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2. Resumo do Trabalho
O projeto propôs estudar os impactos da Reforma do Ensino Médio no contexto do Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC). Para tanto, partiu do princípio que existe uma disputa por distintos modelos de
educação e sociedade. Ao longo das últimas décadas, houve o fortalecimento da política do Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional e Tecnológica. Recentemente, a promulgação da lei 13.415/2017 e a
elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) mostram que essa contrarreforma pode significar
o desmonte dessa política por meio dos itinerários formativos, das parcerias público-privadas e da
possibilidade de contratação de professores com notório saber. O objetivo da pesquisa foi discutir acerca
da correlação de forças presente nesse debate. Formalizamos um grupo de estudos para entender as
questões que envolvem a conjuntura e os sentidos e significados do ensino médio integrado neste período
histórico. Esse grupo foi composto de docentes, técnicos administrativos e estudantes, e homologado via
Portaria da Direção-Geral do Câmpus São José (N° 84, de 5 de abril de 2019 e N° 233, de 8 de outubro de
2019). Inicialmente, estudamos a Lei 13.415/2017 e discutimos como ela poderia impactar nossa
instituição. Essa legislação altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), regulamenta o
FUNDEB e fomenta a implementação da escola em tempo integral. Focamos na discussão em torno da
carga horária da educação profissional, nos itinerários formativos e levantamos inúmeras dúvidas em
relação a adequação dessa legislação ao currículo integrado. A fim de compreender melhor as menções
feitas a BNCC (2018) estudamos seus fundamentos gerais para o ensino médio, o significado da educação
baseada em competências e a ideologia que está presente no documento, aprofundando seus fundamentos
pedagógicos e as teorias em torno da ideia de “aprender a aprender”. Em seguida, passamos a estudar
autores como Monica Ribeiro da Silva (UFPR), Luís Carlos Freitas (Unicamp), Gaudêncio Frigotto (UERJ)
e Acácia Kuenzer (UFPR). À luz de artigos e capítulos de livros discutimos o contexto das políticas
educacionais, perpassando desde o período da ditadura civil militar (1964-1985), os parâmetros
curriculares dos anos 1990, a relação entre trabalho e educação em tempos de neoliberalismo e os ataques
a educação pública e ao sistema de ensino como um todo. Para encerrar os trabalhos do grupo de estudos
foram feitas discussões sobre o Programa Future-se e pensadas as especificidades de suas interferências
para a educação profissional.
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