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APRESENTAÇÃO

Colegas Educadores,

O presente material didático foi construído com a proposta de refletir sobre o 

Ensino Médio Integrado, sob a ótica de uma educação voltada para aqueles que vivem 

do trabalho, uma vez que esta modalidade de ensino está “[...] comprometida com a 

emancipação da classe trabalhadora, na medida em que pretende superar a dualidade 

educacional, potencializando a construção de uma sociedade justa.” (PARANÁ, 2006, 

p.9).

O desenvolvimento  da  Educação Profissional  está  atrelado  às  demandas  do 

mundo  do  trabalho  e  das  relações  sociais,  portanto,  a  compreensão  desse 

desenvolvimento  perpassa  a  compreensão  de  que  mudanças  são  frutos  de 

transformações históricas, políticas e sociais. 

As quatro Unidades Temáticas que compõem este caderno pretendem propiciar 

a discussão dos fatores essenciais para a efetivação do Ensino Médio integrado como 

política pública, comprometida com a construção de uma educação de qualidade para 

os  que  vivem  do  trabalho,  que,  além  da  vontade  política,  da  necessidade  de 

financiamento contínuo e das condições materiais necessárias para o desenvolvimento 

dessa modalidade de ensino, há a necessidade de incorporação, por parte do conjunto 

de professores, coordenadores e gestores, dos fundamentos político-pedagógicos que 

norteiam a integração da Educação Profissional ao Ensino Médio.

A Primeira Unidade Didática tratará das mudanças no mundo do trabalho e na 

educação,  de  forma  a  propiciar  um  aprofundamento  da  compreensão  dessas 

categorias, duas práticas sociais de natureza diversa, mas que “[...] mantêm entre si  

conexões por diferentes mediações” (FRIGOTTO, 2010a, p. 57).

A  Segunda Unidade Didática traz como assunto a dualidade de classes e de 

ensino na constituição da Educação Profissional no Brasil, pois é necessário perceber 

a estrutura dual que marca a educação brasileira, originada na estrutura de classes, 

para compreender a proposta de possibilidade de ruptura através da oferta do Ensino 

Médio Integrado.



Fará parte da  Terceira Unidade Didática o arcabouço teórico do Ensino Médio 

Integrado,  fundamentado  na  educação  unitária,  teorizada  pelo  pensador  italiano 

Antonio Gramsci  e na educação politécnica,  de base marxista.  Como complemento 

desta unidade, serão abordados os princípios norteadores do Ensino Médio Integrado, 

apresentados nas Diretrizes da Educação Profissional do Estado do Paraná (PARANÁ, 

2006).

A Quarta Unidade Didática apontará alguns pressupostos para que a formação 

integrada se efetive enquanto uma “[...] formação capaz de conferir ao trabalhador as 

condições necessárias para que ele ocupe posição central no cenário político e para 

compreender  e  desfrutar  do  patrimônio  cultural  produzido  pela  humanidade  [...]”. 

(SILVA, 2013). Com o intuito de verificar qual é a visão dos que atuam no Ensino Médio 

Integrado sobre esta modalidade de ensino, esta unidade terá também a aplicação de 

questionários a cursistas.

A busca pela construção de argumentos que se constituam como fundamentos 

para a efetiva implementação do Ensino Médio Integrado nos colégios que a ofertam foi 

o  fio  condutor  deste  Caderno  Temático,  por  entender  a  importância  de  que  as 

categorias que norteiam à integração “[...] estejam expressas no trabalho pedagógico 

de  cada  professor  [...]”  (GARCIA,  2009,  p.  134)  e,  dessa  forma,  não  haja  o 

desvanecimento dessas concepções na escola e na ação dos professores.

O projeto  “ENSINO MEDIO INTEGRADO: Possibilidades e desafios para sua  

efetiva  implementação” será  implementado  através  da  realização  de  um  curso  de 

extensão,  com  certificação  pela  Universidade  Estadual  do  Centro  Oeste  – 

UNICENTRO,  com  oito  encontros  quinzenais  de  quatro  horas  cada  um  e  será 

complementado com oito  horas  de atividades que serão realizadas a  distância,  na 

plataforma Moodle, totalizando 40 horas de curso.

Espera-se  que este  Caderno Temático,  fundado na concepção de educação 

politécnica e escola unitária, auxilie na efetiva consolidação do Ensino Médio Integrado 

como um processo educativo emancipatório para os que vivem do trabalho.



UNIDADE 1

Mudanças no mundo do trabalho e na educação

• Fundamentação teórica

1.1 Relação Trabalho e Educação

De  acordo  com  Saviani  (2007),  tanto  o  trabalho  quanto  a  educação  são 

atividades especificamente humanas, porque apenas o ser humano trabalha e educa. 

Essas  duas  práticas  sociais,  de  natureza  diversa,  “[...]  mas  que  mantêm  entre  si  

conexões por diferentes mediações” (FRIGOTTO, 2010a, p. 57), são necessárias para 

se compreender as formas históricas que o trabalho e a educação assumem em cada 

sociedade. Segundo Konder:

Toda sociedade vive porque consome; e para consumir depende da produção. 
Isto é, do trabalho. Toda sociedade vive porque cada geração nela cuida da 
formação da geração seguinte e lhe transmite algo da sua experiência, educa-
a.  Não  há  sociedade  sem  trabalho  e  sem  educação.  (KONDER,  apud 
FRIGOTTO, 2010a, p. 57).

Para Sapelli (2008), as relações entre trabalho e educação são marcadas por 

continuidades e  descontinuidades,  pois  se  modificam no movimento  sócio-histórico. 

Para  entender  essa  relação,  é  necessário  observar  as  relações  que  os  homens 

estabelecem  ao  produzir  sua  existência.  As  questões  relativas  à  educação  estão 

atreladas ao trabalho, ou seja, ao modo de produção social da existência humana.

 Silva  (2013)  afirma  que  “[...]  a  formação  humana  e  social  não  obedece  a 

deliberações livres dos próprios sujeitos em formação, sendo, antes, determinadas por  

imperativos econômicos [...]”. Ou seja, para uma compreensão que revele as nuances 

dessa  relação  entre  trabalho  e  educação,  faz-se  necessário  a  consideração  do 

contexto  histórico  no  qual  elas  se  estabelecem,  de  forma que  o  conhecimento  da 

realidade histórica e social em dado período deve partir das considerações sobre os 

elementos materiais que determinam essa realidade e, consequentemente, as relações 

sociais que se estabelecem nesse período. É nesse sentido que Marx expõe:

[...] na produção social da própria existência, os homens entram em relações 
determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; estas relações de 
produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas 
forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui 
a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma 



superestrutura  jurídica  e  política  e  à  qual  correspondem  formas  sociais 
determinadas de consciência. (MARX, apud SILVA, 2013)

As  considerações  desenvolvidas  neste  caderno  temático  sobre  trabalho  e 

educação terão como início o trabalho em sua dimensão fundamental, que é o trabalho 

como processo criador da vida humana para, na sequência, analisá-lo sob o jugo do 

capital.

1.2 Trabalho em sua dimensão ontológica

Desde o século XVIII,  em quase todas as sociedades, o trabalho vem sendo 

regulado pelas relações sociais capitalistas, o que significa que, tanto o trabalho quanto 

a  educação  “têm sido  subordinados  aos  processos  de  exploração  e  expropriação” 

(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2010, p. 11), de forma que, sob o capitalismo, essas duas 

categorias foram reduzidas à compra e venda de força de trabalho e qualificação para  

aumento da produtividade, respectivamente.

Entretanto, é necessário distinguir  a dimensão reducionista de trabalho como 

emprego,  como  trabalho  assalariado,  da  dimensão  ontológica  do  trabalho,  onde  o 

trabalho  está  relacionado  com  a  produção  de  vida,  onde  o  “[...]  ser  humano  é 

considerado em sua condição de ser histórico-natural que necessita produzir os meios 

da manutenção de sua vida biológica e social” (FRIGOTTO, 2010). 

Para compreender essa dimensão criadora de vida do trabalho, deve ter em 

mente, primeiramente, a essência da relação do homem com o trabalho, afirmada por 

Marx, em O Capital:

[...] o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em 
que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e contra seu metabolismo 
com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural. Ele põe em 
movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade, braços, pernas, 
cabeças e mãos, a fim de se apropriar da matéria natural numa forma útil à 
própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza externa a 
ele  e  ao modificá-la,  ele  modifica,  ao mesmo tempo,  sua própria  natureza. 
(MARX, 1983, p.149)

Na concepção de Marx, o processo de construir a vida através do trabalho é o 

processo de humanização do próprio ser humano, numa relação de homens entre si  

com a natureza, onde a finalidade é transformá-la e adaptá-la ao projeto do homem, ou 



seja, o homem é quem se apropria do mundo e age sobre ele, de acordo com o projeto 

que tem frente à natureza que ele encontra. Essa transformação, criação e recriação,  

são realizadas pelo homem mediado pelo conhecimento, que não se perde no tempo e 

que  pode  ser  transmitido.  Mediado  pela  ciência,  pela  tecnologia  e  pela  cultura,  o 

homem produz e reproduz sua existência. “Nesta perspectiva, a ciência, e a tecnologia 

possibilitam extensões  dos  sentidos  e  membros  dos  seres  humanos”  (FRIGOTTO, 

2010a, p. 60). 

É também nessa apropriação do homem sobre o mundo através do trabalho, em 

um movimento constante de superação, que outra característica do ser humano ocorre, 

uma vez que “[...] os sentidos e os espíritos dos outros homens tornam-se sua própria  

apropriação” (MARX, apud Silva, 2013). Para Marx, o homem é um ser eminentemente 

social, por mais que a “[...] exteriorização de sua vida não apareça na forma imediata 

de uma exteriorização de vida coletiva, cumprida em união e ao mesmo tempo com os 

outros” (MARX, 1988, p. 176). À medida que o homem foi atuando sobre a natureza, de 

forma intencional, planejada e orientada por um fim, o homem transformou não só a 

natureza, mas a si mesmo e aos outros. Ou seja, a individualidade é produzida em 

relação aos demais seres humanos, subordinada a determinadas relações sociais que 

esses seres assumiram historicamente. (FRIGOTTO, 2010b, p. 18-19)

Através da compreensão do homem como ser social é que se desvela a relação 

entre trabalho e educação, pois de acordo com Sapelli (2008) foi por meio do trabalho, 

da necessidade de se criar novos instrumentos para vencer os desafios impostos que o 

homem produziu  conhecimento,  conhecimento  este  que passa a  ser  patrimônio  da 

humanidade e que deve ser socializado. Vistos desta forma, o trabalho e a educação 

“[...]  são dimensões centrais da vida, e,  por isso,  são direitos sociais e subjetivos”.  

