
       

 Educação Profissional em tempos de resistência

A Jornada Pedagógica 2019 apresenta o tema “Educação Profissional em tempos 
de resistência” e se propõe a  discutir, em especial, a integração no currrículo do ensino 
médio integrado como elemento de resistência às ameaças do Estado ao caráter 
integrado dos cursos técnicos dos institutos federais desde a sua criação, pela Lei 
11.892/2008. Entre essas ameaças mais severas podemos citar a Contrarreforma do 
ensino médio ( Lei 13.415/2017), o projeto arquivado Escola sem Partido (PL 867/2015) 
e o mais recente pacote austero contra a missão atual dos institutos federais, impondo 
sérias restrições, inclusive, à possibilidade integrada do currículo na Educação 
Profissional (PL 11.279/2019), além da reforma da Previdência, entre outros. Nesse 
sentido, o centro do debate do evento será a busca do entendimento das concepções e 
práticas da integração  no ensino médio integrado como possibilidade de resistir à 
lógica neoliberal do mercado que insiste em impor a fragmentação  e o utilitarismo na 
educação profissional técnica de nível médio. A  centralidade da integração  curricular 
no ensino médio integrado como temática  primeira requer que se defina integração 
como concepção de formação humana integral, em todos os eixos da existência, 
trabalho, ciência e cultura, assumindo o trabalho como princípio educativo. Sob o 
princípio educativo do trabalho decorre a compreensão histórica da produção dos 
conhecimentos científicos, culturais e tecnológicos, determinados pelas relações de 
produção da sociedade capitalista, marcadas pela contradição, pela dualidade na 
divisão social do trabalho (trabalho manual x trabalho intelectual), pela dualidade 
estrutural da educação brasileira, pela  exploração e pela precarização das formas de 
trabalho atuais (CIAVATTA e RAMOS, 2011; MOURA, Dante e FILHO, Domingos, 
2017).

Nesse sentido, considerando o contexto social,  educacional e politico-econômico, 
nacional e internacional do nosso tempo, resta-nos a resistência como imperativo ético-
político, qual seja, a organização coletiva e solidária dos trabalhadores em educação e 
de todos os sujeitos educativos, como possibilidade de frear a regressão de nossas 
conquistas históricas e de garantir o projeto de formação humana integral, rumo à 
construção de um novo modelo de sociedade (RAMOS, Marise, 2017). É no horizonte 
deste desafio, que  o setor de Pedagogia convida e anima cada professor (a) e técnico (a)-
administrativo (a) para participar da Jornada Pedagógica deste ano, tendo emvista a 
reflexão, o debate e a construção compartilhada de concepções e práticas que 
contribuam para a superação das desigualdades sociais,  rumo  à emancipação de todos 
os homens e mulheres.
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