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RESUMO
Este artigo focaliza a trajetória histórico-normativa  das políticas de reformas da educação profissional técnica de nível
médio pós LDB 9394/96, especificamente,(do Decreto Federal 2.208/97 ao Decreto Federal 5.154/2004. Reporta-se à
pesquisa FAPESP (2011/0845608) no Estado de São Paulo e à Pesquisa de Pós Doutorado em Educação (UFU/MG).
Em bases metodológicas da pesquisa qualitativa contempla, neste espaço, a pesquisa bibliográfica/documental.A
primeira etapa da reforma foi marcada pelas determinações do Decreto Federal 2208/97 (revogado em 2004) ao
estabelecer a dissociação entre ensino técnico e médio, retomando a histórica dicotomia: educação profissional versus
educação geral. A título de considerações vale mencionar que a história da educação profissional no Brasil
caracteriza-se como ‘a história política dos decretos’ (ato normativo expedido pelo poder executivo) e marcada pela
descontinuidade em projetos pedagógicos e políticas curriculares.
Palavras-Chave: políticas públicas, educação profissional, reformas da legislação federal REFORM OF VOCATIONAL
EDUCATION FEDERAL LAW OF EAST TECHNICAL LEVEL : the Federal Decree  2.208/97 the Federal Decree 
5.154 / 2004  
ABSTRACT This article focuses on the historical and normative path of reform policies of vocational education technical
medium-level post LDBEN No 9394/96, specifically, (Federal Decree 2.208 / 97 to the Federal Decree 5.154 / 2004. It is
referred to research FAPESP (2011 / 0845608) in São Paulo and Research of Post Doctorate in Education (UFU / MG).
In methodological basis of qualitative research include in this space, literature / documental.A first stage of reform was
marked by the Decree determinations Federal 2208/97 (repealed in 2004) to establish a dissociation between technical
and high school, resuming the historical dichotomy. vocational education versus general education By way of
considerations worth mentioning that the history of education in Brazil is characterized as&39; the political history of the
decrees&39; (normative act issued by the executive power) and marked by discontinuity in educational projects and
curriculum policies. Keywords: public policy, professional education, reforms of federal legislation  
 
 
 
 

1- Introdução
Num cenário marcadamente tecnológico, a educação profissional constitui-se em componente essencial de
planejamento estratégico no processo de desenvolvimento sócio-econômico e na elaboração e implementação de
políticas públicas.Este artigo aborda as políticas de reforma da educação profissional pós LDBEN 9394/96, no contexto
da legislação federal de ensino (do Decreto Federal 2208/97 ao Decreto Federal nº 5154/2004) focalizando a trajetória
histórico-normativa da educação profissional técnica de nível médio. Reporta-se à pesquisa Pesquisa FAPESP
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(Processo 2011/0845608) concernente às reformas da legislação federal de ensino e as políticas curriculares
elaboradas pelo Centro Paula Souza no Estado de São Paulo e à atual Pesquisa de Pós Doutorado em Educação (pela
Universidade Federal de Uberlândia-MG[1]). Em bases metodológicas da pesquisa qualitativa em educação a análise
contempla as pesquisas bibliográfica e documental. Neste espaço focalizar-se-á a análise da legislação federal da atual
LDB 9394/96 e legislação complementar (Decreto Federais e Resoluções do CNE ) tendo por recorte temporal o período
de 1996 a 2008. É imprescindível revisitar o contexto histórico em que ocorre a elaboração da segunda Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. Decorridos oito anos da publicação da Constituição Federal de 1988, que
consagra os princípios constitucionais de gestão democrática do ensino público, tem-se a publicação da atual Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96 resultante de um forte embate entre correntes contrárias.