(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2010, p. 11)

Ainda no contexto de apropriação do homem sobre a natureza para satisfação 

de suas necessidades, outro ponto importante que Marx destaca sobre o trabalho é 

que sua finalidade é a produção de valores de uso: o produto final nada mais é do que 

uma matéria natural que foi adaptada às necessidades humanas e que tem seu valor 

de  uso  definido  pela  sua  utilidade.  Trata-se  do  trabalho  concreto,  indispensável  à 

existência do homem e que é que é divergente do trabalho abstrato, que é o trabalho 



sob a forma do capitalismo, cujo fundamento é o trabalho como produtor de valor de 

troca, conforme será explicado no próximo item.

1.3 Trabalho sob o Capital

Na evolução histórica da humanidade surgiram vários sistemas de organizar a 

produção  e  a  existência  humana,  de  acordo  com  as  necessidades  econômicas  e 

sociais  de  cada  época,  mas,  principalmente,  de  acordo  com valores  estabelecidos 

pelos interesses de uma classe dominante.  Kuenzer ressalta  que,  “[...]  a partir  das 

relações de produção e das novas formas de organização do trabalho, são concebidos 

e veiculados novos modos de vida, comportamentos, atitudes, valores.”  (KUENZER 

2007, p. 1155).

O capitalismo pode ser definido da seguinte forma:

Trata-se de um modo de produção social  da existência humana que foi  se 
estruturando  em  contraposição  ao  modo  de  produção  feudal  e  que  se 
caracteriza pela acumulação de capital, mediante o surgimento da propriedade 
privada dos meios e instrumentos de produção. (FRIGOTTO, 2010b, p.21)

Como forma de aprofundar essa explicação, Frigotto procura ainda esclarecer 

que os termos propriedade, meios e instrumentos de produção capitalistas são aqueles 

cujo fim é a exploração de outrem para acumular  mais riqueza e capital.  (Frigotto,  

2010b). Ou seja, não se trata mais da propriedade em seu sentido ontológico, onde é 

direito do homem, a apropriação da natureza e dos bens que produz na reprodução de 

sua própria existência, mas sim da propriedade cuja utilização como meio produtivo é 

capaz de gerar lucro aos seus proprietários.

Essa separação entre propriedade dos meios de produção e a força de trabalho 

é  o  primordial  para  que  se  entenda  a  dinâmica  do  capitalismo  e  o  processo  de 

valorização  do  capital  pela  exploração  da  força  de  trabalho.  Isto  porque,  sob  o 

capitalismo, o trabalho passa a ter como centralidade fundamental o valor de troca, ou  

seja, o valor de uso é subsumido pelo valor de troca e o homem passa a ter que vender 

sua força de trabalho para sobreviver. Em outras palavras:

No capitalismo o trabalho é a atividade básica a partir da qual se dá a dinâmica 
geradora  do  lucro  (troca)  e  se  produzem  os  diferentes  status  de  posse 



(propriedade privada)  e  de funções no sistema produtivo  (divisão  social  do 
trabalho). (SILVA, 2006, p.7)

Na criação  de  valor  de  uso  ocorre  que,  durante  o  processo  de  trabalho,  o 

trabalhador  consome  os  meios  de  produção  ao  transformá-lo  em  produto  cuja 

existência se justifica por sua finalidade. Nesse caso, temos o trabalho vivo que se 

realiza no trabalho objetivo. Entretanto, os meios de produção não são propriedade do 

trabalhador e sim do capitalista, o que inverte o processo, de forma que:

[...]  não é o operário  quem utiliza  os meios de produção; são os meios de 
produção que  utilizam o operário.  Não é  o  trabalho  vivo  que  se realiza  no 
trabalho objetivo [...]; é o trabalho objetivo que se conserva e aumenta pela 
absorção do trabalho vivo,  graças ao qual se converte em um valor que se 
valoriza,  em  capital,  e  como  tal  funciona  (MARX,  apud  KUENZER,  2007, 
p.1161)

O  trabalho,  que  antes  era  finalidade  do  homem,  era  a  satisfação  de  uma 

necessidade, passa a ser agora o seu meio de subsistência, apenas um meio para 

satisfazer outras necessidades, pois “[...] o trabalho para a percepção de salário reduz-

se à satisfação de funções orgânicas do trabalhador [...]” (SILVA, 2013), onde o próprio 

homem, em um alto  grau de alienação,  se  reduz à condição de mercadoria.  Nas 

palavras de Marx:

A desvalorização do mundo humano aumenta na razão direta do aumento de 
valor do mundo dos objetos. O trabalho não cria apenas objetos; ele também 
se produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e, deveras, na 
mesma proporção em que produz bens. (MARX, 2013)

De acordo com Frigotto  “[...]  o  trabalho assalariado passa a ser  a  pedra  de 

toque,  o manancial  de onde se torna possível  a acumulação e riqueza de poucos,  

mediante a exploração e a alienação do trabalhador” (FRIGOTO, 2010b, p. 22). Para 

este autor:

Alienar é uma palavra que vem do latim e significa transferir a outrem o seu 
direito de propriedade. A existência de proprietários particulares dos meios e 
instrumentos de produção, de um lado, e a de milhos de pessoas que apenas 
possuem sua força de trabalha para vende, de outro, produzem uma situação 
que permite a exploração e a superexploração dos trabalhadores. (FRIGOTTO, 
2010b, p. 22)



Para Marx, a alienação é o estranhamento que o trabalhador passa a ter com o  

seu produto, uma vez que não é mais ele quem determina o que será produzido, pois 

ele não produz com seus meios e, consequentemente, não tem mais controle sobre o 

que produz. A alienação também se dá em entre trabalhadores e os meios de produção 

e ocorre também entre os próprios seres humanos, pois “[...]  a afirmação de que o 

homem  se  encontra  alienado  da  sua  vida  genérica  significa  que  um  homem está 

alienado dos outros, e que cada um dos outros se encontra do mesmo modo alienado 

da vida humana” (Marx, 2013). Silva afirma que, 

Como característica do modo de produção capitalista,  a divisão do trabalho 
imprime nas relações sociais a individualização dos sujeitos e a fragmentação 
das visões de mundo, gerando prejuízos individuais e coletivos – a base da 
alienação política. (SILVA, 2006, p.17)

Essa alienação política faz parte da contradição entre a posição central ocupada 

pelo trabalhador,  uma vez  que a atividade básica do capitalismo é a produção de 

mercadorias para troca e o trabalhador entra nessa dinâmica como principal agente 

produtivo, não só da mercadoria, mas da mais-valia que se realiza no momento da 

produção mas, é relegado à uma posição sem importância como ser político (SILVA, 

2013).

A mais-valia é, provavelmente, um dos pontos mais importantes apontados por 

Marx em O Capital, porque desvela o processo de valorização do capital através da 

exploração do trabalho. Por mais-valia, entende-se o tempo de trabalho não pago ao 

trabalhador,  uma vez  que  ele  é  contratado  por  determinado  tempo e  salário,  mas 

consegue produzir o suficiente para fazer valer o seu salário em um período menor ao  

contratado, ficando, portanto, todo o tempo despendido a partir de então a disposição 

do capitalista.

Com a tecnologia e a automação da indústria o tempo necessário para que o 

trabalhador produza o suficiente para pagar o seu próprio trabalho é ainda menor, o 

que faz aumentar ainda mais o tempo excedente no qual o trabalhador produz de forma 

livre para o seu empregador. O aumento da produtividade dentro da mesma jornada de 

trabalho faz com que o salário desvalorize, porque quanto mais o trabalhador produz,  

ganhando o mesmo salário, menos valerá o seu trabalho.



Nesse sentido, pode-se afirmar que tanto a ciência, quanto a tecnologia, sob o 

capitalismo, não são neutras. Quando aliadas ao capital, sua centralidade fundamental  

transforma-se em valor de troca com o fim de gerar  mais lucro ao mais capital.  A 

produção do conhecimento está cada vez mais orientada pelos negócios e há um alto 

investimento em pesquisas focadas em inovação, por se entender que a mesma é a 

única que consegue aumentar a produtividade, sem estender a jornada de trabalho e 

ao mesmo tempo, consegue conferir aos produtos valores incomensuráveis, mas que 

facilmente são trocados quando uma nova geração do mesmo produto é lançada.

