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Resumo 

Este trabalho consiste na análise da estrutura e 
organização da educação brasileira com ênfase na forma 
de oferta subsequente ao Ensino Médio como garantia de 
formação para o trabalho no Brasil. Tem-se como objetivo 
analisar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394/1996, os decretos 2.208/97 e 5.154/04, 
com vistas a compreender o que seja e qual o sentido 
para o desenvolvimento do país e para a formação dos 
jovens a forma de ensino subsequente ao Ensino Médio. 
Para as reflexões, traz-se, por meio de uma pesquisa 
bibliográfica e documental-legal, para a discussão uma 
abordagem histórico-crítica sobre o Ensino Médio e a 
Educação Profissional, traçando argumentos alicerçados 
em indicadores educacionais que permitem mostrar as 
contradições dos engendramentos políticos que incidem 
sobre a educação dos jovens no Brasil. Esses, de forma 
perversa, fazem com que os jovens se apresentem com 
uma escolaridade aquém do desejado para o mundo 
capitalista atual. Considera-se, por fim, que a forma 
subsequente traduz-se como um modo perverso de não 
fazer avançar a educação dos jovens da classe 
trabalhadora brasileira por meio de uma estrutura 
organizacional educativa que faz com que eles não 
aumentem o nível de escolaridade, mesmo frequentando 
a escola formal. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Lei nº 9.394/96; decretos 2.208/97 e 
5.154/04; Ensino Médio; Educação Profissional; Ensino 
Subsequente. 

 

Análise da estrutura e organização da educação brasileira com 
ênfase na forma de oferta subsequente ao Ensino Médio como 
garantida de formação para o trabalho no Brasil.  
Tem-se como objetivo analisar a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394/1996 com vistas a compreender o que 
seja e qual o sentido para o desenvolvimento do país e para a 
formação dos jovens - a forma de ensino subsequente ao Ensino 
Médio. Nesse sentido, questiona-se: seria essa forma de oferta a 
comprovação  da “inclusão excludente”  regulamentada por Lei? 
O termo “inclusão excludente” é expresso por Kuenzer (2002, p 92) 
como “estratégias de inclusão nos diversos níveis e modalidades da 
educação escolar aos quais não correspondam os necessários 
padrões de qualidade que permitam a formação de identidades 
autônomas intelectual e eticamente, capazes de responder e superar 
as demandas do capitalismo” 
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Metodologia 

As bases metodológicas para a realização desse estudo será fundamentada por uma perspectiva qualitativa e quantitativa (MINAYO, 
2014), na qual será uma utilizada a pesquisa bibliográfica e e a análise documental legal já citadas no resumo. Utilizar-se-á também o 
atual anuário brasileiro da educação básica para confronto e análise dos indicadores da educação nos seus níveis e ofertas de ensino 
observando o quanto esses números correspondem a um desperdício ou não em relação ao que se investe na educação, 
principalmente, em sua forma de oferta subsequente. 

 
 

Portanto, neste estudo busca-se analisar como a forma de oferta de 
ensino subsequente ao ensino médio se enquadra nessa perspectiva 
sinalizada por Kuenzer, uma vez que essa modalidade de ensino consiste 
em, linhas gerais,  como uma garantia de uma formação técnica voltada 
para o mercado de trabalho, oferecida para aqueles alunos que já 
concluíram o ensino médio.  
No entanto, essa oferta de ensino não garante o avanço da educação 
desses jovens, no sentido de promover uma mudança de nível escolar. 
Isso decorre do fato de que está aí a configuração de um projeto 
capitalista de sociedade que vem sendo forjado ao longo da história 
político-educacional do Brasil. Nessa direção, tem-se um foco na 
formação de um sujeito egresso das classes trabalhadoras, disciplinado 
técnico e socialmente que visa a certificação de um conhecimento que o 
qualifique para as demandas do capital, mas que, no entanto, não 
consegue ascender verticalmente em sua formação educacional ou 
retardando o seu ingresso na universidade. 

O estudo ainda se encontra em sua etapa inicial de leitura de material bibliográfico e documental, entretanto é possível já 
inicialmente considerar, que a forma subsequente ao Ensino Médio traduz-se como um modo perverso de não fazer avançar a 
educação dos jovens da classe trabalhadora brasileira por meio de uma estrutura organizacional educativa que faz com que eles não 
aumentem o nível de escolaridade, mesmo frequentando a escola formal. 
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Revisão Teórica 

Em conformidade com as  leis e decretos já referidos que 
regulamentam a educação básica no Brasil, compete ao ensino 
médio  “propiciar aos alunos o domínio dos fundamentos de técnicas 
gerais para o mundo do trabalho, não necessariamente uma 
formação técnica já pré-definida em sua entrada como acontece nas 
modalidades ofertadas nas Redes Federais de Ensino.  
 Nessa direção, é que se abre os caminhos para a regulamentação 
da oferta de ensino subsequente ao Ensino Médio, cujo objetivo seria 
atender aos arranjos de uma política neoliberal que se volta para  às 
demandas do mercado de trabalho recrutando uma parcela dos 
jovens trabalhadores que dificilmente conseguem chegar ao ensino 
superior ou que retardam a sua entrada nesse nível. 
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Para discutir essa problemática, esse estudo buscará fundamentar-
se nos documentos legais já citados e nos estudos de pesquisadores 
sobre a educação básica e profissional no Brasil, dentre eles, 
Frigoto, Ciavatta, Ramos (2005), os quais discutem o processo 
contraditório de leis e decretos que regulamentaram a oferta de 
educação profissional no Brasil; Moura (2010) o qual traz uma 
reflexão sobre a histórica dualidade entre a formação acadêmica e a 
formação profissional, analisando as deficiências do ensino 
fundamental e sua relação com os problemas do ensino médio, a 
partir de uma retrospectiva histórica da educação básica brasileira 
enfatizando a sua etapa final – o ensino médio   


