unidade daquilo
que as relações de produção separam, caminhando no sentido da ruptura com o lamentável
estado de coisas?
O trabalho, ao mesmo tempo em que dá ao homem a possibilidade de
desenvolvimento omnilateral, também promove cada vez mais a unilateralidade. Nesse
sentido, Manacorda entende que Marx faz a exigência de
reintegração de um princípio unitário do comportamento do homem. Exigência a
que não basta responder com a hipótese de uma teoria pedagógica e um sistema de
educação que reintegrem de imediato essas várias esferas divididas entre si; mas
que, de qualquer maneira, pressupõem uma práxis educativa que, ligando-se ao
desenvolvimento real da sociedade, realize a não separação dos homens em esferas
alheias, estranhas umas às outras e contrastantes, ou seja, uma práxis educativa que
se funde sobre um modo de ser que seja o mais possível associativo e coletivo no
seu interior e, ao mesmo tempo, unido à sociedade real que o circunda.
(MANACORDA, op. cit, p. 90)

O autor constata que os escritos do filósofo alemão revelam uma profunda
preocupação com a humanidade do operário que se mutila sob as condições de degradação
impostas pelo trabalho alienado. Nesse sentido, vê que, sob a perspectiva marxiana, a
finalidade última da educação deve ser caminhar em sentido oposto, promovendo o
desenvolvimento omnilateral, que Marx entende da seguinte forma:
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A onilateralidade é, portanto, a chegada histórica do homem a uma totalidade de
capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de
consumo e prazeres, em que se deve considerar sobretudo o gozo daqueles bens
espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em
conseqüência da divisão do trabalho. (MANACORDA, idem, p. 96)

Para isso, sugere a necessidade de uma escola que reintegre ciência e produção numa
concepção de ensino tecnológico capaz de levar a aquisição das bases científicas e
tecnológicas da produção moderna, bem como da capacidade de manejar as diversas técnicas
subjacentes às diversas profissões. Assim, indica a reunificação entre a dimensão intelectual e
a dimensão manual do trabalho, num movimento que represente o ser humano em sua
plenitude. Com isto, “Marx opõe a idéia da onilateralidade, do homem completo, que
trabalha não apenas com as mãos, mas também com o cérebro e que, consciente do processo
que desenvolve, domina-o e não é por ele dominado” (idem, p. 107). Propõe, aí, os
fundamentos da concepção politécnica de educação, que radicalmente opõe-se à concepção
burguesa de ensino profissional, onde há “uma tendência de reduzir o politecnismo, ou
melhor, o ensino tecnológico teórico e prático, a uma mera questão de disponibilidade, de
pluriprofissionalidade. (idem, p. 107).
Quanto às implicações pedagógicas que tudo isso comporta, podem expressar-se, em
síntese, na afirmação de que, para a reintegração da onilateralidade do homem, se
exige a reunificação das estruturas da ciência com as da produção. Não pode, de
fato, ter validade nem a extensão a todos da cultura tradicional no tipo de escola até
agora existente para as classes dominantes, nem a permanência da formação
subalterna, até agora concedida às classes produtivas, pela antiga aprendizagem
artesanal ou as novas formas de ensino unidas à indústria moderna. (idem, p. 100)

Marx entende a escola como espaço de formação para a reprodução da vida. Por isso,
indica a necessidade de integração entre ensino e trabalho fabril. Ao falar da educação das
crianças, remete à importância de introduzi-las logo cedo nas atividades manuais, sem,
contudo, descuidar-se do desenvolvimento das capacidades intelectuais. Dessa forma, para
ele, o “papel social da escola configura-se (...) como uma integração à fábrica” (idem, p.
115). Isto se dá porque o pensador alemão percebe no trabalho industrial a virtualidade de
lançar o homem no reino da liberdade à medida que amplia ao máximo as forças produtivas,
liberando tempo livre para a não permanência restrita às atividades imediatamente vinculadas
ao reino da necessidade. Além disso, percebe na fábrica a materialização do trabalho humano
no seu sentido mais rico, pois retrata a síntese entre ciência e técnica; trabalho intelectual e
manual, pois “a apropriação individual de uma totalidade de forças produtivas objetivamente
existentes significa, enfim, a absoluta exteriorização das faculdades criativas subjetivas do
homem, sem outro pressuposto que o precedente desenvolvimento histórico” (idem, p. 98).
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Marx tinha colocado em primeiro lugar o ensino intelectual, mas sem defini-lo
posteriormente. Que pode ser isso senão, exatamente, tudo aquilo que não é
imediatamente útil, instrumental, operativo, isto é, a abertura àquele mundo das
letras, das artes, da história, do pensamento que Marx, por seu lado, tão bem sabia
apreciar? Talvez a chave para bem entender esteja justamente aqui, no fato de que
une, com austero rigor, a estrutura da escola á necessidade social de reproduzir a
vida, de regular o intercâmbio orgânico com a natureza, em que a liberdade humana
se explicita apenas como regulamentação racional desse intercâmbio. Mas não nega
que isso permaneça sempre um reino da necessidade e que para além dele começa o
desenvolvimento das capacidades humanas, que é um fim em si mesmo, o
verdadeiro reino da liberdade. (Marx, 1964b, p. 933). Só que, para ele, a estrutura
escolar continua essencialmente destinada à aprendizagem do que é necessário ao
homem no “reino da necessidade”; o restante, o que o coloca no “reino da
liberdade”, muito longe de negá-lo, remete-o, antes de mais nada, à vida cotidiana,
ao intercâmbio espiritual com os adultos. Em resumo, estamos perante uma
determinada concepção da relação escola-sociedade, do lugar que a escola – local de
trabalho das crianças – pode ter nela. (idem, p. 115)

Esta citação demonstra que Marx não nega a educação para as necessidades do
espírito. Apenas não vê, dada as circunstâncias históricas da qual faz parte, a imperiosidade de
que isto se realize na instituição escolar. Evidentemente, o tempo demonstrou que é
necessário que a escola assuma a responsabilidade por introduzir as novas gerações nas
possibilidades mais refinadas de abstração humana, onde estão contempladas não só as
ciências e a tecnologia, mas também as artes e as demais manifestações culturais. Conforme
percebe Manacorda, “não seria concebível, hoje, uma escola que se limitasse ao ensino
entendido como instrumento, como aquisição de técnicas e renunciasse aos objetivos da
educação e da formação dos sentimos” (idem, p. 116).
Nesse sentido, a grande contribuição de Marx para a pedagogia marxista (não por ele
sistematizada, mas inspirada por suas ideias) é a identificação das possibilidades de
desenvolvimento omnilateral que o trabalho coloca; e a constatação do processo real de
desumanização engendrado pelo trabalho alienado (divisão do trabalho). À escola cabe, nesse
contexto, a responsabilidade por assumir esta problemática, aproximando a escola dos
problemas da vida concreta, onde busca dirimir a fragmentação do ser humano, fornecendo as
bases para a construção de uma sociedade de outro tipo.
As contribuições marxianas para a compreensão da sociedade capitalista e das
especificidades que a educação escolar assume em seu bojo, bem como o formato que esta
deve assumir para ou numa sociedade diversa, inspiraram pensadores mundo afora. Dentre
eles, convém destacar Antonio Gramsci, grande responsável por ampliar o pensamento de
Marx em vários aspectos, especialmente, no que se refere ao papel e escopo da escola. O
pensador italiano também se tornou responsável por fornecer subsídios para a construção de
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correntes pedagógicas preocupadas com a radical transformação da sociedade pelas mãos e
mente da classe trabalhadora. No Brasil, estas ideias assumem grande força a partir dos anos
de 1980, culminando na elaboração de um projeto de LDBEN inspirado em seus princípios,
mas que acabou não sendo incorporado integralmente ao texto final da Lei n. 9.394/96. O
Ensino Médio Integrado também demonstra inspiração nessas ideias, contudo, sem
representá-las com absoluta fidelidade.
Por esta razão, é conveniente expor aqui as contribuições gramscianas para a
educação, especialmente porque ele apresenta algumas diferenças substanciais em relação ao
filósofo alemão. Gramsci “repropõe a conexão marxiana (e leniniana) de ensino-trabalho,
mas (...) sem acolher integralmente a hipótese marxiana de um trabalho produtivo, industrial
e, portanto, remunerado, das crianças” (idem, P. 144), pois, mesmo assumindo a necessidade
de estabelecer vínculo entre ensino e trabalho, propõe ênfase à formação cultural 5 e a
educação não imediatamente interessada nos processos produtivos.
Com isto, faz-se necessário destacar que
assim como seria errado entender esse humanismo no sentido tradicional, também, e
até mais, seria errado assinalar, nesses elementos culturais, a sua separação de Marx
(um Marx praticista em confronto com um Gramsci humanista), esquecendo-se, em
suma, de que esses elementos estão bem presentes também em Marx, que, de
maneira não casual, fala em formação intelectual ou espiritual (geistig) e, como já
vimos, sabe bem apreciar toda a riqueza da vida espiritual do homem. (idem, 2010,
p. 145)

2.2.1 A perspectiva educacional gramsciana: os intelectuais e a escola unitária
É preciso, portanto, demonstrar preliminarmente que todos os homens são “filósofos”,
definindo os limites e as características desta “filosofia espontânea”, peculiar a “todo
o mundo”, isto é, da filosofia que está contida: 1) na própria linguagem, que é um
conjunto de noções e de conceitos determinados e não, simplesmente, de palavras
gramaticalmente vazia de conteúdo; 2) no senso comum e no bom senso; 3) na
religião popular e, conseqüentemente, em todo o sistema de crenças, superstições,
opiniões, modos de ver e de agir que se manifestam naquilo que geralmente se
conhece por “folclore”. (Gramsci, 2004a, p. 93)

No trecho acima, Gramsci traz a idéia de que “todos os homens são filósofos” na
medida em que participam de relações sociais específicas, mediadas pela linguagem, religião,
opiniões, etc., que conformam uma determinada concepção de mundo. Esta seria a “filosofia”
de cada indivíduo e grupo social, da qual os homens participam, desde o seu nascimento,
independentemente do nível de consciência objetiva que tenham sobre ela. Entretanto, o autor
faz uma distinção fundamental entre as concepções de mundo que surgem da experiência
5

Isto não quer dizer ênfase à formação cultural em detrimento da relação ensino-trabalho. Significa maior ênfase
à formação cultural do que aquela que aparece nos textos de Marx.
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acrítica dos homens com o mundo, chamadas por ele de senso comum e aquelas que, ao
contrário, o compreendem a partir de uma visão científica e sistemática. Esta última
representa, em seu pensamento, a superação da primeira.
O senso comum é marcado pela adesão imediata às formas de pensar e de agir que se
dão na experiência espontânea dos homens, o que acaba por conferir a elas um caráter que o
autor chama de desagregado e ocasional, isto é, tais formas não foram elaboradas, refletidas e
compreendidas no plano abstrato e racional. O senso comum implica na permanência de uma
visão de mundo que não consegue alcançar, por sua própria natureza, a compreensão da
realidade social. Gramsci conceitua “senso comum” da seguinte maneira:
O senso comum não é uma concepção única, idêntica no tempo e no espaço: é o
“folclore” da filosofia e, como folclore, apresenta-se em inumeráveis formas; seu
traço fundamental e mais característico é o de ser uma concepção (inclusive nos
cérebros individuais) desagregada, incoerente, inconseqüente, conforme a posição
social e cultural das multidões das quais ele é a filosofia. (idem, p. 114)

Partindo da premissa de que não há neutralidade nestas concepções de mundo, pois
cada uma delas conforma interesses de grupos sociais (classes sociais) em disputa, o
pensamento gramsciano afirma que o senso comum traz consigo um desdobramento político
fundamental: ao vincular-se de maneira acrítica a determinadas formas de pensar e agir, um
determinado grupo social assume uma postura submissa e heterônoma; deixa de participar
ativamente na produção da história, contribuindo, desta forma, para a manutenção da
hegemonia cultural, política e econômica da classe social dominante. Por isso, a filosofia ou
as concepções de mundo estão intimamente ligadas à política, pois “a escolha e a crítica de
uma concepção do mundo são, também elas, fatos políticos” (idem, p. 97).
Para o autor, todo o movimento histórico resulta da luta entre os grupos sociais
fundamentais pela conquista da hegemonia. Conquistá-la significa obter a unidade dos grupos
sociais com base numa determinada concepção de mundo. Dessa forma, para que as classes
subalternas possam elevar-se à condição de protagonistas responsáveis e dirigentes de sua
própria história, faz-se necessária a superação do senso comum em direção a uma concepção
de mundo refletida e orgânica, que corresponda aos seus interesses reais e que não seja,
portanto, uma imposição externa.
A hegemonia nada mais é do que a elaboração e difusão de uma concepção de mundo.
Ela supõe unidade entre teoria e prática, já que só se concretiza quando um determinado
grupo toma para si a direção da sociedade a partir de ações baseadas numa concepção teórica
orgânica, ou seja, “quando na história se elabora um grupo social homogêneo, elabora-se
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também, contra o senso comum, uma filosofia homogênea, isto é, coerente e sistemática.”
(idem, p. 114). Dessa forma, na busca pela superação das relações sociais de opressão, cabe à
classe trabalhadora a instauração de um movimento cultural/ideológico que atue no sentido da
conquista do consenso daqueles que dela fazem parte em torno de uma concepção de mundo
orgânica aos seus interesses historicamente conformados.
Segundo Gramsci, a concepção de hegemonia construída pelo proletariado deve seguir
um caminho diferente das formas e dos instrumentos de poder utilizados pela hegemonia
burguesa. Esta, para não alterar as relações de desigualdade social e de exploração econômica,
estabelece uma hegemonia que, ocultando as contradições estruturais e conciliando interesses
opostos, se apóia sobre um consenso manipulado e uma articulação forçada. A hegemonia das
classes trabalhadoras, ao contrário, se apóia em um conjunto de idéias interessadas em
explicitar todas as verdades. No processo de formação da nova hegemonia deve ser posto,
como base, a transparência, instaurando-se relações no sentido de chegar a transformações
econômicas e sociais fundamentais para a construção de uma verdadeira democracia.
Assim, a construção de uma compreensão orgânica e crítica do mundo é fundamental
para a transformação da realidade. Esta premissa indica a necessidade de se resgatar a unidade
entre teoria e prática, pois as relações sociais de opressão só podem ser superadas a partir de
ações que tenham por base esta unidade. Isto significa que esta mudança não é possível sem
que seus agentes tenham uma clara compreensão da realidade e sem que tenham elaborado no
plano abstrato-racional o sentido e as finalidades de sua ação concreta. A relação orgânica
entre teoria e prática conforma a “práxis”, ação mediada pela consciência crítica da realidade
social.
Mas quem são os sujeitos que tomam a frente deste movimento? Seja pela construção
de uma hegemonia proletária, ou pela manutenção da hegemonia burguesa, quem são seus
principais agentes segundo o pensamento de Gramsci? Nas palavras dele,
autoconsciência critica significa, histórica e politicamente, criação de uma elite de
intelectuais: uma massa-humana não se “distingue” e não se torna independente
“para si” sem organizar-se (em sentido lato); e não existe organização sem
intelectuais, isto é, sem organizadores e dirigentes, ou seja, sem que o aspecto
teórico da ligação teoria-prática se distinga concretamente em um estrato de pessoas
“especializadas” na elaboração conceitual e filosófica. (idem, p.104)

No trecho acima o autor destaca a necessidade de que uma classe social organize-se
sistematicamente caso tenha em seu horizonte tornar-se independente. Todavia, esta
organização não ocorre sem que alguns membros do grupo social em questão coloquem-se a
frente deste processo, dando-lhe, sobretudo, direção ideológica. A estes sujeitos Gramsci
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chamará de “intelectuais”, cujo papel é dar organicidade aos grupos sociais de que fazem
parte, elaborando e difundindo determinadas formas de pensar e agir que, por sua vez,
deverão orientar e dar forma a toda a massa popular.
Segundo Gramsci, as atividades intelectuais não devem ser analisadas somente em seu
conteúdo interno, ou seja, o intelectual não se define exatamente por exercer funções de
caráter abstrato. Antes, define-se pelo conjunto de relações sociais de que faz parte. O
trabalho manual, por exemplo, assume caráter alienador em um determinado conjunto de
relações sociais que assim o conforma. Em outra sociedade, as atividades que exigissem
menor participação do pensamento abstrato não necessariamente estariam vinculadas aos
processos de alienação. A atribuição “alienador” lhe é dada especificamente no bojo das
relações sociais de produção capitalista, que expropriam do trabalhador o conhecimento sobre
o processo de produção das mercadorias, alienando, desta forma, o produto de seu produtor.
Assim, o autor tratará da questão dos intelectuais da seguinte maneira:
Quais são os limites “máximos” da acepção de “intelectual”? É possível encontrar
um critério unitário para caracterizar igualmente todas as diversas e variadas
atividades intelectuais e para distingui-las, ao mesmo tempo e de modo essencial,
das atividades dos outros agrupamentos sociais? O erro metodológico mais
difundido, ao que me parece, é ter buscado este critério de distinção no que é
intrínseco às atividades intelectuais, em vez de buscá-lo no conjunto do sistema de
relações no qual estas atividades (e, portanto, os grupos que as personificam) se
encontram no conjunto geral das relações sociais. Na verdade, o operário ou
proletário, por exemplo, não se caracteriza especificamente pelo trabalho manual ou
instrumental, mas por este trabalho em determinadas condições e em determinadas
relações sociais [...]. (Gramsci, 2004b, p. 18)

Aos intelectuais cabe a função de organizar política, social e economicamente a
sociedade, permitindo, desta forma, a expansão da classe a que pertencem. Como parte deste
trabalho organizativo, está a elaboração e difusão de uma determinada visão de mundo capaz
de unificar e conquistar o consenso das massas populares em torno de interesses
determinados. A uma estrutura econômica determinada, corresponde uma superestrutura que
lhe permite a reprodução. Mediatizados por esta, os intelectuais atuam no sentido da
manutenção e reprodução da hegemonia.
Ao tratar da categoria dos intelectuais, Gramsci fará uma diferenciação entre duas
grandes formas de comprometimento social/político do intelectual: a tradicional e a orgânica.
A categoria dos intelectuais tradicionais corresponde àquela historicamente comprometida
com a tradição científica e com os grupos sociais que emergiram de uma estrutura econômica
anterior. Embora a antiga sociedade tenha se dissolvido, dando lugar à sociedade de base

