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Introdução 

 

Pesquisando sobre questões educacionais, identificamos que o Ensino Médio, última 

etapa da educação básica, é marcado por um dualismo que ora o aproxima da educação geral, 

ora da profissional. Este é firmado pela legislação educacional e pelas materializações destas. 

A motivação para pesquisar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

e o Ensino Médio Integrado surgiu a partir de leituras realizadas na disciplina de Pressupostos 

Teóricos do Ensino Médio, durante o curso de Pedagogia, e no módulo “Políticas Públicas 

para o Ensino Médio no Brasil: o estado da arte”, da Especialização em Políticas Públicas 

para Educação, ambos pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Cornélio 

Procópio. 

Diante deste contexto, tomamos como problema de pesquisa: Em que medida as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio se configuram com possibilidade para 

efetivação do Ensino Médio Integrado?  

A partir deste problema central tivemos como objetivo geral, identificar quais os 

limites e as possibilidades das Diretrizes Curriculares Nacionais para efetivação do Ensino 

Médio Integrado, restringindo-se a reconhecer o contexto histórico e legal em que se 

configuraram a legislação do Ensino Médio brasileiro; apresentar os pressupostos do Ensino 

Médio Integrado; revelar limites e possibilidades das Diretrizes Curriculares Nacionais na 

perspectiva do Ensino Médio Integrado. 

Considerando a educação como trabalho não material, que acontece na sociedade, 

marcada por acontecimentos históricos, sociais e políticos, na primeira parte, denominada “O 

Ensino Médio e a Educação Profissional: breve contexto histórico e legal” retomamos a partir 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 4024/61, a legislação 
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educacional que marca a dualidade estrutural do Ensino Médio, evidentemente atrelado aos 

interesses da lógica do capital, que atende aos interesses do mercado.  

Na segunda parte intitulada “Ensino Médio Integrado: alguns pressupostos”, 

apresentamos os fundamentos teóricos do Ensino Médio Integrado, tomando como conceitos 

essenciais, formação omnilateral, escola unitária e trabalho como princípio educativo.  

Na terceira parte, “Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: 

perspectivas, avanços e desafios”, discutimos os avanços na Resolução n. 02/12 em 

contraposição com a Resolução n. 03/98, analisando-as à luz do referencial teórico, as 

possibilidades e limites para efetivação do Ensino Médio Integrado.  

Destarte, pretendemos contribuir para as discussões em torno da efetivação do ensino 

médio integrado à educação profissional como possibilidade de uma educação de qualidade 

social, que vise a formação politécnica. 

 

 

O Ensino Médio e a Educação Profissional: breve contexto histórico e legal  

 

Discutir sobre o ensino médio no Brasil, remete-nos retomar o contexto histórico e 

legal, considerando que este ocorre no seio da sociedade, marcada por acontecimentos 

políticos e sociais, determinados pelo mundo globalizado. 

Neste sentido, comecemos o estudo retomando a Lei 4024/61 que fixou pela primeira 

vez as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e estabeleceu que, “o ensino médio 

será ministrado em dois ciclos, o ginasial e o colegial, e abrangerá, entre outros, os cursos 

secundários, técnicos e de formação de professores para o ensino primário e pré-primário” 

(BRASIL, 1961), possibilitando pela primeira vez na história do ensino médio brasileiro a 

articulação entre o ensino médio e o ensino profissionalizante. Este período é concomitante a 

implantação do capitalismo industrial no Brasil, o que pode justificar a possibilidade do 

ensino médio profissionalizante, uma vez que, necessitava-se de profissionais capacitados 

para atuarem nas indústrias, iniciando uma fase compulsória de qualificação de trabalhadores.  

Durante o governo militar (1964-1985), duas leis foram sancionadas, a Lei 5.540/68, 

que fixava normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com 

a escola média, e a Lei 5.692/71, que fixava Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus.  

