
A INSTITUCIONALIDADE DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO BRASIL: EMBATES, DILEMAS E
DISPUTAS

Camila Ferreira da Silva[1]

Georgia Sobreira dos Santos Cêa[2]

Sandra Regina Paz[3]

Eixo temático 1: Educação e políticas públicas

Resumo: O artigo objetiva analisar embates, dilemas e disputas que emergem do cenário político da
educação profissional no Brasil, tomando o ensino médio integrado como objeto. A partir de estudos
bibliográficos e documentais, o estudo é organizado em duas partes, que se complementam. Na primeira, são
discutidas disputas acerca da nova institucionalidade da educação profissional brasileira a partir dos decretos
n° 2.208/1997 e n° 5.154/2004. Na segunda, são tratadas as intencionalidades dos programas Brasil
Profissionalizado e PRONATEC, compreendidos como expressões das disputas no mbito da formulação de
políticas públicas a partir desta nova institucionalidade e das contradições e paradoxos que vêm
caracterizando o projeto nacional de educação profissional que se torna hegemônico.
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Abstract: The paper aims to analyze conflicts, dilemmas and disputes that emerge from the political scene
professional education in Brazil, taking the integrated high school as object. From bibliographic and
documentary studies, the study is organized in two parts that complement each other. In the first, are
discussed disputes about the new institutionalization of Brazilian professional education based on the decrees
n° 2.208/1997 and n° 5.154/2004. In the second, are treated the intentions of Brazil Professionalized and
PRONATEC; both programs are understood as expressions of the disputes in the formulation of public policies
from this new institutionality, as well as the contradictions and paradoxes that have characterized the national
project of vocational education that becomes hegemonic.
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1. Introdução

A educação participa da dinmica da sociedade em que se insere, constituindo-se como uma prática social
mediadora do processo de produção, do processo político, ideológico e cultural, disputando socialmente visões
de mundo, de formação dos sujeitos e de projetos societários (FRIGOTTO, 2005). Os conflitos e disputas
decorrentes dessa prática social se manifestam, de forma acirrada, na elaboração, sistematização e
aprovação de aparatos jurídicos e normativos, expressos em leis, decretos e outras formas legais e
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institucionais.

Desta forma, o real não é dividido em partes singulares que podem ser observadas isoladamente (NORONHA,
2002; GOHN, 2005), pois os conflitos entre as classes sociais brasileiras no mbito da educação de modo geral,
e da formação para o trabalho, de modo mais específico, fornecem conexões importantes entre fatos,
perspectivas, construções sociais e simbólicas em torno da relação trabalho-educação no Brasil. Neste
sentido, os contornos que a educação profissional assumiu – especialmente a partir da década de 1990 no
Brasil – nos auxiliam a compreender as atuais configurações desta modalidade educacional e suas relações
com traços de continuísmos e rupturas nas disputas historicamente construídas em torno de modelos e
propostas de formação profissional. São estes contornos, portanto, capazes de demonstrar a ancestralidade
histórica sobre a qual as atuais políticas de qualificação profissional se desenvolvem e adquirem materialidade
histórica.

Compreender e analisar, pois, as lutas no campo social da educação é um exercício desse estudo. Isso porque
é a partir de tal exercício que a educação profissional é tomada como um espaço de disputa e de negociação
entre os diferentes segmentos da sociedade (PEIXOTO, 2008). A busca por hegemonia, nestas disputas e
negociações, faz emergir contradições próprias dos processos de formulação de políticas no mbito do Estado e
sua ligação com as formas de participação da sociedade civil em tais processos. Olhar para a educação
profissional de forma crítica implica tentar apreender-lhe as disputas históricas e atuais que se lhe colocam,
mais especificamente os movimentos pendulares (ora apartados, ora intrínsecos) que marcam a relação entre
trabalho e educação na sociedade brasileira.