58

industrial, estes intelectuais mantêm-se atuantes e fundamentais ao funcionamento da
sociedade, embora seu engajamento político tenha tomado outras formas.
Os grupos sociais que pretendem assumir a direção do Estado (entendido como Estado
ampliado na acepção gramsciana: sociedade civil e sociedade política) disputam a adesão dos
intelectuais tradicionais, cuja importância política está no fato de, justamente, representarem o
estatuto científico tradicional. Esta importância se dá pela capacidade que as sociedades
anteriores tiveram no desenvolvimento da organização escolar e nas atividades responsáveis
pela produção do conhecimento. Os estudos de caráter científico a respeito da natureza e da
sociedade, bem como o método que lhes é peculiar, são indispensáveis ao desenvolvimento
das sociedades atuais. Os intelectuais tradicionais são, portanto, aqueles que “naturalmente”
manejam e dispõem, respectivamente, do método e do conhecimento científicos.
A continuidade histórica que este grupo assume, sugere uma falsa neutralidade ou
independência deste em relação ao grupo social dominante, como afirma o autor: “dado que
estas várias categorias de intelectuais tradicionais sentem com ‘espírito de grupo’ sua
ininterrupta continuidade histórica e sua ‘qualificação’, eles põem a si mesmos como
autônomos e independentes do grupo social dominante.” (idem, p. 16).
Embora os intelectuais tradicionais tenham exercido no decorrer da história papéis
reacionários e/ou comprometidos com os interesses da classe social dominante, Gramsci
aponta que isto não implica, necessariamente, na impossibilidade de que possam servir a
interesses de outra natureza. Assim, a disputa política entre os grupos sociais fundamentais
pela cooptação destes intelectuais é que determinará a que interesses eles estarão a serviço. O
intelectual tradicional pode favorecer a conquista e a manutenção da hegemonia da classe
trabalhadora sem que perca seu caráter tradicional.
A outra forma de engajamento social que os intelectuais podem ter é aquela de tipo
orgânica. A estes o autor chamará de “intelectual orgânico”. Gramsci afirma que
todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo
da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais
camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria
função, não apenas no campo econômico, mas também no social e político: o
empresário capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientista da economia
política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito, etc. (idem, p. 15)
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Assim, os intelectuais orgânicos são aqueles que nascem no bojo de uma classe,
imediatamente articulados aos interesses desta. Sua função é permitir a expansão do grupo
social para o qual trabalha ao dar uma determinada direção ao plano político, econômico e
social.
Neste sentido, da mesma forma como os grupos sociais hegemônicos criam seus
próprios intelectuais, cabe aos grupos subalternos elaborar também um conjunto de sujeitos
capaz de tomar a frente de um movimento contra-hegemônico.
No item anterior deste texto, falava-se da necessidade da classe trabalhadora substituir
o senso comum por uma concepção de mundo capaz de se aproximar ao máximo do real. Isto
só é possível a partir de um empenho rigoroso e sistemático para ampliar ao máximo a
formação cultural das massas populares. Dessa forma, será possível extrair delas pessoas
capazes de assumir a função de seus intelectuais orgânicos, contribuindo efetivamente para a
unificação cultural destes grupos sociais e para a luta contra a dominação de uma classe sobre
outra. A conquista da hegemonia depende, portanto, dos intelectuais, pois são eles que
elaboram teoricamente a forma de que a ação deverá tomar.
Com isto, é necessário pensar sobre os espaços em que estes intelectuais são formados.
Segundo Gramsci, a escola é um dos principais lócus de formação dos intelectuais. Nesse
sentido, essas instituições assumem função social fundamental. Como espaços de contradição,
podem formar não só os dirigentes da classe dominante, como também os futuros intelectuais
dos grupos subalternos. Assim, o pensador italiano propõe um modelo escolar capaz de
educar os dirigentes (ou aqueles capazes de controlar quem dirige) da classe trabalhadora à
medida que coloca à disposição desta as mesmas condições de acesso ao saber socialmente
produzido de que os filhos da classe dominante dispõem para si, mas rompendo, dessa forma,
com as históricas condições de aviltamento em que os trabalhadores são “educados”, onde
lhes “sobram as migalhas escolares ou as escolas laterais técnicas ou profissionais”
(GRAMSCI, apud NOSELLA, 2010, p. 49). No entanto, apresenta uma proposta educacional
peculiar, calcada sobre perspectiva diversa daquela que orienta a escola tradicional.
Gramsci, ao analisar a dinâmica da sociedade industrial, destaca a crise configurada no
campo da educação a partir do advento do novo paradigma de organização econômicoprodutiva. Se antes as escolas tradicionais, cujo destino era transmitir todo o arcabouço
cultural produzido pela humanidade até então, eram socialmente necessárias a um
determinado momento histórico, o da sociedade tradicional, com o desenvolvimento industrial
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entram em crise, tornando-se abstratas, enciclopédicas e, assim, incapazes de atender
plenamente às necessidades da sociedade moderna. A nova ocasião histórica abre espaço para
o surgimento, ao lado da escola clássica, de uma série de escolas profissionalizantes voltadas
para as classes subalternas ou para o trabalho manual, e outra série para a formação de
intelectuais urbanos, escolas também profissionais, mas não manuais (engenharias). Verificase, aí, a absoluta cisão ou dualidade entre educação para o trabalho manual e educação para o
trabalho intelectual; e entre formação humanista e formação profissional. Está é, para
Gramsci, uma crise de “princípio educativo”, onde se faz necessário encontrar o caminho para
uma escola capaz de formar a classe trabalhadora para as demandas históricas impostas pela
sociedade industrial, sem cair no imediatismo e fragmentação do saber das escolas
profissionais, nem no enciclopedismo das escolas clássicas.
Diante desta desagregação escolar, Gramsci propõe como forma de solução para a
crise a “escola unitária”, por ele assim descrita:
Escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que tempere
equilibradamente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente
(técnica, industrialmente) com o desenvolvimento das capacidades de trabalhar
intelectualmente, Deste tipo de escola única, através de experiências repetidas de
orientação profissional, o aluno passará para uma das escolas especializadas ou para
o trabalho produtivo. (GRAMSCI, apud NOSELLA, 2010, p. 167)

A escola unitária pretende, então, romper com a dualidade citada, valorizando a
formação “desinteressada”, enquanto mecanismo de elevação cultural da classe trabalhadora,
ao mesmo tempo em que toma o trabalho industrial como princípio educativo – não de
maneira imediatamente interessada como as escolas profissionais – aproximando a escola das
necessidades concretas da classe trabalhadora. Propõe-se uma nova relação entre educação
para o trabalho intelectual e para o trabalho manual, onde seja construída uma escola de
cultura e de trabalho ao mesmo tempo, ou seja, da ciência tornada produtiva e da prática
tornada complexa.
Gramsci demonstra profunda preocupação com a formação intelectual dos
trabalhadores. Nesse sentido, rejeita qualquer forma de aligeiramento ou rebaixamento
educacional. Insiste que antes de ingressar na escola de saber “interessado” ou imediatamente
voltado para as atividades produtivas (universidade), as crianças e os adolescentes devem ter
concluído a escola unitária (escola elementar e média) de saber “desinteressado”. No entanto,
isto não significa que esta escola esteja, assim como a escola tradicional, desvinculada da
realidade concreta. Ao contrário, deve tomar o trabalho industrial como princípio educativo,
pois esta é a forma social atual e também a mais avançada alcançada pelo homem, dotando o
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currículo escolar de noções concretas e estabelecendo a necessária unidade entre escola e
vida. A escola deve refletir o momento histórico presente, colocando em questão todas as
potencialidades, problemas e contradições existentes. Só assim é possível formar uma classe
consciente de sua situação histórica e apta a promover os enfrentamentos necessários para a
transformação da realidade. Dessa forma, considera que “o homem deve educar-se científica e
culturalmente até os níveis mais complexos, sofisticados e modernos, partindo (e mantendo),
porém, uma forte e vital ligação com sua base popular e com seu senso comum” (NOSELLA,
2010, p. 117)
Vale destacar a crítica feita por Gramsci à escola tradicional e às escolas ativas, estas
últimas como frutos da tentativa de superar a crise engendrada pela nova sociabilidade e,
conseqüentemente, pela obsolescência das escolas clássicas. A escola tradicional é entendida
no pensamento gramsciano como desvinculada da vida produtiva e, portanto, de caráter
especulativo e/ou metafísico, além de classista. Gramsci, entretanto, não despreza o potencial
formativo da escola humanista, já que esta buscava desenvolver a capacidade de pensar e de
auto dirigir-se na vida.
Já as escolas ativas, ao contraporem-se ao caráter diretivo e conteudista das escolas
tradicionais, caem no espontaneísmo, desprezando aspectos fundamentais no processo
educacional (Gramsci chama atenção para o compromisso das gerações adultas em formar as
novas gerações). Para ele, o movimento pedagógico moderno da escola ativa compreendeu a
crise da escola tradicional, mas não soube oferecer alternativas válidas. A crítica à escola
ativa está diretamente relacionada à concepção de homem presente no pensamento
gramsciano. A escola ativa traz subjacente a idéia de que todo homem deve ser ajudado no
desenvolvimento daquilo que já possui latente, sem coerção, deixando operar as forças da
natureza; é o empirismo em oposição ao idealismo presente nas escolas tradicionais. Gramsci,
ao contrário, concebe o homem como formação histórica, fruto das relações sociais das quais
é sujeito, mas que também lhe são coercitivas, fazendo-se necessário que as gerações mais
velhas direcionem a formação das gerações mais jovens, já que o que se pretende é a
transformação das condições de vida de acordo com uma visão de mundo planejada segundo
as necessidades concretas da classe trabalhadora.
Assim, a escola proposta pelo pensamento gramsciano não pretende retomar o
intelectualismo da escola tradicional, nem cair no espontaneísmo da escola ativa. A escola
unitária valoriza o conhecimento produzido social e historicamente, considerando a sua posse
como condição para que o homem compreenda a si mesmo como sujeito e como parte das
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relações sociais, políticas e econômicas historicamente condicionadas. O horizonte é a
construção de uma sociedade democrática. Por conceber o conhecimento como fruto destas
relações, a escola unitária não corre o risco de tornar-se metafisicamente desinteressada como
a escola clássica ou imediatamente interessada como as escolas profissionalizantes. A escola
proposta é interessada de forma mediata ou desinteressada por não buscar o estreitamento
pragmático com o trabalho industrial, ou seja, não se desvincula das relações concretas das
quais faz parte, mas também não estabelece um vínculo linear entre o mundo produtivo e a
formação humana.
A escola unitária traz como princípio educativo o trabalho em sua forma moderna
porque Gramsci percebe na sociedade industrial a possibilidade concreta da construção da
liberdade universal, devido à sua capacidade de dilatar ao máximo as possibilidades de
satisfação das necessidades humanas, conforme análise empreendida também por Marx. São
as relações sociais de produção que restringem essas possibilidades à classe dominante, o que
conduz, mais uma vez, a luta pela conquista da hegemonia da classe trabalhadora.
O trabalho é princípio educativo para Gramsci, então, porque: a) é pelo trabalho que o
homem produz a própria existência6 e, a partir daí, a cultural e a ciência, conhecimentos estes
que deverão compor o trabalho pedagógico; b) a produção moderna, ao criar a possibilidade
de libertar o homem do reino da necessidade gerando tempo livre, tornar-se o espaço concreto
de construção da liberdade e autonomia universal do homem, desde que superadas as relações
de exploração; c) a escola tem no trabalho seu princípio educativo porque é a partir dele que a
escola se vincula à vida, já que materializa um momento histórico da produção da existência
humana. A escola deve perceber-se como parte desse momento histórico, e, para não se tornar
alienada, intelectualista ou metafísica, deve buscar nele o seu princípio educativo; d) o reino
da necessidade se integra organicamente ao reino da liberdade, pois, já que o homem não
pode deixar de produzir a própria existência, sua liberdade é produzida por ele mesmo e a
partir do trabalho; e) a fábrica moderna integra à produção material a ciência, ou seja, ao
associar produção e conhecimento científico, a sociedade industrial coloca a perspectiva da
superação da dualidade historicamente construída entre atividade intelectual e manual, ou
produção teórica e material.
Assim, a escola unitária tem o trabalho industrial como princípio educativo porque ele
traz em sua gênese – contraditoriamente à forma alienada que assume sob as relações de
6

Gramsci não discute a ontologia do trabalho, mas, ao ter a filosofia da práxis como referência, podemos
considerar este fundamento como um pressuposto de sua análise.
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exploração na sociedade capitalista – a unitariedade do conhecimento e da prática de trabalho,
nem intelectual, nem manual, mas ambas, já que, como afirma Gramsci, não existe trabalho
manual em que não exista atividade intelectual; são as relações sociais que lhe determinam o
caráter. A contradição a que nos referimos produz outra: sob a divisão social do trabalho, a
classe dominante e seus prepostos detêm o conhecimento acerca dos fundamentos do processo
produtivo, enquanto à classe trabalhadora este lhe é negado. Se primeiramente a situação
parece promissora, já que coloca a possibilidade do desenvolvimento omnilateral, do ponto de
vista do capital, ela se inverte ao promover o parcelamento contínuo das atividades
laborativas e a redução do ser humano a mero produtor de mercadorias.
Visto isso, é importante reforçar, em outras palavras, que ter o trabalho como princípio
educativo de maneira alguma legitima a profissionalização precoce. Esta seria uma maneira
equivocada de compreender a proposta gramsciana. O pensador deixa claro que se deve
estabelecer uma idade mínima para o início dos estudos imediatamente interessados, logo
após a conclusão do ensino secundário. Conforme afirma Nosella:
Gramsci rejeita qualquer profissionalização antes dos 16/18 anos de idade. (...)
Gramsci não aplica esse princípio educativo ao processo pedagógico de forma
mecânica, imediatista, reducionista e profissionalizante (como um treino). Resgata,
isso sim, o “ethos” e “logos” do trabalho industrial moderno que revigoram e
orientam o todo o processo educativo escolar. (idem, p. 118)

E completa: “o perfil do aluno moderno não pode ser o homem arcaico pré-industrial,
nem, porém, o mecânico e abstrato engenheiro moderno. Quem sabe, talvez, o Leonardo da
Vinci coletivo.” (idem, p. 120).
Nesse sentido, a profissionalização precoce (antes da conclusão da escola secundária,
ou ensino médio, nos termos atuais) implica sério risco de redução da possibilidade de
desenvolvimento omnilateral, pois é necessário que antes seja dada às crianças e aos
adolescentes a oportunidade de ampliar de maneira harmônica todas as capacidades humanas
construídas historicamente. Assim, o próprio pensador italiano explica em uma de suas cartas
escritas à mulher sobre a educação de seus filhos:
Creio que em cada um deles [cada um de seus filhos, ainda crianças] subsistem
todas as tendências, como em todas as crianças, seja em relação à prática, seja em
relação à teoria ou à fantasia, e que antes seria justo guiá-los, neste sentido, para um
equilíbrio harmônico de todas as faculdades intelectuais e práticas, as quais terão
como especializar-se no devido tempo, com base numa personalidade vigorosamente
formada em sentido global e integral. (GRAMSCI, apud MANACORDA, 2008, p.
117)

Há certas passagens nos escritos de Gramsci que Nosella e Manacorda fazem questão
de colocar em relevo, quais sejam, aquelas que tratam sobre o ensino do latim nas escolas
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clássicas. Esses escritos mostram nitidamente o apresso que Gramsci devota ao esforço da
escola clássica por transmitir a cultura acumulada pela humanidade. Sobre a língua morta, diz
que seu valor educativo está em promover a necessária adequação psicofísica ao penoso
hábito de estudar, a ampliação das capacidades cognitivas e o desenvolvimento da consciência
histórica. Sobre este último aspecto, diz que, no movimento de comparação da língua viva
(italiano, provavelmente) com a língua que lhe deu origem (latim), o jovem percebe o
movimento histórico presente nos avanços das criações humanas e, dessa forma, mergulha e
adquire uma “intuição histórica do mundo e da vida, que se converte em uma segunda
natureza, quase uma espontaneidade, porque não é inculcada pedantemente por uma
‘vontade’ extrinsecamente educativa” (GRAMSCI, apud, MANACORDA, idem, p. 264).
Dessa forma, a socialização da cultura humana pela escola tem valor não pela transmissão do
saber que se encerra em si mesmo, como na escola clássica, mas pela possibilidade de formar
o homem capaz de dar conta das demandas postas neste momento histórico para a classe
trabalhadora, à medida que o conduz à elevação máxima de suas capacidades intelectuais e a
uma visão de mundo que tenha como fundamento a sólida compreensão da realidade, em seus
aspectos naturais e histórico-sociais. E Gramsci ressalta:
Para o proletariado é necessária uma escola desinteressada. Uma escola que dê à
criança a possibilidade de se formar, de se tornar homem, de adquirir aqueles
critérios gerais necessários para o desenvolvimento do caráter. Uma escola
humanista, em suma, assim como a entendiam os antigos e mais próximos homens
do Renascimento. Uma escola que não hipoteque o futuro do garoto, nem obrigue
sua vontade, sua inteligência, sua consciência e informação a se mover na bitola de
um trem com estação marcada. Uma escola de liberdade e livre-iniciativa e não uma
escola de escravidão e de mecanicidade. Também os filhos dos proletários devem ter
diante de si todas as possibilidades, todos os campos livres para poder realizar sua
individualidade de forma melhor, e por isso no modo mais produtivo par eles e a
coletividade. A escola profissional não pode se tornar uma encubadeira de pequenos
monstros mesquinhamente instruídos para um ofício, sem ideias gerais, sem cultura
geral, sem alma, possuidores apenas de um olhar infalível e de uma mão firme.
(GRAMSCI, apud NOSELLA, op. cit., p. 50).