A Lei n. 5.692/71 estabelecia em seu artigo 1° que o objetivo geral do ensino de 1º e 

2º grau é “[...] proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 



potencialidades como elemento de auto realização, qualificação para o trabalho e preparo para 

o exercício consciente da cidadania” (BRASIL, 1971). 

Estabelece ainda em seu artigo 4° que 

 

Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum, obrigatório 

em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, conforme as 
necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos planos 
dos estabelecimentos e às diferenças individuais dos alunos (BRASIL, 
1971).  

 

 

Neste artigo evidenciamos que o ensino médio integrado à educação profissional 

tornou-se uma possibilidade à medida que foi entendido como uma necessidade para o 

período, a partir do qual a educação passou a fazer parte do desenvolvimento industrial do 

país, podendo ser oferecido em regime de cooperação com empresas. Nas entrelinhas deste, 

ainda subentendemos a minimização do Estado diante de sua responsabilidade com a 

Educação, deixando a cargo do setor comercial e privado, cujo interesse era a formação dos 

trabalhadores flexíveis, adaptáveis ao mercado.  

Neste primeiro período, identificamos a disparidade em que o ensino médio é 

constituído, visto que, quando este aparece como possibilidade de formação integrada, sempre 

há um pano de fundo atendendo ora aos interesses políticos (formação para a elite e formação 

para as classes populares), ora aos interesses econômicos (atender a demanda do mercado de 

trabalho), nunca tendo em vista uma escola unitária, que forme o educando integralmente. 

Para Saviani (1984) esta é “teoria da escola dualista”, haja vista, que “[...] é uma escola 

dividida em duas (e não mais do que duas) grandes redes, as quais correspondem à divisão da 

sociedade capitalista em duas classes fundamentais: burguesia e proletariado” (p.29).  

Como parte das discussões para o segundo período, destacamos as propostas de ensino 

médio e educação profissional da década de 1990, período do apogeu das políticas 

neoliberais, entre a qual foi promulgada após oito anos e meio de tramitação a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, resultado de algumas 

satisfações, e muitas insatisfações.  

Na LDBEN n. 9394/96, o ensino médio, etapa final da educação básica tem como 

finalidade “a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

apreendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores” (BRASIL, 1996). Esta lei oportunizou a oferta da 



educação profissional em nível médio, uma vez que atendida a formação geral do educado, e 

poderia prepará-lo para as profissões técnicas. 

No entanto, essa possibilidade de oferta foi vetada com a reforma da Educação 

Profissional, regulamentada pelo Decreto 2208/97, que estabeleceu em seu artigo 5° que “a 

educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e independente do 

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

1997, p. 17).  

Neste período, o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP/MEC) e o 

Decreto 2.208/97 possibilitaram a ampliação das redes privadas, contribuindo com a “[...] 

fragmentação do sistema nacional de educação, o desmonte da rede pública e, em decorrência, 

a expansão da oferta de Educação Profissional pela esfera privada e a submissão da educação 

à lógica e às práticas do mundo dos negócios” (PARANÁ, 2006, p.16). Sob esta ótica, a 

formação profissional tem como objetivo a formação do trabalhador polivalente e flexível. 

Outro documento que vale ser discutido é o Decreto 5154/04, posteriormente revogado 

pela lei 11.741/08, que mesmo com alguns ransos do Decreto 2208/98, retomou a 

possibilidade de integração entre educação geral e formação profissional em nível médio, 

conforme é disposto no parágrafo 1° do artigo 4° “A articulação entre a educação profissional 

técnica de nível médio e o ensino médio dar-se-á de forma: I – integrada [...].        II –

 concomitante [...] III - subseqüente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

médio (BRASIL, 2004)”.  

Após a breve contextualização histórica e política sobre o Ensino Médio e a Educação 

Profissional no Brasil, faz-se necessário, considerando os avanços e retrocessos, analisar 

pressupostos teóricos que possam aportar a implantação do Ensino Médio Integrado.  