Entretanto,  todo  esse  mecanismo  de  exploração  que  acontece  durante  a 

produção e que é o gerador da riqueza social não é facilmente perceptível, assim como 

é menos visível que acumulação dessa riqueza se concentra em tão poucas mãos, o 

que leva ao à indagação de que forma isso acontece. Frigotto afirma que “[...] nesse 

particular,  assume  papel  crucial  a  inculcação  ideológica,  cuja  prática  ocorre  nas 

escolas e através dos meios de comunicação social, espaços que, por excelência, a 

exercem.” (FRIGOTTO, 2010b, p.  24).   O autor afirma ainda que,  “desmontar essa 

ideologia é um ato educativo e ético-político fundamental.” (FRIGOTTO, 2010b, p. 25)

1.4 O que há de novo na relação trabalho e educação

Antunes e Alves (2004) elencam uma série de mutações do mundo do trabalho 

no contexto da mundialização do capital. Entre essas mutações, pode-se citar:

- a redução do proletariado industrial, contratado de forma tradicional, de forma 

que em seu lugar surgem formas cada vez mais desregulamentadas de contratação;

- crescimento vertiginoso do trabalho precarizado, terceirizado;

- aumento significativo do trabalho feminino, que é absorvido pelo capital dentro 

desse universo de trabalho precarizado e desregulamentado; 

- expansão dos assalariados médios no setor de serviços, apesar de que as 

mutações organizacionais,  tecnológicas e de gestão também afetarem fortemente o 

mundo do trabalho nesse setor;

- crescente exclusão do jovem em idade de ingresso no mercado de trabalho, 

sendo absorvido pelo mundo do trabalho precarizado;



- exclusão também de pessoas com faixa etária próxima dos quarenta anos, 

herdeiros da cultura fordista,  descartados pelo capital  por não serem polivalentes e 

multifuncionais.  Estas  pessoas  apresentam  grandes  dificuldades  de  reinserção  no 

mercado de trabalho formal, de forma que também passam a engrossar as fileiras de 

trabalhos precários;

- paralelamente à exclusão dos jovens das pessoas consideradas idosas, há 

uma crescente inclusão precoce de crianças no submundo do emprego;

-  expansão  do  trabalho  em  domicílio,  devido  aos  avanços  de  sistemas  de 

telecomunicação e microeletrônica;

- expansão do trabalho no terceiro setor, mas não como alternativa efetiva e 

duradoura  de trabalho e sim como atividades funcionais ao  sistema capitalista.  De 

acordo com os autores, “[...] a expansão desse segmento é um desdobramento direto 

da  retração  do  mercado  de  trabalho  industrial  e  de  serviços,  num  quadro  de 

desemprego estrutural”. (ANTUNES; ALVES, 2004, p.339);

- configuração do mundo do trabalho cada vez mais transnacional, ou seja, a 

mundialização do capital desenvolve uma classe trabalhadora que mescla, cada vez 

mais, sua dimensão local, regional, nacional com a esfera internacional;

Por fim, para esclarecimento do vínculo entre trabalho e educação nos dias de 

hoje,  faz-se necessário  atentar  para o  regime de acumulação que prevalece como 

forma imperativa do modo de produção e também determinante das relações sociais. 

Segundo  Harvey,  o  atual  regime  de  acumulação  é  denominado  de  flexível,  por 

confrontar-se “[...] com a rigidez do fordismo, apoia-se na flexibilidade dos processos 

de trabalho, dos mercados, dos produtos e dos padrões de consumo.” (HARVEY, apud 

KUENZER, 2007, p. 1158). De acordo com Kuenzer (2007), para que um sistema de 

acumulação funcione, é necessário que se estabeleça uma correspondência entre as 

formas  de  disciplinamento  e  as  necessidades  do  sistema  produtivo,  relativas  à 

formação  de  trabalhadores  e  dirigentes.  Ou  seja,  se  há  alterações  no  modo  de 

produção, há demanda por novas formas de disciplinamento dos trabalhadores.

 Kuenzer (2007) afirma que

Estas novas formas de disciplinamento vão contemplar o desenvolvimento de 
subjetividades que atendam às exigências da produção e da vida social, mas 
também  se  submetam  aos  processos  flexíveis  caracterizados  pela 



intensificação  e  pela  precarização,  a  configurar  o  consumo cada  vez  mais 
predatório e desumano da força de trabalho. (KUENZER, 2007, p. 1159)

Dessa forma:

 
[...]  o  discurso  da  acumulação  flexível  sobre  a  educação  aponta  para  a 
necessidade  da  formação  de  profissionais  flexíveis,  que  acompanhem  as 
mudanças tecnológicas decorrentes da dinamicidade da produção científico-
tecnológica  contemporânea,  ao  invés  de  profissionais  rígidos,  que  repetem 
procedimentos  memorizados  ou  recriados  por  meio  da  experiência. 
(KUENZER, 2007, p. 1159)

A constituição da educação profissional dentro desse contexto neoliberal de será 

o tema da próxima unidade temática. 

• Ampliando o conhecimento

- No texto “A dupla face do trabalho: criação e destruição da vida”, Gaudêncio 

Frigotto  desenvolve  um  pequeno  roteiro  que  possibilita  uma  fundamentação  que 

permite distinguir o trabalho em sua dimensão criadora da vida humana das formas que 

o  trabalho  assume  no  capitalismo,  além  de  sinalizar  algumas  implicações  dessa 

distinção na relação trabalho e educação no contexto atual. 

- O texto “Politecnia versus alienação: bases conceituais para o debate sobre 

educação, de Adnilson José da Silva aborda a problemática da educação com bases 

conceituais  marxistas,  fornecendo  categorias  mais  adequadas  para  a  crítica  do 

capitalismo também na educação escolar e apontando horizontes para uma formação 

politécnica. Disponível  em: 

<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada8/txt_compl/Adnilson

%20Silva.doc>. Acesso em 09 nov. 2013.

• Questões para trabalho em grupo

No texto “Concepções e mudanças no mundo do trabalho e o ensino médio”, 

Gaudêncio Frigotto lança três questionamentos importantes para refletirmos sobre as 

categorias trabalho e educação:

a) Qual é a especificidade que assume o trabalho humano, a ciência e a 

tecnologia sob o capitalismo e o que nos trouxe até a crise estrutural do emprego?

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada8/txt_compl/Adnilson%20Silva.doc
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada8/txt_compl/Adnilson%20Silva.doc


b) Quais os cenários atuais do mundo do emprego e que novas formas de 

trabalho emergem e qual o seu sentido?

c) Dentro  da sociedade em que vivemos,  sob as  atuais  relações sociais 

capitalistas, que relações podemos fazer entre a educação básica de nível médio, a 

formação técnico-profissional e o trabalho?

A estes, podemos acrescentar outros dois:

d) A ciência e a tecnologia são, desde o seu princípio, vinculadas ao capital. 

É possível depositar esperanças de que elas estejam a serviço de todos?

e) Qual  a  possibilidade  de  o  capitalismo  servir  para  o  processo  de 

humanização? Ou ainda, é possível “humanizar” o capital?

• Para Refletir

- O vídeo TRIPALIUM traz uma série de questionamentos acerca dos conceitos 

sobre o trabalho:

- Qual o significado do trabalho na vida humana?

- O que determina a escolha profissional?

- O trabalho traz satisfação?

- E o ócio, é capaz de trazer satisfação?

Entrevistados  de  diversas  faixas  etárias  fornecem  sua  visão  sobre  essa 

atividade  inerente  à  vida  humana.  Disponível  em: 

<http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=5128>. 

Acesso em 09 nov. 2013.

-  No  documentário  ‘Favela  Fábrica’,  o  tema  abordado  é  a  terceirização  do 

trabalho e a consequente precarização do mesmo. Disponível em:

<http://www.youtube.com/watch?v=nRS8kZQD5ZY>. Acesso em 09 nov. 2013.

-  O Programa Hora  atividade especial  apresenta a palestra  “A Educação no 

contexto do Mundo do Trabalho”,  realizada no 1º Seminário Temático do Programa de 

Desenvolvimento  da  Educação,  o  PDE,  proferida  pela  professora  Acácia  Zeneida 

Kuenzer. O primeiro bloco da palestra traça as relações entre trabalho e educação a 

http://www.youtube.com/watch?v=nRS8kZQD5ZY
http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=5128


partir do regime de acumulação flexível e das transformações do mundo do trabalho. 

Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=399>. 

Acesso em 09 nov. 2013.

• Para saber mais

-  O  vídeo  Trabalho  –  Parte  1,  programa  da  série  ECCE  HOMO,  aborda  a 

questão paradoxal do trabalho, visto como fonte de independência e de liberdade na 

sociedade  atual,  mas  que  também  torna-se  uma  prisão,  onde  se  desenvolvem 

hierarquias e relações de poder, privando o trabalhador de toda a liberdade. Disponível 

em: 

<http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=4978>. 

Acesso em 09 nov. 2013.

- Entre os Manuscritos Econômicos-Filosóficos de Karl Marx está o texto sobre 

Trabalho Alienado, no qual o autor busca explicar de que forma se constitui a alienação 

do trabalho sob o capitalismo, de forma que se possa “apreender a ligação real entre 

todo esse sistema de alienação”. 

____. Trabalho Alienado. In: Manuscritos Econômico-Filosóficos/ Primeiro Manuscrito. 

Disponível  em: 

<http://www.marxists.org/portugues/marx/1844/manuscritos/cap01.htm>. Acesso em 09 

nov. 2013.

http://www.marxists.org/portugues/marx/1844/manuscritos/cap01.htm
http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=4978
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=399


UNIDADE 2 

Dualidade de classes e de ensino na constituição da Educação Profissional

• Fundamentação teórica

1.1- Educação como mecanismo de perpetuação do ordenamento da sociedade 

em classes

Para compreender a Educação Profissional é necessário perceber a estrutura 

dual  que  marca  a  educação  brasileira,  originada  na  estrutura  de  classes,  que 

ocasionou, desde o início da história da educação, ofertas diferenciadas de ensino, 

uma para atendar à classe dirigente, e outra voltada à classe trabalhadora, “[...] a partir 

das demandas de cada classe e das funções que lhes cabe desempenhar na divisão 

social  e  técnica  do  trabalho.”  (KUENZER,  2000,  p.10).  Basta  uma  retomada  no 

processo  de  formação  de  nossa  sociedade  para  constatar  a  veracidade  dessa 

afirmação, afinal: 

[...]  a história nos permite maior clareza sobre a questão, porque vai 
revelar a ordenação da sociedade em classes que se distinguem pela 
apropriação da terra, da riqueza que advém da produção social  e da 
distribuição dos saberes.  (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010,  p. 
31).

Dessa forma, a distribuição dos saberes apresenta-se como um mecanismo de 

perpetuação do ordenamento da sociedade em classes e, por isso, historicamente, a 

educação é controlada:

Daí  sua  disponibilização  sob  controle,  seja  no  âmbito  educacional,  seja  no 
âmbito produtivo. Naquele, pela definição do que ensinar e do tipo de educação 
a  oferecer.  Neste,  pela  organização  da  produção  de  modo  que  o  saber 
dominado pelo trabalhador se restrinja ao que é funcional a esta, enquanto que 
os que a estruturam detêm o saber sobre o processo produtivo como um todo. 
(FERRETI, 2009, p.108).