O preparo para as atividades práticas ou imediatamente vinculadas aos processos
produtivos é, certamente, fundamental. Negá-lo é também negar todo o argumento de Marx
que afirma: “tal como os indivíduos manifestam sua vida, assim são eles. O que eles são
coincide, portanto, com sua produção, tanto com o que produzem, como com o modo como
produzem. O que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua
produção.” (MARX, 1986, p. 27). Só que este preparo para as atividades produtivas deve
sempre considerar que “não nos podemos preparar para as modernas atividades
profissionais, as quais se tornaram complexas e com as quais a ciência se encontra tão
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intimamente entrelaçada, sem ter como base uma cultura geral formativa teórico-prática.”
(MANACORDA, op. cit., p. 178).
2.3. A concepção socialista de educação e os intelectuais brasileiros
O fim do regime autoritário instaurado pelo golpe militar de 1964 trouxe à tona o
debate sobre a reestruturação do sistema educacional brasileiro, acirrado mais ainda com a
promulgação da Constituição Federal de 1988 e a conseqüente necessidade de se exarar uma
nova LDB. Nesse contexto, a década de 1980 representa o marco em que toma fôlego no
Brasil a discussão sobre as ideias de Marx e Gramsci para a educação.
É nesse cenário que, sob orientação do professor Dermeval Saviani, forma-se o grupo
de intelectuais responsável por colocar na pauta de discussão da educação brasileira o
conceito de educação politécnica, grupo este que permanece até os dias de hoje extremamente
atuante. O debate iniciou-se no programa de doutorado em educação da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, onde o professor buscou “desenvolver uma crítica
consistente ao especialismo, ao autoritarismo e ao reprodutivismo em educação, assim como
ao marxismo vulgar” (RODRIGUES, 1998, p. 34). Gaudêncio Frigotto, Acácia Kuenzer,
Lucília Machado, entre outros, foram orientandos ou alunos de Saviani e consolidaram-se
como os principais intelectuais do tema.
Saviani vinculou-se fortemente à discussão iniciada logo após a promulgação da nova
Constituição Federal sobre aquilo que viria a ser a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) nº 9.394/96. Ao pesquisador coube elaborar um texto com base no debate
sobre a politecnia que foi apresentado pelo deputado Otávio Elísio como o primeiro
anteprojeto de LDB. O texto final da lei acabou incorporando apenas parte das ideias de
Saviani, sendo por ele mesmo adjetivado de “minimalista” e “compatível com o Estado
mínimo” (SAVIANI, 2006, p. 200).
Ao identificarmos Dermeval Saviani como o principal articulador da concepção de
educação politécnica, seria descuido considerar apenas seus textos que tratam diretamente da
politecnia e do ensino médio. O autor é responsável pela consolidação no país de uma
corrente pedagógica singular, intitulada Pedagogia Histórico-Crítica, onde se acha clara e
completa a apropriação feita por ele das ideias de Marx e Gramsci. No contexto dos anos de
1980, Saviani publica a obra “Escola e Democracia”, onde são feitas as primeiras formulações
acerca da Pedagogia Histórico-Crítica. Dessa forma, vale dizer que é necessário situar as
formulações deste autor sobre os vínculos entre ensino médio e técnico nesse contexto.
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Na década de 1990, José Rodrigues, sob orientação do professor Gaudêncio Frigotto,
defende sua dissertação de mestrado intitulada “A educação politécnica no Brasil”, cujo
objetivo é fornecer um panorama geral do debate brasileiro acerca da politecnia, tomando
como referência apenas a produção acadêmica do período entre 1984 e 1992. Seu texto
acabou sendo publicado pela editora da UFF, destacando-se como referência fundamental
para aqueles que desejam estudar o tema.
A sistematização de Rodrigues é bastante útil para o presente subitem à medida que
permite identificar os principais pensadores da temática no país, bem como estabelecer certa
ordem cronológica para o estudo de seus respectivos textos, inclusive acrescentando outros
mais atuais. O autor também colabora com uma profícua identificação de três eixos
norteadores da produção acadêmica sobre a politecnia, quais sejam, a dimensão infraestrutural, a utópica e a pedagógica.
Sobre a dimensão infra-estrutural, o autor sinaliza que a discussão sobre a educação
politécnica busca fundamento na compreensão das formas como se organizam os processos de
trabalho no modo de produção capitalista, onde se consolida, com maior ou menor
intensidade, a dualidade entre trabalho manual e intelectual. A discussão tomou fôlego no
contexto de reestruturação produtiva que começava a se consolidar no país, questão esta que
suscitou – e suscita – preponderante polêmica no âmbito acadêmico. De um lado,
pesquisadores que consideravam que as chamadas “novas tecnologias” necessitam de uma
pequena parcela de mão-de-obra altamente qualificada, enquanto a grande maioria de
trabalhadores era útil mesmo com nenhuma ou baixíssima qualificação; de outro, opunham-se
os defensores da ideia de que o trabalho na sua forma atual, ao incorporar cada vez mais
ciência e tecnologia à produção, leva ao aumento da qualificação do trabalhador.
Os pesquisadores da educação admitem que o processo de trabalho torna-se cada vez
mais mediado pela tecnologia, demandando, assim, um novo tipo de trabalhador. Nesse
sentido, ao invés de buscarem circunscrever as formas de trabalho que nascem da
reestruturação produtiva às caracterizações “negativo” ou “positivo”, optam por “identificar
estratégias de formação humana que apontem para uma reapropriação do domínio do
trabalho”, construindo, assim, “a liberdade no trabalho a partir das necessidades do
trabalho” (RODRIGUES, op. cit, p. 70). Nesse sentido, opondo-se às formas alienantes de
inserção no mundo produtivo, enfatizam a politecnia como caminho para a reunificação entre
concepção e execução.
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Quanto à dimensão utópica, a proposta de educação politécnica surge como um
horizonte a ser alcançado para a formação do trabalhador. Circunscrita a uma visão de mundo
afinada aos interesses desta classe social e, por isso, radicalmente oposta à proposta burguesa
de

escolarização,

constrói-se

historicamente

enraizada

nos

problemas

concretos,

estabelecendo, dessa forma, íntima relação entre concepção de formação humana e um projeto
de sociedade contra hegemônico ou socialista.
A dimensão pedagógica visa propor um conjunto de estratégias educativas para a
escola, onde os autores buscam debater propostas para a construção da escola politécnica.
Conforme constata Rodrigues (idem, p. 83),
a dimensão pedagógica é o estuário onde desaguam as análises agrupadas nas
dimensões infra-estrutural e utópica [...]. Assim, pode-se dizer que a dimensão
pedagógica busca revelar os caminhos pelos quais a concepção de educação
politécnica busca sua organicidade no interior da prática educacional escolar.

Apropriando-nos da proposta de Rodrigues como fio condutor, privilegiaremos a
dimensão pedagógica em nossa análise e exposição. Isto não significa dispensar as dimensões
infra-estrutural e utópica, pois entendemos, assim como o autor, que o debate sobre a
politecnia não só não se restringe à questão escolar, como faz severa crítica às proposições
escolacentristas que, desprezando a totalidade de relações sociais onde a escola se insere
como particularidade, propõem modelos a-históricos de instituição escolar. Ao contrário, a
educação politécnica estabelece profunda conexão entre a dimensão infra-estrutural e a
pedagógica, onde esta última demanda da primeira “seus fundamentos, os eixos que devem
estruturar os processos de organização e construção do saber escolar” (idem, p. 85).
Dessa forma, consideramos que a análise e a compreensão da infra-estrutura
fundamentam a proposta pedagógica da politecnia, dotando-a de formas e finalidades que se
comprometem com a transformação da realidade social. Nesse sentido, a dimensão
pedagógica constitui-se no núcleo fundamental da concepção de educação politécnica, pois,
ao pensar estratégias de formação humana e, consequentemente, formas de estruturação da
escola, possibilita a materialização da luta contra-hegemônica, onde esta se acha solidamente
fundamentada numa visão de mundo ciente das possibilidades e problemas concretos
colocados pela infra-estrutura.
Para isso, tomamos como inspiração algumas categorias para orientar o estudo e a
exposição das ideias pedagógicas dos educadores marxistas no Brasil. São categorias
normalmente utilizadas no campo da educação institucionalizada ou escolar para estruturar
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concepções e tendências pedagógicas, bem como planos de aula e projetos políticopedagógicos. São elas: objetivos, conteúdos curriculares e metodologia.
No entanto, como a concepção de educação politécnica e a pedagogia histórico-crítica
fornecem orientações de caráter mais geral, deixando a cargo dos educadores apropriarem-se
dessas orientações e, aí sim, com base nelas desenharem suas estratégias de trabalho em
âmbito micro (sala de aula e escola), preferiu-se renomear as referidas categorias. Dessa
forma, mantém-se o objetivo inicial: encontrar conceitos capazes de orientar a sistematização
da “dimensão pedagógica”, mas sem cair no jargão “escolacentrista”. Assim, formulamos
duas questões que permitem a consecução desse objetivo: para que ensinar? E o que e como
ensinar?
Para que Ensinar?
A proposta pedagógica da Educação Politécnica ou da Pedagogia Histórico-Crítica
define como sua finalidade maior a transformação radical da sociedade, cuja consecução só
será possível a partir do momento em que a classe trabalhadora estiver plenamente
instrumentalizada para a luta social. Nesse sentido, a este objetivo maior coadunam-se outros
mais específicos, como socializar o saber historicamente produzido pela humanidade – desde
que identificada sua relevância para o momento histórico presente – cuja apropriação levará a
formas elevadas de consciência e à compreensão sintética da realidade, portanto, à capacidade
de agir sobre o real de maneira crítica e consciente.
A escola assume, nesse contexto, função social mediadora. Cabe a ela socializar esses
conhecimentos, já que essa instituição admite nas sociedades modernas a responsabilidade
pelo trabalho educativo, conforme explica Saviani (2008), buscando articulá-los aos interesses
da classe trabalhadora.
Os pressupostos de objetivos dessa natureza são aqueles que consideram que a direção
da prática educativa escolar define-se na luta mais ampla das relações sociais de classe,
conforme pontua Frigotto (2006). Ou seja, a definição destas finalidades pedagógicas está
calcada na compreensão crítica da infra-estrutura, de acordo com a percepção de Rodrigues
(op. cit.).
Saviani incorpora também objetivos humanísticos à pedagogia histórico-crítica,
afirmando que “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto
dos homens” (op. cit., p. 13). Esta afirmação revela determinada concepção de homem,
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apreendendo-o como sujeito que se constrói nas relações sociais, nos termos daquilo já
explicitado no primeiro item deste capítulo. Nesse sentido, se o homem não nasce ser social,
mas sim elemento da natureza, cabe aqueles que já se humanizaram a responsabilidade por
efetivar o mesmo sobre as novas gerações.
E o que significa humanizar-se? Para Saviani, implica desenvolver um conjunto de
capacidades exclusivas, criadas pelo próprio homem no decorrer de sua relação histórica e
objetiva com o mundo, tais como sentir, pensar e avaliar. E “para saber pensar e sentir; para
saber querer, agir ou avaliar é preciso aprender, o que implica o trabalho educativo. (idem,
p. 7). Desta forma, o autor enfatiza que para torna-se homem é necessário adquirir uma série
de habilidades sociais de caráter abstrato, ou seja, aquelas que se produzem no intercâmbio
homem versus natureza, mas também no intercâmbio homem versus homem no âmbito do
trabalho imaterial ou improdutivo. E, nas sociedades modernas, cabe principalmente – não
exclusivamente – à escola desenvolver essas capacidades.
Gaudêncio Frigotto (2003) aponta como tarefa da educação politécnica ou da escola
unitária o desenvolvimento humano nas suas múltiplas dimensões. Considera a
democratização da escola básica, unitária e politécnica, espaço fundamental para o
desenvolvimento das capacidades humanas. Para esta proposição, assume como premissa que
a realidade técnico-produtiva engendrada pela reestruturação produtiva demanda “para
aquele conjunto de trabalhadores exigidos no processo produtivo bases de conhecimento
científico (unitárias)” (idem, p. 174). Nesse caso, trata-se de romper com “os mecanismos de
exclusão que deixam à margem das condições mínimas de vida, em nosso caso, mais da
metade da população, e ao mesmo tempo, congelam ou retardam o próprio progresso
técnico” (idem, p. 174). Sobre isto, Rodrigues (op. cit., p. 66) afirma que os autores da
educação politécnica “reconhecem que os modernos processo de trabalho demandam [...] um
novo tipo de trabalhador”, onde “mesmo sob a lógica da acumulação privada de riqueza,
vem sendo construída uma nova qualificação profissional que se alicerça na polivalência do
trabalhador”.
O debate colocado por Saviani no texto o Choque Teórico da Politecnia (2003) vai ao
encontro das proposições de Frigotto quando afirma que cabe à educação politécnica fornecer
o domínio sobre os fundamentos técnico-científicos da produção moderna, isto porque
dominando esses fundamentos, esses princípios, o trabalhador está em condições de
desenvolver as diferentes modalidades de trabalho, com a compreensão do seu
caráter, da sua essência. Não se trata de um trabalhador adestrado para executar com
perfeição determinada tarefa e que se encaixe no mercado de trabalho para
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desenvolver aquele tipo de habilidade. Diferentemente, trata-se de propiciar-lhe um
desenvolvimento multilateral, um desenvolvimento que abarca todos os ângulos da
prática produtiva na medida em que ele domina aqueles princípios que estão na base
da organização da produção moderna. (SAVIANI, 2003, p. 140)

Sobre este aspecto, Saviani tende a circunscrever estes objetivos ao trabalho
pedagógico que se faz no ensino médio, onde, para ele, já é possível “explicitar o modo como
o trabalho se desenvolve e está organizado na sociedade moderna” (idem, p. 136). No ensino
fundamental, o trabalho está presente de forma implícita, como princípio norteador da prática
escolar. Ao ensino médio cabe expor diretamente o movimento que engendra a conversão do
conhecimento em força produtiva, de potência espiritual à potência material, suas
determinações e seus fundamentos técnico-científicos e histórico-políticos.
Quanto a isto, Rodrigues enfatiza o peso que Saviani tem para a consolidação do
debate sobre a politecnia em torno do ensino médio, “sendo a forma pela qual o princípio
mais geral de união entre trabalho manual e intelectual busca sua organicidade na escola”
(op. cit, p. 94) e coloca como questão se realmente a educação politécnica está restrita a um
determinado nível de ensino. Já Frigotto não faz qualquer referência ao nível de ensino ao
qual a proposta estaria vinculada, buscando “orientações bastante gerais acerca de uma
concepção de escola que articule os interesses históricos da classe trabalhadora” (op. cit, p.
94)
É premissa da concepção de educação politécnica a ruptura com o caráter dual que
marca os sistemas de ensino, dualidade esta consubstanciada pela contradição entre trabalho
manual e trabalho intelectual. De um lado, a instrução profissional para os trabalhadores; de
outro, o ensino científico para as classes dominantes. Por isso, cabe à escola politécnica
promover a formação que leve o homem ao desenvolvimento omnilateral, numa perspectiva
que se oponha aos mecanismos de expropriação do conhecimento produzidos historicamente
pelo sistema capitalista.
Uma questão que se coloca sobre a educação politécnica é se ela demanda ou não a
profissionalização no ensino médio. Rodrigues entende que, nos termos colocados por
Saviani, a habilitação profissional não é demanda da politecnia, ocorrendo apenas enquanto
questões de ordem conjuntural a impuserem. À politecnia cabe, sim, garantir os
conhecimentos que fundamental as diversas áreas profissionais. Para Saviani, então, o
trabalho deve ser o princípio educativo que norteia o sistema de ensino, explicitando-se
paulatinamente do ensino fundamental ao ensino superior, onde neste último se estabelece o
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vínculo explícito entre educação e processos produtivos, com a efetiva preparação para o
exercício de atividades profissionais.
O que e como ensinar?
A realização das finalidades acima demarcadas impõe a proposição de diretrizes
pedagógicas capazes de viabilizar a materialização da escola unitária ou politécnica. Aliás,
qualquer concepção ou proposta de educação traz em seu bojo alguma reflexão a respeito de
quais devem ser os conteúdos de ensino, além dos critérios para sua definição, bem como
sobre a metodologia adequada para a condução do processo de ensino-aprendizagem. A
concepção de educação politécnica e a pedagogia histórico-crítica não poderiam ser
diferentes, mesmo que seus autores proponham diretrizes gerais para a organização e a
realização do ato educativo.
Como visto, uma das responsabilidades que cabe à escola é a socialização dos
conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade. Uma questão que se coloca
frente a este objetivo é sobre a natureza deste saber.
Saviani destaca que não se trata de quaisquer saberes. Segundo ele, à escola cabe a
responsabilidade pela socialização do conhecimento sistematizado, ou seja, aquele que se
produz através da busca, intencional e metodologicamente orientada, pela compreensão da
realidade natural e social. Trata-se, portanto, do conhecimento científico em oposição ao
conhecimento popular; do conhecimento elaborado em oposição ao espontâneo (SAVIANI,
2008). Isto porque, para o autor, a posse deste é mediação para o processo de humanização7,
bem como serve à efetiva instrumentalização da classe trabalhadora para a luta social,
conforme descrito anteriormente.
Ao mesmo tempo, é necessário que a educação escolar seja capaz de identificar, dentre
estes conhecimentos elaborados, aqueles que de fato são necessários à prática social da classe
trabalhadora. Nesse sentido, Saviani faz referência aos “conhecimentos clássicos”, isto é,
aqueles que se firmaram como fundamentais para o momento histórico atual, assumindo
caráter permanente à medida que resistem aos embates do tempo. Dessa forma, enfatiza

7

Sobre esta questão vale uma observação no seguinte sentido: Saviani não se refere a um processo de
humanização abstrato, onde se busca alcançar um ideal de homem pré-determinado metafisicamente. Quando ele
afirma que a posse do conhecimento científico é mediação para o processo de humanização, significa que o
homem produziu historicamente, na sua lida concreta, determinado ser social que tem no saber elaborado um de
seus fundamentos. Ou seja, na modernidade, o ser do homem funda-se, também, no saber científico. Ser capaz de
compreender o mundo cientificamente é, portanto, uma característica humana universal e, por isso, é direito de
todo homem desenvolver em si mesmo, individualmente, esta característica.
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Trata-se de distinguir entre o essencial e o acidental, o principal e o secundário, o
fundamental e o acessório. Aqui me parece de grande importância, em pedagogia, a
noção de “clássico”. O clássico não se confunde com o tradicional e também não se
opõe, necessariamente, ao moderno e muito menos ao atual. O clássico é aquilo que
se firmou como fundamental, como essencial. Pode, pois, constituir-se num critério
útil para a seleção dos conteúdos do trabalho pedagógico. (SAVIANI, 2008, p. 14)