 

 

Ensino Médio Integrado: alguns pressupostos 

 

Historicamente a escola tem assumido o papel dicotômico entre o conhecimento 

teórico e a práxis, e é sob esta perspectiva que o ensino médio brasileiro tem se 

fundamentado. Em crítica, as Diretrizes da Educação Profissional: fundamentos políticos e 

pedagógicos afirmam que,  

 

O novo tipo de produção racionalizada demandava um novo tipo de 

homem, capaz de ajustar-se aos novos métodos da produção, para cuja 
educação eram insuficientes os mecanismos de coerção social. Tratava-se 



de articular novas competências a novos modos de viver, pensar e sentir, 
adequados aos novos métodos de trabalho caracterizados pela automação 

de base eletromecânica, que implicavam ausência de mobilização de 
energias intelectuais e criativas no desempenho do trabalho. Neste aspecto, 
além de expressar uma reforma econômica, a hegemonia assume as feições 
de uma reforma intelectual e moral (PARANÀ, 2006, p. 22).  

 

 

É sob o reconhecimento das mudanças ocorridas no mundo econômico e 

consequentemente do trabalho, que discutiremos a proposta do Ensino Médio integrado, 

pautada nos pressupostos da formação omnilateral e unitária, a partir do princípio educativo 

do trabalho, buscando, romper com a redução desta fase do ensino ao atendimento da 

demanda do capital, haja vista, que “[...] tanto as relações sociais e produtivas como a escola 

passam a educar o trabalhador para esta divisão. [...] Assim, o conhecimento científico e o 

saber prático são distribuídos desigualmente” (PARANÁ, 2006, p. 24).  

Inicialmente faz-se necessário conceituar o termo Integrar. Segundo o dicionário Luft, 

integrar significa “tornar inteiro ou integral; completar; integralizar”; ainda, “fazer parte do 

todo; associar-se; incorporar-se” (2000, p. 395). Silva e Colontonio afirmam que Ensino 

Médio Integrado significa “integrar escola e trabalho; integrar formação científica básica e 

formação técnica específica; integrar cultura geral e cultura técnica” (2008, p. 91).  

A partir destes conceitos de integração, retomemos aos estudos de Ramos (2008), que 

considera que o princípio da integração deve ser a formação omnilateral do indivíduo, que 

considera o homem em sua totalidade e implica “[...] as dimensões fundamentais da vida que 

estruturam a prática social. Essas dimensões são o trabalho, a ciência e a cultura” (p. 63). 

Formar o homem em sua totalidade requer a tomada do trabalho como princípio 

educativo, implicando reconhecer que historicamente a sociedade foi marcada pela divisão 

social do trabalho, na qual cada grupo se organizava para a obtenção dos recursos necessários 

para sua sobrevivência e de sua família, o que foi modificado no decorrer das mudanças 

sociais. Segundo Marx e Engels (2004),  

 

A divisão do trabalho implica ainda na contradição entre o interesse do 

indivíduo singular ou da família singular e o interesse coletivo de todos os 
indivíduos que se relacionam entre si [...]. Finalmente, a divisão social do 
trabalho oferece-nos o primeiro exemplo do seguinte fato;a partir do 
momento em que os homens vivem na sociedade natural, desde que, portanto 

se verifica uma cisão entre o interesse particular e o interesse comum, ou 
seja, quando a atividade já não é  dividida voluntariamente mas sim de forma 
natural, a ação do homem, transforma-se para ele num lugar estranho que se 
lhe opõe e o subjuga, em vez de ser ele a dominá-la (p. 25). 



É a partir deste olhar que discutimos o trabalho em suas duas dimensões: o trabalho 

ontológico e trabalho “laborativo ou emprego” (FRIGOTTO, 2005, p. 58). O trabalho 

laborativo refere-se ao trabalho fragmentado, convertido em mercadoria, na qual o trabalhador 

vende sua força de trabalho, e em troca é assalariado, é a divisão social e técnica do trabalho. 

