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Este trabalho apresenta uma proposta de  avaliação
sobre o currículo de Ensino Médio Integrado à
educação profissional  na Escola Estadual do Ensino
Profissional  José de Barcelos em Fortaleza (Ce).

Discute a reforma curricular no ensino médio brasileiro,
implementada pela Lei de Diretrizes e Bases 9.393/96 e a
realidade da escola pública brasileira contemporânea. 

Investiga  as políticas educacionais para o Ensino Médio
impulsionadas pelo Decreto nº 5.154/2004.



PROBLEMATIZAÇÃO

 Na coordenação pedagógica da Escola Estadual de Ensino
Profissional (EEEP) José de Barcelos, em Fortaleza, durante
os planejamentos surgem dúvidas e questionamentos dos
professores a respeito da integração curricular no ensino
médio, dentre as quais:

 Como se efetiva essa integração curricular entre as
disciplinas da base comum e as disciplinas técnicas?
 
Será apenas mais uma política educacional? 

 A questão é como esses currículos estão sendo integrados. 



OBJETIVOS

Avaliar o currículo do ensino médio integrado à educação profissional na
EEEPJB. 
 
Analisar a base nacional comum e as disciplinas técnicas no ensino médio
profissionalizante.
 
Verificar quais os conteúdos no nível médio profissionalizante que
possibilitam o ingresso para o ensino superior através do Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM).
 
Elaborar uma proposta (caso necessário) de integração curricular no
Ensino Médio Profissional, na EEEPJB.



SUPORTE TEÓRICO

1.Reformas Curriculares
• Teóricos: Afonso (2000), Carnoy (2000).

2. As políticas educacionais brasileiras 
•  LDB 9.394/96, o Decreto nº 5154/2004 e demais 

legislações pertinentes ao tema. 

3. Breve histórico da educação profissional no Brasil

Saviani (2005), portal.mec.gov.br/setec, 2007,

Kuenzer (2002), Ribeiro (2000), Ghiraldelli (2000),

Libâneo, 2003.



 AS REFORMAS CURRICULARES
AFONSO (2000)

 Reformas referem-se a mudanças em aspectos gerais da 
estrutura e organização escolar.

 Inovação são as mudanças relativas aos conteúdos da 
aprendizagem e aos métodos de ensino. 

As reformas contemporâneas,  são impulsionadas por 
transformações e tensões importantes que se 
desenvolvem nos contextos nacionais e internacionais, 
revelando a complexidade das inter-relações entre 
fatores econômicos, culturais e políticos. 



AS REFORMAS CURRICULARES

Carnoy (2002)

1.As Reformas fundadas na competitividade
“são as que atendem as demandas de qualificações

nos mercados nacional e internacional e às novas

ideias sobre a maneira de organizar a produção do

sucesso escolar e da competência profissional”

(CARNOY,2002, p. 55).



AS REFORMAS CURRICULARES

Carnoy (2002)

2. As Reformas fundadas no imperativo 
financeiro: elas reduzem os custos, racionalizam os 
investimentos para a educação, incentivam o 
financiamento da educação pelos setores privados. 

Carnoy (2002) ressalta que as Reformas firmadas no 
imperativo financeiro visam reduzir gastos públicos 
com a educação.



AS REFORMAS CURRICULARES

Carnoy (2002)
As Reformas fundadas na equidade: 
são as que tentam realizar o importante papel político da 

educação como fonte de mobilidade e nivelamento 
sociais. 

Pretendem essas reformas atingir as categorias mais 
desfavorecidas da população, oferecendo principalmente 
aos numerosos jovens e adultos que não tiveram acesso à 
educação básica a possibilidade de se beneficiarem de um 
ensino de melhor qualidade.



AS REFORMAS CURRICULARES

As reformas implantadas nas escolas estaduais no Ceará 
apresentam características das Reformas baseadas na 
competitividade.

Competitividade está inclusa na oferta do ensino 
profissionalizante – as intenções governamentais no Estado 
para as escolas profissionais são a preparação para o mercado 
de trabalho. 

Resultados no rendimento escolar através de sistemas de 
avaliações padronizadas.

 A prestação de contas à comunidade intra e extra-escolar dos 
resultados das avaliações, premiação pelo mérito para 
professores e alunos, e formação continuada de professores.



A POLÍTICA EDUCACIONAL

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) 9.394/96, artigo 39:

“a educação profissional, integrada às diferentes 
formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 
tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento 
de aptidões para a vida produtiva”. 