É nesse sentido que a “[...] dualidade estrutural, portanto, configura-se como a 

grande  categoria  explicativa  da  constituição  do  ensino  profissional  no  Brasil  [...]”  

(KUENZER,  1999,  p.90),  e  se  expressa  de  forma  contundente  no  ensino  médio. 

Frigotto, Ciavatta e Ramos afirmam que: 

É neste nível de ensino que se revela com mais evidência a contradição 
fundamental entre o capital e o trabalho, expressa no falso dilema de 
sua identidade:  destina-se à formação propedêutica ou à preparação 
para o trabalho? (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010, p. 31). 



Kuenzer  ressalta  que  esta  ambiguidade  “[...]  não  é  uma  questão  apenas 

pedagógica,  mas  política,  determinada  pelas  mudanças  nas  bases  materiais  de 

produção, a partir do que se define a cada época, uma relação peculiar entre trabalho e 

educação.” (KUENZER, 2000, p.09 e 10).

1.2 – Trajetória da Educação Profissional no Brasil

Fundamentada na  dualidade  social,  a  trajetória  da  Educação Profissional  no 

Brasil tem seu início marcado por uma clara intenção assistencial e é voltada para o 

atendimento das necessidades relacionadas à economia da época.

Regattieri  e  Castro  apresentam  seis  saltos  qualitativos  mais  expressivos  na 

história da educação profissional no Brasil. O primeiro momento é a criação, em 1910,  

de dezenove escolas de Aprendizes de Artífices, em vários estados, que mais tarde se 

tornariam  a  atual  rede  de  instituições  federais  de  Educação  Tecnológicas. 

(REGATTIERI; CASTRO, 2010, p. 16-27). É importante ressaltar que:

No  Brasil,  praticamente  até  o  século  XIX,  o  desenvolvimento  intelectual, 
proporcionado pela educação acadêmica, era visto como desnecessário para a 
maior  parte  da  população  e  para  a  formação  de  mão-de-obra.  Não  se 
reconhecia  o  vínculo  entre  educação  escolar  e  trabalho,  pois  a  atividade 
econômica,  basicamente  agrícola,  não  exigia,  no  entendimento  de  muitos, 
educação formal ou profissional. (BRASIL, apud SAPELLI, 2008, p.31).

O segundo momento é marcado pela Reforma promovida pelo então ministro da 

Educação e Saúde Francisco Campos, em 1931, fruto do trabalho de uma comissão 

especial, que era resultado do debate da Câmara dos Deputados sobre a expansão do 

Ensino Profissional com extensão para todos (REGATTIERI; CASTRO, 2010, p. 16-27). 

A tarefa da reforma era a de organizar o ensino secundário, comercial e universitário, 

de forma que propiciassem a formação adequada de cidadãos e respondessem às 

exigências do mundo contemporâneo. Na Educação Profissional, através do Decreto n.  

20.158/31,  Francisco  Campos  organizou  o  ensino  comercial  nos  níveis  médio  e 

superior e regulamentou a profissão de contador.

A Reforma Capanema, projetada no sistema educacional brasileiro, em 1942, 

promovida por Gustavo Capanema, então Ministro da Educação e Saúde, configura-se 

como  o  terceiro  momento  decisivo,  pois  pretende  organizar  e  orientar  o  Ensino 

Secundário  e  o  Ensino  Industrial,  com  objetivos  distintos  para  cada  uma  das 



modalidades, através das Leis Orgânicas de cada ensino. Em 1943, foi criada a Lei  

Orgânica  do  Ensino  Comercial  e,  em 1946,  surgem as  Leis  Orgânicas  do  Ensino 

Primário, do Ensino Normal e do Ensino Agrícola. (REGATTIERI; CASTRO, 2010, p. 

16-27).

A implantação das Leis orgânicas acentua a dualidade estrutural de ensino:

Nas Leis Orgânicas, o ensino secundário e o normal tinham por objetivo ‘formar 
as elites condutoras do país’, enquanto o objetivo do ensino profissional era 
assumidamente  oferecer  formação  adequada  aos  filhos  dos  operários,  aos 
desvalidos  da  sorte  e  aos  menos  afortunados,  aqueles  que  necessitam 
ingressar precocemente na força de trabalho. O ensino secundário e o normal, 
de  um  lado,  e  o  ensino  profissional,  de  outro,  não  se  comunicavam  nem 
propiciavam ‘circulação de estudos’ [...] (REGATTIERI; CASTRO, 2010, p.20).

 Ainda em 1942, por pressão do governo Vargas e através da colaboração de 

empresas e sindicatos, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem do Industriário – 

SENAI, que no mesmo ano teve seu nome alterado para Industrial, denominação que 

identifica  a  quais  interesses  o  SENAI  serviria.  No  ano  de  1946  cria-se  o  Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC. Também é nesse mesmo período que 

as escolas de Artífices foram transformadas em Escolas Técnicas Federais.

Aponta-se,  como  quarto  momento  decisivo,  a  equivalência  entre  os  estudos 

acadêmicos e os profissionais, ocorrida em 1950. Entretanto, essa equivalência não 

era plena,  pois  os egressos de cursos profissionalizantes deveriam prestar exames 

para  comprovar  o  nível  de  conhecimento  para,  então,  prosseguirem  em  estudos 

superiores. A equivalência plena só passou a vigorar a partir da LDB n. 4.024/1961. 

(REGATTIERI; CASTRO, 2010, p. 16-27).

Após uma grave recessão econômica, o Brasil, a partir de 1968, passou a viver  

um período de recuperação, denominado “milagre econômico”. É a partir de então que 

“[...]  a  formação  profissional  passa  a  assumir  um importante  papel  no  campo das 

mediações  da  prática  educativa,  no  sentido  de  responder  às  condições  gerais  da 

produção capitalista.” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010, p.32). Nesse período, a 

profissão de técnico de nível médio é regulamentada pela Lei n. 5.524/68.

A rápida urbanização levou ao aumento da procura de empregos, o que, por sua 

vez, levou, por parte dos empregadores, a uma cobrança por elevação do nível  de 

escolaridade  no  momento  da  seleção,  o  que  fez  elevar  a  demanda  pelo  ensino 

superior.  “A lei  n.  5.692/71 surgiu,  então,  com um duplo propósito:  o  de atender  à 



demanda por técnicos de nível médio e o de conter a pressão sobre o ensino superior.” 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010, p.33).

Dessa forma, configura-se, como quinto salto qualitativo, a fixação de Diretrizes 

e Bases para o ensino de 1º e 2º Graus, através da promulgação da LDB n. 5.692/71.  

(REGATTIERI;  CASTRO,  loc.  cit.).  Diante  de  uma  multidão  de  jovens  que  não 

conseguia  acesso  ao  ensino  superior  e  ao  mercado  de  trabalho,  pela  falta  de 

qualificação, a formação “compulsória” de técnicos, com caráter de terminalidade, essa 

lei, que torna obrigatória a profissionalização para o 2º Grau, apresenta-se como uma 

solução  aos  problemas de  ordem econômica  e  social  e  também uma tentativa  de 

eliminar o dualismo existente. Entretanto, essa implantação universal e obrigatória foi  

considerada  com  efeitos  danosos  para  a  identidade  do  ensino  do  2º  Grau.  A 

obrigatoriedade  se  manteve  até  a  promulgação  da  lei  7.044/82,  que  tornou  a 

profissionalização facultativa.

A  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (LDB)  n.  9.394/96  é  citada  por 

Regattieri  e  Castro  como o sexto  momento  decisivo  para a trajetória  da Educação 

Profissional, por trazer em seu texto legal a orientação de que o ensino médio deve, 

entre outras finalidades, preparar para o trabalho. (REGATTIERI, CASTRO, 2010, p.  

16-27).  De  acordo  com  essa  lei,  os  conteúdos  curriculares  da  Educação  Básica 

deverão observar, em suas diretrizes, a orientação para o trabalho, o que significa que 

o Ensino Médio deverá fazer uma formação contextualizada, que permita a apreensão 

da realidade do mundo laboral,  possível  através da compreensão dos fundamentos 

científicos  e  tecnológicos  dos  processos  produtivos,  relacionando  a  teoria  com  a 

prática, no ensino de cada disciplina.

Compete  à  Educação  Profissional  proporcionar  a  aquisição  de  habilidades 

específicas,  sempre  com  o  pressuposto  de  que  a  Educação  Básica  é  condição 

indispensável. A LDB n. 9.394/96 prevê que ambas as formações possam ser ofertadas 

em um único curso, de forma integrada, “[...] desde que atendida à formação geral do 

educando.” (BRASIL, 1996).

Entretanto,  sob  a  égide  da  LDB  n.  9.394/96,  dois  Decretos  Federais  foram 

promulgados. O Decreto Federal n. 2.208/97, em um encaminhamento controverso ao 

que  previa  a  LDB n.  9.394/96  sobre  a  possibilidade de integração,  orienta  que “A 



Educação Profissional terá organização curricular própria e independente do Ensino 

Médio”.  Esse  Decreto  também  regulamenta  formas  fragmentadas  e  aligeiradas  de 

Educação Profissional em função das alegadas necessidades do mercado. Durante a 

vigência do Decreto Federal n. 2.208/97, houve a desarticulação da oferta do ensino 

profissional  na  rede  pública  no  Estado  do  Paraná.   A  desativação  dos  cursos 

profissionalizantes na rede estadual de ensino reforçou a dicotomia estrutural histórica 

que marca o Ensino Médio. 

O  Decreto  Federal  n.  2.208/97  foi  revogado  pela  promulgação  do  Decreto 

Federal n. 5.154/04, que, em consonância com a LDB n. 9.394/96, abre a possibilidade 

para a formação integrada. Isso significa manter a garantia do Ensino Médio, de forma 

a  possibilitar  o  prosseguimento  dos  estudos  e  ainda  conduzir  o  educando  a  uma 

habilitação profissional em um mundo do trabalho e sociedade em constante mutação. 