Já o trabalho em sua dimensão ontológica, que mais nos interessa, refere-se a manifestação 

humana para produção da própria existência, sendo que é “[...] por meio do trabalho que o 

homem age sobre a natureza, transformando-a e, ao mesmo tempo, transformando-se a si 

mesmo, sendo portanto expressão de suas faculdades físicas e mentais” (SILVA e 

COLONTONIO, 2008, p. 92). É o trabalho no sentido ontológico que se configura como o 

princípio educativo do ensino médio. 

Se o modelo capitalista exige a divisão fragmentada do trabalho, este faz com que o 

conhecimento intelectual e prático, o consumo e a produção, sejam inerentes a vida de grupos 

distintos, assim, tanto as relações sociais e as de produção quanto as instituições escolares 

contribuem para esta divisão, no qual para as classes populares restam os trabalhos práticos, 

os quais uma formação em nível básico daria conta de desenvolver as habilidades necessárias 

para o trabalho nas indústrias, o trabalho alienado, neste sentido Czernisz (2006) chama 

atenção 

 

[...] a flexibilização tanto reforça quanto obriga cada trabalhador a procurar 

formas de qualificação e aperfeiçoamento profissional por conta própria. Do 
mesmo modo, obriga o trabalhador a submeter-se ao trabalho por tempo 
determinado, com baixo salário e sem garantias. Esses fatos são muitas vezes 
naturalizados e revigoram a teoria do capital humano e as exigências do 
novo perfil profissional (p. 55).  

 

 

Pensando na organização entre trabalho e educação na perspectiva gramsciana, este 

toma o caráter histórico do trabalho industrial (desenvolvimento científico) como proposição 

para a efetivação de uma formação unitária, que integre trabalho e ciência.  

 

O advento da escola unitária significa o início de novas relações entre 

trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em toda a 
vida social. O princípio unitário, por isso refletir-se-á em todos os 
organismos da cultura, transformando-os e emprestando-lhes um novo 
conteúdo (GRAMSCI, 1985, p.125). 

 

 



Neste aspecto a ciência é entendida como a produção sistemática de conhecimentos, 

que são produzidos historicamente pela humanidade. Segundo Ramos (2008), esta e o 

trabalho formam uma unidade, uma vez que, “[...] o ser humano foi produzindo 

conhecimentos à medida que foi interagindo com a realidade, com a natureza [...]” (p. 64), 

deixando como responsabilidade da escola transmitir aquilo que foi mais elaborado, 

sistematizado. Nesta relação, também podemos destacar a cultura, uma vez que as pessoas 

agem de acordo com as normas e crenças de determinados grupos, de determinada cultura.  

Tomando a indissociabilidade entre trabalho, ciência e cultura, reconhecemos a 

possibilidade de uma formação politécnica, que não é a formação do indivíduo polivalente, 

flexível, mas a formação que não faz distinção entre o trabalho manual e intelectual, haja 

vista, que “[...] não existe trabalho manual puro, nem trabalho intelectual puro” (GARCIA, 

2008, 143), assim não deve haver distinção na formação educacional da classe trabalhadora e 

da classe dominante.  

A partir desta breve discussão dos pressupostos para o Ensino Médio Integrado, 

evidenciamos que muitos são os condicionantes para a materialização deste, e que ainda 

cabem ser discutidos em outros trabalhos. Dentre estes assuntos destacamos: a construção e 

efetivação do currículo integrado, a construção do projeto político pedagógico que abarque a 

formação geral e profissional, e, essencialmente, a expedição de leis e pareceres que 

normatizem e possibilitem a efetivação do Ensino Médio Integrado que “[...] pressupõe a 

formação de pessoas que compreendam a realidade e que possam atuar como profissionais” 

(GARCIA, 2005, p. 164. apud ARAÚJO, 2008, p. 186). 