A POLÍTICA EDUCACIONAL

O artigo 40 da LDB, sugere que :

“a educação profissional  será desenvolvida em articulação 
com o ensino regular ou por diferentes estratégias de 
educação continuada, em instituições especializadas ou no 
ambiente de trabalho”. 

Mais uma vez a articulação da educação profissional

com a educação geral, ou seja, com a base nacional

comum, sugere a utilização de diferentes metodologias

para o desenvolvimento de uma profissão.



A POLÍTICA EDUCACIONAL

Com a revogação do Decreto 2.208/97 e a

consolidação do Decreto 5.154/2004, retomou-se a

discussão em relação à “educação politécnica como

equivalente à educação tecnológica, ou seja, uma

educação voltada para a superação da dicotomia

entre trabalho manual e trabalho intelectual geral e

cultura técnica” (FRIGOTO, 2005, apud

DOCUMENTO BASE, MEC, 2007, p.23). 



BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL NO BRASIL

Decreto-Lei nº 75.662, de 23 de setembro de 1909 
Presidente da República Nilo Peçanha:
instituiu oficialmente a educação profissional
brasileira que, vista como instrumento de
capacitação ou “adestramento” para atender ao
crescente desenvolvimento industrial e ao ciclo de
urbanização, tinha caráter assistencialista em relação
à massa trabalhadora. 
(portal.mec.gov.br/setec, 2007 )

Essas escolas tinham como objetivo atender aos “pobres
e desvalidos da sorte retirando-os da rua”, não tinha a
preocupação, de acordo com Kuenzer (2002, p.27), de
atender às demandas de um desenvolvimento industrial. 



BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL NO BRASIL

Ribeiro (2000) 
• Na  década de 1930 publicou-se o decreto nº 19.890 – o 

ensino foi dividido em duas etapas: curso fundamental 
com cinco anos, com o objetivo de uma educação 
integral, e a segunda etapa com dois anos visava à 
adaptação às futuras especificações profissionais. 

• Em 1931, o decreto nº 20.158, de 30 de junho, altera o 
ensino comercial, que passa a ter o curso propedêutico 
(três anos) seguidos de cursos técnicos (de um a três 
anos) em cinco modalidades e o curso superior (três 
anos) de administração e finanças.



BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL NO BRASIL

Saviani (2005)
Reforma Gustavo Capanema (1942) - a Lei
Orgânica do ensino secundário, foi reestruturada:
ginásio - quatro anos e
colegial -  três anos, este dividido em clássico e
científico, destinados a preparar os estudantes para o
nível superior.
 Para os trabalhadores, foram criadas opções de ensino
médio, tais como: o agrotécnico, o comercial técnico e o
curso normal, que não davam acesso ao ensino superior.



BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL NO BRASIL

 A Reforma Capanema  -  processo discriminatório e
dual do ensino por meio de reformas específicas para o
ensino médio propedêutico e para cada ramo do ensino
profissionalizante, abrangendo os ensinos industrial e
secundário (1942), comercial (1943), normal, primário e
agrícola (1946), complementando-se com a criação do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI (1942) e do
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC
(1946). 



BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
NO BRASIL

Ghiraldelli (2000)
Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº. 

4024/1961 – organização do sistema de ensino:
 a) ensino pré-primário, composto de escolas 

maternais e jardins de infância; b) ensino primário 
de quatro anos; c) ensino médio subdividido em 
dois ciclos: o ginasial de quatro anos e o colegial de 
três anos, ambos, por sua vez, compreendendo o 
ensino secundário e o ensino técnico (industrial, 
agrícola, comercial e de formação de professores). 



BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL NO BRASIL

Lei 5.692/71
Obrigatoriedade do 1º grau - 1ª a 8ª séries, 

profissionalização de nível médio para todos, 
superação do ensino secundário propedêutico; as 
integrações do ensino primário e ginásio, secundário 
e técnico obedeciam aos princípios da continuidade e 
da terminalidade.

Continuidade – passagem de uma série para outra.
Terminalidade - esperava-se que, ao terminar cada 

um dos níveis, o aluno estivesse capacitado para 
ingressar no mercado de trabalho. 



BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL NO BRASIL

 
A educação profissional deveria atender as 

peculiaridades regionais, com sugestões das três 
áreas econômicas: primária - agropecuária 
secundária - indústria e terciária - serviços. 

Matérias obrigatórias como Educação Física, 
Educação Moral e Cívica, Educação Artística, 
Programa de Saúde e Religião (obrigatória para o 
estabelecimento e optativa para o aluno). 