Frigotto (2006, p. 177) aponta que, na perspectiva da escola unitária, é necessário
identificar “os eixos básicos de cada área de conhecimento que em sua unidade detenham a
virtualidade do diverso. O princípio da ciência é, neste sentido, por excelência unitário, isto
é, síntese do diverso e do múltiplo”.
Esta forma de conceber a relação da escola com a realidade social, ao contrário de
dilatar o currículo escolar na lógica da particularidade de cada problema que aparece
criando novas matérias sem base disciplinar orgânica, e portanto, uma forma
arbitrária, coloca o desafio de se identificar os “núcleos unitários” historicamente
necessários dos campos de conhecimento que tratam da societas rerum e societas
hominum e que, uma vez construídos e apropriados concretamente, permitem ao
aluno, ele mesmo, analisar e interpretar as infindáveis questões e problemas que a
realidade apresenta. A lógica de se buscar criar para cada novo problema uma nova
disciplina ou deter-se na particularidade de cada situação, de cada dialeto, é instaurar
um processo de dispersão e de indisciplina intelectual. (FRIGOTTO, 2003, p. 177)

Ecoa deste trecho um pressuposto fundamental presente na concepção de educação
politécnica, escola unitária ou pedagogia histórico-crítica: a indissociabilidade entre teoria e
prática, cujo fundamento está na radical oposição à dualidade entre concepção e execução ou
entre trabalho manual e trabalho intelectual. Um esquema silogístico permite dizer o seguinte:
se o trabalho é, ao mesmo tempo, atividade teórica e prática, intelectual e manual; e se o
trabalho deve ser princípio educativo, então a ação pedagógica deve ser, também, teórica e
prática. Nesse sentido, levar os alunos à compreensão de como a ciência se converte de
potência espiritual em potência material, é demonstrar o caráter concreto do conhecimento
teórico e o fundamento abstrato-intelectual do elemento material. Revela-se, dessa forma, o
vínculo com a realidade objetiva que ambas as dimensões mantêm.
A perspectiva da escola unitária, na prática da identificação e organização dos
conhecimentos (necessários e não arbitrários), tem inúmeras outras implicações.
Dentre estas, destaca-se a superação de polaridades: conhecimento geral e
específico, técnico e político, humanista e técnico, teórico e prático. Trata-se de
dimensões que, no plano real, desenvolvem-se dentro de uma mesma totalidade
concreta. (FRIGOTTO, 2003, p. 180)

Nesse sentido, o vínculo com o trabalho produtivo que o currículo escolar deve
manter, especialmente a secundária, situa-se na perspectiva da não dissociação entre realidade
concreta e conhecimento, onde este último revela comprometimento orgânico com as
necessidades ou demandas da primeira. Evidentemente, não sob um ponto de vista
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funcionalista, mas numa compreensão crítica das relações sociais capitalistas, com vistas a
sua superação.
Dessas proposições resultam algumas perguntas: para a concepção de educação aqui
tratada, como o trabalho escolar se realiza sem que se dissocie a teoria da prática?
Metodologicamente, como isto se faz? O que significa, no plano da prática pedagógica,
associar conhecimento científico e trabalho produtivo? Como o aluno chega à compreensão
das formas de organização do trabalho moderno e do modo como a ciência se converte em
força produtiva? O vínculo se estabelece de maneira mais imediata, com a criação de oficinas
no interior da escola, conforme propôs Pistrak no contexto da União Soviética? De outro
modo, o trabalho produtivo orienta de maneira mediata a construção curricular e
metodológica, conforme sugere Gramsci?
Dermeval Saviani demonstra grande preocupação com a questão pedagógica,
tornando-se fácil depreender de seus textos direcionamentos para a organização de uma escola
comprometida com as finalidades aqui elencadas. Ao falar sobre a “pedagogia históricocrítica”, faz apontamentos que permitem entender que o vínculo entre teoria e prática se dá à
medida que se toma a “prática social” como princípio e fim do processo de ensinoaprendizagem. Na tentativa de desenhar uma metodologia de ensino calcada neste
pressuposto, o autor propõe que, primeiramente, se proceda a problematização sobre a
realidade, onde se busca identificar os problemas posto pela prática social e os conhecimentos
necessários à sua compreensão e resolução. Em seguida, faz-se necessário que os alunos
apreendam estes conhecimentos, o que os leva da compreensão sincrética da realidade à
catarse, onde há a efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados em
elementos ativos de luta. Nesse processo Saviani dá especial ênfase à incorporação daqueles
conhecimentos clássicos fundamentais à compreensão da realidade, nos termos daquilo já
exposto anteriormente.
Não há, nestas proposições, qualquer sugestão de vínculo imediato com o processo de
trabalho. Além disso, pode parecer que o autor está se referindo à escola elementar, conforme
faz no texto “O choque teórico da politecnia” quando diz que neste nível de ensino o trabalho
deve aparecer apenas de modo implícito no processo pedagógico. No entanto, nas obras
“Escola e Democracia” e “Pedagogia Histórico-Crítica”, estas orientações não se
circunscrevem a nenhum nível de ensino. Ao contrário, o autor parece sugerir que devem ser
adotadas pelo sistema de ensino como um todo.
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Por outro lado, ao falar sobre a educação politécnica, cuja operacionalização se dá,
para ele, no ensino médio, propõe a criação de oficinas de trabalho, como recurso
metodológico para a compreensão do modo como o trabalho se organiza na sociedade,
aproximando-se, assim, das propostas de Pistrak, chegando mesmo a citá-lo (SAVIANI,
2003).
No entanto, embora seja uma proposta problemática, conforme enfatiza Rodrigues,
nem Saviani, nem sua fonte de inspiração, Pistrak, demonstram que isto seria o mesmo que
profissionalizar no ensino médio. O que os autores querem, em última instância, é a ruptura
com a dicotomia entre pensar em fazer, considerando que a unilateralidade do agir humano é
a expressão máxima da alienação. Vale questionar, porém, se essa é a estratégia metodológica
mais adequada para este fim.
Talvez o que se queira na escola sejam formas de demonstrar o quanto o conhecimento
que, aparentemente, mantém absoluta autonomia em relação ao real, fundamenta e espelha os
processos produtivos e as relações sociais concretas (vale lembrar sobre o conhecimento
enquanto teleologia secundária, cuja gênese está no trabalho). É necessário, ao estudar
eletricidade em física, por exemplo, não só conhecer o conceito de circuito elétrico e a
fórmula que permite calcular a corrente, como também perceber, na prática, como se monta
esse circuito, manipulando os instrumentos e materiais que levam o homem a reproduzir
artificialmente os fenômenos da natureza. Não obstante, todo esse conhecimento não basta se
o aluno não for capaz de identificar como a elétrica permitiu o salto tecnológico para a
eletrônica e para a microeletrônica.
Diferentemente de Saviani, Gaudêncio Frigotto faz apontamentos pedagógicos de
caráter mais geral, prevalecendo em seus textos a explicitação dos vínculos que se
estabelecem entre a educação escolar e as relações sociais de produção. Fala sobre o papel
político-social da escola no interior da luta de classes, podendo-se inferir daí algumas
proposições educacionais básicas.
A primeira delas diz respeito à necessidade de se estabelecer o vínculo entre ensino e
trabalho produtivo, conforme explicitado anteriormente. Assim, indica como direção para a
luta contra-hegemônica a escola politécnica, “cuja organização básica envolve o
desenvolvimento intelectual, físico, a formação científica e tecnológica e a indissociabilidade
do ensino junto ao trabalho produtivo” (FRIGOTTO, 2006, p. 189). No entanto, não é
possível saber se o autor fala da união entre ensino e trabalho nos termos da escola unitária de
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Gramsci (mesmo que nesta obra, A Produtividade da Escola Improdutiva, o autor faça
referência constante ao pensador italiano), ou nos termos da escola do trabalho de Pistrak.
Há uma diferença significativa entre o pensador italiano e o pedagogo russo. Para o
primeiro o vínculo entre educação escolar e trabalho produtivo ocorre de maneira indireta, ou
seja, o trabalho é o princípio que deve nortear a prática pedagógica, mas sem que se reproduza
no interior da escola o trabalho da fábrica. Já para Pistrak o vínculo se dá de maneira mais
imediata, pois afirma como fundamental a criação de oficinas no espaço escolar, de maneira
que os estudantes possam estabelecer contato com as atividades práticas, bem como
apropriarem-se das tecnologias modernas.
Em síntese, vê-se que Dermeval Saviani, ao tratar da educação básica como um todo,
ou seja, sem prender-se a nenhuma etapa de ensino, propõe como fundamental a apropriação
dos conhecimentos “clássicos”: aqueles que se consolidaram na história como indispensáveis
à construção do momento atual, determinando as formas mais modernas pelas quais os
homens se relacionam com a natureza e com os outros homens. Nesse sentido, percebe que
apreender esses conhecimentos é condição sine qua non para que a classe trabalhadora possa
compreender o mundo para além de suas aparências imediatas. Não obstante, ao falar sobre o
ensino médio, última etapa da educação básica, afirma a necessidade de que se torne explícita
a relação que a ciência mantém com os processos produtivos. Trata-se, ainda, de transmitir
tais conhecimentos clássicos, todavia, sob outra ótica. Claramente com base em Pistrak,
sugere a implantação de oficinas de trabalho no interior da escola, cujo objetivo é permitir que
os alunos obtenham não só domínio teórico, mas também domínio prático sobre o modo como
o saber se articula com o processo produtivo. No entanto, isto não é o mesmo que reproduzir
na escola a especialização que ocorre no processo produtivo. O horizonte, para ele, é propiciar
aos alunos o “domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas na produção, e não o
mero adestramento em técnicas produtivas. Não a formação de técnicos especializados, mas
de politécnicos” (SAVIANI, 2006, p. 30).
Gaudêncio Frigotto, por sua vez, faz orientações de caráter mais geral, conforme dito
anteriormente, dando maior ênfase às questões estruturais que determinam o modo de ser da
educação. Apesar disto, é possível depreender dos textos de sua autoria aqui analisados que
ele concorda com a importância da apreensão dos fundamentos técnico-científicos da
produção moderna, mas não faz qualquer menção a operacionalização deste princípio.

76

A apropriação feita das ideias educacionais de Marx e Gramsci pelos intelectuais
brasileiros implica a releitura destas à luz das especificidades que marcam a tessitura
econômico-social do país. Face à hegemonia dos interesses dos setores privatistas da sociedade
sobre as decisões tomadas sobre a educação da classe trabalhadora, esses educadores buscam
traçar um conjunto de coordenadas que possa viabilizar a construção de um projeto
educacional efetivamente comprometido com os interesses dessa classe. Nesse sentido, enseja
sentido ético-político fundamental, tal qual aquele colocado por Marx e Gramsci:
instrumentalizar a classe trabalhadora para a luta pela emancipação. O objetivo último de suas
proposições, portanto, é a superação da sociedade de classes.
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3 A CONCEPÇÃO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO SUBJACENTE À
REVOGAÇÃO DO DECRETO N. 2.208/97 PELO DE N. 5.154/04

O movimento de revogação do Decreto n. 2.208/97 pelo de n. 5.154/04 se insere no
movimento mais amplo de luta e debate dos educadores brasileiros em torno de ideias e
projetos societários de caráter progressista, ou seja, aqueles que buscam colocar a educação
do trabalhador na contramão daquilo que historicamente vem sendo oferecido para essa classe
social. Não obstante, insere-se também no movimento de grupos conservadores direta ou
indiretamente ligados à classe dominante nacional, interessados na manutenção da
precariedade educacional e na histórica sujeição da educação pública aos interesses mercantis.
Sobre isto, vale lembrar aqui o que colocamos no primeiro capítulo desse trabalho: a educação
é alvo de disputa de interesses e projetos societários diversos.
Conforme enunciado anteriormente, após a ditadura civil-militar, inúmeras propostas,
subsidiadas por proposições e conceitos do campo marxiano, foram colocadas na pauta de
discussão da política pública educacional. Passando pela construção da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN), até a revogação do Decreto n. 2.208/97, essas ideias
estiveram em debate, embora tenham sido pouco incorporadas ao cenário da educação pública
brasileira. Nesse sentido, parte das forças sociais implicadas no processo de construção do
Decreto n. 5.154/04, bem como de alguns documentos oficiais que o sucederam interessados
em orientar a construção do Ensino Médio Integrado na rede de escolas técnicas federais, tem
origem nesse contexto de luta dos anos de 1980, tendo visto na eleição presidencial de um
candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) mais um espaço de disputa.
O que o Decreto do governo Lula fez foi permitir, conforme assinalado anteriormente,
que a integração entre ensino médio e técnico pudesse voltar a acontecer. Validou, então, as
formas de articulação propostas pelo decreto anterior, acrescentando a forma integrada. Este
era um pleito de grande parte dos educadores brasileiros ligados ao ensino médio-técnico,
especialmente aqueles vinculados às escolas técnicas federais, pois a separação imposta pelo
governo FHC havia causado grande transtorno administrativo e pedagógico.
O que é, afinal, o Ensino Médio Integrado? Sobre quais premissas está fundada a ideia
de integração entre ensino médio e técnico que pautou o novo decreto? Parte-se do
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pressuposto que a partir desse acontecimento, alguns programas educacionais8, bem como
documentos do MEC publicados com o intuito de subsidiar a prática pedagógica das escolas,
têm enunciado a ideia de currículo integrado, tendo esta se tornado objetivo e discurso
corrente nas escolas técnicas federais. No entanto, isto não significa que a concepção tenha
sido de fato apropriada ou hegemonizada. Em verdade, parece ter caído no senso comum, mas
isto já é significativo o suficiente para demandar estudos que busquem compreendê-la. É
absolutamente necessário que os profissionais não só dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFET), mas também de quaisquer escolas de educação básica e/ou
profissional, questionem as propostas que caem sobre suas mesas, problematizando-as frente
às reais necessidades da população que atendem.
Nesse sentido, o objetivo do presente capítulo é expor e problematizar a concepção de
Ensino Médio Integrado que esteve na base da revogação do Decreto n. 2.208/97. Para tanto,
explicita-se a posição conceitual assumida pelo MEC frente à integração entre formação geral
e formação profissional de nível médio. Isto é feito a partir da apresentação e discussão de
textos oficiais do ministério e de alguns textos acadêmicos de autoria daqueles intelectuais
que estiveram diretamente vinculados à disputa que se deu em torno do Decreto n. 5.154/04.
Trata-se de um estudo inicial que poderá resultar em novas pesquisas preocupadas em
identificar como a proposta de Ensino Médio Integrado aparece nas políticas e programas
governamentais dos últimos anos, bem como inspirar questionamentos mais profundos acerca
da própria concepção.
3.1. A concepção de Ensino Médio Integrado que fundamentou a revogação do Decreto
n. 2.208/97
O governo Lula assumiu o compromisso de redesenhar a política pública de ensino
médio e educação profissional, embora isto tenha se dado apenas na superfície. A primeira
questão colocada em pauta foi a da revogação do Decreto 2.208/97. Para isso, promoveu uma
série de diálogos com setores da sociedade civil e da sociedade política. Os professores
Gaudêncio Frigotto e Maria Ciavatta, com longa trajetória de pesquisa na área de trabalho e
educação, bem como de luta política sobre as questões pertinentes à formação do trabalhador,
prestaram assessoria ao processo de revogação do referido decreto, e também à construção da
política pública de ensino médio e educação profissional. Neste momento, compunham o

8

Ensino Médio Inovador e Brasil Profissionalizado são exemplos de Programas do Governo Federal que
enunciam a ideia de integração entre o ensino médio e a educação profissional.
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quadro gestor da SEMTEC9 Antonio Ibañez Ruiz, como Secretário; Ivone Moreira, como
Diretora de Educação Profissional; e Marise Ramos, como Diretora de Ensino Médio. Esta
última, assim como os referidos intelectuais, estava entre os estudiosos da área que, no Brasil,
denominou-se “Trabalho e Educação”, organizada como um GT na ANPEd.
O passo inicial dado pela SEMTEC foi organizar dois seminários com o intuito de
discutir a política de ensino médio e educação profissional. O primeiro, realizado em maio de
2003, teve como título “Ensino Médio: construção política” e dele participaram
representantes dos sistemas estaduais de educação e do sistema federal, bem como
intelectuais da área. O segundo, chamado “Educação Profissional: concepções, experiências,
problemas e propostas”, realizou-se em junho do mesmo ano e contou com a participação de
entidades públicas e privadas de educação profissional e, também, de intelectuais da área
(BRASIL/MEC, 2003).
Ambos os seminários resultaram em publicações preocupadas em expor as ideias
discutidas. O primeiro desses textos que tomamos como objeto de análise foi o livro
publicado pelo MEC no ano de 2004, sob o título “Ensino Médio: Ciência, Cultura e
Trabalho” (BRASIL/MEC, 2004a). De acordo com a apresentação inicial feita pelo Secretário
de Educação Média e Tecnológica da época, o objetivo da publicação é apresentar à sociedade
o debate realizado no seminário anteriormente citado e sinalizar as diretrizes que a construção
da política pública de ensino médio deveria tomar no governo do PT. O trabalho traz uma
coletânea de textos de professores/pesquisadores da área de educação, que, em síntese,
apresentam um conjunto de propostas ao novo governo.
O livro sintetiza diferentes paradigmas epistemológicos, como não poderia ser
diferente, visto que seu objetivo fundamental é socializar o debate que se deu entre
representantes de diferentes áreas da educação. No entanto, considerando que o fio condutor
de nossa exposição é problematizar a concepção de Ensino Médio Integrado que esteve na
base da revogação do Decreto 2.208/97, dois textos nos saltam aos olhos por enunciar os
princípios balizadores dessa idéia.
O texto de autoria de Gaudêncio Frigotto traz um conjunto de sinalizações a respeito
da construção do ensino médio, entre elas, as principais são: a) a política pública de ensino
9

