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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por finalidade a análise dos desafios do Ensino Médio identificados no 

Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola da rede pública do Estado de São Paulo com o 

intuito de evidenciar fatos ocorridos na mesma, que apontam para o desenvolvimento da educação 

integral1. A harmonia nos relacionamentos interpessoais, engendrada a partir de ambientes 

educativos inclusivos, proporcionam civilidade, respeito, tolerância e altruísmo, que são qualidades 

de uma sociedade justa e virtuosa. Neste contexto, no cotidiano das escolas as micro e macro ações 

desenvolvidas por todos os membros da comunidade escolar ganham destaque, bem como o 

respeito às diferenças e o reconhecimento das potencialidades individuais e coletivas. Nesse 

sentido, a proposta da pesquisa é refletir sobre as contribuições do PPP, como a principal 

ferramenta que as escolas dispõem para promover um diálogo coletivo, fluente e inclusivo, por 

meio da construção de um trabalho pedagógico que atenda aos objetivos da escola, dialogicamente 

com a comunidade, na perspectiva de educação integral que visa o pleno desenvolvimento das 

dimensões intelectual, cognitiva, física, emocional, ética e social de adolescentes e jovens. Para 

tanto, pesquisas documentais e bibliográficas foram realizadas para que haja melhor compreensão 

da realidade escolar. 

A pesquisa investiga as características da organização do Ensino Médio no PPP; o respeito 

aos educandos da Escola de Jovens2 representados pelos adolescentes e jovens do século XXI; e se 

                                                             
1 Educação que forma o cidadão nas diversas e diferentes dimensões do conhecimento, é formar alguém para 

a aquisição de autonomia intelectual, cognitiva, física, emocional, ética e social, é formar indivíduos plenos de 

habilidades e competências para o exercício de seus deveres e direitos de forma ética, responsável, solidária, e 

sobretudo, com humanismo. 

 
2 Pseudônimo da escola pesquisada. 



a educação que os adolescentes e jovens estão recebendo apontam para a oferta de educação 

integral.  

A pesquisa evidencia que o PPP ao se articula com a realidade do cotidiano escolar em 

direção ao desenvolvimento da educação integral amplia e desenvolve as potencialidades dos 

adolescentes e jovens na perspectiva de formação de um cidadão pleno de deveres e direitos. 

 

Palavras-chave: Ensino Médio; Projeto Político Pedagógico; Educação Integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aims at analysing the identified challenges of high school in the pedagogical political 

Project (PPP) of a public school in the State of São Paulo in order to highlight events in the same, 

pointing to the development of integral education3. The harmony in interpersonal relationships, 

engendered from inclusive educational environments, provide civility, respect, tolerance and 

altruism, which are qualities of a just and virtuous society. In this context, in the everyday life of 

schools the micro and macro actions developed by all members of the school community are 

highlighted, as well as the respect for differences and the recognition of individual and collective 

potentialities. In this sense, the reasearch’s proposal is to reflect on the cotributions of the PPP, as 

the primary tool that schools have to promote a collective, fluent and inclusive dialogue, through 

the construction of a pedagogical work that meets the goals of the school, in a dialogical way with 

community, in the perspective of integral education which aims at the full development of the 

intelectual, cognitive, physical, emotional, social and ethical dimensions of adolescents and young 

people. To this end, doctumentary and bibliographical searches were carried out so that there is 

better understanding of reality. 

The research investigates the characteristics of high school organization in PPP; the respect for the 

students of the School of Young People4 represented by adolescents and young people of the 21st 

century; and if the education which adolescents and young people are receiving points to the 

offering integral education. 

                                                             
3 Education which forms the citizen in the various and different dimensions of knowledge, it is to train 

someone to the acquisition of intelectual, cognitive, physical, emotional, social and ethical autonomy, it is to train 

individuals full of skills and competences to the exercise of their duties and rights in an ethical, responsible and 

sympathetic way, and above all, with humanism. 