Interessa nesse estudo analisar dilemas e debates que emergem do cenário político da educação profissional
no Brasil, a partir da problematização do ensino médio integrado à educação profissional. Situado no mbito
das demandas sociais e conflitos teóricos, pedagógicos e políticos, o ensino médio integrado tem sido palco de
inúmeros debates e embates acerca da sua constituição. A análise empreendida é exposta neste artigo, o qual
se organiza em duas partes complementares. Na primeira, são abordadas disputas acerca da nova
institucionalidade da educação profissional brasileira a partir dos decretos n° 2.208/1997 e n° 5.154/2004,
analisando a base histórica dessa constituição e os debates e disputas ideológicas que permearam a
consolidação dos referidos decretos. Na segunda, são discutidas as intencionalidades do Programa Brasil
Profissionalizado e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC),
compreendendo-os como expressões das disputas no mbito da formulação de políticas públicas a partir desta
nova institucionalidade, e, ainda, como exteriorização de um projeto nacional de educação profissional.

2. Disputas acerca da nova institucionalidade da educação profissional brasileira a partir dos
decretos n° 2.208/1997 e n° 5.154/2004

As prerrogativas estabelecidas pela LDB n° 9.394/1996, assim como pelo decreto n° 2.208/1997, que
regulamentou a educação profissional a partir do indicado na referida lei, foram objeto de inúmeras críticas de
intelectuais e pesquisadores que atuam no campo da educação profissional e do ensino médio (ANDRADE,
2010; CÊA, 2006; FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005; KUENZER, 2006; LEHER, 2005). Estes sujeitos
sinalizavam que era preciso modificar as bases da formação média no Brasil instituídas pelo decreto de 1997,
o qual, na prática, apartou o ensino médio da educação profissional.

Com a chegada de Lula da Silva à presidência do Brasil, os sujeitos políticos que já vinham criticando o teor
do decreto nº 2.208/1997 ganharam maior espaço no debate acerca das limitações deste instrumento. Ao
longo dos mandatos do governo Lula da Silva, diferentes reformas educacionais foram empreendidas,
aperfeiçoadas e até ampliadas, abrangendo os níveis de ensino e as modalidades educacionais, podendo ser
citadas: em 2007, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (FUNDEF) foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB); foram implementados o Programa Universidade para
Todos (PROUNI), a partir de 2004, e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI), a partir de 2007, no mbito do ensino superior; na educação profissional, o
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decreto nº 2.208/1997 foi revogado e substituído pelo nº 5.154/2004 e o Plano Nacional de Qualificação do
Trabalhador (PLANFOR) foi extinto e substituído pelo Plano Nacional de Qualificação (PNQ), em 2003. O
processo de reformas, contudo, não representou uma transformação substancial na forma e no conteúdo das
políticas em questão, visto que mantiveram a tendência neoliberal de eficácia e eficiência, prevalecendo o
atendimento às diretrizes do grande capital.

No que tange à educação profissional, a revogação do nº 2.208/1997 e a aprovação do Decreto 5.154/2004
foram frutos de um intenso debate e disputa de projetos. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 26) destacam
que “no mbito da elaboração das políticas para o ensino médio e para a educação profissional, a revogação do
Decreto de nº 2.208/1997 tornou-se emblemática da disputa e da expressão pontual de uma luta teórica em
termo da pertinência político-pedagógica do ensino médio integrado à educação profissional”. As contradições
que marcaram este processo podem ser visualizadas a partir de três aspectos: os participantes, as propostas
e os posicionamentos.

Este processo envolveu educadores, estudiosos, formadores, dirigentes e consultores de sindicatos, de
Organizações Não-Governamentais e de instituições empresariais entre 2003 e 2004. No que tange às
propostas, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) esclarecem que, durante o processo de discussão, foram
elaboradas sete versões de minuta de decreto: a primeira delas data de setembro de 2003 e a última de abril
de 2004. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) mapearam os posicionamentos que emergiram de todo este
polêmico e contraditório processo:

Uma primeira posição [...] defendia a ideia ou tese de que cabe apenas revogar o
Decreto n. 2.208/97 e pautar a elaboração da política de Ensino médio e Educação
Profissional, de uma parte pelo fato de a LDB em vigor (Lei n. 9.394/96) contemplar
as mudanças que estão sendo propostas e, de outra, por se entender que tentar
efetivar mudanças por decreto significa dar continuidade ao método impositivo do
governo anterior. Uma segunda posição é expressa, mais diretamente, por um
documento que se posiciona pela manutenção do [...] Decreto n. 2.208/97 e outros
documentos que indiretamente desejariam que as alterações fossem mínimas. Por
fim, uma terceira posição, que conta de um número mais significativo de
documentos, direta ou indiretamente partilha da ideia da revogação do Decreto n.
2.208/97 e da promulgação de um novo decreto (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS,
2005, p. 23-24).