Sua promulgação legitima as ações de retomada da oferta de Educação Profissional no 

Estado do Paraná, que em 2003,  retomou a oferta pública e gratuita da Educação 

Profissional  na  rede  estadual  de  ensino,  com  o  firme  propósito  de  construir  uma 

proposta de ensino que rompesse com a formação restrita para o mercado de trabalho.

 A promulgação do Decreto 5.154/04, em consonância com a LDB n. 9.394/96, 

abriu  possibilidade legal  para a integração entre  Educação Profissional  e  o  Ensino 

Médio. Em sua oferta atual, a oferta do Ensino Médio Integrado propicia ao educando,  

em quatro anos de escolarização, uma formação que integra as dimensões do trabalho, 

da ciência, da tecnologia e da cultura em um único currículo. Portanto, o Ensino Médio 

Integrado apresenta-se como uma modalidade de formação ampla, compreendendo 

“[...]  as  relações  sociais  subjacentes  a  todos  os  fenômenos  e  a  relação  entre 

conhecimentos gerais e específicos, sob os eixos do trabalho, ciência,  tecnologia e 

cultura.” (PARANÁ, 2006, p.9). 

• Ampliando o conhecimento

• Questões para trabalho em grupo

• Para refletir:



Vídeo do texto: Se os tubarões fossem homens – Bertold Brecht

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=fziZE352V20>. Acesso em 09 nov. 

2013

O texto de Bertold Brecht é uma alegoria das relações de poder, mantidas por 

uma  ideologia  hegemônica  e  pela  alienação.  Transfigurados  através  da  linguagem 

literária  veiculam-se valores no texto  que refletem acerca da organização social  no 

mundo  contemporâneo.  No  texto  em questão,  através  de  uma situação  totalmente 

hipotética, na qual os tubarões agiriam como homens, há uma crítica sobre sociedade 

que se desenvolve  fundamentada numa relação de opressão entre fortes e fracos. 

Alguns questionamentos podem ser feitos, tais como:

- Como são determinadas as subdivisões que formam a sociedade capitalista? 

-  É  possível  afirmar,  pela  reflexão  do  texto,  de  que vivemos  sob uma democracia 

restrita?

- De que forma a ideologia pode influenciar a manutenção de um sistema?

- Existe alguma semelhança entre a escola dos peixinhos e a escola dos homens? As 

políticas públicas educacionais apresentam quais direcionamentos?

- É possível estabelecer uma relação entre a “civilização do mar” e a divisão social do 

trabalho e de classes em nossa sociedade?

• Para saber mais (atividade a distância)

- Para um aprofundamento sobre o tema da dualidade estrutural de classes e de 

ensino  e  como  essa  dualidade  marca  a  trajetória  da  Educação  profissional, 

trabalharemos o texto  de Heloisa  Helena Barbosa Canali  intitulado “A trajetória  da 

Educação Profissional  no  Brasil  e  os  desafios  da construção de um ensino  médio  

integrado  à  educação  profissional”.  Disponível  eletronicamente  em: 

<http://www.portal.fae.ufmg.br/simposionete_old2/sites/default/files/CANALI,Heloisa.pdf>. 

Acesso em 09 nov. 2013.

-  No  artigo  “Da  dualidade  assumida  à  dualidade  negada:  o  discurso  da  

flexibilização justifica a inclusão excludente”, Acácia Kuenzer faz uma leitura da relação 

entre trabalho e educação no regime de acumulação flexível, demonstrando que esse 

regime aprofunda as diferenças de classe.

http://www.portal.fae.ufmg.br/simposionete_old2/sites/default/files/CANALI,Heloisa.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=fziZE352V20


UNIDADE 3

Princípios Norteadores do Ensino Médio Integrado

• Fundamentação teórica

Segundo Arroyo, “[...] todo ato educativo tem uma intencionalidade política que 

vai além do aprendizado de aspectos pontuais e tem como horizonte maior uma opção 

política por um protótipo de ser humano.” (ARROYO, apud FERREIRA; GARCIA, 2010, 

p.172). Para Garcia (2009):

[...] os princípios do ensino médio sempre estiveram norteados pelas demandas 
apresentadas por  uma sociedade desigual,  onde  prevalece  o interesse  das 
relações econômicas, em detrimento às relações sociais e, consequentemente, 
o  financiamento  da  educação  está  umbilicalmente  associado  a  esses 
interesses, não colocando o homem como sua prioridade. Portanto, aí se tem 
um  ensino  médio  que  vem  a  cada  momento  histórico  atendendo  as 
necessidades ligadas ao setor produtivo, a serviço do capital. (GARCIA, 2009, 
p.42) 

Em  contrapartida, a  oferta  do  Ensino  Médio  Integrado  tem  por  finalidade 

propiciar ao educando, em quatro anos de escolarização, uma formação integral, onde 

o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia constituem fundamentos do ensino e do 

currículo,  de forma a romper com a formação restrita  para o mercado de trabalho.  

Trata-se  de  uma  educação  “[...]  comprometida  com  a  emancipação  da  classe 

trabalhadora.” (PARANÁ, 2006, p.9).

Tal intencionalidade de educação, capaz de superar a dualidade estrutural ou, 

pelo menos o seu enfrentamento,  é possível  a partir  da concepção de uma escola 

unitária, teorizada pelo pensador italiano Antonio Gramsci, a qual se refere à instituição 

de uma educação completa, ou seja,

[...]  de  cultura  geral,  da  origem  humanista,  formativa,  que  equilibre 
equanimemente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente 
(tecnicamente,  industrialmente)  e  o  desenvolvimento  das  capacidades  de 
trabalho  intelectual.  Deste  tipo  de  escola  única,  através  de  repetidas 
experiências  de  orientação  profissional,  passar-se-á  a  uma  das  escolas 
especializadas ou ao trabalho produtivo. (GRAMSCI, apud SILVA, 2006, p.23).

Trata-se  de  alterar  o  foco  do  projeto  educacional  para  centrá-lo  na  pessoa 

humana, visando uma formação integral do ser humano e que possibilitasse o trabalho 

criador, predominantemente autônomo e independente.  Para atender tal formação, a 

escola teria como base os princípios científicos e culturais e se constituiria em um “[...] 



espaço de síntese entre a prática e a teoria, entre o trabalho manual e o intelectual.”  

(BRESSAN,  2006,  p.43).  Segundo  Bressan  (2006),  Gramsci  propõe  uma  nova 

alternativa  para  a  formação  da  classe  trabalhadora,  através  de  uma  escola 

essencialmente humanista, com atividades formativo-culturais, baseada na filosofia da 

práxis e que promovesse o movimento de reforma intelectual e moral necessária para a 

emancipação dessa classe.  Neste sentido,  o  ideário  da escola unitária  requer  uma 

reflexão, ainda que utópica, sobre a concepção de homem e de educação em outro tipo 

de sociedade, mais humana e menos excludente, onde essa formação emancipatória 

pudesse ser proporcionada aos que vivem do trabalho. Bressan (2006), afirma ainda 

que a escola unitária não poderia se consolidada de forma isolada, mas deve fazer 

parte de um projeto maior de sociedade, onde se possa construir uma nova ordem de 

relações sócias e de produção contra-hegemônica.

É neste horizonte que Frigotto afirma que “[...] a concepção de ensino médio, 

politécnico1 ou  tecnológico,  amplamente  debatida  na  década de  80,  é  a  que  pode 

responder  a  este  horizonte  de  formação  humana.”  (FRIGOTTO,  2010a,  p.74).   A 

formação  politécnica,  de  base  marxista,  remete  a  uma formação  que  leve  ao  “[...]  

domínio  dos  fundamentos  científicos  das  diferentes  técnicas  que  caracterizam  o 

processo de trabalho moderno.” (SAVIANI, 2003, p. 140). 

O ideário  da politecnia  “[...]  buscava e busca romper com a dicotomia entre 

educação  básica  e  técnica,  resgatando  o  princípio  da  formação  humana  em  sua 

totalidade.”  (FRIGOTTO;  CIAVATTA;  RAMOS, 2010,  p.35).  Por  isso,  politecnia  não 

pode ser confundida com polivalência, que é a:

[...]  categoria  utilizada  pelo  capital,  com  o  entendimento  de  que  os 
trabalhadores  flexíveis  podem  e  devem  ter  a  capacidade  de  atuação  em 
diversos postos de trabalho, superando a rigidez do taylorismo/fordismo, cuja 
característica  é  a  especialização/treinamento  em  uma  única  função. 
Polivalência, portanto, é uma forma de qualificação humana onde o trabalhador 
se  mostra  funcionalmente  flexível  ou  ainda  podemos  definir  como 
multifuncional.  (GARCIA, 2009, p. 35).

1 O conceito politecnia foi sintetizado no meio leninista e “[...] vai de encontro à concepção de que o ser humano 

deve ser integralmente desenvolvido em suas potencialidades, através de um processo educacional de totalidade e 
que levasse em consideração a formação científica, a política e a estética, com vista à libertação do ser humano, 
principalmente os marcados pela pobreza, imposta pelo um sistema capitalista através da dominação do homem 
pelo outro homem” (SILVA, 2006, p. 3).  



Ser  multifuncional,  neste  caso,  implica  em  exercer  atividades  rotineiras, 

simplificadas,  fragmentadas,  para  as  quais  um  simples  e  rápido  treinamento  é 

suficiente, sem a necessidade de uma formação básica ampla. O conceito de politecnia 

vem justamente para contrapor-se a esse conceito, por ultrapassar a mera formação 

para  o  mercado  de  trabalho,  superando  a  fragmentação  e  possibilitando  a 

compreensão dos princípios científicos-tecnológicos e históricos da produção moderna, 

pois “[...] o caráter politécnico do ensino decorre da dimensão de um desenvolvimento 

total  das  possibilidades  humanas  [...]”  (FRIGOTTO,  1984,  p.189).  Isso  “[...] 

pressupõem, em primeiro lugar, tornar os conhecimentos concretos, vivos e atualizados 

com o desenvolvimento técnico-científico [...] impregnado pelas questões postas pelo 

quotidiano social.” (MACHADO, apud SILVA, 2006, p.24). Nessa ótica:

[...] o objetivo profissionalizante não teria fim em si mesmo nem se pautaria 
pelos interesses do mercado, mas constituir-se-ia numa possibilidade a mais 
para  os  estudantes,  na  construção  de  seus  projetos  de  vida,  socialmente 
determinados, possibilitados por uma formação ampla e integral. (FRIGOTTO; 
CIAVATTA; RAMOS, 2010, p. 36).