 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: perspectivas, avanços e desafios  

 

Considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais como “[...] um conjunto de 

definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos na Educação Básica 

que orientam as escolas na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas 

propostas pedagógicas” (RODRIGUES, 2012, p.3), destacamos que estas, foram analisadas a 

partir da concepção de Shiroma, Campos e Garcia (2005), que afirmam que os textos são 

produzidos, reproduzidos e implementados em contextos diferenciados, e ressaltam a 

existência do contexto de influência onde as políticas são produzidas, caracterizando-se como 

um espaço de disputa de interesses; o contexto de produção de textos, no qual deve ser 

analisado a narrativa que lhe dá suporte, que em sua maioria aparece com uma linguagem 



apelativa, persuasiva, onde a mídia e mercado são os responsáveis pela sua disseminação. As 

políticas educacionais são “[...] ao mesmo tempo, texto, prática discursiva e prática social 

[...]” (SHIROMA, CAMPOS E GARCIA, 2005, p. 440), assim o contexto da prática refere-se 

a implantação da política, que quanto mais abstrata, maiores possibilidades de interpretações 

diferenciadas e mais dificuldade para sua efetivação.  

Todavia, destacamos que as DCN-EM atuais foram definidas pela Resolução n. 02/12, 

a partir do Parecer CEB-CNE 05/2011, mas que, para sua análise faz-se necessário retomar a 

Resolução n. 03/98, expedida pelo parecer 15/98, que instituiu as primeiras Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.  

O Parecer 15/98 teve como relatora a educadora Guiomar Namo de Mello, que foi 

nomeada em 1997, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso para o cargo de Conselheira 

do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica (CNE-CEB). Ela participou 

da elaboração das Diretrizes Curriculares da Educação Profissional, e das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica em nível Superior, 

e prestou consultoria a vários projetos educacionais, dentre eles, a implantação da reforma 

curricular do Ensino Médio na SEMTEC/MEC. Vale ressaltar também que esta foi orientanda 

de doutorado do professor Dermeval Saviani, teórico que defende a obrigatoriedade de uma 

educação pública, gratuita e de qualidade, na qual por meio do ensino dos conteúdos 

científicos acumulados pela humanidade vise a emancipação humana, e mesmo tendo 

realizado vários estudos nesta linha, assumiu o Conselho Nacional de Educação, num período 

de políticas extremamente neoliberal.  

Concluímos a partir do Parecer CEB-CNE 15/98, que as DCN-EM foram elaboradas 

em consonância com a LDBEN 9394/96, que prevê em seu artigo 9º inciso IV, entre as 

responsabilidades da União, estabelecer em regime de  colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação em todos níveis da 

educação básica, assegurando-lhes a formação básica comum, problematizamos que ambas, 

embora possuam um discurso inusitado, não se desvinculam das políticas correntes da década 

de 1990 que, de acordo com Czernisz (2006) “[...]acompanham e expressam a seqüência de 

mudanças provocadas pela reestruturação capitalista e pela necessidade de perpetuação do 

capital” (p.14-15). Frente aos projetos neoliberais que sem dúvida marcam a década de 1990, 

destacamos a presença das influências dos organismos internacionais, que além da economia, 

reestruturam a educação. Uma, de suas maiores influências são os quatro pilares que deveriam 

fundamentar a educação brasileira, aprender a prender, aprender a ser, aprender a conhecer e 

aprender a conviver, presente no Relatório Jacques Dellors, que sem dúvidas estiveram como 



pano de fundo na elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 

traduzidos na formação das “competências” necessárias ao cidadão para prosseguimento nos 

estudos e atuação no trabalho.  