 
4 Pseudonym of the school resarched. 



The research shows that the PPP by articulating with the reality of school everyday life towards 

the development of integral education, it extends and develops the potentialities of adolescents and 

young people in the perspective of forming a full citizen of duties and rights. 

 

Keywords: High School; Pedagogical Political Project; Integral Education. 
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I - INTRODUÇÃO 

O caminho trilhado para essa pesquisa se inicia com o questionamento se as dificuldades e 

potencialidades intelectuais, fisiológicas, emocionais, éticas e sociais dos educandos são 

consideradas, analisadas e enfrentadas na construção do projeto político pedagógico (PPP) com o 

propósito de ofertar a educação integral. Este questionamento emerge da hipótese de que o 

adolescente ou jovem protagonista no processo de ensino e aprendizagem, tende a ter 

desenvolvimento pleno da autonomia intelectual, físico, emocional, ético e social. A respeito disso 

Jacques Delors (DELORS, 2001, p.101 - 102) nos afirma: 

A educação ao longo de toda a vida baseia-se em quatro pilares: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser. Aprender a 

conhecer, combinando uma cultura geral suficientemente vasta, com a possibilidade 

de trabalhar em profundidade um pequeno número de matérias. O que também 

significa: aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela 

educação ao longo de toda a vida. Aprender a fazer, a fim de adquirir, não somente 

uma qualificação profissional, mas, de uma maneira mais ampla, competências que 

tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. Mas 

também aprender a fazer, no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho 

que se oferecem aos jovens e adolescentes, quer espontaneamente, fruto do contexto 

local ou nacional, quer formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino 

alternado com o trabalho. Aprender a viver juntos desenvolvendo a compreensão 

do outro e a percepção das interdependências – realizar projetos comuns e preparar-

se para gerir conflitos – no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão 

mútua e da paz. Aprender a ser, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar 

à altura de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e 

de responsabilidade pessoal. Para isso, não negligenciar na educação nenhuma das 

potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, 

capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. Numa altura em que os sistemas 

educativos formais tendem a privilegiar o acesso ao conhecimento, em detrimento 

de outras formas de aprendizagem, importa conceber a educação como um todo. 

Esta perspectiva deve, no futuro, inspirar e orientar as reformas educativas, tanto 

em nível da elaboração de programas como da definição de novas políticas 

pedagógicas. 

 

A análise desta hipótese começou pela revisão literária e fundamentação teórica, juntamente 

com a análise documental de um PPP de uma escola da rede pública Estadual de São Paulo, 

localizada na periferia da cidade de São Paulo no extremo da zona leste com oferta de Ensino 

Médio diurno, e também foi de fundamental importância as aulas do Programa de Pós-Graduação 
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em Educação: Currículo nas diversas disciplinas por mim cursadas, em especial, as disciplinas 

obrigatórias: Educação Brasileira, Pesquisa em Educação, Teoria do Currículo, pois estes 

momentos me permitiram não apenas o embasamento na fundamentação teórica, mas também 

ampliaram significativamente os meus conceitos e concepções ideológicas e filosóficas acerca do 

tema. 

A escolha do Ensino Médio como campo para essa pesquisa se deve ao fato de minhas 

experiências profissionais se relacionarem com esta etapa da Educação Básica, em especial os seis 

anos que atuei como Coordenador Pedagógico do Ensino Médio em duas escolas públicas distintas, 

também há o fato de que o Ensino Médio passa por uma crise de identidade. 

Na busca de encontrar respostas sobre qual o papel do PPP na organização escolar, algumas 

questões surgiram: O PPP se apresenta como o documento essencial para a organização escolar? 

Quais os desafios enfrentados na elaboração do PPP? Quais seriam as consequências da resolução 

desse problema? O educador pode ser indiferente a esse problema? Quais as consequências dessa 

indiferença? Nutrindo-se da hipótese de que o PPP é a principal ferramenta que as escolas dispõem 

para promover um diálogo coletivo, fluente e inclusivo, por meio da construção de um trabalho 

pedagógico que atenda os objetivos da escola, consolidaram-se, portanto, como objetivos da 

pesquisa o estudo de uma perspectiva crítica de como a oferta de educação integral pode enfrentar 

as dificuldades e potencialidades do educando do Ensino Médio no PPP de maneira eficiente. 