Para Saviani a “ LDB 9394/96 aparenta ser mais uma ‘Carta de Intenções’. Entre o proclamado, o almejado, o dito e o
feito, a LDB reveste-se dos princípios de flexibilização, tomada numa perspectiva conveniente às demandas e aos
interesses do poder executivo, pois permite a título de flexibilização viabilizar novos redirecionamentos.No que concerne
à educação profissional técnica de nível médio são identificadas sob a égide da LDB 9394/96 duas etapas/fases de
reforma da legislação federal ora direcionadas via publicação de decretos federais na condição de atos normativos
regulamentadores expedidos pelo poder executivo.A primeira fase é fortemente caracterizada pelo teor normativo do
Decreto Federal nº 2.208/97, de 17 de abril de 1997, que estabeleceu a dissociação entre ensino técnico e ensino
médio, retomando a histórica dicotomia educação profissional versus educação geral. A este segue-se a publicação do
Parecer CNE/CEB nº 16, de 5 de outubro de 1999, e da Resolução CNE/CEB nº 4, de 8 de dezembro de 1999, que
instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico[2], aqui denominada apenas
por ensino técnico. Diante das severas distorções acarretadas sobretudo pelas determinações do referido Decreto
Federal 2208/97 contempla-se a partir de 2004, a segunda fase e etapa de reforma da educação profissional. Esta fase
é caracterizada pela publicação em 26 de julho de 2004, do Decreto Federal nº 5154, de 23/7/2004, que revoga as
determinações do Decreto Federal nº 2208/97, imprimindo uma nova reconfiguração na institucionalidade  do ensino
técnico na perspectiva de reorganização curricular.Ao Decreto Federal nº 5.154/04 segue-se a publicação do Parecer nº
39, de 8 de dezembro de 2004, e da Resolução nº 01, de 3 de fevereiro de 2005 ambos do Conselho Nacional de
Educação/Câmara da Educação Básica (CNE/CEB). Outrossim, pode-se dizer que hoje vivencia-se a reforma da
reforma, pois temos ainda mudanças na legislação complementar, na esfera federal, redirecionando os desenhos
organizacionais da educação profissional e tecnológica. Num cenário marcadamente tecnológico, a educação
profissional constitui-se em componente essencial de planejamento estratégico no processo de desenvolvimento
sócio-econômico e na elaboração e implementação de políticas públicas.
2 A educação profissional na LDB 9394/96: do capítulo da Educação Profissional
Neste tópico buscamos revisitar a primeira etapa da Reforma da Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
consubstanciada pela legislação federal de ensino sob a égide da LDB nº 9394/96, seguida da legislação complementar,
a saber: Decreto Federal 2208/97, Parecer CNE/CEB 16/99 e Resolução CNE/CEB 4/99.Neste tópico vale revisitar a
normatização do ensino médio conforme Artigo 36 da LDB 9394/96 e, especificamente, a educação profissional tal como
disciplinada nos Artigos 39 a 42 do Capítulo III,da LDB9394/96 em sua redação original.Vale esclarecer que em
16/07/2008 mediante a publicação da Lei Federal nº 11.714 ocorre alteração em artigos da LDB 9394/96 a fim de
redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de
jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica. Em decorrência da importância da LDB 9394/96 a análise
das alterações textuais introduzidas pela Lei Federal 11.714/2008, no tocante à educação profissional será objeto de um
tópico específico seguindo a ordem cronológica das reformas. No presente tópico objetiva-se explicitar os aspectos
normativos em observância à redação original da LDB9394/96, nos termos dos Artigos 39 a 43, referentes à Educação
Profissional e Tecnológica; bem como a especificação do Artigo 36 concernente ao Ensino Médio. Iniciamos a descrição
analítica da legislação pela leitura do Artigo 36. O texto apresentado a seguir reporta-se à análise da redação original da
LDB 9394/96  quanto à educação profissional disciplinada nos Artigos 39 a 42- Capítulo III. Nos termos do Artigo 39, a
educação profissional integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência, à tecnologia, objetivava
conduzir ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva (BRASIL. 1996a). Saviani (1999b, p.216)
quanto ao capítulo destinado à educação profissional na LDB 9394/96 descreve que o referido capítulo: “parece mais
uma carta de intenções do que um documento legal, já que não define instâncias, competências e responsabilidades”.