O objetivo não é a formação de técnicos, mas a formação de trabalhadores, ou 

seja, de pessoas que compreendam a realidade e que possam também atuar como 

profissionais.  Trata-se  de  propiciar  ao  educando  o  “[...]  direito  a  uma  formação 

completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um 

país, integrado dignamente à sua sociedade política.” (CIAVATTA, 2010, p. 85). Mais 

do que formar para o mercado de trabalho, o horizonte é o de propiciar aos alunos o  

domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadas na produção – como a 

ciência se converte em potência material  no processo de produção - e não o mero 

adestramento em técnicas produtivas. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010, p.35). 

Trata-se de uma formação emancipadora, pois:

Ao  defender  a  superação  dos  objetivos  de  pura  qualificação  técnica  cujo 
exclusivismo pressupõe um tipo de educação orientada por uma concepção de 
mundo reduzida às ações de produção e de consumo, a promoção de uma 
educação politécnica também se opõe a uma formação alienadora [...] (SILVA, 
2006, p. 28).

Entende-se,  portanto,  que  se  for  assentado  em  princípios  críticos  o  Ensino 

Médio  Integrado  pode  ser  uma proposta  de  educação  completa,  que  promoverá  a 



capacidade analítica  do educando para  perceber,  além dos processos técnicos,  as 

relações  sociais  que  determinam  a  distribuição  da  riqueza  conforme  o  projeto 

capitalista de sociedade. 

As Diretrizes da Educação Profissional apresentam os fundamentos políticos e 

pedagógicos que devem nortear a retomada de educação profissional integrada com o 

ensino médio, caracterizando-a como “[...] uma política de Estado, comprometida com 

a  emancipação  da  classe  trabalhadora,  na  medida  em  que  pretende  superar  a 

dualidade  educacional,  potencializando  a  construção  de  uma  sociedade  justa.” 

(PARANÁ, 2006, p.9). As concepções, princípios e dimensões teórico-metodológicas 

presentes no documento propõem uma formação que permita ao educando “[...] situar-

se no sistema produtivo, com clareza, entretanto, das contradições nele existentes na 

atualidade.” (PARANÁ, 2006, p.41).

As dimensões teórico-metodológicas apresentadas nas Diretrizes da Educação 

Profissional trazem, como componentes indissociáveis para uma formação politécnica, 

o trabalho como princípio educativo, a integração do conhecimento básico e aplicado, a 

relação entre teoria e prática e entre parte e totalidade, a integração das dimensões 

disciplinar e interdisciplinar, a contemplação dos conteúdos e habilidades da área da 

comunicação,  a  integração  dos  conteúdos  sócio-históricos  aos  científicos  e 

tecnológicos e  a  contemplação dos conteúdos culturais  a  partir  das  relações entre 

ciência, cultura e sociedade. (PARANÁ, 2006, p. 36-41).

As Diretrizes da Educação Profissional, apresentadas pela SEED/DET, trazem o 

trabalho como princípio educativo como categoria orientadora das políticas, projetos e 

práticas de Educação Profissional. Garcia (2009) afirma que: 

Segundo  as  orientações  da  SEED/PR,  tomar  o  trabalho  como  principio 
educativo  significa  defender  o  direito  ao  acesso  à  cultura,  à  ciência  e  a 
tecnologia  para  todos  os  trabalhadores,  não  de  forma  enciclopedista  ou 
estritamente profissionalizante, mas de modo a desenvolver as competências 
ao mesmo tempo intelectivas e práticas dos alunos, para a formação da práxis 
humana. (GARCIA, 2009, p. 85)

Excedendo os objetivos explícitos nessa citação, Silva insere o elemento político 

como essencial  na formação politécnica, posto que tomar o trabalho como princípio 

educativo, em uma perspectiva de educação politécnica, é assumi-lo como “[...] objetivo 



em um projeto de educação crítica exige que o saber ilustrado deve interagir com o 

processo de trabalho transformando-se,  para  além da força  produtiva,  em fator  de 

esclarecimento político [...]” (SILVA, 2006, p. 27). Dessa forma:

O ensino médio, concebido como educação básica e articulado ao mundo do 
trabalho, da cultura e da ciência, constitui-se em direito social e subjetivo e, 
portanto, vinculado a todas as esferas e dimensões da vida. Trata-se de uma 
base para o entendimento crítico de como funciona e se constitui a sociedade 
humana em suas relações sociais e como funciona o mundo da natureza, da 
qual fazemos parte. Dominar no mais elevado nível de conhecimento estes dois 
âmbitos  é  condição  prévia  para  construir  sujeitos  emancipados,  criativos  e 
leitores críticos da realidade onde vivem e com condições de agir sobre ela.  
Este domínio também é condição prévia para compreender e poder atuar com 
as novas bases técnico-científicas do processo produtivo. (FRIGOTTO, 2010a, 
p. 76)

De  acordo  com  Ferreira  e  Garcia:  “A  manutenção  dos  princípios  desta 

concepção  e  a  coerência  nas  ações  é  um  desafio  e  um  objetivo  a  ser 

permanentemente buscado por todos os que estão envolvidos na tarefa de fazer a 

Educação Profissional pública e de qualidade acontecer no Estado [...]” (FERREIRA; 

GARCIA, 2010, p. 164).

Entre os vários desafios que se apresentam para a efetiva implementação do 

Ensino Médio integrado, está a necessidade do efetivo engajamento dos que atuam 

nessa  modalidade  de  ensino,  pois,  “[...]  se  os  educadores  não  constroem,  eles 

mesmos, a concepção e a prática educativa e de visão política das relações sociais 

aqui elencadas, qualquer proposta perde sua viabilidade.” (FRIGOTTO, 2010a, p. 78).

 Embora a materialização dos princípios norteadores não encontre uma base 

concreta  de sustentação na atual  conjuntura brasileira  econômica e social,  Frigotto 

lembra que:

Há uma travessia complexa e contraditória a fazer. Travessia que implica atuar 
sobre a realidade até aqui produzida e buscar formas de mudanças estruturais 
que a modifiquem radicalmente. Ou seja, não se superam as desigualdades no 
âmbito educativo e cultural sem, concomitantemente, superar a materialidade 
de relações sociais que as produzem. (FRIGOTTO, 2010a, p.77)

Tal  superação  seria  possível,  dentro  de  uma  perspectiva  politécnica  de 

educação uma vez que:



O sujeito  educado segundo a perspectiva  politécnica  possui  capacidade de 
pensamento  dialético  e  por  essa  razão  não  se  mantém passivo  diante  da 
própria formação e do mundo material em que vive. A racionalidade dialética 
proporcionada pela educação politécnica permite a percepção do movimento 
histórico e social a partir do confronto entre forças contrárias que caracterizam 
a tensão entre as diferentes classes sociais, e ainda, que a contradição entre 
os sujeitos e o seu próprio trabalho nos moldes capitalistas tende a gera a 
alienação. (SILVA, 2013)

Nesse sentido, o saber se constituiria em fator de esclarecimento político que 

permitiria à classe que vive do trabalho perceber que poderia ser possível a construção 

de  outras  relações  sociais,  as  quais  resgatassem  o  trabalho  em  sua  dimensão 

ontológica, criadora de vida.

• Ampliando o conhecimento

-  O  artigo  “Ensino  Médio  e  Educação  Profissional  no  Brasil:  Dualidade  e 

fragmentação, das autoras Maria Ciavatta e Marise Ramos, tem como ênfase a 

questão do Ensino Médio Integrado.

• Questões para trabalho em grupo

a) Que tipo de formação pode ser ofertada, sem perder de vista o fio limitador do 
capital?

b)  Qual seria uma reforma importante na escola para que ela pudesse trabalhar 
a autonomia, criatividade, responsabilidade, formação da moral?

c) O Estado é capaz de reformar a escola para que ela consiga realizar uma 
formação  emancipatória?  É  possível  que  acreditar  numa  revolução  na 
educação a partir do estado (capitalista)?

• Para Refletir

MORAIS,  Vinícius  de.  O  operário  em  Construção.  Disponível  em: 

http://www.profdori  val.com.br/resources/Construcao.pdf   , acessado em 05/12/2013.

• Para saber mais

- A tese apresentada pela professora Sandra Regina de Oliveira Garcia, Chefe do 

Departamento de Educação e Trabalho – DET/SEED no período de 2003-2010,  trata 

http://www.profdorival.com.br/resources/Construcao.pdf


especificamente dos avanços e desafios da educação profissional integrada ao ensino 

médio no Paraná.

- ?



UNIDADE 4

Possibilidades de Integração: compartilhando experiências

• Fundamentação teórica

As  saídas  que  os  professores  buscam,  individualmente  ou  coletivamente, 

podem não ser aquelas sonhadas pelos que decidem, nem aquelas debatidas 

pelos  que  pensam  a  educação,  porém,  são  saídas,  refletem  escolhas 

possíveis,  pensadas  individualmente  e  debatidas  coletivamente  (ARROYO, 

1999, p. 153)

As  concepções  que  fundamentam o  Ensino  Médio  Integrado,  abordadas  na 

Unidade 3 deste Caderno Temático, levam ao entendimento de que, num projeto de 

ensino integrado,  não se pode apartar  a dimensão pedagógica da dimensão ético-

política. Ou seja, a práxis necessária para se edificar o Ensino Médio Integrado não é 

apenas curricular, mas é, fundamentalmente, uma questão política e filosófica.