Consolidado tais objetivos foram estudados diversos autores que fundamentam a pesquisa, 

e o PPP de uma escola pública, bem como os documentos que norteiam o mesmo. Para a 

apresentação da pesquisa, estruturei este trabalho em cinco capítulos. A introdução trata da 

apresentação dos objetivos e a problemática da pesquisa. No capítulo um, explano sobre a 

contextualização pessoal, em que apresento minha trajetória de formação educacional e pessoal. 

No capítulo dois, apresento um breve histórico do Ensino Médio no Brasil e as características do 
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PPP que foi analisado. No capítulo três, o objetivo foi aclarar o papel do professor na formação de 

adolescentes e jovens do Ensino Médio, bem como, a importância da formação continuada. No 

capítulo quatro, a análise recai sobre a identidade dos adolescentes e jovens do Ensino Médio no 

século XXI. No capítulo cinco, demonstro o conceito de educação integral. 

Com essa organização, pretendo que o estudo forneça material para iniciar e aclarar 

reflexões e questionamentos sobre a identidade do Ensino Médio, sobre o papel do PPP, sobre a 

formação de formadores, sobre quem é o educando do Ensino Médio e sobre a educação integral 

que atenda à ideologia crítica de conceito de emancipação e autonomia social. 
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CAPÍTULO – 1 

TRAÇOS BIOGRÁFICOS DE PROJETOS POLÍTICOS 

PEDAGÓGICOS QUE MUITAS VEZES NÃO ME INCLUÍA 

 

 

A educação básica se consolida com a conclusão do Ensino Médio, que é organizado e 

executado com as propostas do PPP, seja ele dinâmico ou estático, para tanto a formação dos 

professores tem papel fundamental, pois, certas habilidades e competências são necessárias para 

Ensino 
Médio

Identidade 
do 

educando

Educação
integral

Projeto 
político 

pedagógico

Formação 
de 

formadores
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compreender quem são os adolescentes e jovens, com o propósito de desenvolver a educação 

integral dos mesmos. 

Atualmente o Ensino Médio tem recebido especial atenção quanto aos seus objetivos, 

metas, resultados, e consequentemente, sua função social. Há um consenso entre educadores e 

pesquisadores que o Ensino Médio carece de uma nova organização, de uma reestruturação com 

propostas diversificadas e currículos flexibilizados com o propósito de uma educação integral. 

Neste cenário o PPP emerge como ferramenta fundamental para a propositura do 

protagonismo de todos os membros da comunidade escolar na participação de discussões, debates, 

reflexões e ações para o desenvolvimento dos alunos do Ensino Médio. 

O PPP deve ultrapassar as barreiras das tarefas burocráticas, superando o modelo de 

elaborar este documento com uma relação de planos de ensino, atividades e eventos escolares, para 

que seja enviado aos supervisores de ensino e/ou autoridades educacionais, e posteriormente 

arquivados na escola como uma tarefa pontual que só ocorre no início do ano letivo. O PPP deve 

estar em construção permanente, deve ser vivenciado em todos os momentos do ano letivo por 

todos os membros da comunidade escolar, o que explicitaremos no capítulo 2.  

Ao PPP cabe a apresentação de uma proposta de formação continuada de professores que 

proponha e sugira a participação de todos os professores da unidade escolar no planejamento, 

debates, reflexão-ação-reflexão, com a intenção de que o professor seja coerente com sua práxis.  

Neste processo é fundamental que o PPP considere as características e peculiaridades dos 

alunos do Ensino Médio, ou seja, a identidade do corpo discente, para o desenvolvimento de 

propostas pedagógicas educacionais que atendam os anseios, expectativas, necessidades, 

possibilidades e potencialidades desses alunos. 
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As propostas inerentes ao PPP devem buscar a oferta de educação de boa qualidade, que 

proporcionem aos alunos do Ensino Médio seu desenvolvimento na autonomia intelectual, 

cognitiva, física, emocional, ética e social, enfim, deve objetivar a oferta de educação integral.  