Revendo especificamente as DCN-EM/1998, segundo Moehlecke, estas apresentam 

 

[...] Um discurso sedutor e inovador, por meio da valorização de uma 

concepção de “educação para a vida e não mais apenas para o trabalho”; da 
defesa de um ensino médio unificado, integrando a formação técnica e a 
científica, o saber fazer e o saber pensar, superando a dualidade histórica 
desse nível de ensino; de um currículo mais flexível e adaptado à realidade 
do aluno e às demandas sociais; de modo contextualizado e interdisciplinar; 
baseado em competências e habilidades (2012, p.47). 

 

 

Este discurso sedutor e contraditório pode ser identificado na própria legislação, que 

discursa sobre a impossibilidade de separação entre a formação geral e o trabalho, ao mesmo 

tempo em que exclui a possibilidade do Ensino Médio Integrado. No artigo 12 das DCN - 

EM/1998, evidenciamos algumas contradições:  

 

Não haverá dissociação entre a formação geral e a preparação básica para o 

trabalho, nem esta última se confundirá com a formação profissional. 
§ 1º A preparação básica para o trabalho deverá estar presente tanto na base 
nacional comum como na parte diversificada. 
§ 2º O ensino médio, atendida a formação geral, incluindo a preparação 
básica para o trabalho, poderá preparar para o exercício de profissões 

técnicas, por articulação com a educação profissional, mantida a 
independência entre os cursos (BRASIL, 1998). 

 
 

Fica claro que a utilização do conceito do trabalho reduz-se ao trabalho utilitário, 

labor; e a afirmação de que a “escola é para a vida”, reduz a vida ao desenvolvimento de 

competências para o atendimento das exigências do mundo capitalista, logo que é este, que 

determina as prioridades educacionais a partir de seus interesses e necessidades.  

Um segundo ponto que vale ser discutido nas Diretrizes de 1998, são os princípios nos 

quais o ensino médio deve ser pautado. 

 

Art. 3º Para observância dos valores mencionados no artigo anterior, a 
prática administrativa e pedagógica dos sistemas de ensino e de suas escolas 



[...] deverão ser coerentes com princípios estéticos, políticos e éticos, 
abrangendo:  

I - a Estética da Sensibilidade [...]. 
II - a Política da Igualdade [...]. 
III - a Ética da Identidade [...]. 

 

Embora tal discurso apareça na letra da Resolução, não podemos deixar de analisá-los 

como acentuação dos valores humanos, que tornam os homens seres capazes de se adaptar 

facilmente com as mudanças ocorridas no mundo capitalista, ideal que começa ser 

introduzindo na formação do aluno desde os anos iniciais da educação básica, acentuando-se 

no ensino médio. Pautar a organização do ensino médio sob estes pressupostos é descarregar 

no aluno, no indivíduo a responsabilidade do seu sucesso ou fracasso na sociedade. Esta 

responsabilização se faz na afirmação de que a todos são oportunizados a atividade criativa, 

cabendo a cada um se adentrar no mundo da concorrência, e conquistar seu espaço/vaga na 

sociedade. 

Muitas são as contradições presentes nas DCN - EM de 1998, uma análise mais 

aprofundada permitiria levantar muitos outros pontos, como a possibilidade de atuação das 

instituições/ empresas privadas na oferta do ensino profissionalizante, a atuação pedagógica a 

partir da interdisciplinaridade, no entanto, nosso interesse principal foi destacar as 

contradições gerais, para dialogar com as novas DCN – EM (2012).  

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio de 2012 (Parecer 

CNE-CEB n. 05/2011 e Resolução n. 02/2012) teve como relator do Parecer CNE-CEB n. 

05/2011 o professor José Fernandes de Lima, atual Conselheiro do Conselho Nacional de 

Educação. Segundo este Parecer a elaboração das novas DCN-EM/2012,  

 

[...] Se fez necessária também, em virtude das novas exigências educacionais 

decorrentes da aceleração da produção de conhecimentos, da ampliação do 
acesso às informações, da criação de novos meios de comunicação, das 
alterações do mundo do trabalho, e das mudanças de interesse dos 
adolescentes e jovens, sujeitos dessa etapa educacional (BRASIL, 2011, p. 
2). 