Secretaria de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação. No ano de 2004, logo após a
promulgação do Decreto 5.154/04, essa secretaria deixou de existir, dando lugar à Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica. O Ensino Médio passou à responsabilidade da Secretaria de Educação Básica. Essa
separação é bastante questionada por Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), pois vai de encontro à proposta de
integração que esteve na base da revogação do Decreto 2.208/97.
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médio deve estar articulada a um projeto maior de “desenvolvimento nacional e popular”
(idem, p. 55); b) o ensino médio deve consolidar-se como última etapa da educação básica,
com identidade própria construída a partir da articulação entre ciência, cultura e trabalho,
desfazendo-se o vínculo pragmático entre essa etapa de ensino e o mercado de trabalho. No
horizonte, Frigotto coloca a concretização de mudanças na direção de um “sistema educativo
que supere o dualismo estrutural e a fragmentação e que universalize o direito à educação
básica de nível médio” (idem, p.69).
Sobre o primeiro ponto, o autor considera que um projeto de “desenvolvimento
nacional e popular” postula reformas estruturais de base, a constituição de forte mercado
interno, relação soberana e autônoma no plano internacional, e a constituição de uma
democracia efetiva com ampla participação popular. É nesse contexto que Frigotto vislumbra
a consolidação de um projeto de ensino médio público efetivamente democrático e de
qualidade superior.
Quanto ao segundo aspecto, o autor enfatiza que a articulação entre ciência, cultura e
trabalho é o caminho a percorrer para a universalização de uma educação básica sólida, onde
democratizar o acesso aos conhecimentos básicos que fundamentam os diferentes campos
científicos é facultar aos jovens e adultos a capacidade de analisar e compreender os
fenômenos da natureza e, também, o mundo dos homens, onde são produzidas as relações
sociais, a cultura, a política e a arte. Destaca, nesse sentido, que o ensino médio mantém
absoluta vinculação com a vida e o mundo do trabalho, este não como alienação, mas como
produção da vida humana, onde ciência e tecnologia assumem, também, valor de uso. Vê-se
que o educador resgata a concepção marxiana de trabalho e a vinculação ontológica entre este
e a ciência, à medida que o trabalho a converte em força produtiva, bem como entre estes e os
processos educativos, nos termos daquilo explicitado por nós no segundo capítulo.
Frigotto faz outro apontamento fundamental: a necessidade de reflexão crítica sobre a
concepção de conhecimento que guiará a construção do currículo do ensino médio e a escolha
do material didático ou pedagógico. Chama atenção para as perspectivas pós-modernistas que
apregoam o relativismo e o multiculturalismo como ferramentas para a construção de
conhecimento e, no campo específico da educação, para a construção do currículo,
sinalizando que o risco é cair num particularismo que negue ao sujeito a capacidade de
relacionar parte e totalidade. Aponta que essas perspectivas podem constituir “um convite à
balização do conhecimento e ao apelo ao senso comum e ao experimentalismo” (idem, p. 61).
Segundo o autor, é necessário “que um conjunto de conceitos ou categorias básicas possa ser
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reconstruído ou produzido a partir da diversidade, tanto regional como social e cultural”
(idem, p. 60).
O segundo texto, de autoria de Marise Ramos, da mesma forma como Gaudêncio
Frigotto, busca explicitar os fundamentos ético-políticos e pedagógicos que devem nortear a
construção da política de ensino médio. No entanto, traz uma especificidade em relação ao
primeiro: tratar diretamente da integração entre formação geral e específica; entre ensino
médio e ensino técnico. Tomando como necessidade a construção de “um projeto de ensino
médio que supere a dualidade entre formação específica e formação geral e que desloque o
foco de seus objetivos do mercado de trabalho para a pessoa humana” (idem, p. 40), o texto
propõe a defesa de um ensino médio unitário que se fundamente no “trabalho como princípio
educativo”, nos termos daquilo que propõe Saviani (1989). Para ela, isto significa considerar
que o trabalho tem uma dimensão ontológica, enquanto produtor da existência humana em
qualquer modo de produção, e uma dimensão histórica, à medida que, considerando a
formação social existente em determinado momento, impõem-se exigências de formação para
o trabalho que permitam ao indivíduo inserir-se no mundo produtivo. Levar em conta essas
duas dimensões é o que, para autora, justifica a preparação para o exercício de profissões
técnicas no ensino médio.
O segundo seminário resulta na publicação Proposta em Discussão: Políticas Públicas
para A Educação Profissional e Tecnológica (BRASIL/MEC, 2004b). Conforme
apresentação feita pela SETEC/MEC, o texto objetiva resgatar as concepções e princípios
gerais que deverão nortear a educação profissional e tecnológica com o intuito maior de
fundamentar o compromisso do governo com a redução das desigualdades sociais, o
desenvolvimento socioeconômico e a vinculação entre educação básica e educação
profissional sob a premissa de uma escola pública de qualidade. Dessa forma, afirma que é
necessário romper com a polarização entre a crença na escola libertadora e promotora da
mudança social e a crença na escola como uma máquina de reproduzir as desigualdades
sociais. Para isso, compreende que uma proposta democrática de política pública de educação
é aquela que “passa menos pela imposição de um plano único e central e mais pela
consolidação de um quadro regulador onde possam integrar-se, exprimir-se e concorrer os
múltiplos projetos sociais que atravessam a sociedade” (idem, p. 5).
O texto deixa clara a forma como o governo entende a educação profissional e
tecnológica enquanto política pública. Enfatiza-se que o Estado não é o único responsável
pela execução da educação profissional e tecnológica, pois há outros atores sociais com
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interesse específicos na formação para o trabalho, entre eles, o próprio trabalhador, sindicatos,
empresários e a iniciativa privada em matéria educacional (escolas diversas). Fica claro,
então, que o governo opta por legitimar a parceria entre o setor público e o privado.
O processo de discussão com a sociedade civil e política não se encerrou nesses
seminários. No mesmo ano, 2003, a SEMTEC promoveu e participou de diversos encontros
cujo objetivo foi discutir o conteúdo daquilo que viria a ser o Decreto 5.154/04. Dessas
discussões participaram o sistema federal e os diversos sistemas estaduais de educação,
instituições de ensino, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
(ANPEd), educadores e pesquisadores da área, entidades de classe, órgãos do governo, o
Sistema S e representantes da sociedade política.
Desses debates resultou a versão final da minuta do referido decreto. O documento
apresentado pelo Ministério da Educação traz em sua “Exposição de Motivos” (mimeo)10 uma
série de justificativas para a revogação do Decreto 2.208/97. O primeiro deles refere-se à
carência de respaldo legal deste último, já que restringiu a articulação entre ensino médio e
técnico prevista pela LDB às formas concomitante e sequencial. Nesse sentido, aponta para a
necessidade de se revogar com urgência o ato ilegítimo posto pelo governo FHC e, ainda,
exarar novo decreto capaz de regulamentar os artigos 35, 36, 39, 40 e 41 da mesma lei.
Embora instrumento de regulação semelhante ao anterior quanto ao seu caráter impositivo, o
novo decreto teria maior legitimidade por ter como objetivo fundamental regulamentar aquilo
que havia sido democraticamente – pelo menos nos termos da democracia formal – construído
pela sociedade civil e pelos seus órgãos representativos no interior do aparelho de Estado, a
LDB e, ainda, por tratar-se de ato previamente discutido e acordado com a sociedade.
Segundo argumentos colocados pela minuta, a revogação de um decreto por outro se fazia
necessária dada a urgência de se restabelecer a articulação entre ensino médio e educação
profissional. Não obstante, o texto ressalta a necessidade de que o MEC assuma a
responsabilidade pela coordenação da política nacional de educação, dando encaminhamentos
para que esta última possa ser construída coletivamente e em caráter permanente.
A minuta já enuncia as três formas de articulação entre ensino médio e técnico que
mais tarde será incorporada ao texto final do decreto: integrada, concomitante e subsequente.
Sobre a primeira forma, prevê a ampliação da carga horária total do ensino médio de maneira
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que se possa incorporar a ele a preparação para o exercício de profissões técnicas ao mesmo
tempo em que a formação geral também seria contemplada.
Findo o processo de construção da minuta, a SEMTEC lança um documento, de
autoria de Gaudêncio Frigotto e Maria Ciavatta, cujo objetivo foi expor à sociedade as
propostas apresentadas no decorrer do debate pelos representantes da sociedade civil e
política. O texto intitulado “Documento à Sociedade”11 expunha três posicionamentos
divergentes entre si acerca da revogação do Decreto n. 2.208/97: o primeiro deles concordava
com a revogação deste, mas opunha-se à exaração de um novo decreto. Os argumentos que
sustentavam esta posição eram dois: primeiro, a LDB já daria conta do que estava sendo
proposto no novo decreto, e, segundo, utilizar-se novamente do mesmo método impositivo do
governo anterior significava dar continuidade a ações de caráter antidemocrático. A segunda
posição expressava o desejo de que o Decreto n. 2.208/97 não fosse revogado. E a terceira
delas, que, conforme afirma o documento em questão, constava de maior adesão, desejava a
promulgação de um novo decreto que pudesse restabelecer imediatamente o vínculo entre
ensino médio e técnico. Nesse sentido, percebe-se que o documento se esforça por esclarecer
que a minuta representava o desejo da maioria.
O “Documento à Sociedade” apresenta pequenas sínteses dos textos encaminhados à
SEMTEC pelos sujeitos envolvidos no debate. Dessa maneira, torna-se mais fácil apreender o
porquê dos posicionamentos acima referidos, bem como nos permite colocar em destaque
determinadas posições extremamente conservadoras e oportunistas, como a do Sistema S,
bem como algumas críticas e questionamentos não só ao então iminente novo ato do poder
executivo, mas à própria proposta de integração entre formação geral e específica.
Primeiramente, destaca-se a posição da pesquisadora Acácia Kuenzer de absoluta
oposição à proposta de um novo decreto. A mesma considera que se trata de uma
“acomodação conservadora”, à medida que promove a conciliação de interesses
absolutamente opostos. Para a autora, o projeto representa a continuidade da política do
governo anterior, pois incorpora partes da LDBEN, da Res. 03/98 – CNE e do Decreto
2.208/97. Para ela, a motivação por um novo decreto poderia estar no desejo de manutenção
do “verdadeiro balcão de negócios” em que se transformaram as instituições públicas e
privadas da educação profissional. Afirma que a revogação do decreto de FHC seria suficiente
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para dar novos encaminhamentos à política de educação profissional e média, desde que
fossem criados programas e políticas, o que, segundo ela, um novo decreto não asseguraria12.
Outro ponto importante refere-se às diversas menções às questões políticopedagógicas que envolvem a organização do ensino médio integrado ao técnico. A minuta do
decreto, bem como a “Exposição de Motivos” que a ele segue anexa, não menciona em
nenhum momento o formato pedagógico que deve assumir a integração. Isto leva o
SINDECEFT-MG a entender que se trata de uma proposta de integração nos moldes da mera
articulação, onde o nível de ensino e a modalidade de educação profissional permanecem
estanques. O sindicato ressalta a necessidade de construção de um projeto político-pedagógico
que organize efetivamente a integração curricular.
Ainda sobre a mesma questão, um grupo de professores da Escola Agrotécnica de
Sombrio/SC faz questionamentos que sugerem menos otimismo em relação à integração.
Perguntam se esta se refere à união do ensino propedêutico com o profissional num único
currículo nos moldes daquilo que já ocorria segundo os moldes postos pela Lei n. 5.692/71.
Esses questionamentos demonstram a ansiedade colocada pela nova conjuntura
política para aqueles que lidam cotidianamente com o bônus e o ônus das decisões políticas
tomadas em âmbito governamental. Evidentemente, a minuta daquilo que viria a ser o Decreto
n. 5.154/04 não poderia contemplar todas essas questões. Apenas apontou algumas
possibilidades que poderiam nortear a construção de projetos político-pedagógicos. Além
disso, não se pode perder de vista a autonomia necessária que cada instituição de ensino deve
preservar para dar forma concreta às indicações conceituais de determinada política. No
entanto, são interrogações de absoluta relevância, já que a dimensão pedagógica de qualquer
proposta educacional é aquela que permite a materialização de seus objetivos ético-políticos.
O pedagogo russo Pistrak (2011), ao pensar a educação do trabalhador sob os princípios
marxistas, coloca no centro de sua elaboração teórica o problema da escolha e da organização
dos conteúdos de ensino, bem como de sua respectiva abordagem didática, ou seja, a questão
pedagógica é essencial a qualquer proposta educacional que pretenda materializar-se.
Em 2005, Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta e Marise Ramos, organizaram o livro
intitulado “Ensino Médio Integrado: concepções e contradições” (2005). Esta é uma
publicação da Editora Cortez, ou seja, não é documento oficial do MEC, mas, ainda assim,
12
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dada a relação de seus autores com o governo, é de fundamental importância para esta
exposição, considerando que expressa a concepção de Ensino Médio Integrado que esteve na
base do embate político.
A publicação tem, no conjunto de seus textos, um tom de crítica e desapontamento em
relação ao governo Lula, pois, de acordo com os autores,
passada mais da metade do mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva, o que se
explicita cada vez mais é a continuidade da política econômica monetarista centrada
no ajuste fiscal e a reedição de políticas focalizadas no campo social e educacional.
[…] Com efeito, tanto o conteúdo do novo decreto, quanto e, especialmente, a
regulamentação feita às DCNs pelo Conselho Nacional de Educação, pode resultar
em avanços pífios ou retrocessos. (FRIGOTTO, CIAVATTA E RAMOS, 2005a, p.
14)

Nesse sentido, apontam que não houve efetiva movimentação por parte do governo
para que os encaminhamentos a serem dados após a exaração do novo decreto, acordados e
sugeridos pela sociedade civil e política no processo de mais de um ano de discussão acerca
da política pública de ensino médio e educação profissional, fossem integralmente cumpridos.
Ao contrário, o que se viu entre os anos de 2003 e 2005 foi a
descontinuidade na execução de programas e a fragmentação de outros tantos.
Especialmente em relação à Educação Profissional, observa-se um descompasso
com os princípios e metas colocados no documento “Uma escola do tamanho do
Brasil”. Até mesmo a edição do Decreto n. 5.154/2004 não conseguiu estabelecer
grandes mudanças no cenário já desenhado, fazendo entender que a força de uma
legislação está na vontade política do governo. (Ferreira e Garcia, 2005, p. 152).

De maneira geral, a coletânea busca expor o porquê da luta de alguns educadores
progressistas no âmbito de uma “democracia de corte formal e restrita” (Frigotto, Ciavatta e
Ramos, 2005, p. 21), bem como explicitar o que é a proposta de Ensino Médio Integrado.
Sobre o primeiro ponto, afirma-se que a opção destes educadores foi por
trabalhar dentro das contradições do governo que possam impulsionar um avanço no
sentido de mudanças estruturais que apontem, no mínimo, mais realisticamente, o
efetivo compromisso com um projeto nacional popular de massa. (idem, p. 26).

Além disso, apresenta algumas reflexões mais gerais, de caráter ético-político, onde
são reafirmados os apontamentos feitos na publicação de 2004, e outras que, incorporando os
pressupostos filosóficos da proposta, tratam objetivamente da questão pedagógica,
especialmente, da questão curricular. Também são apresentadas duas experiências de
integração em dois sistemas estaduais de educação, quais sejam, Espírito Santo e Paraná.
As experiências nos referidos sistemas estaduais de ensino são relatadas como
resultantes das possibilidades colocadas pelo Governo Lula. A revogação do Decreto 2.208/97
e a exaração do Decreto 5.154/04, segundo o texto, permitiu que os estados retomassem a
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responsabilidade pela oferta pública de educação profissional de nível técnico. Ambas as
iniciativas buscaram efetivar esta oferta a partir da integração curricular entre conhecimentos
gerais e específicos tendo os eixos trabalho, ciência, cultura e tecnologia como referências.
Afirmam, assim, que a finalidade da integração é a formação omnilateral, onde o centro das
escolhas político-pedagógicas é o ser humano e não o mercado de trabalho.
Não obstante, não há qualquer referência aos critérios utilizados para a escolha dos
conteúdos de ensino e construção das ementas. A menção aos referidos eixos, embora
indispensável para fundamentar filosoficamente a proposta pedagógica, torna-se abstrata e
generalista quando se tenta apreender o significado efetivo da integração curricular para a
formação do trabalhador. Tais eixos não necessariamente remetem à obrigatoriedade desta
composição interdisciplinar. Desta forma, acaba-se dando pouca explicação acerca das reais
possibilidades para a formação omnilateral que o currículo integrado oferece, ainda mais se
forem considerados os efetivos riscos de subsunção dos conhecimentos gerais aos específicos.
Há dois aspectos que se encontram em destaque nesta publicação: o primeiro refere-se
à afirmação do Ensino Médio Integrado como proposta de “travessia para uma nova
realidade” (idem, p. 43); e o outro destaca a integração curricular como o elemento central da
proposta, capaz de viabilizar a formação politécnica e omnilateral. Nesse sentido, verifica-se,
em relação às publicações de 2004, uma reflexão mais consistente a respeito do Ensino Médio
Integrado, demonstrando maior esforço em desenhá-lo como uma concepção políticopedagógica orgânica e bem delimitada.
Afirmar o Ensino Médio Integrado como “travessia”, segundo os autores, significa
admitir que, embora a proposta fundamente-se nas premissas da educação politécnica, com
ela não se confunde, pois as condições objetivas assim não permitem. Com isso, aceitam que
a concepção de politecnia não preconiza a profissionalização no ensino médio. Ao contrário,
ela sustenta a ideia de que esta etapa da educação básica deve manter com o mundo do
trabalho relação mediata, permitindo a apropriação dos fundamentos científicos subjacentes às
diferentes técnicas presentes nos processos de trabalho.
Dito isto, mesmo admitindo os problemas pertinentes à profissionalização no ensino
médio, consideram que esta é uma imposição da realidade concreta, de maneira que se faz
obrigação ética transformar as condições nas quais ela se constitui, colocando-a sobre
patamares que permitam a travessia para outra realidade. Argumentam que a necessidade de
inserção precoce dos jovens no mercado de trabalho impõe a profissionalização de nível
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técnico, mas que isto não impede a consecução de uma proposta educativa comprometida com
a formação integral do ser humano, pois a integração entre conhecimentos gerais e específicos
no ensino médio é o caminho para isto na atual conjuntura. Em resumo, depreende-se que a
concepção de Ensino Médio Integrado entende que, compondo em um currículo único os
saberes profissionais e gerais, caminhar-se-ia na direção de uma formação de fato politécnica
e omnilateral.
Conforme mencionado no primeiro capítulo desse trabalho, a concepção de Ensino
Médio Integrado afirma ser possível garantir um ensino médio pleno ao mesmo tempo em que
ocorre a preparação para uma atuação profissional específica, chegando aos mesmos
resultados da educação politécnica, qual seja, a compreensão dos fundamentos técnicocientíficos e sociais da produção moderna. É o que se pode ver na afirmação que diz que o
ensino médio integrado ao técnico permite ao jovem “a compreensão dos fundamentos
técnicos, sociais, culturais e políticos do atual sistema produtivo. Isto não elide que, dentro
do processo de travessia, busque aprofundar-se em determinada área técnica” (idem, p. 15).
O quarto texto da coletânea trata diretamente da questão pedagógica que o próprio
nome da proposta sugere como elemento central: o currículo integrador dos conhecimentos
gerais e específicos ou propedêuticos e profissionalizantes. De modo geral, o artigo busca
demarcar que se trata de uma proposição que toma como principal referencial epistemológico
e filosófico o materialismo histórico. Nesse sentido, expõe a concepção de homem, realidade
e conhecimento que lhe é pertinente, afirmando o primeiro como ser histórico-social que se
produz pelo trabalho; a segunda como totalidade concreta síntese de múltiplas relações; e o
terceiro como produção do pensamento pela qual se apreende e se representa a realidade
objetiva. Destaca a categoria trabalho como central na determinação das três esferas acima ao
considerar que
a história da humanidade é a história da produção da existência humana, e a história
do conhecimento é a história do processo de apropriação social dos potenciais da
natureza para o próprio homem, mediada pelo trabalho. Por isto o trabalho é
mediação ontológica e histórica na produção de conhecimento. (RAMOS, 2005, p.
114)