 

1.1 O trajeto percorrido para o desenvolvimento dessa pesquisa 

Através dos objetivos da pesquisa iniciou-se uma busca literária para fundamentação teórica 

que pudesse embasar a hipótese que: o adolescente ou jovem protagonista no seu processo de 

ensino e aprendizagem, tende a ter um desenvolvimento pleno da autonomia intelectual, física, 

emocional, ética e social.  

Diante da problemática da pesquisa foi escolhido para análise documental o PPP de uma 

escola da rede pública Estadual de São Paulo, localizada na periferia da cidade de São Paulo no 

extremo da zona leste com oferta de Ensino Médio diurno, a qual trataremos pelo pseudônimo: 

Escola de Jovens. O período pesquisado compreende o quadriênio 2011-2014, a escola está inserida 

em uma região marcada por abundantes violências de todos os tipos, e o corpo discente se 

caracteriza pela carência de condições e recursos sociais. 

Neste cenário eu organizei a pesquisa em cinco capítulos, os capítulos têm a pretensão de 

contribuir para a compreensão dos fatores de insucesso do Ensino Médio, evidenciando: qual a 

importância e o papel do PPP, quais as deficiências e necessidades da formação de professores do 

Ensino Médio, quais as características e peculiaridades dos adolescentes e jovens do século XXI 

que cursam o Ensino Médio, e por fim, apresentar conceitos de educação integral  que tenham 

como objetivo a formação dos cidadãos plenos e executores de seus deveres e direitos. 
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1.2 Contextualização pessoal: O porquê das minhas inquietações... 

Minha Formação Básica e acadêmica traz uma série de elementos e fatos marcantes e 

complexos. Não frequentei a educação infantil, o que deveria ocorrer na segunda metade da década 

de 1970, pois, meus pais não dispunham de recursos financeiros para arcar com as despesas 

educacionais, e também não conquistaram uma vaga na escola pública, então, minha experiência 

na Educação Básica iniciou na primeira série do Ensino Fundamental em 1980, em uma escola da 

rede pública municipal de São Paulo, e já ingressei com atraso, pois completaria oito anos de idade 

em outubro do mesmo ano. Isto se deu devido ao sistema de admissão das escolas públicas, que 

não permitiam a matrícula de alunos que completavam sete anos no segundo semestre, uma vez 

que as vagas eram escassas e os pais, muitas vezes, tinham que dormir em filas na porta da escola 

para conquistar uma vaga, ou simplesmente por uma política educacional excludente. 

Neste mesmo ano, após menos de um mês do início do ano letivo, minha mãe, eu e meus 

irmãos fomos morar em outro bairro, e minha mãe me transferiu para outra escola da rede pública 

estadual de São Paulo, entretanto, nós passamos apenas dois meses nesse novo bairro, e ao 

retornarmos à casa anterior eu não dispunha mais da vaga na rede municipal e ainda não obtive 

transferência na rede estadual para uma escola próxima de minha casa, o que resultou no restante 

do ano letivo sem ir à escola e consequentemente, na perda do mesmo. 

Já em 1981 obtive a transferência na rede estadual para uma escola próxima da minha casa, 

e pude cursar a primeira série de forma integral, porém, como já tinha oito anos completo me 

destacava na turma pela estatura física o que fazia sentir-me deslocado na sala de aula, mesmo 

assim meu desempenho na aprendizagem foi positivo e satisfatório, contudo, a professora da turma 

decidiu reprovar todos os alunos, obviamente na última reunião de pais, quando é apresentado o 

resultado aos responsáveis. A direção da escola reviu os registros e aprovou os alunos que tinham 
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notas e frequências satisfatórias, mas só realizou a revisão dos casos dos alunos que os pais tiveram 

presente, ou foram até a escola reclamar da reprovação. Neste mesmo ano minha mãe faleceu no 

mês de março, e meu pai concluiu que a reprovação se deu por conta desse fato, e quando foi à 

escola reclamar de minha reprovação, já no início do ano letivo de 1982, a direção da escola 

informou que eu já estava matriculado, novamente, na primeira série do Ensino Fundamental e que 

a correção não era mais possível. 