 

 

Discutindo esta minuta de lei evidencia-se que no discurso sedutor muitos são os 

avanços pretendidos, como o reconhecimento da educação como um direito social e gratuito, 

discussão sobre a qualidade educacional, discussão sobre a base comum e a parte 

diversificada como um todo integrado, mas, tomando forma de Resolução (n. 02/2012), esta 



perde a essência de algumas discussões, assinala alguns avanços (pressupostos teóricos), e 

permanece com muitos ransos, dentre eles, a possibilidade do médio profissionalizante 

subsequente. Embora a elaboração/discussão desta se fez em outro período, ainda é visível a 

influência dos quatro pilares da educação, na medida em que se afirma que:  

 

É precisamente no aprender a aprender que deve se centrar o esforço da ação 
pedagógica, para que, mais que acumular conteúdos, o estudante desenvolva 
a capacidade de aprender, de pesquisar e de buscar e (re)construir 
conhecimentos (BRASIL, 2011, p. 41). 

 

 

Outra limitação presente no Parecer n.05/2011, é a afirmação que o currículo escolar 

exige,  

[...] Uma seleção de saberes e conhecimentos significativos, capazes de se 
conectarem aos que o estudante já tenha apreendido e que, além disso, 
tenham sentido para ele, toquem-no intensamente, como propõe Larrosa 

(2004), e, ainda, contribuam para formar identidades pautadas por 
autonomia, solidariedade e participação na sociedade. 
 
 

 

Como percebe-se, as novas DCN-EM/2012 resultam de muitas discussões que “[...] já 

vinham sendo propostas desde a aprovação das DCNEM em 1998” (MOEHLECKE, 2012, p. 

52), no entanto avança em alguns aspectos, continua relacionada aos projetos neoliberais em 

outros. Com o intuito de discuti-las, tomamos o artigo 5° que estabelece  

 

O Ensino Médio em todas as suas formas de oferta e organização, baseia-se 

em: 
I - formação integral do estudante; 
II - trabalho e pesquisa como princípios educativos e pedagógicos, 
respectivamente; 

III - educação em direitos humanos como princípio nacional norteador; 
IV - sustentabilidade ambiental como meta universal; 
V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 
historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo, bem 
como entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem; 
VI - integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, técnico-
profissionais realizada na perspectiva da interdisciplinaridade e da 

contextualização; 
VII - reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta dos 
sujeitos do processo educativo, das formas de produção, dos processos de 
trabalho e das culturas a eles subjacentes; 



VIII - integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da 
tecnologia e da cultura como base da proposta e do desenvolvimento 
curricular (BRASIL, 2012).  

 

A partir deste artigo e de seus incisos, identificamos três possíveis avanços no que 

tange ao Ensino Médio Integrado. O primeiro refere-se ao reconhecimento da necessidade da 

formação integral do aluno, que embora não especificado, deve ser entendido como a 

formação humana em todas as suas dimensões.  O segundo avanço é a concepção do trabalho 

e da pesquisa como princípio educativo, e o terceiro, o estabelecimento do trabalho, da 

ciência, da tecnologia e da cultura, como pressupostos teóricos, em superação aos princípios 

éticos, estéticos e políticos.  

Considerando que o trabalho e a ciência já foram discutidos no item dos pressupostos 

teóricos, destacamos os termos cultura e tecnologia, que devem se fazer presentes na 

formação escolar atual. Cultura pode ser entendida como “[...] o processo de produção de 

expressões materiais, símbolos, representações e significados [...]” e tecnologia como a “[...] 

transformação da ciência em força produtiva ou mediação do conhecimento científico e a 

produção, marcada, desde sua origem, pelas relações sociais que a levaram a ser produzida” 

(BRASIL, 2012).   