 Filosofia e Sociologia “desapareceram” do 2º grau. 
História e Geografia - Estudos Sociais no 1º grau.



BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL NO BRASIL

 Lei 5.692/71 enfoque profissionalização para o 2º 
grau, introduzida de uma forma compulsória, que 
pretendia substituir a dualidade estrutural que 
constituía o ensino médio e profissional no Brasil. 

A lei 7.044/1982, que dispensou às escolas da 
obrigatoriedade da profissionalização, foi retomada a 
ênfase da educação geral.      



BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
NO BRASIL

Lei de Diretrizes e Bases 9394/96
Art. 35 preconiza, no inciso I, que:

 “a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos.” 

O inciso II, do referido artigo, recupera a identidade de 
profissionalização, “a preparação básica para o trabalho e a 
cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 
modo a ser capaz de se adaptar com, flexibilidade, as novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores.”



BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL NO BRASIL

O  ensino médio vem historicamente buscando sua 
identidade, pois ora lhe é delegada a função de 
preparatório para a universidade, ora sua finalidade é 
atender o mercado de trabalho, restando-lhe nesse 
caso fazer um mero treinamento de habilidades 
(BRZEZINSKI, 1997).



BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL NO BRASIL

Na busca de identidade a LDB 9.394/1.996 propõe

para o ensino médio em seu currículo: 

Art. 35. “A educação tecnológica básica, a compreensão do

significado da ciência, das letras e das artes; o processo

histórico de transformação da sociedade e da cultura; a

língua portuguesa como instrumento de comunicação,

acesso ao conhecimento e ao exercício da cidadania.”



BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL NO BRASIL

Art. 35:

§ 4º a preparação geral para o trabalho e, 
facultativamente, a habilitação profissional, 
poderão ser desenvolvidas nos próprios 
estabelecimentos do ensino médio ou em 
cooperação com instituições especializadas em 
educação profissional. (CARNEIRO, 1998, p.98).     



BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
NO BRASIL

Libâneo (2003)

O ensino médio deve ser compreendido em sentido

mais amplo, que não se esgota nem na dimensão da

universidade (como o propedêutico) tampouco a

dimensão do trabalho (como no técnico), mas

compreende as duas, que se fazem e refazem pela ação

humana, pela produção cultural do homem – cidadão,

de forma integrada e humana.



BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL NO BRASIL

Parâmetros Curriculares Nacionais  (1999)
Nas reformas do ensino médio, devem ser entendidas

então como busca de saídas para possíveis efeitos

negativos do industrialismo. 
A escola deve contribuir para a cidadania de qualidade nova,

reunindo conhecimentos e informações para um protagonismo

responsável.  
É intenção da reforma educacional brasileira ressignificar os

conteúdos curriculares, tornar o aluno “competente” para enfrentar

os desafios de seu tempo, usando saberes que aprendeu,

empregando-os em habilidades desenvolvidas na escola. 



METODOLOGIA

O governo do Estado do Ceará em 2008, criou vinte 
e cinco escolas de educação profissional, em 2009 o 
quadro foi ampliado para mais vinte e seis unidades 
escolares e em 2010 oito novas escolas foram 
implantadas. 

 EEEP José de Barcelos, localizada em Messejana, 
em Fortaleza, CE, criada em 2009, subordinada 
técnica e administrativamente à Secretaria da 
Educação Básica do Ceará, funcionado em regime 
integral de 7h às 17h. 



METODOLOGIA

EEEP José de Barcelos oferece os cursos 
profissionais e técnicos de Enfermagem, Estética, 
Informática e Finanças.

Currículo: base nacional comum e  
profissionalizante.

Nesse contexto é que se suscitam questões de como 
esses currículos estão sendo integrados? Com 
acontece a preparação para o trabalho?    E esse 
mesmo currículo, prepara o aluno para o ingresso no 
ensino superior? 



METODOLOGIA

Pesquisa-ação: em andamento

Analisar a base nacional comum e as disciplinas técnicas no 
ensino médio profissionalizante, verificar quais os 
conteúdos no nível médio profissionalizante que 
possibilitam o ingresso para o ensino superior através do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Professores e coordenação analisarão os currículos tal qual 
como se apresentam, e mostrarão uma proposta para 
modificar a ação pedagógica através do currículo. 



CONSIDERAÇÕES

Assim, com este trabalho 
pretende-se um início de uma 
reflexão sobre a proposta curricular 
integrada no ensino médio no 
Ceará.
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