O complexo percurso de transição de um decreto para o outro culminou, em 23 de julho de 2004, com a
homologação do Decreto nº 5.154. Este novo decreto previa, além da possibilidade de oferta de uma
formação para o trabalho nas formas concomitante ou sequencial ao ensino médio – já previstas no decreto
anterior –, a possibilidade de rearticulação do ensino médio com a educação profissional através de uma
integração entre eles (BRASIL, 2004).

Se de um lado este novo decreto avança no que se refere à articulação do ensino médio e com a educação
profissional, de outro permite a manutenção da situação vigente até a data de sua aprovação, uma vez que
legitima a formação desvinculada – bastante interessante para os empresários e para as escolas técnicas que
sobrevivem da mercantilização desta modalidade de ensino (LEHER, 2005).

O novo decreto, portanto, longe de reafirmar a primazia da oferta pública,
viabilizando-a por meio de políticas públicas, representou uma acomodação
conservadora que atendeu a todos os interesses em jogo: do governo, que cumpriu
um dos compromissos de campanha com a revogação do Decreto n. 2.208/97; das
instituições públicas, que passaram a vender cursos para o próprio governo, e
gostaram de fazê-lo, renunciando em parte à sua função; e das instituições privadas,
que passaram a preencher, com vantagens, o vácuo criado pela extinção das ofertas
públicas (KUENZER, 2006, p. 900).
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A luta por uma base unitária do ensino médio, além da tentativa de reestabelecer as condições jurídicas para
as reivindicações que estavam em jogo desde a década de 1980 com os embates em torno da LDB, parecem
estar além do alcance do decreto nº 5.154/2004. Sobre isto, Cêa (2006) chama atenção para a dificuldade de
superar o alcance do decreto nº 2.208/1997 com a simples sobreposição de um novo decreto. Decerto que
uma nova orientação era necessária, porém,

[...] a crença de que o novo decreto alteraria, na direção de uma base unitária, os
fundamentos que sustentavam o decreto anterior, resultou frustrada e indicou, até
certo ponto, uma expectativa ingênua frente à direção econômica e política que
prevalecia e [continuava] prevalecendo nas disputas internas do governo Lula e
deste com a sociedade civil (CÊA, 2006, p. 6-7).

No texto do decreto nº 5.154/2004 evidencia-se uma tentativa de superar os limites do decreto antecessor
em questões importantes como integração com o ensino médio, aumento da escolarização, a questão
curricular e a articulação entre educação, trabalho, emprego, ciência e tecnologia, como se verifica no próprio
texto legal:

Art.4oA educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos no§ 2odo
art. 36,art. 40eparágrafo único do art. 41 da Lei no9.394, de 1996, será
desenvolvida de forma articulada com o ensino médio, observados:

[...]

§1oA articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino
médio dar-se-á de forma:

I-integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental,
sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional
técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula
única para cada aluno;

II-concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental
ou esteja cursando o ensino médio , na qual a complementaridade entre a educação
profissional técnica de nível médio e o ensino médio pressupõe a existência de
matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer:

a)na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais
disponíveis;

b)em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais
disponíveis; ou

c)em instituições de ensino distintas, mediante convênios de
intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de projetos
pedagógicos unificados;

III-subseqüente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio
(BRASIL, 2004, p. 1, grifos nossos).

O referido decreto, como se pode observar no artigo 4º, prevê a articulação entre ensino médio e ensino
profissional de três formas – integrada, concomitante e subsequente. A forma integrada constitui, sem
dúvida, o maior avanço com relação ao decreto anterior. Formalmente falando, o avanço conceitual entre um
decreto e outro é visível, porém, as formas como a regulamentação da educação profissional vêm ganhando
materialidade no país mostram que estes embates adentram além da legislação e se complexificam diante das
estratégias e mecanismos que vêm sendo adotadas pelo Estado nacional para a formação dos trabalhadores.
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Para além da crítica às regulamentações da educação básica e da modalidade ligada à educação profissional,
os pesquisadores preocupados com o tema da dualidade educacional brasileira têm demonstrado,
empiricamente, os desdobramentos da perpetuação do dualismo da educação. Desse modo, fica evidente que

[...] o embate para revogar o Decreto n. 2.208/97 engendra um sentido simbólico e
ético-político de uma luta entre projetos societários e projeto educativo mais amplo.
Trata-se de um decreto que expressava, de forma emblemática, a regressão social e
educacional sob a égide do ideário neoconservador ou neoliberal e da afirmação e
ampliação da desigualdade de classe e do dualismo na educação (FRIGOTTO;
CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 52).