Observação esta que também consideramos pertinente. Nos termos do Artigo 40 da LDB 9394/96, a educação
profissional desenvolver-se-ia em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Uma das inovações contempladas na LDB
9394/96 referiu-se à certificação de conhecimento adquirido no trabalho a requerer metodologias próprias para
avaliação. O Artigo 41 da LDB9394/96 estabeleceu que ‘o conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive
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no trabalho, pode ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de
estudos’.Outra inovação refere-se à ampliação do campo de atuação das Escolas Técnicas. De acordo com o Artigo 42,
compete às Escolas Técnicas (Instituições de Educação Profissional) além de manter a oferta seus cursos regulares
cabe também a oferta de cursos especiais, abertos à comunidade , condicionada a matrícula à capacidade de
aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade’ (BRASIL. 1996a).         O Ensino Médio, nos termos do
Artigo 36 conforme redação original da LDB 9394/96, contemplava: caráter formativo com destaque para a “educação
tecnológica básica, a compreensão dos significados 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 exercício da cidadania.” E ainda o referido Art. 36 o Ensino Médio além de garantir a formação geral e
preparação básica para o trabalho, facultativamente, poderia preparar para o exercício de profissões técnicas, desde
que assegurado o seu caráter de formação de cultura geral, conforme especificam os parágrafos 2º e 4º do Art. 36 da
LDB, a saber:
§2º -O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões
técnicas;§4º-A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional, poderão ser
desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em
educação profissional. (BRASIL, 1996)
 
É importante destacar que enquanto a LDB 9394/96 contemplava a possibilidade de oferecimento de cursos de
habilitação profissional ( na forma integrada _ educação geral e formação profissional) no contraponto o Decreto Federal
nº 2208/97, de forma restritiva, impedia essa possibilidade ao determinar matrículas distintas. Tal restrição estava
descrita conforme Artigo 5º do referido decreto: “ a educação profissional de nível técnico terá organização curricular
própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou seqüencial a este.”  De fato,
a separação da organização curricular do ensino médio e do técnico tal como normatizada por esse Decreto evidenciou
a quebra do princípio de equivalência, consubstanciado na LDB nº 4024/61, repondo segundo os críticos da reforma, a
histórica dualidade estrutural: educação geral versus educação profissional.
No dizer de Kuenzer (1999, p. 103) “ essa concepção nega avanços ocorridos nas legislações de 1961 e 1971, que
reconheciam o saber sobre o trabalho como socialmente válido, buscando a construção de modelos pedagógicos que
superassem a antinomia entre tecnologia e humanidades.”  Efetivamente o decreto determinou uma relação de
dependência, de  articulação e complementaridade, do ensino técnico ao médio. Uma vez que o ensino técnico só
poderia ser oferecido sob duas formas: em regime de concomitância, ou em seqüência para os concluintes do ensino
médio, não permitindo o prosseguimento de estudos no curso superior, sendo ainda, a expedição do diploma de técnico
vinculada à comprovação de conclusão do ensino médio, além das exigências específicas do curso técnico. Para Lima
Filho (1999, p. 128) “a separação formal das duas redes educativas, empreendida pela reforma em curso, também pode
ser entendida, nos marcos da modernização conservadora, como um retrocesso na história educacional do país”. Nesse
sentido, pode-se dizer que a disjunção do ensino médio e técnico, preconizada pelo Decreto 2.208/97 e a articulação
entre ambos, tal como explicitada pelo Parecer CNE/CEB 16/99, revelou uma “perspectiva potencialmente redutora do
nível técnico. Redutora, porque sua articulação com o ensino médio depende de um voluntarismo pedagógico
questionável” (BUENO, 2000, p. 161). Nessas circunstâncias, o Decreto Federal 2208/97 invadiu a esfera jurisdicional
da própria LDB 9394/96, determinando através do seu efeito regulamentador uma tendência restrita e opositiva ao texto
legal, suscitando inúmeras críticas por parte de pesquisadores e educadores que acompanhavam a trajetória da
educação profissional no Brasil.Tal fato também foi motivado pela vinculação da reforma da legislação federal de ensino
às questões concernentes ao redirecionamento do financiamento público na ótica da Reforma do Aparelho
Administrativo do Estado.
2.1 A Organização Curricular da Educação Profissional na vigência do Decreto 2208/97
No cerne da reforma, o Decreto Federal nº 2.208/97 foi o instrumento que mais marcou a reforma da educação
profissional, ao regulamentar o Parágrafo 2º do artigo 36 da LDB e os Artigos 39 a 42 da Educação Profissional. Embora
esse decreto já tenha sido revogado dada a sua relevância no desenho da reforma vale revisitar o teor normativo do
Decreto Federal nº 2.208/97 a fim de descrever a primeira fase da Reforma da Legislação Federal da Educação
Profissional e as alterações subseqüentes ocorridas mediante a publicação do Decreto Federal nº 5.154/2004.Em linhas
gerais, vale descreve-se as principais especificações do Decreto Federal nº 2.208/97. Os fins da educação profissional
foram estabelecidos pelo Decreto Federal nº 2.208/97, em seu Art. 1º, definindo as seguintes finalidades: I - promover a
transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e
específicas para o exercício de atividades produtivas; II - proporcionar a formação de profissionais aptos a exercerem
atividades específicas no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis médio, superior e de pós-graduação; III
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- especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos; IV - qualificar,
reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção
e melhor desempenho no exercício do trabalho. (BRASIL. 1997). De acordo com esse artigo, a formação/qualificação
profissional para o exercício de atividades específicas no trabalho far-se-á na educação profissional nos níveis técnico,
tecnológico e na pós-graduação.
