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ENSINO MÉDIO INTEGRADO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA: UM 
LEVANTAMENTO DAS ABORDAGENS ACERCA DA TEMÁTICA 
“ENSINO MÉDIO INTEGRADO” PRESENTES NOS PRINCIPAIS 

PERIÓDICOS CIENTÍFICOS NACIONAIS E BANCOS DE TESES E 
DISSERTAÇÕES 

Roseany Carla Dantas de Menezes
Patricia Helena Carvalho Holanda

Neste artigo, pretende-se realizar um levantamento das 
produções científi cas dos últimos cinco anos (de 2005 a 2010), 
cuja temática aborde o ensino médio integrado. Este estudo é 
realizado no intuito de responder à seguinte problemática: Que 
abordagens acerca da temática “ensino médio integrado” estão 
presentes nos principais periódicos científi cos nacionais e nos 
bancos de teses e dissertações das universidades brasileiras?

Acredita-se que, a partir do que será observado, é pos-
sível defi nir um referencial teórico consistente, capaz de sub-
sidiar a realização de novas investigações acerca da temática 
e, consequentemente, de contribuir com a produção científi ca 
voltada para os estudos do ensino médio integrado.

Antes, porém, de adentrarmos nas produções, é funda-
mental nos aproximarmos minimamente da temática abordada, 
fazendo incursões teóricas em torno dos embates políticos que 
permearam o processo de implementação do modelo de forma-
ção integrada na educação profi ssional.

 
Aproximações teóricas

Nessas primeiras aproximações teóricas, pretende-se his-
toricizar brevemente o processo de implementação do ensino 
médio integrado à educação profi ssional, bem como apresentar 
em linhas gerais os confrontos políticos que marcaram o período 
de vigência do Decreto n. 2.208/97, instrumento que regula-

mentou durante anos a oferta da educação profi ssional, preco-
nizando a dualidade entre formação propedêutica e educação 
profi ssional, uma vez que previa para o ensino técnico uma or-
ganização curricular independente e própria do ensino médio.

Faz-se necessário anteceder às discussões em torno da 
integração entre educação profi ssional e formação geral, tra-
zendo uma breve exposição acerca do currículo integrado, para 
então compreendermos como ele se dá e que particularidades 
apresenta a nível de ensino médio. Santomé (1998, p. 27) nos 
coloca que:

Se algo está caracterizando a educação obrigató-
ria em todos os países, é o seu interesse em ob-
ter uma integração de campos de conhecimento e 
experiência que facilitem uma compreensão mais 
refl exiva e crítica da realidade, não só dimensões 
centradas em conteúdos culturais, mas também o 
domínio dos processos necessários para conseguir 
alcançar conhecimentos concretos e, ao mesmo 
tempo, a compreensão de como se elabora, pro-
duz e transforma o conhecimento, bem como as 
dimensões éticas inerentes a essa tarefa. Tudo isso 
refl ete um objetivo educacional tão defi nido como 
é o ‘aprender a aprender’.

A partir do exposto, fi ca claro que adotar o currículo na 
perspectiva integrada pressupõe uma concepção de formação 
que vai para além da mera instrumentalização para o mercado 
de trabalho ou mesmo da transmissão de conteúdos. Baseia-se 
no entendimento de que só é possível desenvolver uma postura 
crítica frente à realidade a partir da compreensão das conexões 
existentes entre os diferentes campos do conhecimento. Mais 
do que isso, revela que o conhecimento não é algo estanque, 
acabado. É fundamental, pois, dominar os seus processos de 
elaboração e transformação, a fi m de que se possa ter clareza 
de sua concretude.
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Na educação profi ssional, especifi camente em se tratan-
do de ensino médio, a integração curricular trouxe uma série de 
embates políticos, reforçados pela imposição de instrumentos 
reguladores que ora preconizavam a separação entre a educa-
ção humanística e educação profi ssional, ora apontavam para 
uma intrínseca relação entre ambas.

Nesse sentido, vale-nos recorrer aos estudos de Frigotto 
et al (2005) que traça um panorama histórico acerca do proces-
so que desencadeou a construção do Decreto n. 5.154/2004 e a 
revogação do Decreto n. 2.208/97, ambos instrumentos legais 
de regulação das diretrizes para a educação profi ssional.