O Ensino Médio Integrado, enquanto modalidade de formação de trabalhadores, 

deverá estar associado a um projeto de desenvolvimento social, pautado num modelo 

societário no qual o ser humano seja o elemento balizador das decisões. Trata-se de 

uma formação que coloca em pauta uma concepção de educação que busca: 

[...] garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma 
formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão 
pertencente  a  um  país,  integrado  dignamente  à  sua  sociedade  política. 
Formação  que,  neste  sentido,  supõe  a  compreensão  das  relações  sociais 
subjacentes a todos os fenômenos. (CIAVATTA, 2010, p. 85)

Nesta perspectiva, Ciavatta (2010) aponta alguns pressupostos para a formação 

integrada:

a) Existência de um projeto de sociedade que vise a superação da dualidade de 

classes,  e  no  qual  a  educação  não  esteja  reduzida  ao  atendimento  das 

necessidades  estritas  do  mercado  de  trabalho  mas  que,  atenta  a  essa 

exigência, identifique oportunidades como parte do processo educativo.

b) Manter,  na lei,  a articulação entre o ensino médio de formação geral e a 

educação  profissional,  em  todas  as  suas  modalidades,  com  garantias 



orçamentárias para ofertar essa modalidade com qualidade e com políticas 

públicas voltadas para o acesso e permanência dos educandos;

c) Adesão de gestores e de professores responsáveis pela formação geral e 

pela formação específica, de forma que se tornem objeto de reflexão coletiva: 

o  processo  de  ensino-aprendizagem,  a  elaboração  curricular,  a 

sistematização do conhecimento,  os  projetos  articuladores da teoria  e  da 

prática e o aproveitamento dos conhecimentos oriundos dos ambientes de 

trabalho;

d) Articulação  da  instituição  com  alunos  e  familiares,  uma  vez  que  as 

experiências de formação integrada não se fazem no isolamento institucional, 

exigindo um processo de diálogo e de conscientização dos alunos e de suas 

famílias sobre as próprias expectativas e possibilidades de realização. Para a 

autora,  há  necessidades  materiais  para  levar  adiante  um  processo 

educacional  completo,  que  passa  pelas  necessidades  dos  alunos  para 

cumprir um percurso de estudos e também engloba a existência, dentro da 

escola que oferta o curso, de instalações que permitam o desenvolvimento 

teórico e prático de cada disciplina;

e) Experiência  de  democracia  participativa,  uma  vez  que  o  movimento  da 

integração é,  necessariamente,  social.  Isto  implica em buscar professores 

comprometidos  em  propiciar  aos  alunos  um  horizonte  além  das  rotinas 

escolares,  para que ele  se apropria  da  teoria  e da  prática  que tornam o 

trabalho uma atividade criadora, fundante do ser humano;

f) Resgate  da  escola  como  um  lugar  de  memória,  onde  se  reafirma  a 

identidade e  a  história  social  e  institucional,  que deve ser  respeitada em 

qualquer processo de mudança;

g) Garantia de investimentos na educação, de forma a garantir a oferta pública, 

gratuita e de qualidade.

Para Garcia (2009), os pressupostos apontados por Ciavatta para a construção 

de projetos políticos pedagógicos “[...]  reforçam necessidade da construção coletiva, 

participativa e democrática”, pois o êxito para a implantação do Ensino Médio Integrado 

está atrelado à decisão da comunidade escolar em implantá-lo.



Bressan  (2006),  ao  analisar  as  possibilidades  reais  de  concretização  da 

formação unitária, afirma que as tentativas de promover a integração não podem se dar 

apenas de maneira formal, pela justaposição entre formação geral e formação para o 

trabalho, pois isso dissocia e desarticula ciência e trabalho. Para esta autora, seria 

necessário:

[...]  um  arranjo  curricular  que  não  retomasse  aquela  justaposição.  Neste 
sentido, a possibilidade seria a de se produzir um projeto político-pedagógico, 
bem como uma ação curricular, sustentados no e pelo princípio educativo do 
trabalho,  permitindo  a  articulação  entre  ciência  e  trabalho  enquanto 
componentes histórico-culturais da formação do indivíduo. (BRESSAN, 2006, p. 
69)

Fica  evidente  o  papel  fundamental  da  escola  na  construção  e  na  busca 

possível de uma integração que possibilite uma articulação plena entre formação geral  

e  profissional  de  forma  que  leve  o  aluno  à  compreensão  da  sociedade  e  dos 

fundamentos que tornam essa sociedade tão desigual,  de forma a despertar nesse 

aluno  uma  nova  concepção  de  mundo.  Trata-se  de  optar  por  uma  educação  que 

busque a transformação social, em lugar de uma educação que coaduna com o capital  

e que busca a conformação dos homens à realidade dada.

Nesralla e Silva (2010),  afirmam que a integração pressupõe que a relação 

entre conhecimentos gerais e específicos é construída ao longo da formação do aluno, 

sob os eixos do trabalho, da ciência e da cultura. Dessa forma, a integração deve estar  

presente no currículo, no planejamento, entre as disciplinas e entre a teoria e a prática.

Entre as citações de Nesralla e Silva (2010) sobre a integração possível, as 

autoras sugerem que:

- exista um projeto integrador ao final de cada curso ofertado;

- a elaboração de aulas associe o conhecimento científico que fundamenta a 

prática laboral com práticas que confiram materialidade aos conceitos estudados;

- se procure interligar o mundo do trabalho com o curso que os alunos estão 

matriculados;

- se desenvolvam projetos transdisciplinares, nos quais os professores saem 

de sua área de formação para atuar em conjunto com professores de outras disciplinas;

-  as  visitas  técnicas  sejam  planejadas  e  realizadas  por  um  conjunto  de 

professores, de forma a ampliar os objetivos da visita;



-  se  crie  uma  cultura  organizacional  na  qual  o  fundamento  seja  a  gestão 

democrática do curso, de forma a se desenvolver uma coordenação coletiva para se 

discutir os temas e problemas relativos a cada curso;

-  se  desenvolva  uma  formação  continuada  que  busque  manter  as 

características  próprias  de  cada  instituição,  de  forma  que  a  parte  técnica,  a  parte 

pedagógica,  a  organização  do  trabalho  e  a  produção  de  material  didático  sejam 

perpetuadas no trabalho de cada professor.

Promover a integração, segundo Ramos (2010), é pensar que 

[...]  os conteúdos de ensino não têm fins em si  mesmos nem se limitam a 
insumos para o desenvolvimento de competências. Os conteúdos de ensino 
são conceitos  e  teorias  que constituem síntese da apropriação histórica  da 
realidade material e social pelo homem. (RAMOS, 2010, p. 114)

Nesta perspectiva, Ramos (2010) afirma que a organização curricular deve se 

organizar sobre dois pressupostos, o primeiro de que o homem é um ser histórico-

social que age sobre a natureza, tendo no trabalho a mediação ontológica e histórica 

na produção do conhecimento e, como segundo pressuposto,  o  princípio  de que a 

realidade concreta é uma totalidade, síntese de múltiplas relações.  A autora afirma 

ainda que, desses princípios:

[...] decorre um terceiro princípio, de ordem epistemológica, que consiste em 
compreender o conhecimento como uma produção do pensamento pela qual se 
apreende  e  se  representam  as  relações  que  constituem  e  estruturam  a 
realidade objetiva. (RAMOS, 2010, p. 115)

Por isso, é extremamente importante que os professores, ao elaborarem seus 

planejamentos, levem em consideração os três princípios elencados acima, de forma 

que:

No  trabalho  pedagógico,  o  método  de  exposição  deve  reestabelecer  as 
relações dinâmicas e dialéticas entre os conceitos, reconstituindo as relações 
que configuram a totalidade concreta da qual se originaram, de modo que o 
objeto  a  ser  conhecido  revele-se  gradativamente  em  sua  peculiaridades 
próprias. (GADOTTI, apud RAMOS, 2010, p.116)

O objetivo das disciplinas, num currículo integrado e não apenas justaposto, 

seria a de “ [...] possibilitar a compreensão dos significado dos conceitos, das razões e 

dos métodos pelos quais se pode conhecer o real e apropriá-lo em seu potencial para o 



ser humano.” (RAMOS, 2010, p. 116). Tendo essas questões como referência, Ramos 

(2010) propõe o seguinte movimento no desenho do currículo integrado:

1) Problematizar fenômenos – fatos e situações significativas e relevantes 

para compreensão do mundo, dos processos tecnológicos de cada área profissional,  

de forma a compreendê-los em suas múltiplas perspectivas e desvelar a sua essência;

2) Explicar  teorias  e  conceitos  fundamentais  para  a  compreensão  dos 

objetos estudados nas múltiplas perspectivas em que foram problematizados, de forma 

que a abordagem metodológica permita apreender suas determinações fundamentais, 

ou seja, suas relações com outros conceitos do mesmo campo e de campos distintos 

do saber;

3) Situar os conceitos como conhecimentos de formação geral e específica, 

tendo como referência a base científica dos conceitos e sua apropriação tecnológica, 

social e cultural;

4) Organizar os componentes curriculares a partir  da base científica e de 

suas múltiplas relações,  com o pressuposto da totalidade do real  como síntese de 

múltiplas determinações.

Organizado dessa forma, o currículo integrado proporcionará uma: 

[...]  educação  como meio  pelo  qual  as  pessoas se  realizam como sujeitos 
históricos  que  produzem  sua  existência  pelo  enfrentamento  consciente  da 
realidade dada, produzindo valores de uso, conhecimentos e cultura por sua 
ação criativa. (RAMOS, 2010, p. 124)

Para que as propostas elencadas neste Caderno Temático encontrem eco na 

pratica pedagógica de cada professor, é necessário ter como pressuposto que essa 

discussão é profundamente política, uma vez que discute os fundamentos e sentidos 

da educação da classe que vive do trabalho. De qualquer forma:

As indicações apresentadas neste texto visam ao diálogo com os professores e 
não devem ser reificadas. Mas cremos que podem ser analisadas e criticadas 
no âmbito das escolas que se dispuserem a enfrentar o desafio da construção 
do currículo integrado. As possibilidades concretas só se configurarão se nos 
dispusermos a construí-las. (RAMOS, 2010, p.125)

Em outras palavras, o conteúdo aqui abordado não se restringe a capacidades 

técnicas e intelectuais, mas as insere no domínio da política dado à própria natureza da 

educação que é, antes de tudo, política.     