Pontua, ainda, que, nesta perspectiva epistemológica, o processo de apreensão do real
exige um método que, partindo do concreto empírico, permita alcançar o concreto pensado. A
autora refere-se aqui ao método científico próprio do pensamento marxiano, onde cabe à
investigação racional explicitar os elementos constitutivos de determinado fenômeno, que, por
sua vez, expressam estreita relação com a totalidade. Nesse sentido, as partes contêm
elementos do todo, pois dele constituem-se como particularidade. Nesse sentido, segundo a
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autora, este método científico deverá traduzir-se em ferramenta didático-pedagógica no
âmbito escolar.
Para isto, sugere alguns passos para a organização do currículo integrado
fundamentado no materialismo histórico, tais como: deverão ser elaboradas algumas questões
a respeito de um ou mais fenômenos da realidade previamente identificados como relevantes
para a formação/compreensão do mundo. Essas questões indicarão as teorias e os conceitos
capazes de lhes dar resposta, ou seja, capazes de levar à apreensão dos fenômenos para além
de suas aparências, constituindo-se nos conteúdos de ensino. Essas teorias e conceitos deverão
ser situados nos seus respectivos campos científicos, o que significa considerar a
disciplinaridade, dada a necessidade de recorte do real, mas, também, estabelecer a relação de
cada conteúdo com outras áreas do saber, o que implica considerar a interdisciplinaridade
como instrumento orientador da prática pedagógica e construção do currículo. O intuito desta
proposta seria facultar aos alunos a capacidade de perceber como os conhecimentos gerais são
apropriados pelos específicos, traduzindo-se em técnicas e procedimentos de trabalho, como
também perceber os determinantes histórico-sociais destes últimos, o que, remetendo ao
método materialista-histórico, equivaleria a localizar a parte na totalidade, percebendo suas
conexões ou relações.
A referência curricular para essa perspectiva pedagógica são os processos e as relações
de trabalho que compõem ou irão compor a realidade do estudante. A autora ressalta que estes
se situam numa totalidade histórica, o que explicaria suas relações com a história, a
linguagem, as artes e a tecnologia e a necessidade de considerar estas áreas do conhecimento
no currículo integrado. Afirma que “tê-los [os processos e as relações de trabalho] como
referência curricular significa buscar compreender a totalidade a partir de uma de suas
dimensões, mas não permanecer nos seus limites” (idem, p. 124). Explica ainda que a
profissionalização no ensino médio faz-se necessária não só por uma necessidade social,
como também por traduzir-se no “meio pelo qual a categoria trabalho encontre (a) espaço na
formação como princípio educativo” (idem, p. 125).
Trata, também, da natureza dos conhecimentos gerais e específicos, considerando que
os primeiros referem-se “às leis gerais que explicam fenômenos” e os segundos como “a
apropriação de um conceito geral com finalidades restritas a objetos, problemas ou situações
de interesse produtivo” (idem, p. 120), Nesse sentido, afirma que, no currículo integrado,
“nenhum conhecimento é só geral, posto que estrutura objetivos de produção, nem somente
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específico, pois nenhum conceito apropriado produtivamente pode ser formulado ou
compreendido desarticuladamente da ciência básica. (idem, p. 120)
Ao afirmar que nenhum conhecimento é somente geral ou específico remete à
necessidade da abordagem interdisciplinar dos conteúdos e, nesse sentido, não obstante a
construção do argumento com base na teoria marxiana, a autora faz referência a dois autores
de outro campo epistemológico, Jurgo Santomé e Basil Bernstein, explicitando que suas
ideias também são incorporadas à concepção de Ensino Médio Integrado.
Santomé e Bernstein são, entre outros, signatários da concepção de currículo
integrado. Tal concepção constrói-se no bojo das teorias educacionais pós-modernas. Sob esta
perspectiva, torna-se fácil romper com a organização disciplinar do currículo escolar, pois,
considerando que, sob o olhar pós-moderno, as disciplinas refletem os diferentes ramos
científicos e que estes são apenas convenções sociais que não espelham qualquer verdade
objetiva como pretendem, mas, ao contrário, apenas a criam no plano abstrato, representando
pontos de vista particulares (NANDA, 1999), não haveria nada de tão fundamental que o
saber escolar compartimentado em disciplinas pudesse ensinar / transmitir.
A ênfase dada à integração curricular nesta publicação chama atenção por demonstrar
que o Ensino Médio Integrado vai além daquilo que está na base da ideia do “trabalho como
princípio educativo”, cunhada por Gramsci e colocada em pauta pelos educadores brasileiros
a partir dos anos de 1980, ou seja, a necessária relevância que os conhecimentos científicos e
humanísticos devem assumir na formação dos trabalhadores (não de maneira desinteressada e
intelectualista), permitindo que estes reconheçam os fundamentos científicos presentes nas
diversas técnicas produtivas e se apropriem dos conhecimentos produzidos pela humanidade
no campo das artes e das ciências humanas. Dessa forma, seriam levados a compreender a
realidade onde estão inseridos, enfrentando-a de maneira autônoma e consciente. No
horizonte, pretende-se que a escola seja consolidada como mediação fundamental para a
efetiva apropriação e participação do/no mundo humano; mundo este onde o trabalho é a
mediação decisória para sua gênese e desenvolvimento. Nesse sentido, além de negar a
profissionalização no ensino médio, as ideias originais de formação omnilateral não fazem
qualquer referência à necessidade de ruptura com a organização do conhecimento por área
para que o aluno consiga estabelecer a devida relação entre teoria e prática, num movimento
do que hoje se chamaria de arranjo interdisciplinar do currículo.
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Em 2007, o Ministério da Educação publica um documento que pretende servir de
subsídio para a construção de um projeto político-pedagógico integrado sob o título
“Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio: Documento
Base”, com autoria de Dante Moura, Marise Ramos e Sandra Garcia. A publicação apresenta
uma breve retrospectiva histórica da educação profissional no país, com especial ênfase para
os acontecimentos ocorridos a partir da década de oitenta, cujo intuito é explicar o contexto e
os motivos para a revogação do Decreto n. 2.208/97 pelo de n. 5.154/04, demonstrando a
pertinência política e social deste ato. Além disso, em um segundo tópico, elenca uma série
itens indispensáveis à consolidação do Ensino Médio Integrado como política de Estado e
proposta pedagógica factível. Entre eles, são destacadas as necessidades de articulação entre
as políticas setoriais do Estado Brasileiro; interação entre o MEC e os sistemas de ensino;
quadro de professores próprio; política de formação docente que atenda às peculiaridades do
currículo integrado; garantia permanente de financiamento tanto na esfera da educação básica,
quanto na esfera da educação profissional.
De maneira geral, o texto reafirma os pressupostos filosóficos já apontados em outros
textos, enfatizando que o Ensino Médio Integrado “expressa uma concepção de formação
humana, com base na integração de todas as dimensões da vida no processo educativo,
visando à formação omnilateral dos sujeitos” (GARCIA, MOURA E RAMOS, 2007, P. 40).
Destaca-se, desta vez, o entendimento de que é necessário elaborar uma proposta de
formação docente condizente com as peculiaridades da integração entre ensino médio e
técnico. Nesse sentido, o texto aponta que, para além da manutenção das especificidades de
suas áreas de conhecimento, é necessário que os professores insiram-se em um campo maior,
o da educação profissional e tecnológica. Para tanto, três eixos fundamentais, segundo os
autores, devem orientar a capacitação destes: conhecimentos específicos de uma área
profissional; formação didático-político-pedagógica; integração entre a educação profissional
e tecnológica e a educação básica. Vê-se, nesse sentido, que o corpo docente é considerado
peça-chave para a integração curricular, de maneira que precisam estar imbuídos da proposta
interdisciplinar preconizada.
Além disto, assume destaque um conjunto de indicações para a definição e
organização dos conteúdos de ensino. A interdisciplinaridade é mais uma vez apontada como
o princípio organizador do currículo e o método científico do materialismo histórico como o
instrumento fundamental para a escolha dos conteúdos.
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Conforme já discutido neste capítulo, o materialismo histórico considera que as partes
contêm elementos do todo e que, portanto, são capazes de explicar, algumas mais do que
outras, a realidade. Assim, constata-se que é possível conhecer a totalidade a partir de suas
partes. A implicação disto para o currículo, na concepção de Ensino Médio Integrado, é que
se deve, em um movimento similar ao da produção do saber científico, selecionar os
conteúdos (conhecimentos produzidos a partir do recorte do real, portanto, partes dele) que
mais possam depor a respeito da realidade que se pretende apreender. Desta forma, entende-se
que os saberes profissionais, como particularidades do todo, também são capazes de levar à
compreensão da totalidade. Nesse sentido, parte-se do conteúdo específico e vai-se fazendo
relações de caráter cada vez mais geral entre este e a realidade na qual ele se insere.
Vê-se que o método científico se traduz, também, em metodologia de ensino. Trata-se
de identificar, assim como na pesquisa científica, problemas que serão investigados a partir da
seleção de determinados conhecimentos que com ele mantenham relação direta e indireta. No
caso do ensino médio-técnico, os problemas devem advir da área profissional para a qual o
estudante está sendo preparado, conforme indicam os autores:
No ensino médio integrado à educação profissional esses problemas podem ser
aqueles que advêm da área profissional para a qual se preparam os estudantes.
Mesmo que os processos de produção dessas áreas se constituam em partes da
realidade mais completa, é possível estudá-los em múltiplas dimensões, de forma
que, para compreendê-los, torna-se necessário recorrer a conhecimentos que
explicam fenômenos que tenham o mesmo fundamento. Portanto a partir de
questões específicas pode-se necessitar de conhecimentos gerais e, assim, apreendêlos para diversos fins além daqueles que motivaram sua apreensão. (GARCIA,
MOURA E RAMOS, 2007, p. 51)

Nessa perspectiva, acreditam que é possível estabelecer menor fragmentação entre
teoria e prática e entre as áreas de conhecimento, pois todas elas estariam voltadas para a
consecução de um mesmo objetivo, qual seja, explicar o problema posto.
No mesmo ano, a Secretaria de Educação Básica do MEC, onde o Departamento de
Políticas de Ensino Médio estava não mais sob o comando de Marise Ramos, mas sim de
Lucia Lodi, publica outra coletânea de textos com o intuito de subsidiar a construção da
política pública de Ensino Médio Integrado, bem como a construção de práticas pedagógicas
condizentes com o espírito da proposta. O texto revela o posicionamento do MEC sobre o
significado da integração, onde, mais uma vez, diferentes paradigmas teóricos permeiam o
conjunto dos artigos.
Algumas questões assumem maior ênfase nesta publicação, como a temática do
currículo, cujo intuito é responder a interrogação: como construir um currículo que integre
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conhecimentos gerais e específicos? A segunda questão é sobre a necessidade de se vincular
os objetivos do Ensino Médio Integrado às demandas de desenvolvimento local e regional.
O texto de Lucília Machado, intitulado “Ensino Médio e Ensino Técnico com
Currículos Integrados: propostas de ação didática para uma relação não fantasiosa”
(MACHADO, 2007) assume destaque dentre os demais porque é o que trata detidamente
sobre a questão do currículo, atrelando-o às necessidades de desenvolvimento local e regional.
Também seu texto é privilegiado nesta exposição por se tratar de uma pesquisadora com
longa trajetória no campo Trabalho e Educação, cuja obra assume grande importância no
cenário educacional brasileiro, e também porque seu nome se repete nas publicações do MEC.
A autora propõe uma série de “ações didáticas integradas”, onde a primeira delas diz
respeito à necessidade de se “revisar polarizações e oposições” (idem, p. 43). Com isto,
propõe a ruptura com a fragmentação dos conteúdos de ensino, especialmente no que se refere
à polarização entre conhecimentos gerais e técnicos e/ou entre ciência e tecnologia. Para ela,
este é um problema que solapa a possibilidade de construção de um currículo superior.
Considera, também, que nos dias atuais uma sólida formação geral tem sido
reconhecida como a mais importante qualificação para o mundo do trabalho. Nesse sentido,
entende que é fundamental que sejam criadas estratégias que busquem a “abordagem
relacional de conteúdos tipificados estruturalmente como diferentes” (idem, p. 42), no caso
do ensino médio integrado, são os conteúdos nomeados como profissionais e os conteúdos
classificados como gerais ou básicos.
Percebe que a construção de um currículo integrado é uma boa oportunidade para que
educadores do ensino médio e do ensino técnico revejam suas posturas pedagógicas,
rompendo com abordagens, de um lado, excessivamente acadêmicas e livrescas e, de outro,
excessivamente técnico-operacionais. Nesse sentido, trata-se de buscar outras formas de
relação entre teoria e prática.
Para isto, toma como pressuposto a unidade estrutural existente entre os
conhecimentos gerais e tecnológicos. Explica que tanto os conteúdos do ensino médio, quanto
os conteúdos do ensino técnico, “têm origem na atividade social humana de transformação
da natureza e de organização social” (idem, p. 47). A diferença, segundo ela, dos
conhecimentos tecnológicos para os básicos é que os primeiros voltam-se para a atividade de
trabalho. Dessa forma, assinala que a especificidade da educação profissional e tecnológica é
“´promover o desenvolvimento de capacidades de trabalho de interesse dos indivíduos, das
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empresas, da sociedade e dos governos” (idem, p. 47). Enfatiza que isto se dá num escopo
onde os avanços tecnológicos e culturais contemporâneos demandam da educação
profissional conhecimentos mais densos, o que acaba por aproximá-la da educação básica. A
qualificação profissional torna-se, nesta perspectiva, fundamental à inserção crítica num
“cotidiano cada vez mais tecnificado” (idem, p. 51).
Outra ação didática importante para Machado é a “contextualização sociocultural do
processo de ensino-aprendizagem” (idem, p. 52), onde contextualizar implica vincular os
processos educativos à prática social. Coloca essa ideia em dois sentidos: primeiro,
contextualização diz respeito a uma capacidade que os alunos necessitam adquirir no processo
de ensino-aprendizagem; segundo, diz respeito a própria organização do currículo escolar e
dos recursos metodológicos, onde ambos também devem ser socialmente contextualizados.
Nesse sentido, a autora afirma que “a habilidade de contextualizar diz respeito a um conjunto
integrado de ações, que não diz respeito a uma disciplina escolar específica ou a um
conteúdo determinado” (idem, p. 53). Nesta perspectiva, o currículo integrado é ferramenta
fundamental para o desenvolvimento dessa habilidade, pois traz a possibilidade de romper
com a compartimentalização artificial da realidade e dos conhecimentos a ela pertinentes.
Ressalta que a construção do currículo integrado é um convite à interdisciplinaridade,
apontando algumas estratégias didáticas para sua efetivação. A metodologia de ensino por
projetos, segundo a autora, realiza o objetivo de vinculação entre teoria e prática mediante a
investigação de um tema ou problema. O trabalho com base em temas geradores leva a um
processo de “reflexão-ação-educação” onde se aproximam um do outro conhecimento e
realidade. Esta metodologia é implantada a partir da seleção de alguns temas capazes de
“centralizar o processo de ensino-aprendizagem e orientar a programação pedagógica”
(idem, p. 62). Segundo ela, esses temas devem ser concretos, ou seja, articulados à realidade,
e também suficientemente gerais “para expressar de forma abrangente a totalidade
pretendida e buscada no trabalho pedagógico integrado” (idem, p. 62)
Para Machado, o vínculo com a realidade concreta se estabelece, também, à medida
que se busca unir os objetivos do processo educativo às demandas de desenvolvimento local.
Esclarece a autora que o conceito de desenvolvimento local articula-se à compreensão da
nova espacialidade e das novas condições técnicas da dinâmica capitalista, sendo considerado
como uma alternativa para a emancipação dos grupos sociais que se encontram penalizados
pelo desenvolvimento do capital. Nesse contexto,
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especial importância é dada aos projetos de formação e qualificação para o trabalho,
de constituição de microempresas, de fomento de cooperativas e de formas
associativas autônomas de trabalhadores. É também atribuída grande relevância à
busca da construção de práticas alternativas e de um poder local democrático, tendo
em vista a formação de uma nova cultural institucional, da qual são integrantes as
redes de cooperação. (idem, p. 56)