Segundo Frigotto et al (2005), a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação da Educação Nacional - LDB (Lei nº 9394/96) apon-
tava perspectivas de uma formação integrada para a educação 
profi ssional, na qual o ensino técnico não se encontrava disso-
ciado de uma educação geral e humanística. Ao descrever as 
modalidades de ensino, especifi camente ao tratar da educação 
profi ssional, a LDB apontava para uma articulação com o ensino 
regular, pautando-se numa proposta de integração entre educa-
ção, trabalho, ciência e tecnologia. 

Entretanto, a implementação do Decreto nº 2.208/97, no 
intuito de regulamentar os artigos 39 a 41 da LDB, trouxe a obri-
gatoriedade de se romper o ensino técnico de uma formação 
propedêutica, aprofundando uma dualidade na educação pro-
fi ssional, que por sua vez, apresenta raízes históricas, baseada 
numa concepção de que a educação para o trabalho (educação 
profi ssional) era destinada às camadas menos favorecidas da 
sociedade. Aos fi lhos da elite, era concedida a formação prope-
dêutica, visando prepará-los para assumir os cargos dirigentes 
e garantir a manutenção do status quo.

A promulgação do Decreto nº 2.208/97 gerou grande des-
contentamento junto aos educadores progressistas, que o com-
preendiam como um retrocesso na educação profi ssional, bem 
como um instrumento arbitrário e autoritário. Acerca disso, Fri-

gotto et. al (2005) afi rma que “a gênese das controvérsias que 
cercam a revogação do Decreto n. 2.208/97 e a publicação do 
Decreto n. 5.154/2004 está na lutas sociais dos anos 1980, pela 
redemocratização do país e pela remoção do entulho autoritá-
rio” (p. 22). 

A ascensão ao poder do Governo Lula trouxe, confor-
me Frigotto et. al (2005), o compromisso de implementação 
de mudança na atual conjuntura. Em atendimento aos inte-
resses de parcela da sociedade civil, foi promulgado o Decre-
to n. 5.154/2004 e revogado sequencialmente o Decreto n. 
2.208/97. Entretanto, para determinados grupos a instauração 
de um novo decreto, ao invés de um projeto de lei construído 
em consonância com os interesses da sociedade civil, represen-
tou limitações, pois manteve o caráter arbitrário e autoritário 
duramente criticado no decreto anterior.

Em termos de mudança na concepção de educação profi s-
sional, observam-se avanços a partir do Decreto n. 5.154/2004, 
pois este traz em seu bojo a proposta de formação integrada, 
rompendo com a obrigatoriedade de se distinguir o ensino téc-
nico do ensino propedêutico.

A perspectiva de uma formação integrada pauta-se numa 
centralidade na dimensão humana, compreendendo o ser hu-
mano em sua condição histórica, que se relaciona com o meio 
e com os demais sujeitos, intervindo, transformando, e sendo 
transformado a partir das dinâmicas sociais.

Essa concepção de formação integrada é fundamental na 
educação profi ssional, no sentido de que se contrapõe à super-
valorização do domínio das técnicas dos processos produtivos e 
concebe o sujeito como um ser multidimensional, que não vai 
ser meramente instrumentalizado para atender às exigências 
de um mercado de trabalho, mas preparado para assumir uma 
postura crítica perante a sociedade, exercendo efetivamente 
sua cidadania.
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A pesquisa

Após esse breve panorama histórico, vamos nos lançar 
à problemática norteadora deste estudo, qual seja: Que abor-
dagens acerca da temática “ensino médio integrado” estão 
presentes nos principais periódicos científi cos e nos bancos de 
teses e dissertações das universidades brasileiras?

O levantamento das produções científi cas foi realizado 
junto a um dos mais utilizados sites de pesquisa acadêmica, o 
Google acadêmico, lançando-se o seguinte termo: “ensino mé-
dio integrado”. Foi verifi cado, a partir da leitura dos objetivos 
contidos nos resumos de cada produção científi ca, se a aborda-
gem versava efetivamente sobre a temática pesquisada.