Segundo o Parecer 05/2011, a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais fez-se 

necessária, 

 

[...] também, em virtude das novas exigências educacionais decorrentes da 
aceleração da produção de conhecimentos, da ampliação do acesso às 
informações, da criação de novos meios de comunicação, das alterações do 

mundo do trabalho, e das mudanças de interesse dos adolescentes e jovens, 
sujeitos dessa etapa educacional (p.2). 

 

A partir desta citação, reconhecemos que as novas DCNEM configuram-se mais como 

uma proposta educacional do que como um ato normativo, retornando basicamente as mesmas 

limitações da década de 1990. Uma das limitações das novas diretrizes curriculares é a 

redução da organização curricular, para efetivação de um currículo mais flexível e atrativo 

que contribua com a diminuição da evasão e repetência dos alunos. Vale ressaltar ainda, que o 

termo “diversidade” aparece no Parecer 05/11 das DCNEM em vários momentos, para 

discutir vários assuntos, como as diferenças de identidade cultural, diversidades de interesses, 

entre outros. 



Diante desta discussão, vale ressaltar que a proposta do Ensino Médio e Ensino Médio 

Integrado estão distantes de configurar-se como uma possibilidade unitária de ensino, o que 

significa afirmar, que é pela análise, contradição e visão da totalidade que se pode avançar na 

identificação das bases políticas das propostas educacionais, o que tange na defesa de uma 

concepção que considera o homem em sua totalidade histórica e a articulação entre trabalho 

manual e intelectual, por meio de uma formação politécnica.  

 

 

Considerações Finais 

 

As questões aqui discutidas não esgotam, por certo, mas alertam para a necessidade de 

uma reflexão e aprofundamento sobre as possibilidades para a efetivação do ensino médio 

integrado à educação profissional, uma proposta fundamentada a partir da luta por uma 

formação unitária, que não distinga a formação intelectual, da formação técnica, mas que as 

integre.  

Analisar esta modalidade requer a compreensão de que historicamente esta fase é 

marcada pela dualidade que ora a aproxima da formação geral, ora da formação intelectual, 

atendendo aos interesses e pactos das políticas neoliberais, do mercado.  Assim, as políticas 

para o Ensino Médio, devem ser analisadas inseridas no contexto sócio, econômico e político, 

o que deixa evidente que tais políticas educacionais estão intimamente associadas à correlação 

de forças presentes nos vários momentos históricos e políticos.  

A partir desta concepção retomamos ao problema de pesquisa para tecer algumas 

considerações: Em que medida as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio se configuram com possibilidade para efetivação do Ensino Médio Integrado?  

As novas DCNEM apresentam-se mais como uma proposta educacional, do que como 

um ato normativo, devido a proposta curricular que não há possibilidade de materialização nas 

instituições escolas como se encontram hoje (tanto em nível de financiamento, quanto estrutura 

física). Um dos maiores avanços evidenciados é a afirmação da obrigatoriedade do ensino 

médio, a defesa da integração entre educação, trabalho, ciência, tecnologia e cultura, e a 

tomada do trabalho e da pesquisa como princípio educativo e pedagógico. Também pode ser 

destacada a organização curricular, na qual o currículo deve ser composto pela base nacional 

comum e pela parte diversificada, formando um todo integrado.  

Entre meio a avanços, as DCNEM também trás limitações, haja vista que, esta trouxe 

uma significativa mudança na linguagem, mas que analisada em profundidade acaba por 



retratar as mesmas limitações das DCNEM de 1988, no que tange a possibilidade de 

diversificação e flexibilização da organização escolar para atender aos interesses dos 

estudantes e do meio social.  

Em suma, defendemos que o ensino médio deve estar articulado ao mundo do trabalho, 

da cultura e da ciência (sendo um direito social e subjetivo), com o objetivo de construir 

sujeitos emancipados, criativos e leitores críticos da realidade onde vivem e com condições de 

agir sobre ela. 
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