Contudo, a construção e homologação de um novo decreto – pautado na crítica ao seu antecessor – não
implicou, necessariamente, na superação dos problemas que fizeram emergir as lutas em torno desta nova
regulamentação. O entrar e sair de cena de concepções em torno da educação profissional, acarretados por
esta transição entre os dois decretos, faz emergir um debate importante sobre as possibilidades concretas de
integração entre o ensino médio e a educação profissional.

Kuenzer (2006) criticou, neste caso, a indefinição quanto à alocação de recursos para o financiamento do
ensino médio integrado; Cêa (2006), por sua vez, aponta a não priorização do ensino médio integrado por
parte do Parecer CNE/CEB n° 39/2004 que, ao tratar das orientações gerais, bem como das necessárias
adaptações para a efetivação desta integração, deixa clara a autonomia das instituições educativas para
escolherem a forma – integrada, concomitante ou subsequente – que melhor se alinhe com suas propostas
pedagógicas. Tais formas, antes restritas ao texto do decreto nº 5.154/2004, foram incorporadas no conteúdo
da LDB, conforme a Lei nº 11.741/2008, que, entre outros, incluiu na LDB quatro artigos (do 36-A ao 36-D)
em uma nova Seção (IV-A – Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio).

O reconhecimento legal do ensino médio integrado à educação profissional, portanto, sem as necessárias
condições de materialização deste, não ultrapassa o plano formal. A integração aparece, pois, como um
elemento legitimado juridicamente, mas sem efetivação prática em todas as redes de ensino, especialmente
as públicas. As disputas em torno desta efetivação continuaram pós-decreto nº 5.154/2004: alguns estados
financiaram suas próprias experiências de ensino médio integrado, a exemplo do Paraná, de Santa Catarina e
do Espírito Santo (KUENZER, 2006; NASCIMENTO, 2012); em 2007, no segundo mandato de Lula da Silva, o
surgimento de um programa ligado diretamente ao ensino médio integrado – o Brasil Profissionalizado – faz
ressurgir o debate acerca da materialização desta integração; em 2011, no governo Dilma Rousseff, a criação
do PRONATEC impulsiona a educação profissional, não necessariamente na forma integrada ao ensino médio.
Ambos os programas serão tratados a seguir, compreendidos a partir e em função do contexto controverso e
contraditório das lutas sociais em torno dos modelos de educação profissional no país, no qual o ensino médio
integrado ocupa um lugar de destaque.

3. Os debates acerca dos Programas Brasil Profissionalizado e PRONATEC

As disputas sociais que vêm sendo desenhadas, historicamente, em torno da educação profissional no Brasil
suscitam questões diversas acerca do projeto social que subjaz cada uma das concepções confrontadas no
jogo social. A partir deste entendimento, a preocupação, neste tópico, consiste, pois, em buscar compreender
as concepções que marcam a atuação do Estado brasileiro no período que sucede o decreto nº 5.154/2004,
com especial ênfase a dois programas governamentais que se alocam no contexto da intervenção estatal no
mbito de “velhas” questões: dualidade, integração, privatização, demanda e oferta educacional para os
trabalhadores.

Políticas, programas e projetos ligados à educação profissional passam a compor o cenário de ações do
Estado nacional com o objetivo de cumprir o que fora regulamentado pelo decreto de 2004, ao menos no
plano formal. As análises das políticas públicas para a educação profissional, neste contexto, podem fornecer
pistas para a compreensão dos modos como os conflitos sociais em torno dos dois decretos supracitados
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foram equacionados via ação do Estado brasileiro.