A educação profissional foi organizada pelo Decreto Federal 2.208/97 em três níveis: básico, técnico e tecnológico.O
nível básico destinava-se à qualificação, requalificação e reprofissionalização de trabalhadores, independente de
escolaridade prévia. Por sua vez, o nível técnico destinava-se a proporcionar habilitação profissional a alunos
matriculados ou egressos do ensino médio, sendo que o mesmo deveria seguir a instrução do referido Decreto. Já o
nível tecnológico correspondia aos cursos de nível superior na área tecnológica, destinados aos egressos do ensino
médio. O Artigo 6º do Decreto Federal nº 2.208/97 determinava que a formulação dos currículos plenos dos cursos do
ensino técnico obedeceria: às diretrizes curriculares nacionais, constantes de carga horária mínima do curso, conteúdos
mínimos, habilidades e competências básicas, por área profissional;  aos órgãos normativos do respectivo sistema de
ensino que estabeleciam seus currículos básicos, onde constavam as disciplinas e cargas horárias mínimas
obrigatórias, conteúdos básicos, habilidades e competências, por área profissional. O currículo básico não podia
ultrapassar setenta por cento da carga horária mínima obrigatória; era reservado um percentual mínimo de trinta por
cento para que os estabelecimentos de ensino, independente de autorização prévia, escolhessem disciplinas,
conteúdos, habilidades e competências específicas da sua organização curricular. Quanto à forma de organização
curricular, o Art. 8º do Decreto 2.208/97 estabelecia que os cursos deveriam ser estruturados em disciplinas, que
poderiam ser agrupadas sob a forma modular. Quando organizados em módulos, facultava-se o caráter de
terminalidade para efeito de qualificação profissional, conferindo direito, neste caso, ao certificado de qualificação
profissional.(BRASIL. 1997). O Decreto não expressava a proibição do agrupamento das disciplinas sob a forma
seriada, mas sugeria preferencialmente a modularização curricular. O conjunto dos certificados de
competência/qualificação profissional referente aos módulos cursados constituía uma habilitação profissional que
conferia direito ao diploma de técnico de nível médio, desde que comprovada a conclusão do ensino médio e o
cumprimento do estágio supervisionado para os cursos que o exigissem. Também era permitido o aproveitamento de
estudos de disciplinas ou módulos cursados em uma habilitação específica para obtenção de habilitação diversa. Na
época, o Decreto Federal 2208/97, no seu Artigo 8º determinava para efeito de habilitação, que poderia ocorrer o
aproveitamento de módulos cursados em diferentes instituições credenciadas pelos sistemas federal e estaduais, desde
que o prazo entre a conclusão do primeiro e do último módulo não excedesse cinco anos. (BRASIL. 1997).A expedição
do diploma de técnico de nível médio na habilitação profissional correspondente aos módulos cursados era
condicionada à apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, isto em função da determinação do seu
Artigo 5º. A crítica da reforma da educação profissional (de 1996 a 2003) foi realizada com veemência por muitos
pesquisadores, sob dois aspectos interligados: quanto à forma pela qual se deu sua definição e ao seu conteúdo.
(MORAES, 1999).
Cunha, citado por Moraes, reporta-se particularmente à forma autoritária pela qual implementou-se a reforma da
educação profissional atropelando o processo democrático: “o ensino técnico foi objeto do prejudicial movimento do tipo
zig-zag  representando uma volta atrás no processo de unificação da estrutura educacional [...] (CUNHA, 1997, apud
MORAES, 1999, p. 61).Cunha afirma ainda que “ao contrário de um avanço da articulação entre educação e
democracia, representa o reforço da dualidade escolar, contribuindo para a estamentização das situações de classe
(CUNHA,1997).