• Ampliando o conhecimento

KUENZER, Acácia. Exclusão includente e inclusão excludente: a nova forma 

de  dualidade  estrutural  que  objetiva  as  novas  relações  entre  educação  e 

trabalho.  disponível  em: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/file/sem_pedagogica/fev_2009/exclusao_i

ncludente_acacia_kuenzer.pdf , acessado em 05/12/2013.

• Questões para trabalho em grupo

a) Nós,  professores,  temos  facilidade  em  compreender  o  conteúdo 

pedagógico  das  políticas  educacionais  implementadas  em nosso  país  e  em nosso 

estado?

b) Nos  projetos  pedagógicos  dos  cursos  de  Ensino  Médio  Integrado,  os 

aspectos relacionados à integração, à educação politécnica e à formação omnilateral 

estão presentes?

c) Nossas  ações,  efetivadas  através  do  planejamento  de  aulas  e  de 

avaliação  são  compatíveis  com  o  projeto  político  pedagógico  presente  em  nossa 

instituição de ensino?

d) Hás  afinidades  entre  os  discursos  produzidos  no  âmbito  legal, 

institucional e dos profissionais de educação que atuam no Ensino Médio Integrado?

e) É possível organizar a integração curricular dentro de uma organização 

de trabalho fragmentada? A nossa estrutura  escolar  propicia  momentos e  espaços 

suficientes para a realização da integração? 

• Para Refletir

BUARQUE,  Chico.  Construção.  Disponível  em: 

http://www.profdorival.com.br/resources/Construcao.pdf , acessado em 05/12/2013.

• Para saber mais

RAMOS, M. Possibilidades e desafios na organização do currículo integrado. In: 
FRIGOTTO,  G.;  CIAVATTA,  M.;  RAMOS,  M.  (orgs.).  Ensino  Médio  Integrado: 
Concepções e contradições. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

http://www.profdorival.com.br/resources/Construcao.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2009/exclusao_includente_acacia_kuenzer.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2009/exclusao_includente_acacia_kuenzer.pdf
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

O projeto  “ENSINO MEDIO INTEGRADO: Possibilidades e desafios para sua  

efetiva  implementação” será  implementado  através  da  realização  de  um  curso  de 

extensão,  com  certificação  pela  Universidade  Estadual  do  Centro  Oeste  – 

UNICENTRO,  com  oito  encontros  quinzenais  de  quatro  horas  cada  um  e  será 

complementado com oito  horas  de atividades que serão realizadas a  distância,  na 

plataforma  Moodle,  totalizando  40  horas  de  curso.  Seguem abaixo  as  orientações 

metodológicas de cada um dos oito encontros:

UNIDADE 1 – Mudanças no Mundo do Trabalho e na Educação

A  Primeira  Unidade  Didática tratará  das  mudanças  no  mundo  do  trabalho  e  na 

educação,  de  forma  a  propiciar  um  aprofundamento  da  compreensão  dessas 

categorias. Será trabalhada em três encontros, conforme descrito abaixo:

PRIMEIRO ENCONTRO

- Data: 15 de março de 2014

-  Público-alvo:  professores,  coordenadores  de  curso,  coordenadores  de  estágio, 

equipe pedagógica e direção

- Duração: 4 horas

- Objetivo: Apresentar o conceito de trabalho a partir de sua condição ontológica e sua 

relação com a educação.

- Roteiro:

1º Momento: Apresentação do Caderno Temático.

2º Momento: Conteúdos “Relação trabalho e educação” e “Trabalho em sua dimensão 

ontológica”.

3º Momento: Apresentação e reflexões sobre o vídeo TRIPALIUM.

4º Momento: Trabalho em grupo sobre o texto de Gaudêncio Frigotto: “A dupla face do 

trabalho: criação e destruição da vida”.

5º Momento: Orientações para atividades a distância.



SEGUNDO ENCONTRO

- Data: 29 de março de 2014.

- Público-alvo: professores, coordenadores de curso, coordenadores de estágio, equipe 

pedagógica e direção

- Duração: 4 horas

- Objetivo: Aprofundar o conceito de trabalho destacando a sua relação com o capital. 

- Roteiro:

1º  Momento:  Breve  retomada  dos  conceitos  sobre  trabalho  em  sua  dimensão 

ontológica e sua relação com a educação.

2º Momento: Apresentação do conteúdo “Trabalho sob o capital”. 

3º  Momento:  Trabalho em grupo sobre  o  texto  “Politecnia  versus alienação:  bases 

conceituais para o debate sobre educação”.

4º Momento:Orientações para atividades a distância.

TERCEIRO ENCONTRO

- Data: 12 de abril de 2014

- Público-alvo: professores, coordenadores de curso, coordenadores de estágio, equipe 

pedagógica e direção.

- Duração: 4 horas

- Objetivo: Ilustrar didaticamente e atualizar discussões conceituais sobre trabalho e 

educação no contexto capitalista. 

- Roteiro:

1º Momento: Breve retomada dos conceitos apresentados nos encontros anteriores.

2º Momento: palestra “A Educação no contexto do Mundo do Trabalho”,  em vídeo.

3º Momento: Apresentação e reflexões sobre o documentário “Favela Fábrica”.

4º Momento:Orientações para atividades a distância.

- Referências utilizadas na Primeira Unidade Didática:

ANTUNES, R.; ALVES, G. As mutações no mundo do trabalho na era da mundialização do 
capital. In: Educ. Soc., Campinas, vol.25, n. 87, p. 335-351, maio/ago. 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/es/v25n87/21460.pdf>. Acesso em 09 nov. 2013.

http://www.scielo.br/pdf/es/v25n87/21460.pdf


Favela  Fábrica.  Disponível  em:  <http://www.youtube.com/watch?v=nRS8kZQD5ZY>. 
Acesso em 09 nov. 2013.

FRIGOTTO, G..  Concepções e mudanças no mundo do trabalho e o ensino médio.  In: 
FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. (orgs.). Ensino Médio Integrado: Concepções e 
contradições. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2010a.
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2010b.
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UNIDADE 2 – Dualidade de classes e de ensino na constituição da Educação 

Profissional

O tema desta Unidade Didática será a dualidade estrutural que marca a trajetória 

da  Educação  Profissional,  originada  na  estrutura  de  classes,  para  compreender  a 

proposta de possibilidade de ruptura através da oferta do Ensino Médio Integrado. Esta 

Unidade Didática será trabalhada em um encontro, conforme segue abaixo:

PRIMEIRO ENCONTRO

- Data: 26 de abril de 2014

- Público-alvo: professores, coordenadores de curso, coordenadores de estágio, equipe 

pedagógica e direção

- Duração: 4 horas

- Objetivo: Enfocar as questões da inclusão e das diferenças de classe. 

- Roteiro:

1º Momento: Apresentação dos conteúdos da Unidade 2.

2º  Momento: Exploração  da  contradição  entre  inclusão  excludente  e  exclusão 

includente (KUENZER, 2013).   

3º Momento: Reflexão sobre diferenças de classe e exploração do trabalho.

4º Momento: Orientações para atividades a distância.
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UNIDADE 3

Tratar-se-á do arcabouço teórico do Ensino Médio Integrado, fundamentado na 

educação unitária,  teorizada pelo pensador italiano Antonio Gramsci e na educação 

politécnica, de base marxista. Como complemento desta unidade, serão abordados os 

princípios  norteadores  do  Ensino  Médio  Integrado,  apresentados  nas  Diretrizes  da 

Educação Profissional do Estado do Paraná (PARANÁ, 2006).
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- Data: 17 de maio de 2014

- Público-alvo: professores, coordenadores de curso, coordenadores de estágio, equipe 

pedagógica e direção

- Duração: 4 horas

- Objetivo: Aprofundar conteúdos por meio de atividade em grupo.

- Roteiro:

1º Momento: Apresentação dos conteúdos da Unidade 3. 

2º Momento: Questões para trabalho em grupo. 

3º Momento: Orientações para atividades a distância. 

4º Momento: Orientações para atividades a distância.

SEGUNDO ENCONTRO

- Data: 31 de maio de 2014

- Público-alvo: professores, coordenadores de curso, coordenadores de estágio, equipe 

pedagógica e direção.

- Duração: 4 horas

- Objetivo: Provocar reflexão sobre a condição do trabalhador em função do caráter 

dual do trabalho.  

- Roteiro:

1º Momento: Revisão dos conceitos trabalhados no encontro anterior.

2º  Momento:  Crítica  à  dualidade  do  trabalho  e  da  educação  por  meio  de  artigo 

acadêmico de Ciavatta e Ramos (2010).

3º Momento: Reflexão sobre a condição do trabalhador a partir do poema “O operário 

em construção, de Vinícius de Morais. 

4º Momento: Orientações para atividades a distância.
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UNIDADE 4

Apontar-se-á um conjunto de pressupostos para que a formação integrada se 

efetive enquanto uma “[...]  formação capaz de conferir  ao trabalhador as condições 

necessárias para que ele ocupe posição central no cenário político e para compreender  

e desfrutar do patrimônio cultural produzido pela humanidade [...]”. (SILVA, 2013). 

PRIMEIRO ENCONTRO

- Data: 14 de junho de 2014

- Público-alvo: professores, coordenadores de curso, coordenadores de estágio, equipe 

pedagógica e direção

- Duração: 4 horas

- Objetivo: Discutir possibilidades de integração curricular. 

- Roteiro:

1º Momento: Apresentar os conteúdos da Unidade 4.

2º Momento: Questões para trabalho em grupo.

3º  Momento:  Reflexão  sobre  a  condição  do  trabalhador  a  partir  da  música 

“Construção”, de Chico Buarque. 

4º Momento: Orientações para atividades a distância.

SEGUNDO ENCONTRO

- Data: 21 de junho de 2014

- Público-alvo: professores, coordenadores de curso, coordenadores de estágio, equipe 

pedagógica e direção

- Duração: 4 horas

- Objetivo: Levantar a visão dos professores quanto às possibilidades e desafios da 

implementação do ensino médio integrado.  

- Roteiro:

1º Momento: Síntese do conteúdo trabalhado em todos os encontros. 
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2º Momento: Questionário sobre a visão dos professores quanto às possibilidades e 

desafios da implementação do ensino médio integrado. 

3º Momento: Encerramento. 
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