Segundo ela, a materialização desses objetivos na educação se dá com a construção de
um projeto pedagógico que integre o currículo do ensino médio ao do técnico,
contextualizando-os frente às necessidades locais e convergindo, assim, com os desafios
colocados pelo desenvolvimento social: “viver e trabalhar com dignidade; participar
plenamente do desenvolvimento do País; melhorar a qualidade de vida; enriquecer a herança
cultural; mobilizar os recursos locais; proteger o meio ambiente, etc.” (idem, p. 59).
Pretendeu-se nesse item expor a concepção de Ensino Médio Integrado subjacente às
publicações do MEC entre 2003 e 2007. Foram utilizados também documentos oficiais desse
período, tais como, a versão final da minuta do Decreto 5.154/04 (mimeo) e o Documento à
Sociedade (mimeo) formulado por Gaudêncio Frigotto e Maria Ciavatta com o intuito de
expor o debate acerca do novo decreto. Além disso, utiliza-se apenas um texto não publicado
pelo MEC, qual seja, o livro da editora Cortez que trata do tema em questão sob a ótica
daqueles que estiveram imediatamente vinculados à formulação da concepção, bem como ao
debate que a colocou em pauta, a saber, Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta e Marise Ramos.
Essa exposição suscita maior compreensão daquilo que vem sendo proposto às escolas
técnicas, especialmente aquelas dos IFETs, como estratégia para a organização do currículo
do ensino médio e técnico. Além disso, suscita também questões acerca de suas possibilidades
reais de promover maior qualidade para o ensino médio-técnico. Sobre isto, falaremos a
seguir.
3.2. Ensino Médio Integrado: virtudes e tensões frente à concepção de educação
politécnica, escola unitária e formação omnilateral
Vale apresentar breve síntese das ideias acima apresentadas. Destacam-se como
autores habitualmente presentes nas publicações oficiais do MEC, contribuindo sobremaneira
para a construção da concepção de Ensino Médio Integrado, Gaudêncio Frigotto, Maria
Ciavatta, Lucília Machado, Marise Ramos, Dante Moura e Sandra Garcia. A despeito das
diferenças analíticas e propositivas entre alguns desses autores, é possível extrair de seus
textos alguns apontamentos que compõem as características e/ou as premissas fundamentais
da concepção: 1) afirma inspirar-se na concepção de educação politécnica, mas com ela não
se confundindo, dada a estrutura de relações sociais postas; 2) pretende desfazer os vínculos
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pragmáticos e utilitaristas entre o ensino médio técnico e o mundo do trabalho; 3) objetiva que
seus alunos possam apreender os fundamentos técnico-científicos da produção moderna, bem
como os conhecimentos histórico-sociais que permitam a leitura crítica da realidade; 4)
aponta que compreender e considerar a dimensão histórica do trabalho significa entender que
é necessário dar aos jovens a melhor formação possível para o ingresso no mercado de
trabalho, incluindo aí a qualificação em profissões técnicas; 5) propõe a construção de um
currículo interdisciplinar, que integre os conhecimentos da formação geral com os
conhecimentos da formação técnica a partir dos eixos trabalho, ciência e cultura; 6) a
metodologia para a definição dos conteúdos de ensino, bem como para a sua abordagem
didática, fundamenta-se na definição de problemas pertinentes à área de formação profissional
do aluno, a partir dos quais se poderá lançar mão dos conhecimentos capazes de explicá-los;
7) a partir disto, sugere-se uma metodologia de ensino com base em projetos e temas
geradores, onde seja possível estabelecer maior vínculo entre teoria e prática; 8) por fim, a
concepção de Ensino Médio Integrado coloca-se como proposta de travessia para uma
sociedade que tenha superado a divisão de classes. Assim, os autores a consideram uma
estratégia de luta por uma educação pública de qualidade no contexto de uma democracia de
corte formal e restrito.
Sobre a metodologia para o processo de ensino-aprendizagem, incluindo aí a definição
dos conteúdos de ensino, vale pensá-la frente ao método de “resolução de problemas”, cujo
objetivo, entre outros, também é promover maior relação entre teoria e prática, mas que acaba
por apresentar um caráter extremamente pragmático e tecnicista.
Na pedagogia da “resolução de problemas” deve-se, primeiramente, identificar o
problema a ser resolvido; em seguida, procede-se a sua observação a fim de identificar e
mobilizar os conhecimentos necessários para sua resolução; parte-se, então, para a ação,
colocando em movimento habilidades e conhecimentos a fim de dar conta do problema posto;
chega-se à verificação, cujo sentido é testar se houve eficácia da ação empreendida; e, por
fim, a conclusão é o momento de perceber se o problema foi resolvido ou não, refletindo
acerca do processo. Para a educação profissional, esse método significa encontrar nas
situações concretas de trabalho possíveis problemas e tentar resolvê-los no âmbito do
processo formativo, a partir da mobilização dos conhecimentos práticos e teóricos subjacentes
à determinada profissão. Evidentemente, estabelece-se aí uma relação linear e pragmática
entre formação e prática de trabalho, onde os conteúdos de ensino apresentados só terão
relevância se imediatamente funcionais ao cotidiano profissional.
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A concepção de Ensino Médio Integrado pretende negar essa lógica de formação. Para
isso, busca fundamentar-se numa abordagem histórico-dialética do conhecimento. Nota-se
mesmo uma diferença imediata entre as duas propostas no que se refere às formas de lidar
com o “problema” posto. Uma pretende resolvê-lo, o que denota ação fundamentalmente
pragmática, pois ignora que até ser possível “resolver” determinado problema é necessário
percorrer um longo caminho de apreensão das determinações e mediações que constituem
esse problema: trata-se da “pedagogia da resolução de problemas” sobre a qual a Pedagogia
das Competências se sustenta. Por sua vez, o Ensino Médio Integrado pretende, a partir do
problema dado, percorrer o longo caminho que leva o aluno à apreensão dos conhecimentos
capazes de explicar o fenômeno em suas determinações históricas, sociais e naturais, ou seja,
o objetivo é alcançar o projeto de formação humana da educação politécnica.
Todavia, em nenhum momento a educação politécnica preconiza esse tipo de
abordagem metodológica: partir dos problemas, ainda mais sendo eles da área profissional de
formação do futuro técnico. O que está em questão não é o princípio filosófico que diz que se
deve partir da realidade e problemas concretos para pensar e compreender as teorias que os
explicam. Não se trata também de negar a problematização crítica da realidade que deve estar
presente no trabalho educativo como princípio filosófico, sem o que se cairia em abstrações
diletantes sem qualquer vínculo com as necessidades e problemas concretos. Isto parece ponto
pacífico entre os educadores que de alguma forma se vinculam ao referencial teórico
marxiano. A questão é decorre daí um equívoco ao transformar este princípio em metodologia
de ensino-aprendizagem e organização curricular.
O Ensino Médio Integrado propõe que se defina um ou mais problemas de
determinado campo profissional para, a partir deles, definir os conteúdos de ensino.
Acreditam que por esse caminho se chegará aos conteúdos gerais, ou seja, das ciências
naturais e humanas, capazes de explicar a totalidade ou a rica realidade natural e social na
qual os alunos e futuros profissionais estão inseridos, mas de uma forma que permite maior
relação entre teoria e prática. A questão é: realmente chegar-se-á a esses conteúdos?
Há uma grande questão com a atuação do profissional técnico de nível médio que
determina os problemas que ele encontrará no cotidiano de trabalho, bem como os
conhecimentos que lhe são peculiares e que deverão constituir o currículo dos cursos técnicos
inevitavelmente. A divisão do trabalho no modo de produção capitalista reserva a esses
profissionais uma posição intermediária na produção, hierarquicamente inferior aos
engenheiros detentores do saber científico e tecnológico acerca da totalidade do processo
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produtivo. Portanto, a natureza dos conhecimentos pertinentes ao técnico de nível médio se
insere na fragmentação do saber posta pelo capital. Dessa forma, essa característica própria da
atuação profissional do técnico especializado traz entraves para o processo formativo que se
pretenda mais amplo. Se o objetivo é certificar os egressos do Ensino Médio Integrado como
profissionais especialistas em determinada técnica, é necessário que o processo educacional
proceda a essa especialização, extirpando do currículo conhecimentos por demais profundos e
científicos que também colocariam entraves para a especialização desejada.
E o que ocorre quando se coloca a formação do técnico – ou seus problemas – no
centro do processo pedagógico, determinando conteúdos de ensino? No momento em que se
tentar colocar em prática tal ideia, os entraves típicos da especialização técnica se farão
presentes: a demanda esmagadora pela exclusão de conhecimentos que não mantenham direta
relação com o processo de trabalho. Entre estes, estão os conhecimentos das ciências naturais,
que permitem ao aluno compreender não só determinada profissão técnica, como a
multiplicidade de ramos produtivos que concorrem para a satisfação das necessidades
humanas orgânicas e simbólicas. Estão também os conhecimentos das ciências humanas que
levam à compreensão da trama de relações sociais que constroem essas necessidades, criam as
instituições, bem como permitem que alguns poucos se constituam como a classe que desfruta
de privilégios, submetendo grande parte dos seres humanos à vida miserável em termos
materiais, intelectuais, culturais e etc.. O acesso a esses conhecimentos é direito universal e,
portanto, há de se ter absoluto cuidado com as estratégias pedagógicas escolhidas, sob o risco
de se perpetuar sua histórica negação à classe trabalhadora.
Nesse sentido, faz-se necessário considerar que não se está formando somente
técnicos. O público do Ensino Médio Integrado, em sua maioria, é formado por adolescentes
na faixa dos 14/15 anos que sequer concluíram a educação básica, estando lá também para
isto. E que têm pleno direito de apropriarem-se de instrumentos (conhecimentos) que lhes
permitam optar por não ser técnico, caso assim desejem. Com isso, não se pode colocar em
risco a formação geral e tecnológica (e vale ressaltar tecnológica, visto que não se trata de
uma formação propedêutica e diletante, mas de uma formação cujo conteúdo de ensino
mantenha-se calcado sobre a realidade concreta, sendo capaz de explicar as formas de
produção e relações sociais modernas) desses jovens em favor da necessidade imposta pela
conjuntura histórica que se tem, qual seja, a de especializá-los em determinada profissão
técnica para que possam empregar-se.
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Além disso, a seleção de problemas preconiza a organização interdisciplinar do
currículo, onde “os conceitos de diversas disciplinas seriam relacionados à luz das questões
concretas que se pretende compreender” (idem, p. 52). Essa proposta assenta-se sobre a
concepção de “currículo integrado”, já apontada como fruto das formulações pós-modernas
acerca do currículo escolar, que tem em Jurgo Santomé e Basil Bernstein dois de seus mais
importante teóricos e grandes inspiradores da concepção de Ensino Médio Integrado. Santomé
empenha-se em mostrar que a organização curricular por disciplinas sobre a qual a escola
historicamente se sustenta, não atende às peculiaridades cognitivas de cada aluno; tampouco é
motivadora o suficiente para que eles percebam alguma relação desses conhecimentos com
sua vida cotidiana e preocupações pessoais. Mais do que isto, os conteúdos veiculados pela
escola sequer atendem às necessidades colocadas por um mundo globalizado, ao qual se tem
chamado de aldeia global. Nesse sentido, afirma: “sy hay una critica común y reiterada a lo
largo de la historia de las instituiciones educativas es la de seleccionar, organizar y trabajar
con contenidos culturales poco relevantes, de forma nada motivadora para el alumnado”13,
considerando como uma das justificativas fundamentais para a construção do currículo
integrado a necessidade de “lograr una apertura a otras comunidades y partes de un mundo
que ya todos consideramos como "aldea global"14 (SANTOMÉ, 1996, p. 39).
Vale questionar o que, para o autor, seriam conteúdos relevantes. Sob sua perspectiva,
são aqueles escolhidos segundos critérios validados pela psicologia do desenvolvimento e da
aprendizagem, donde decorre que a aprendizagem só é válida e possível se ocorre de acordo
com o estágio de desenvolvimento em que se encontra cada criança, e na medida certa de seus
interesses e demandas particulares. Além disso, como posto acima, é necessário que esse
processo esteja afinado às necessidades do mundo contemporâneo. Como se pode ver:
Outra línea argumental em defensa de curricula integrados es la proveniente de la
psicologia del desarollo y del aprendizaje. Este eje de razonamiento se utiliza más
insistentemente em las propuestas que recurren al vocablo globalización. Decidir
que se hace globalización implica otorgar el peso decisivo a la hora de tomar
decisiones sobre la forma de organizar el trabajo em las aulas y centro docentes a las
peculiaridades de las niñas y niños que tal y como las describe la psicologia
evolutiva y del aprendizaje; en especial a las características que se describren como
típicas de cada uno de los distintos estádios del desarollo.15 (idem, p. 39)
13

Tradução do texto para a língua portuguesa: “se há uma crítica comum e reiterada ao longo da história das
instituições educacionais é a de selecionar, organizar e trabalhar com conteúdos culturais pouco relevantes, de
forma nada motivadora para o alunado”.
14
Tradução: “alcançar a abertura para outras comunidades e partes de um mundo que todos nós pensamos como
"aldeia global”.
15
Tradução: “Outra linha de argumento em defesa do currículo integrado é a proveniente da psicologia do
desenvolvimento e da aprendizagem. Esta linha de raciocínio é utilizada mais insistentemente nas propostas que
recorrem ao vocábulo globalização. Decidir o que é globalização implica outorgar o peso decisivo a hora de
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Nessa perspectiva, o tratamento interdisciplinar dos conteúdos seria, portanto, o
mecanismo por meio do qual se promoveria maior relação da escola com a vida cotidiana,
tornando o processo de ensino-aprendizagem mais interessante e significativo para o aluno. A
interdisciplinaridade traria também a possibilidade de lançar mão a qualquer momento da
contribuição particular que cada área do conhecimento tem para dar em relação ao tema ou
problema posto.
Nessa perspectiva de abordagem interdisciplinar do currículo, o Ensino Médio
Integrado propõe que se trabalhe a partir de projetos e temas geradores, supondo que dessa
forma seria possível estabelecer maior vínculo entre teoria e prática. A pedagogia de projetos
encontra subsídios nas propostas de Philippe Perrenoud (apud DUARTE, 2001, p.35): “para
desenvolver competências é preciso, antes de tudo, trabalhar por problemas e projetos,
propor tarefas complexas e desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos e,
em certa medida, completá-los.” Não obstante, é necessário ressaltar que a proposta de temas
geradores pode ser tributada a Paulo Freire, mas esta vem sendo sumariamente apropriada
pelas “pedagogias do aprender a aprender”, conforme define Newton Duarte (2001).
Essas ideias encontram ferrenha oposição de Duarte (idem), que as compreende como
parte das “pedagogias do aprender a aprender”, ou seja, novos modismos educacionais,
produzidos no contexto da ideologia da Sociedade do Conhecimento, preocupados em
desenvolver capacidades cognitivas que levem os indivíduos à adoção de uma postura
autônoma frente ao conhecimento, onde eles mesmos são capazes de buscá-lo e apreendê-lo
sempre que julgarem necessário. Ou seja, mais do que para transmitir conteúdos, à escola
cabe desenvolver competências psicológicas. E essas são desenvolvidas a partir de situações
de aprendizagem interessantes do ponto de vista do aluno, e que mantenham (supostamente)
vínculo com seus problemas cotidianos, de maneira que possam, assim, ser significativas.
Como contraproposta, Duarte e Saviani (2010) resgatam os aspectos ontológicos e
históricos da formação humana com base no pensamento de Karl Marx, e apontam o acesso
aos conhecimentos clássicos como a condição através da qual cada indivíduo constitui em si a
universalidade própria do gênero humano. Os autores definem “clássico” como algo oposto a
“tradicional”, onde este último estaria ligado a algo ultrapassado e arcaico. O primeiro, por
sua vez, teria a ver com
tomar decisões sobre a forma de organizar o trabalho nas salas de aula e centros de ensino segundo as
peculiaridades das crianças, de acordo com o que descreve a psicologia evolutiva e da aprendizagem; em
especial segundo as características que são descritas como típicas de cada um e dos distintos estágios de
desenvolvimento.
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aquilo que resistiu ao tempo, tendo uma validade que extrapola o momento em que
foi formulado. Define-se, pois, pelas noções de permanência e referência. Uma vez
que, mesmo nascendo em determinadas conjunturas históricas, capta questões
nucleares que dizem respeito à própria identidade do homem como um ser que se
desenvolve historicamente, o clássico permanece como referência para as gerações
seguintes que se empenham em se apropriar das objetivações humanas produzidas
ao longo do tempo. (DUARTE e SAVIANI, 2010, p. 431)

Nesse sentido, consideram que esses conhecimentos clássicos passam a integrar o
patrimônio da humanidade. Exemplificam com os estudos clássicos da filosofia que, apesar de
terem sido formulados em períodos históricos distantes, constituem-se em “via de acesso
privilegiada à compreensão da problemática humana, o que tem grande valor educativo”,
superando-se, assim, “o imediato e o conjuntural e direcionando o processo educativo para
os aspectos essenciais e as disposições duradouras” (idem, p. 431).
Dessa forma, não se não trata aqui de defender uma proposta de educação tradicional e
idealista, sustentada sobre a fragmentação positivista da realidade. Ao contrário, trata-se de
dizer que a concepção de educação politécnica e a escola unitária pretendem levar à
apropriação desses conhecimentos clássicos. Conhecimentos esses que estão na base dos
processos produtivos modernos, bem como detêm poder explicativo sobre as relações sociais,
portanto, preservam íntima afinidade com a realidade concreta.
A ideia de apropriação dos conhecimentos clássicos reconhece a importância da
produção do saber organizada por área, já que, assim organizada, a ciência trouxe avanços
fundamentais para a humanidade. As teorias pós-modernas da educação e do currículo
percebem na produção científica do conhecimento o vício iluminista e positivista da
racionalidade moderna, responsável pela fragmentação da vida em compartimentos estanques,
transmutando-se em um saber escolar que diz pouco sobre o cotidiano dos alunos. Sem
vínculo com os interesses e as necessidades cotidianas dos estudantes, a aprendizagem tornarse-ia pouco significativa e sem qualquer relevância. As organizações trans e interdisciplinar
dos conteúdos seriam formas de colocar no centro do processo de ensino-aprendizagem os
problemas da vida prática, onde os conhecimentos de cada área do saber seriam convocados
para dar alguma contribuição sem necessariamente remeterem às suas raízes epistemológicas.
Evidentemente, a realidade não é fragmentada por áreas. Tal recorte faz-se necessário
mediante o esforço humano por compreendê-la. À escola cabe, logicamente, refazer os nexos
entre parte e todo, sem que isto implique, obrigatoriamente, assumir a “pedagogia de
projetos” ou a organização interdisciplinar do currículo como estratégias pedagógicas válidas.
Duarte (2007, p. 386), em oposição às propostas pedagógicas pós-modernas, assevera:
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E minha radical rejeição ao pensamento pós-moderno visa, entre outras coisas,
defender uma abordagem marxista que supere os limites do Iluminismo sem negar o
caráter emancipatório do conhecimento e da razão; que supere os limites da
democracia burguesa sem negar a necessidade da política; que supere os limites da
ciência posta a serviço do capital sem, entretanto, negar o caráter indispensável da
ciência para o desenvolvimento humano; que supere a concepção burguesa de
progresso social sem negar a possibilidade de fazer a sociedade progredir na direção
de formas mais evoluídas de existência humana. No campo educacional, tudo isso se
traduz no que defendo: uma pedagogia marxista que supere a educação escolar em
suas formas burguesas sem negar a importância da transmissão, pela escola, dos
conhecimentos mais desenvolvidos que já tenham sido produzidos pela humanidade.