Ao Decreto Federal 2208/97 seguiu-se em 1999 a publicação do Parecer do CNE/CEB nº 16/99 que orientava quanto às
formas de organização e funcionamento da educação profissional, e a Resolução CNE/CEB nº 4/99 a ele anexa, que
instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico (Ensino Técnico). Para
Kuenzer ( 1997b, p.85) “ é incrível como, em busca de flexibilidade, obtém-se exatamente o oposto quando a tendência
dos países que avançam na educação dos trabalhadores têm caminhado no sentido de facilitar a articulação dos
diferentes ramos e modalidades”. A reforma da legislação federal da educação profissional revelou-se num processo
multifacetado e politicamente complexo, com profundas alterações na estrutura e funcionamento do ensino técnico. O
princípio da articulação conjugado ao de flexibilidade, tal como preconizados pela legislação, conduziu
contraditoriamente para a desarticulação e fragmentação do currículo.
3. As reformulações do Decreto Federal nº 5.154/04 e da Resolução CNE/CEB nº 01/2005
O Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004 (que ora regulamenta o Parágrafo 2º do Artigo 36  e os Artigos 39 a
41 da LDB 9394/96) seguido da publicação da Resolução CNE/CEB nº 01/2005 configuram uma nova institucionalidade
para o Ensino Técnico reformulando a então recente organização curricular do ensino técnico. O ensino técnico a partir
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do Decreto 5.154/2004 passa a ser denominado educação profissional técnica de nível médio, em substituição a
expressão educação profissional de nível técnico, anteriormente utilizada. O Artigo 2º do Decreto define que a educação
profissional tem como premissa a organização por áreas profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e
tecnológica e a articulação de esforços conjugando as áreas de educação, trabalho e emprego e ciência e tecnologia. O
Decreto 5.154/04 redefine substancialmente as disposições anteriores ao especificar no Parágrafo 1º do seu Artigo 4º
que a articulação entre educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio dar-se-á de três formas:
integrada, concomitante ou subseqüente. Amplia-se neste caso o leque de possibilidades de articulação entre ambas as
modalidades de ensino,conferindo também maior flexibilidade para o ensino técnico, e intervindo na ruptura do princípio
de equivalência entre educação geral e profissional. A articulação de forma integrada será “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”. Para tanto
deve ampliar a carga horário total do curso, objetivando assegurar simultaneamente, o cumprimento das finalidades
estabelecidas para a formação geral e de preparação para o exercício de profissões técnicas. Objetiva-se, portanto,
resgartar novamente o direito ao prosseguimento de estudos em nível superior para os concluintes do ensino técnico,
bem como permitir o oferecimento do currículo integrado com matrícula única, revogando o impositivo de dissociação
entre ensino técnico e médio. A articulação em regime de concomitância oferecida aos concluintes do ensino
fundamental ou aos alunos matriculados no ensino médio, pode ocorrer das seguintes  formas: na mesma instituição de
ensino ou em instituições distintas aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis ou ainda, em instituições
diversas mediante convênios de intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de projetos
pedagógicos unificados.A articulação poderá ocorrer ainda,  de forma subseqüente, oferecida neste caso, somente aos
concluintes do ensino médio. Conforme Artigo 6º “Os cursos e programas de educação profissional técnica de nível
médio e os cursos de educação profissional tecnológica de graduação, quando estruturados e organizados em etapas
com terminalidade, incluirão saídas intermediárias, que possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o
trabalho após sua conclusão com aproveitamento”. Por terminalidade considera-se a conclusão intermediária dos
referidos cursos que caracterize uma qualificação para o trabalho, com clareza definida e com identidade
própria.Contudo segundo o Parágrafo 2º, as etapas com caráter de terminalidade  deverão estar articuladas entre si,
compondo os itinerários formativos e os respectivos perfis profissionais de conclusão. Por sua vez, a Resolução
CNE/CEB nº 01/05 atualiza as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e educação profissional técnica de
nível médio e promove alterações na Resolução nº 3/98 (que define as diretrizes curriculares do ensino médio) e na
Resolução nº 4/99 (que define as diretrizes curriculares da educação profissional de nível técnico), especificando de
forma mais detalhada a articulação entre o Ensino Técnico e Médio em observância às disposições do Decreto Federal
nº 5.154/05. Determina, nos termos do Artigo 5º, a ampliação das cargas horárias totais, para os cursos técnicos
oferecidos de forma integrada para um mínimo de 3.000 horas para as habilitações profissionais que ora exigem mínimo