Tomando, então, a dualidade e a integração como elementos emblemáticos para pensar a educação
profissional no país – e considerando o panorama histórico ligado à luta em torno desta modalidade de ensino
–, dois programas podem ser tomados como exemplos dos direcionamentos que a ação estatal tem assumido
pós-2004, nomeadamente: o Programa Brasil Profissionalizado e o PRONATEC. Compreende-se que tais
programas atuam como mecanismos do Estado para a consolidação de um projeto ou um modelo de
educação profissional que se torna hegemônico no país. A relação entre continuidade e/ou ruptura acaba por
marcar a análise aqui exposta frente aos dois programas e suas relações com os embates sociais apontados
anteriormente. Além disso, o fato de estes dois programas situarem-se, respectivamente, nos governos Lula
da Silva e Dilma Rousseff torna-se um elemento importante neste movimento de compreensão dos possíveis
avanços no mbito da educação profissional.

O Programa Brasil Profissionalizado foi instituído em 12 de dezembro de 2007, por meio do Decreto nº 6.302,
sob responsabilidade do Ministério da Educação. Parafraseando o próprio decreto, sua finalidade consiste em
estimular o ensino médio integrado à educação profissional (BRASIL, 2007). Neste sentido, é possível afirmar
que o Brasil Profissionalizado foi o primeiro programa de governo – desde o início do primeiro mandato do
presidente Lula da Silva, em 2003 – destinado a fornecer assistência técnico-financeira por parte da União
para “[...] potencializar a oferta de educação profissional integrada ao ensino médio nas redes estaduais de
ensino” (ANTONIAZZI; LEAL NETO, 2010). Para tanto, uma meta de 900 milhões de reais para cada estado
participante foi estabelecida para o primeiro quadriênio do programa (2008-2011).

Os objetivos do Brasil Profissionalizado são assim expostos:

I -expandir o atendimento e melhorar a qualidade da educação brasileira;

II -desenvolver e reestruturar o ensino médio, de forma a combinar formação geral,
científica e cultural com a formação profissional dos educandos;

III - propiciar a articulação entre a escola e os arranjos produtivos locais e regionais;

IV - fomentar a expansão da oferta de matrículas no ensino médio integrado à
educação profissional, pela rede pública de educação dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, inclusive na modalidade a distncia;

V -contribuir para a construção de novo modelo para o ensino médio fundado na
articulação entre formação geral e educação profissional;

VI -incentivar o retorno de jovens e adultos ao sistema escolar e proporcionar a
elevação da escolaridade, a construção de novos itinerários formativos e a melhoria
da qualidade do ensino médio, inclusive na modalidade de educação de jovens e
adultos;

VII -fomentar a articulação entre a educação formal e a educação no ambiente de
trabalho nas atividades de estágio e aprendizagem, na forma da legislação;

VIII -fomentar a oferta ordenada de cursos técnicos de nível médio (BRASIL, 2007,
p. 1).

Questões importantes emergem a partir da leitura destes objetivos. Interrogá-las, à luz do cenário de luta
que é a educação profissional no Brasil, faz-se necessário: “combinar” formação geral, científica e cultural
com a formação profissional dos educandos (inciso II); “articulação” entre formação geral e educação
profissional (inciso V); fomentar a “articulação” entre a educação formal e a educação no ambiente de
trabalho nas atividades de estágio e aprendizagem, na forma da legislação (inciso VII). Combinação e
articulação são os termos que ganham força neste texto legal e, por sua vez, demonstram uma tomada de
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decisão clara quanto à histórica discussão em torno da integração. Antoniazzi e Leal Neto (2010) apontam,
nestes objetivos, a falta da reafirmação dos princípios do trabalho, ciência, tecnologia e cultura enquanto
dimensões indissociáveis do projeto de integração. Estes autores concluem, portanto, que esta não afirmação
possibilita a construção de projetos alternativos com relação à integração.

As limitações do Brasil Profissionalizado não se resumem à operacionalização, tampouco aos sentidos de seus
objetivos; elas se expressam, ainda: 1) em seu aparato legal; 2) em sua materialização nos estados
brasileiros; e 3) em sua relação com as lutas históricas em torno da educação profissional.