Foram excluídas do rol as produções que, apesar de abor-
darem a educação profi ssional, não se propunham a discutir 
nenhuma temática referente ao ensino médio integrado, assim 
como não foram considerados os estudos que tratam do ensino 
médio, mas sem a abordagem da temática de integração.

Optou-se pelo uso da ferramenta “busca avançada”, no 
sentido de delimitar o período das produções entre os anos de 
2005 e 2010. Buscou-se, nesse sentido, abranger o momento 
histórico no qual ocorreu a revogação do Decreto nº 2208/97, 
até aos dias atuais. Lembrando que, conforme mencionado an-
teriormente, a revogação do referido Decreto representou a 
ruptura com o modelo dualista de educação ora vigente, que 
tornava obrigatória a separação entre formação geral e forma-
ção profi ssional. 

Verifi cou-se, através do levantamento, a existência das 
seguintes produções científi cas:

 • Dissertações: 07 (sete)
 • Produções científi cas em periódicos: 19 (dezenove)

Conforme observado no levantamento, uma gama de es-
tudiosos tem se debruçado sobre a temática “ensino médio in-

tegrado” nos últimos cinco anos, contribuindo com o aumento 
da produção científi ca da área. 

Analisando brevemente os enfoques presentes nas produ-
ções, observamos que alguns temas são freqüentes:

 • a integração da educação profi ssional com a educação 
básica na modalidade da Educação de Jovens e Adultos 
(presentes em duas dissertações e nove  periódicos); 

 • a relação entre o currículo prescrito e o vivido (quatro 
dissertações);

 • a discussão acerca das práticas pedagógicas e da for-
mação de professores para atuar na perspectiva do 
ensino médio integrado (três dissertações e quatro 
periódicos);

 • os documentos legais que regulamentam o ensino mé-
dio integrado (três dissertações e cinco periódicos);

 • as políticas governamentais (nove periódicos)
 • o processo histórico de implementação da proposta de in-

tegração curricular (três dissertações e seis  periódicos).

Evidenciou-se, a partir deste levantamento, a diversida-
de de abordagens e temas inerentes ao trato com um objeto 
de estudo, neste caso o ensino médio integrado. Vale ressaltar 
que dois ou mais temas expostos acima, na maioria dos casos, 
estão presentes em uma mesma produção científi ca. Vamos, na 
sequencia, trazer algumas refl exões conclusivas acerca das im-
plicações oriundas dessa busca pelo conhecimento já produzido 
acerca da temática aqui discutida.

Considerações fi nais

Neste trabalho, não se pretendeu trazer em nenhum mo-
mento dados conclusivos acerca de um tema. A realização deste 
levantamento junto aos principais periódicos científi cos nacio-
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nais e aos bancos de teses e dissertações das universidades bra-
sileiras apresenta-se no intuito de atender a uma necessidade 
de se conhecer as abordagens já existentes acerca da temática 
“ensino médio integrado”. Espera-se que os resultados deste 
esforço possam subsidiar os pesquisadores que se debruçam so-
bre a referida temática, no sentido de que, a partir do que 
já foi produzido, possam ser dados novos enfoques, sob vários 
olhares, trazendo outras discussões em torno da proposta de 
formação integrada.

Diante da gama de produções evidenciada durante o le-
vantamento, pode-se concluir que a produção científi ca tem 
demonstrado um grande interesse pela temática “ensino médio 
integrado”, o que permite concluir que são inúmeros os esfor-
ços no sentido de compreender os meandros desse desafi o de 
implementação de uma integração curricular a nível médio.

Há que se considerar ainda a necessidade de se realizar 
maiores aprofundamentos em torno da temática haja vista que 
ela é muito ampla e atual. Ressalta-se ainda que a busca por 
uma educação de qualidade, especifi camente no que tange à 
educação profi ssional, requer o compromisso de pesquisadores 
engajados em produzir conhecimento a serviço da sociedade, 
denunciando as injustiças sociais, apontando avanços e limita-
ções na promoção do direito a uma escola de qualidade para 
todos os seus cidadãos. 
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