Com essas afirmações, fica claro que se está colocando em questão a integração
curricular no ensino médio (e mesmo em qualquer nível de ensino). Não há dúvida de que a
formação para o trabalho não pode prescindir de uma sólida formação científica. Trata-se de,
dentro dos limites impostos pela divisão social do trabalho capitalista, promover avanços
contra a separação entre conhecimentos práticos (manuais) e teóricos (intelectuais). A
apropriação dos conhecimentos científicos, culturais e artísticos, é direito do trabalhador, mas
estes lhe vêm sendo negados num contexto dual que reserva à classe que vive do trabalho uma
formação precária, profissionalizante e/ou imediatamente vinculada aos interesses do
mercado. Nesse sentido, é necessário integrar a formação profissional à formação geral, mas
sem que isto signifique desestruturar disciplinas para que se possa compor um currículo
interdisciplinar, especialmente quando se trata da formação profissional junto à última etapa
da educação básica. Nessa acepção, integrar significa ter por pressuposto que os
conhecimentos técnicos necessariamente têm por fundamento conhecimentos científicos e que
esse vínculo precisa ser explicitado. Como explicitá-los? Para o ensino médio que pretende,
num esforço hercúleo, preparar também para profissões técnicas, fazer com que se cumpram
integralmente seus objetivos enquanto última etapa da educação básica talvez já seja
suficiente.
As formulações de Antonio Gramsci são argumento importante quando este nega a
profissionalização antes dos 18 anos, considerando que até essa idade é necessário que os
jovens apropriem-se de conhecimentos científicos, culturais, artísticos, humanísticos, enfim,
conhecimentos que permitam a apropriação subjetiva da humanidade historicamente
produzida. Sugere que a especialização profissional ocorra em etapas posteriores, quando o
jovem terá condições plenas de fazer escolhas conscientes, subsidiado por uma sólida
formação cultural que fará dele um especialista ciente das relações que sua profissão mantém
com a totalidade. O pensador italiano ressalta a importância de se tomar o trabalho como
princípio educativo nos ensinos elementar e médio a fim de não perder de vista o vínculo dos
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conteúdos escolares com a produção da vida, tornando o processo de ensino e aprendizagem
menos diletamente e mais unitário. Unitário no sentido de promover a síntese entre saber
científico e tecnológico, entre prática e teoria e entre trabalho manual e intelectual. Mas isso
não significa que a “escola desinteressada do trabalho” de Gramsci se confunda com a “escola
do trabalho” ou com a escola tradicional. Conforme assinala José dos Santos Souza (2002, p.
60:
o conceito de “escola desinteressada do trabalho” se distingue do de “escola do

trabalho” por não significar uma escola que está preocupada em satisfazer interesses
imediatos, em proporcionar a aquisição de habilidades operacionais para a produção
industrial e por não ser uma escola do emprego. A “escola desinteressada do
trabalho” seria uma escola preparatória (elementar e média) que conduziria o jovem
até as mais amplas possibilidades de escolha profissional e não apenas a um ofício,
preocupando-se em formar homens e mulheres como pessoas capazes de pensar, de
estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige a sociedade. A “escola desinteressada
do trabalho” coincide com a “escola do trabalho” apenas por fundamentar seu
processo de ensino/aprendizagem na aplicação direta e objetiva da ciência e da
tecnologia em processos produtivos.

No entanto, é argumento salutar dos teóricos do Ensino Médio Integrado reconhecer a
necessidade histórica e objetiva do ingresso precoce no mercado de trabalho, dada as
condições econômico-sociais de grande parte das famílias brasileiras que não podem aguardar
a conclusão do ensino superior para que seus filhos ingressem no mundo produtivo. Na
maioria dos casos, o acesso ao emprego a partir da formação técnica é condição sine qua non
para que o jovem ou o adulto não só consiga garantir a própria subsistência, como também
ingressar e permanecer no curso superior, arcando com o volumoso custo que este implica.
Nesse sentido, cabe refletir se a opção pela integração curricular é a melhor estratégia
para a profissionalização no ensino médio. Os objetivos de preparação para o trabalho ainda
na educação básica não podem atravessar negativamente esse momento, visto que esse risco
se faz presente quando se observa que a concepção de Ensino Médio Integrado afasta-se em
certa medida das propostas originais de ensino médio formuladas no contexto dos anos de
1980 e que fundamentaram o debate em torno da LDBEN 9.394/96. As indicações acerca da
integração subjacentes ao Decreto 5.154/04 incorporam elementos de correntes pedagógicas
absolutamente opostas à educação politécnica e à escola unitária. Há uma clara tentativa de
ajustar as estratégias pedagógicas das chamadas “pedagogias do aprender a aprender” ao
escopo teórico do materialismo histórico. Mesclam-se argumentos do marxismo aos
argumentos da “pedagogia de projetos”, “pedagogia da resolução de problemas” (embora
traga algumas diferenças em relação a essa, como já apontado), “currículo integrado” e
“interdisciplinar”. A proposta de integração entre o ensino médio e o técnico sugere que as
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propostas de educação politécnica e escola unitária não dão conta de inspirar formas de
organização do “chão da escola” coerentes com seus princípios, fazendo-se necessário buscar
em outros paradigmas ideias mais propositivas sobre esse aspecto. O marxismo, neste caso,
colabora mais quando se trata de explicitar os sentidos ético-políticos e os princípios
filosóficos do Ensino Médio Integrado.
Newton Duarte tem demonstrado que constam das propostas marxianas para a
educação claras estratégias para a escolha dos conteúdos pedagógicos, bem como para sua
abordagem didática. Para isso, baseia-se nos estudos de Marx, Lukács, Saviani e Vigotsky,
onde este último fornece grande contribuição para proposições acerca da relação entre
professor e aluno.
Há ainda outras questões. O Ensino Médio Integrado admite que não se confunde com
a educação politécnica, mas em diversas passagens dos textos acima analisados afirma ser
possível levar à apreensão dos fundamentos técnico-científicos e histórico-sociais da
produção moderna. Para que esse objetivo se cumpra, é necessário que se enverede por uma
proposta pedagógica de educação tecnológica, ou seja, que apresente aos alunos os
conhecimentos que estão na base da organização social e produtiva e não conhecimentos
especializados e fragmentados como assim o são os conhecimentos necessários à atuação
profissional do técnico de nível médio. Haverá espaço no currículo integrado para que de fato
os conhecimentos científicos e tecnológicos assumam a importância que devem? Na
correlação de forças presentes nas escolas técnicas, será possível brigar para que prevaleçam?
Diante da necessidade de certificar os alunos como técnicos – não tecnólogos ou politécnicos
– como dirimir a prevalência dos conhecimentos técnico-instrumentais sobre os técnicocientíficos? Desse modo, a proposta de integração curricular não encontra sérios entraves no
plano material, abrindo caminho para a permanência da precariedade? A mera construção de
um currículo interdisciplinar, composto por saberes gerais e específicos, dá conta de provocar
alguma diferença substancial sobre a dualidade educacional? Nesse sentido, tem o Ensino
Médio Integrado realmente clareza do fato de que a educação tecnológica/politécnica não se
confunde com educação técnica de nível médio?
Por fim, cabe pensar se a estratégia de pautar uma proposta de travessia no contexto da
correlação de forças que marcou a revogação do Decreto n. 2.208/97, não acabou por impedir
que essa proposta se constituísse como tal, tendo ela sido obrigada a ajustar-se de tal forma à
conjuntura que se tinha, tanto no plano político, quanto no plano material, que acabou por
preservar pouco das premissas da educação politécnica.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É da natureza de uma dissertação de mestrado expor o debate acerca de determinado
tema, bem como sinalizar algumas questões ou problemas. Nesta perspectiva, o percurso feito
por este trabalho debruçou-se sobre uma temática caracterizada por intenso embate político e
por diferentes concepções de ensino médio e educação profissional, donde tomamos como
objeto de estudo a concepção de Ensino Médio Integrado que fundamentou a revogação do
Decreto n. 2208/97. O intuito foi compreender e problematizar esta concepção, analisando o
contexto que a produz, bem como algumas tensões e virtudes frente à concepção de educação
politécnica, escola unitária e formação omnilateral.
No primeiro capítulo, buscou-se expor os fundamentos econômicos e políticos das
reformas educacionais transcorridas no governo Fernando Henrique Cardoso e no governo
Luis Inácio Lula da Silva com o objetivo maior de levar à compreensão do contexto em que o
ensino médio integrado à educação profissional é proposto como ferramenta de disputa pelo
destino do ensino médio e técnico no país. Percebeu-se que as reformas em questão
circunscrevem-se no plano maior da reforma neoliberal do Estado Brasileiro, expressando os
pressupostos desta ideologia sem, contudo, deixarem de traduzir uma série de contradições
e/ou uma complexa disputa de interesses em torno da política educacional.
Diferentes apreensões a respeito desse processo são feitas pelos intelectuais brasileiros
comprometidos com a transformação do cenário que historicamente se construiu para a
educação da classe trabalhadora. Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta e Marise Ramos (2005a)
compreendem que as expectativas de que mudanças estruturais pudessem ser promovidas na
sociedade e na educação pelo Governo Lula foram frustradas. Ao contrário, o que se viu foi
que um percurso controvertido se travou entre as lutas sociais, as propostas do governo e as
subseqüentes ações e omissões no exercício do poder. Para eles, o Decreto 5.154/04 é
expressão dos limites postos pela correlação de forças que se tinha naquele momento, tendo se
traduzido em um documento híbrido e repleto de contradições. No entanto, apesar deste
cenário, o referido decreto expressa algum ganho político, já que permite que as escolas
estruturem seus cursos de maneira integrada. Os autores compreendem que é necessário lutar
no interior das contradições postas pelo sistema capitalista, buscando encontrar brechas para
avanços contra-hegemônicos. A luta pela revogação do Decreto n. 2.208/97 espelha esta
estratégia política.
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José Rodrigues, por sua vez, considera que o novo decreto apenas representa mais do
mesmo, não só não promovendo qualquer ruptura com o viés mercantilista do decreto
anterior, como, inclusive, aprofundando-o à medida que adéqua o ensino médio à marca
fundamental do novo padrão de acumulação capitalista: a flexibilidade, visto que é permitida
uma série de possibilidades para a conformação da relação entre ensino médio e técnico. Nas
palavras dele, há nisto uma acomodação de interesses diversos. Nesse sentido, conclui o autor
que o novo decreto legitima a dualidade educacional recriada pelo Decreto n. 2.208/97.
No segundo capítulo, partiu-se do pressuposto de que a concepção de Ensino Médio
Integrado enuncia as ideias de educação politécnica, escola unitária e formação omnilateral,
tendo-se feito necessário compreender essas concepções a partir de seus autores originais.
Percebeu-se que essas propostas objetivam levar à apreensão dos fundamentos técnicocientíficos da produção moderna e ao desenvolvimento humano em suas múltiplas dimensões,
num movimento de ruptura com a dualidade que marca a divisão social do trabalho no modo
de produção capitalista, qual seja, a separação entre trabalho manual e intelectual. Para isto,
toma-se o trabalho como princípio educativo, não numa lógica instrumental de
profissionalização/preparação para o mercado de trabalho, mas a partir da compreensão de
que o trabalho é a mediação fundamental para a formação do homem, donde se originam o
conhecimento e toda atividade humana não imediatamente vinculada ao processo de produção
material, como a científica, cultural a artística. Nesta perspectiva, a socialização do saber
historicamente produzido pela humanidade em todas estas esferas é assumida como condição
sine qua non para a ascensão de cada homem a ser social e para o contínuo desenvolvimento
da sociedade, cabendo principalmente (mas não só) à escola este papel.
O terceiro capítulo buscou expor a concepção de integração entre ensino médio e
educação profissional que fundamentou a revogação do Decreto 5.154/04. Viu-se que a
proposta apresentada afirma fundamentar-se nas ideias acima referidas, embora reconheça que
não se confunde com elas porque, sob as relações sociais capitalistas, não é possível que se
efetive a formação politécnica e omnilateral. Justifica a integração como estratégia de
travessia para uma sociedade que tenha superado à do capital, buscando promover no
momento presente a unidade possível entre formação geral e profissional. Considera a
profissionalização no ensino médio uma exigência da realidade que obriga os jovens da classe
trabalhadora à inserção precoce no mundo do trabalho, onde a integração assume a função de
permitir o acesso ao ensino médio pleno, ao mesmo tempo em que prepara para determinada
atividade produtiva. Este, para os autores, é o sentido de um ensino médio que faculte aos
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jovens a compreensão dos fundamentos técnicos, sociais, culturais e políticos do atual sistema
produtivo. Dessa forma, considera que o Ensino Médio Integrado, ao carregar os elementos da
politecnia, acaba por conter também os germens de sua construção.
Notou-se também que a concepção de Ensino Médio Integrado enuncia algumas ideias
de campos teóricos opostos ao marxismo. As estratégias metodológicas presentes naquilo que
Newton Duarte chama de “pedagogias do aprender a aprender” são incorporadas à proposta
de integração curricular entre ensino médio e técnico, numa clara tentativa de promover um
ajuste entre essas ideias e as propostas marxianas de educação. A “pedagogia de projetos” e o
“currículo integrado” são exemplos de metodologias de ensino-aprendizagem bastante caras
às ideologias educacionais pós-modernas, mas que encontram espaço para compor o “Ensino
Médio Integrado”. A referência às proposições marxianas é feita principalmente na exposição
acerca dos princípios filosóficos e do sentido ético-político da proposta, Todavia, quando se
chega às formas de organização do trabalho pedagógico, o discurso marxista cede espaço às
estratégias citadas.
Buscou-se demonstrar que Newton Duarte não só radicalmente se opõe a essas ideias,
como resgata a partir de autores marxistas – Vigotsky é grande exemplo – metodologias de
ensino-aprendizagem coerentes com a finalidade de emancipação humana posta pelas
concepções de educação politécnica e omnilateral. Saviani e Duarte apontam, também, a
apropriação dos conhecimentos considerados clássicos como condição indispensável à
formação humana.
Considera-se que o os conhecimentos clássicos mantêm com a vida relação orgânica,
pois representam a busca do homem pela satisfação de necessidades orgânicas e simbólicas.
Sua apreensão coloca em perspectiva o contínuo desenvolvimento do gênero humano.
Democratizá-los significa permitir que todos os homens participem como sujeitos da criação
social.
Nesse sentido, se o que se pretende é fornecer os conhecimentos científicos e
tecnológicos da produção moderna, como propõe a politecnia, há de se começar pela
socialização dos conhecimentos clássicos de biologia, química, física e matemática, sem os
quais não se faz possível compreender a tecnologia microeletrônica e a biogenética, por
exemplo. Com isto, dá-se a incorporação ao currículo escolar dos novos conhecimentos
técnico-científicos subjacentes aos diversos ramos produtivos da contemporaneidade. Isto
difere muito da proposta da escola tradicional, pois a definição de conteúdos aqui tem a ver
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com a pertinência deles para a vida social em seu conjunto (não exclusivamente para o
cotidiano de um determinado grupo ou comunidade, como querem os pós-modernos). Por isso
fala-se em conhecimentos clássicos, e não tradicionais. Conforme explicam Duarte e Saviani,
clássico é tudo aquilo que, mesmo tendo sido formulado no passado, ainda serve às
objetivações humanas do presente.
Com base nessa premissa, questiona-se se as estratégias pedagógicas propostas pelo
Ensino Médio Integrado efetivamente abrirão caminho para a transmissão do saber clássico
e/ou para a socialização do saberes científicos e tecnológicos subjacentes à vida social e à
produção. Considerando que o Ensino Médio Integrado deve dar conta dos objetivos da
última etapa da educação básica ao mesmo tempo em que especializa os alunos em
determinada profissão técnica; considerando ainda que esses objetivos não podem e não
devem ser superpostos, embora mantenham profunda relação entre si (vide as proposições
gramscianas que falam contra a especialização antes dos 18 anos ou antes do término da
educação básica e suas propostas acerca da escola elementar e média), cabe perguntar se a
composição interdisciplinar do currículo não geraria mais confusões do que acertos.
Não obstante, é importante assinalar que a possibilidade de integração apontou para
uma maior valorização da educação básica quando se fala em educação profissional. A
reforma imposta pelo Decreto 2.208/97 deixou claro que a educação profissional poderia
prescindir da educação básica e de uma sólida formação científica e cultura. O Ensino Médio
Integrado propõe o oposto disto, e aí se pode falar em avanço. Todavia, como já dito, é
necessário perceber se no plano concreto a concepção pode inspirar alguma mudança
significativa em relação a essa dualidade.
A dualidade educacional ou a permanência histórica de ofertas educacionais precárias
para os filhos da classe que vive do trabalho remete às particularidades de um país que nunca
teve na educação uma de suas prioridades. O conceito de capitalismo dependente formulado
por Florestan Fernandes demonstra que há no Brasil um processo histórico de aliança
dependente e subordinada da burguesia nacional com os centros hegemônicos do capital, cujo
resultado é “a combinação de nichos de alta tecnologia, elevadíssimos ganhos do capital,
concentração abismal de capital e de renda e super exploração do trabalhador e uma
concentração de miséria e de mutilação dos direitos elementares a grande maioria”
(FRIGOTTO, 2010). Nesse contexto, são construídos mecanismos que não permitem a
universalização da educação básica pública e de qualidade.

108

O contexto econômico-político no qual o Decreto 5.154/04 foi exarado, possibilitando
a integração curricular entre ensino médio e técnico, não se mostrou, e mesmo não vem se
mostrando hoje, no Governo Dilma Roussef, favorável à transformação do cenário acima
assinalado. Apesar de alguns avanços pontuais, o traço fundamental dos últimos anos de
governo petista é dar continuidade ao projeto da burguesia nacional, qual seja, manter as
estruturas econômico-sociais e políticas que permitem a superexploração do trabalhador em
favor de seus interesses mesquinhos.
Nesse sentido, trata-se de afirmar as estratégias e os argumentos postos pelos
educadores marxistas, resgatando-se o sentido ético-político e os pressupostos filosóficos e
pedagógicos das propostas de educação politécnica, escola unitária e pedagogia históricocrítica, onde o trabalho educativo
realiza uma mediação entre a espontaneidade da vivência cotidiana do
pertencimento do indivíduo ao gênero humano e a elevação da vida individual a uma
relação consciente com o processo histórico de objetivação do gênero humano. O
trabalho educativo que não se reduza ao nível da inserção do indivíduo na
sociabilidade em-si, mas que tenha por objetivo fundamental o desenvolvimento do
indivíduo no sentido da sociabilidade para-si, não terá como valores norteadores
aqueles determinados pelas relações sociais fetichizadas, mas sim aqueles valores
que, surgidos nas contradições da realidade social, apontem para a superação do
fetichismo. (DUARTE, 2009, p. 470)

Em última instância, o intuito é reafirmar a educação como prática social fundamental
para a superação da sociedade de classes, onde cada ser humano encontre espaço para
desenvolver em si todas as possibilidades e capacidades historicamente criadas pelo conjunto
dos homens.
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