de 800 horas; de 3.100 horas para aquelas que exigem 1.000 horas; e de 3.200 horas para aquelas que exigem 1.200
horas. Os cursos técnicos realizados nas formas concomitante ou subseqüente ao Ensino Médio devem considerar a
carga horária total do Ensino Médio, nas modalidades regular ou educação de Jovens e Adultos e praticar a carga
horária mínima exigida pela respectiva habilitação profissional, da ordem de 800, 1000 ou 1.200 horas, segundo a
correspondente área profissional. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio (cursos técnicos) a serem
oferecidos de forma integrada na mesma instituição de ensino ou na forma concomitante com o Ensino Médio, em
instituições distintas, mas com projetos pedagógicos unificados, mediante convênio de intercomplementaridade, devem
submeter seus planos de curso e projetos pedagógicos à devida aprovação dos órgãos próprios do respectivo sistema
de ensino. Conforme dispõe artigo 7º, a conclusão dos cursos de educação profissional técnica de nível médio realizada
de forma integrada terá validade para fins de habilitação profissional, quanto para fins de certificação do Ensino Médio,
para a continuidade de estudos na educação superior. Neste contexto a publicação do Decreto Federal 5.154/04
configura-se numa medida de transição, visto que se instaura concomitantemente o processo de discussão da  Proposta
do Anteprojeto de Lei Orgânica da Educação Profissional e Tecnológica que objetiva não apenas interpretar a LDB, mas
sistematizar as diferentes redes de educação profissional/tecnológica mediante a organização de um Subsistema
Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, concebendo a educação profissional como política pública. Tal
Proposta estrutura-se mediante as seguintes categorias: 1º) da conceituação da Educação Profissional e Tecnológica;
2º) definição de seus princípios e objetivos, 3º) das características da educação profissional e tecnológica, 4º) das
políticas públicas, 5º) da articulação com esferas governamentais, 6º) da educação de jovens e adultos, 7º) da
organização estrutural da educação profissional e tecnológica (mediante a organização do Subsistema Nacional de
Educação Profissional e Tecnológica composto pelas redes federal, estadual, municipal, privada de educação
profissional, pelo Fórum Nacional de Educação Profissional e Tecnológica);8º) da organização curricular composta pelas
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modalidades da educação profissional e tecnológica e currículos dos respectivos cursos e programas; 9º) da certificação
profissional; 10º) da formação e capacitação de gestores e técnicos administrativos, 11º) da avaliação,12º)da gestão;
13º)do financiamento,14º) da expansão, 15º) disposições transitórias.
3.1- A atual etapa da reforma: alterações da Lei Federal nº 11.741/2008
No bojo destas reformas contemplam-se ainda as edições do Catálogo Nacional.  Elaborado em primeira instância para
os Cursos Superiores de Graduação em Tecnologia e, posteriormente, para os Cursos da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio. No Oficio GM/MEC nº 203/2007, que encaminha o Catálogo para apreciação ao CNE,conforme
descrito no Parecer CNE/CEB nº 11, de 12 de junho de 2008, registra-se a partir dos dados constantes do Cadastro
Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT)‘verificou-se uma quantidade excessiva de nomenclaturas, aproximadamente
2.700 denominações distintas para os 7.940 cursos técnicos de nível médio em oferta em 2005, de acordo com o Censo
Escolar MEC/INEP’.E ainda, neste mesmo ofício consta a seguinte constatação o referido cenário revela uma ‘dispersão
de títulos.[...].Observou-se, numa mesma área, uma multiplicação de títulos que não se justificam [...]Catálogo objetiva,
ainda, induzir a oferta de cursos técnicos de nível médio em áreas insuficientemente atendidas’.(BRASIL, 2008).Vale
ressaltar as argumentações explicitadas no Parecer CNE/CEB 11/2008 e Oficio GM/MEC 203/2007, as quais indicam
que para a implementação da avaliação da educação profissional técnica, conforme prevista no Artigo 15 da Resolução
CNE/CEB 4/99, faz-se necessária a implementação do referido Catálogo, organizado em função da estrutura sócio
ocupacional e tecnológica. Conforme Parecer CNE/CEB 11/2008 o Catálogo proporcionará o “ mapeamento da oferta da
educação profissional técnica de nível médio [...] e possibilitará a correção de distorções, bem como fornecerá
importantes subsídios para a formulação de políticas públicas respectivas”. (BRASIL, 2008). A leitura dos documentos
de implantação dos Catálogos permite identificar várias finalidades, com destaque para as seguintes: I) subsidiar a
formulação de políticas públicas de educação profissional; II) organizar a oferta dos cursos técnicos e de tecnologia em
âmbito nacional; III) orientar e informar alunos, pais, interessados, instituições escolares e órgãos de controle dos
sistemas de ensino; IV) servir de base para os processos de regulação e supervisão da educação profissional e
tecnológica. Em, 2008 a Lei nº 11.741, de 16 de julho, altera dispositivos da LDB 9394/96 para redimensionar,
institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e
da educação profissional e tecnológica. Efetivamente a Lei 11.741/2008 altera a redação dos Artigos  37, 39, 41 e 42 da
LDB 9394/96. No que tange à educação profissional técnica de nível médio ocorre a inclusão no texto da LDB 9394/96,
da Seção IV-A, que regulamenta os Artigos 36-A, 36-B, 36-C e 36-D. O artigo 37, Parágrafo 3º, determina que a
educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do
regulamento.Quanto aos Artigos concernente ao Capítulo específico da Educação Profissional temos a inclusão na
nomenclatura da expressão “ tecnológica”, a partir de então, esse capítulo também confere maior visibilidade à
educação tecnológica.Nos termos do seu Artigo 39, a educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos
objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do
trabalho, da ciência e da tecnologia. Outra inovação/alteração é a inclusão dos conceitos de “eixos tecnológicos”.Nos
termos do Parágrafo 1º do Artigo 39, os cursos de educação profissional e tecnológica “poderão ser organizados por
eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo
sistema e nível de ensino” (BRASIL, 2008). A partir dessa nova redação dada pela Lei 11.741/2008 a educação
profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: I–de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;
II–de educação profissional técnica de nível médio;III – de educação profissional tecnológica de graduação e
pós-graduação.Cabe destacar  que a nova redação define que os  cursos de educação profissional tecnológica de
graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as
diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.” Quanto ao Artigo 41 permanece o
sentido de que o “conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser
objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de
estudos”(BRASIL,2008).Focalizamos neste texto, as alterações acarretadas pela Lei 11741/2008 conferindo nova
redação ao Artigo 2 do Capítulo II do Título V da LDB 9394/96 que passa a vigorar acrescido da Seção IV-A,
denominada “Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio”, e dos seguintes Artigos 36-A, 36-B, 36-C e 36-D. O
ensino médio, conforme Artigo 36-A da LDB 9394/96, atendida à formação geral do educando, poderá prepará-lo para o
exercício de profissões técnicas. Nos termos do seu Parágrafo Único: a preparação geral para o trabalho e,
facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio
ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Assim, educação profissional técnica de
nível médio será desenvolvida nas seguintes formas: I - articulada com o ensino médio; II-subseqüente, em cursos
destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Ainda nos termos do Artigo 36-B, Parágrafo Único, A educação
profissional técnica de nível médio deverá observar: I - os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares
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nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação; II - as normas complementares dos respectivos sistemas
de ensino; III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico. A educação
profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso I do caput do art.36-B desta Lei, será desenvolvida de
forma integrada e ou de forma concomitante.A forma integrada será 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, efetuando-se matrícula única para cada aluno. Por sua vez, a forma
concomitante reporta-se a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas
para cada curso, e 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; c) em
instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando ao desenvolvimento de projeto
pedagógico unificado.Por fim, o Artigo 36 D da nova redação dada à LDB 9394/96, define que os diplomas de cursos de
educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao
prosseguimento de estudos na educação superior. Cabe ainda destacar que o oferecimento de cursos de educação
profissional técnica de nível médio, nas formas articulada concomitante e subseqüente, poderão ser estruturados e
organizados em etapas com terminalidade a fim de possibilitar a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho
após a conclusão, com aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho.Ao
concebermos a educação profissional e tecnológica na perspectiva de política pública, torna-se necessidade premente a
construção de um corpo legislativo coerente que contemple as especificidades da educação profissional e tecnológica
no Brasil. Cabe destacar que as políticas curriculares da educação profissional e tecnológicas são redesenhadas em 
contexto de reformas sucessivas da legislação federal; fato esse que acarreta grandes desafios, para a elaboração do
projeto pedagógico e gestão dessas instituições.Contudo, permanece o desafio da construção de um corpo legislativo
sólido e coerente que atenda à especificidade da educação profissional/tecnológica e permita formular e implementar