Andrade (2010), ao analisar os limites do Decreto nº 5.154/2004 no que tange à integração, auxilia a
compreender o traço de continuidade que marca esta regulamentação. Tal traço se expressa no fato de o
decreto em questão não abandonar os princípios que regiam o seu antecessor. No mbito da oferta dos cursos
propriamente dita, isto significou que se tornou possível tanto a organização de cursos que integram o ensino
médio e ao técnico, quanto de cursos absolutamente apartados – eliminou-se, de um lado, o impedimento
legal da integração entre ensino médio e técnico e ratificou-se o modelo educacional que os torna
independentes historicamente, de outro (ANDRADE, 2010). O Programa Brasil Profissionalizado deve, pois,
ser compreendido neste contexto paradoxal da regulamentação da educação profissional. Como se viu, sua
finalidade e seus objetivos estão orientados, à primeira análise, para a garantia da integração entre a
educação geral e a educação profissional. Parece bastante plausível entender a proposta deste programa
como uma das ações do governo Lula da Silva no sentido de efetivar o decreto supracitado. Legalmente
falando, a problemática da dualidade educacional parecia começar a tomar novos rumos; a integração
passava, a partir de 2007, a ser garantida por meio deste programa, porém, as diretrizes para a assistência
aos estados convenentes no mbito do Brasil Profissionalizado levantam questões controversas à perspectiva
da integração, uma vez que as diretrizes deste programa – previstas nas Resoluções/FNDE/CD/nº 062/2007 e
nº 09/2008 – passaram: 1) a relacioná-lo à adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, de
que trata o Decreto n° 6.094, de 24 de abril de 2007; 2) a estender a prestação de assistência técnica e
financeira do Brasil Profissionalizado a instituições de ensino públicas ou privadas que ofertem cursos de nível
técnico na forma subsequente e concomitante, deixando explícita, assim, a não exclusividade da oferta
pública de ensino médio integrado à educação profissional, sugerida no artigo 2º do decreto nº 6.302/2007.

Um programa gestado em meio a um histórico embate sobre a integração, concebido como um instrumento
para possibilitar esta integração entre o ensino regular e a educação profissional, aponta um importante
elemento nestes objetivos – a elevação da escolaridade –, porém, deixa fragilizada a regulamentação sobre
as formas dessa integração.

Experiências do Brasil Profissionalizado, analisadas por pesquisadores nos estados do Rio Grande do Norte
(SILVA, et. al., 2011), Pará (NASCIMENTO, 2012), Paraná (BEZERRA, 2012) e Alagoas (SILVA, 2014) revelam
o quanto este programa foi concebido e tem sido materializado em um contexto bastante contraditório. O
Estado brasileiro, por meio do programa em questão, tem se apresentado como “conciliador” dos conflitos em
torno do projeto de educação profissional e o Programa Brasil Profissionalizado acaba por se traduzir em um
mecanismo de conciliação, mesmo que somente no plano legal.

O PRONATEC, por sua vez, foi criado em 2011 – quatro anos depois da homologação do Brasil
Profissionalizado –, vem sendo a principal política no campo da educação profissional do governo Dilma
Rousseff, servindo de programa “agregador” de outras iniciativas. A finalidade deste programa é expressa no
Decreto nº.12.513/2011: “[...] ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de
programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012, p. 1). No
mesmo documento, são apresentados os objetivos do PRONATEC:

I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional
técnica de nível médio presencial e a distncia e de cursos e programas de formação
inicial e continuada ou qualificação profissional;

II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação
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profissional e tecnológica;

III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da
articulação com a educação profissional;

IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do
incremento da formação e qualificação profissional;

V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de
educação profissional e tecnológica.

VI - estimular a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e
as políticas de geração de trabalho, emprego e renda (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
2012, p. 1).

A partir de 2011, diversos programas e projetos desenvolvidos ainda no governo Lula da Silva passaram a
compor o PRONATEC, ou seja, foram transformados em outras tantas frentes deste novo programa. Neste
sentido,

O PRONATEC centraliza no mbito do Ministério da Educação (MEC) várias iniciativas
que têm no Ministério do Trabalho MTE o seu lócus há mais de 15 anos. Entretanto,
sua trajetória sempre se pautou naquilo que a legislação lhe confere &8210; o
sistema escolar (CASTIONI, 2013, p. 37).

A importncia do PRONATEC, que acabou englobando de fato outros tantos programas e projetos anteriores a
ele[4], se deve ao fato de um programa tão recente ser capaz de congregar uma grande amplitude de
objetivos no que se refere à educação profissional.

Com metas ousadas de atender oito milhões de beneficiados, criação de 200 novas
escolas técnicas federais e investimento de um bilhão de reais, o Pronatec ocupa,
atualmente, o centro do debate sobre a Educação Profissional e apresenta, em sua
estrutura, espaços onde se evidenciam relações entre o público e o privado para o
atendimento de suas metas (SANTOS; RODRIGUES, 2012, p. 2).