políticas educacionais com mais clareza, concebendo-a na perspectiva de política pública.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas políticas direcionadas à educação profissional (nos seus diversos níveis básico, técnico e tecnológico) a
característica marcante é a descontinuidade. A cada chancela dos governos configuram-se novos contornos,
reestrutura-se o desenho organizacional da educação profissional, comumente com mudanças impositivas sem
contemplar os devidos processos avaliativos. A história da educação profissional é então marcada pelas
descontinuidades e transições abruptas de políticas curriculares, que afetam a estrutura e funcionamento das
instituições escolares, bem como as formas de gestão escolar. Cabe ressaltar que a evolução da educação profissional
ocorre sob um jugo preconceituoso e depreciativo do seu papel, do seu valor e da sua própria conceituação. Assim, a
história da educação profissional é a história dos decretos, ou seja, do exercício do poder executivo, em detrimento da
perspectiva democrática de decisões compartilhadas. Esta descontinuidade estimula a insegurança no contexto
organizacional visto que demanda contínuas reformulações dos projetos político-pedagógicos, compromete identidades
institucionais construídas no decorrer do processo histórico da educação profissional, atualmente fragilizadas no que
concerne especialmente ao ensino técnico agrícola. Temos num breve período histórico (em menos de uma década) e
sob a vigência de uma mesma LDB duas tendências contrárias de reforma da educação profissional chanceladas por
atos do poder executivo mediante a publicação de decretos, bem como por resoluções expedidas pelos órgãos
colegiados deliberativos (CNE- Câmara de Educação Básica) políticas implementadas essencialmente na perspectiva
de cunho governamental político-partidário, do que pelo espírito de políticas públicas no âmbito do Estado.
Desconsidera-se que um processo de reforma e de elaboração de tais políticas almejadas como públicas necessitam de
tempo para reflexão, análise, acompanhamento e avaliação. Neste sentido, pode-se configurar a existência de situações
paradoxais em que a implementação de uma política educacional contradiz o preceito constitucional de gestão
democrática do ensino público, reafirmado na LDB 9394/96. Nessa perspectiva, a flexibilização revela-se mais como
uma estratégia jurídica seguida da regulamentação mínima em questões prioritárias revelando as sutilezas das
articulações de cunho patrimonialista que afiguram maior controle na condução da política educacional, no âmbito de
elites governamentais no exercício do poder. A título de maior abertura pedagógico-organizacional, a flexibilidade acaba
servindo a diversos fins. No atual contexto observa-se que o traço marcante da atual LDB 9394/96 é a regulamentação
mínima e a flexibilização caracterizando uma abertura estratégica a ser usada de diferentes formas, sob diversos
princípios e fins contemplando a posterior publicação de atos normativos/regulamentadores a viabilizar a formulação de
diferentes políticas educacionais.É necessário reconhecer o quanto é complexo o princípio de flexibilização, visto que
este comporta múltiplos usos e fins a demandar estudos/e análises aprofundadas em diferentes contextos de
aplicabilidade.Para conceber a educação profissional e tecnológica na perspectiva de política pública há que se
reconhecê-la como um direito de todo cidadão, o que implica reconhecimento do sentido de transcendência da
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educação profissional situando-a acima do jogo de poder no contexto políticas educacionais de cunho imediatista, o que
demanda a construção do sólido corpo legislativo que configure organicidade, sistematização e valorize as
peculiaridades desta modalidade da educação .As políticas públicas de educação profissional e tecnológica necessitam
ser elaboradas mediante amplo debate de forma articulada com a sociedade civil, instituições de ensino e pesquisas e
do sistema econômico-produtivo visto que essa contempla em seus fundamentos as categorias trabalho/emprego,
ciência/tecnologia, situando-se na confluência de áreas prioritárias e estratégicas para o desenvolvimento sustentável e
inclusivo que buscar conjugar o desenvolvimento econômico e desenvolvimento sócio-cultural.Trata-se pois de uma
temática essencialmente interdisciplinar que comporta múltiplas abordagens e enfoques inter-setoriais requerendo
sempre a abertura de canais permanente de diálogo e debates reflexivos em torno do projeto de desenvolvimento e
conceitos e tipo de cidadania que se quer efetivamente no Estado Democrático de Direito Brasileiro.Há que se
considerar prioritariamente a relevância da educação profissional e das instituições que a oferecem em diferentes
contextos de desenvolvimento sócio-político e econômico- -científico, concebendo-a como elemento importante em num
cenário marcadamente tecnológico e mutável.
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