O debate em torno do projeto de educação profissional no Brasil ganha novo fôlego a partir da implementação
do PRONATEC, uma vez que os “velhos” dilemas em torno da dualidade e da integração, bem como a
discussão acerca das parcerias público-privadas emergem ao se pensar a atuação do Estado – neste
momento, do governo Dilma Rousseff – no que tange às políticas de educação dos trabalhadores. Esta
atuação ganha ainda mais clareza quando são analisadas as medidas instituídas a partir do PRONATEC:

[...] i) mudou o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), permitindo que, além dos
cursos de graduação, a educação profissional também fosse atendida; ii) alterou o
Programa Seguro-Desemprego, o qual passou a exigir frequência a um curso de
qualificação para o recebimento do seguro; iii) criou o Conselho Deliberativo de
Formação e Qualificação Profissional; e iv) transferiu ao MEC a capacidade de
habilitação de instituições para o desenvolvimento de atividades de formação e
qualificação profissional a serem realizadas com recursos federais e deu autonomia
às entidades do Sistema S, às universidades e aos institutos federais para a criação
de cursos. Antes, o Sistema S deveria submeter as propostas de criação de tais
cursos, caso fossem cursos técnicos, à aprovação dos respectivos Conselhos
Estaduais de Educação (CASTIONI, 2013, p. 37).

O fio condutor do projeto de educação profissional que atravessa os governos Lula da Silva e Dilma Rousseff
se evidencia quando estes dois programas são tomados à análise. O avanço retórico, discursivo e jurídico é
visível: de uma separação legal entre ensino médio e ensino profissional, se retoma a possibilidade de
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integração reconhecida via decreto e via políticas específicas (caso do Brasil Profissionalizado) e a própria
integração entre as políticas de educação profissional passou a fazer parte da agenda do governo (por meio
do PRONATEC). Contudo, estes possíveis avanços têm se materializado e se perpetuado somente no plano
formal; pesquisas que se propõem a analisar as políticas contemporneas no mbito da educação profissional
têm revelado os limites práticos das elaborações legais. O Brasil Profissionalizado, de um lado, e o
PRONATEC, de outro, ratificam o caráter de continuidade que tem marcado o cenário brasileiro de educação
dos trabalhadores, especialmente a partir da década de 1990: pluralidade de modelos formativos e ampliação
do espaço do setor privado.

Reflexões finais

Este artigo pretendeu levantar elementos para uma reflexão sobre o ensino médio integrado, apresentando
um olhar relacional para a regulamentação da educação profissional no Brasil nas últimas décadas com base
em duas frentes: de um lado, foram abordados conflitos sociais expressos pelos decretos nº 2.208/1997 e nº
5.154/2004; e, de outro, o Brasil Profissionalizado e o PRONATEC foram tomados como expressões
contemporneas de tais conflitos.

Menos do que apresentar análises conclusivas, o artigo objetivou destacar que a compreensão do ensino
médio integrado não pode se esgotar nos anúncios e indicativos de sua expansão, sob pena de serem
menosprezados importantes aspectos pedagógicos e políticos que relativizam o seu impacto na oferta de
matrículas na educação profissional e no ensino médio.

O Brasil Profissionalizado e o PRONATEC são programas que têm se apresentado no panorama brasileiro como
políticas de incremento às possibilidades formativas para o trabalhador. Guardadas as especificidades de cada
um destes programas, suas regulamentações e materializações nos estados da federação têm demonstrado o
caráter de continuidade que vem marcando a atuação do Estado brasileiro no que tange à questão da
(des)integração entre ensino médio e educação profissional há pelo menos duas décadas. Desse modo, há
que se problematizar a natureza destes programas, entendendo-os como expressões das contradições que
marcam a complexa teia de ações do Estado na atualidade. E, tomando-os como expressões destas
contradições, é possível atentar para os paradoxos que constituem estes programas.

Diante do exposto, a única certeza possível é que “[...] essa nova ‘voracidade’ no campo da educação
profissional” (CASTIONI; ANDRADE, 2010, p. 5) dá continuidade ao desafio de compreender as continuidades
e rupturas que vêm marcando a formação do trabalhador no Brasil nas últimas décadas e as reais
possibilidades de elevação com qualidade da escolaridade.
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