Desta forma eu iniciei a primeira série do Ensino Fundamental pelo terceiro ano 

consecutivo, com o agravante da estatura física e da disparidade entre idade/série, o que produzia 

na escola e na sala de aula que eu frequentava um total desconforto social individual e coletivo, 

resultando em atos preconceituosos e discriminatórios.  

Todavia, pude cursar e concluir, enfim, a primeira série em 1982, e a segunda série em 

1983.  Já no ano de 1984 quando iniciei a terceira série, as diferenças entre mim e os demais alunos 

da nova turma eram gritantes, pois eu era o único fora da idade/série, prestes a fazer doze anos em 

uma turma onde os demais tinham nove anos de idade, eu realmente era um estranho no ninho, não 

apenas pela diferença de idade, mas principalmente, pelo currículo e situações pedagógicas e 

sociais desenvolvidas no ambiente escolar, eu era estereotipado como repetente e atrasado, 

obviamente não me sentia pertencente à escola e muito menos à turma da terceira série. Como 

consequência, registrei frequência insuficiente para ser aprovado e mesmo tendo aprendizagem 

satisfatória fui reprovado pela segunda vez. 

Em 1985 cursei novamente a terceira série do Ensino Fundamental e concluí sem 

dificuldades nos resultados, pois o programa era idêntico ao de 1984, as professoras eram 

diferentes, porém, os conteúdos curriculares e as metodologias eram as mesmas, não enfrentei 

dificuldades em obter resultados, não por estar em um ambiente acolhedor e inclusivo, mas, por já 

ter visto o conteúdo e assim ter maiores facilidades em meu desempenho.  
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Assim também transcorreu o ano de 1986 quando cursei e conclui a quarta série, com muita 

discriminação, preconceito e falta de uma pedagogia estimulante. É bem verdade que eu não era 

um caso isolado, havia muitos alunos fora da idade/série, era comum a reprovação, pois atribuía-

se exclusivamente o resultado aos atos do aluno, ou seja, ele era culpado única e exclusivamente 

pela sua aprovação ou reprovação, isso nas instituições que estudei, mas, todas adotavam propostas 

pedagógicas bem similares. O que me diferenciava dos demais casos, acredito eu, é que eu jamais 

me permiti desistir, mesmo a evasão sendo quase uma moda para os que reprovavam ou ficavam 

atrasados. 

Nesse cenário, eu concluí o primeiro ciclo do Ensino Fundamental, com muita dificuldade 

e perseverança. Quando iniciei o segundo ciclo do Ensino Fundamental na quinta série em 1987, 

com quatorze anos de idade completo, eu e meu pai fomos morar com minha avó paterna, pois meu 

pai estava desempregado havia vários meses e tínhamos dificuldades alimentares. Em abril do 

mesmo ano, surgiu a “oportunidade” de trabalhar em uma empresa com carteira assinada, o que 

seria muito importante para a família já que a renda mensal iria prover o sustento da mesma. Desta 

forma me tornei um aluno trabalhador, estudando à noite e trabalhando de dia, porém, no mesmo 

mês, sofri um acidente e fiquei 30 dias sem poder estudar e, como consequência, perdi a vaga 

escolar do período noturno. No mês de agosto meu pai faleceu, e assim também perdi o ano letivo 

de 1987.  

Iniciei o ano 1988 sem matrícula escolar, mas “conquistei” uma vaga no segundo semestre 

na Educação de Jovens e Adultos (EJA), antigo supletivo, justamente na escola em que fui 

matriculado pela primeira vez no Ensino Básico e, neste ambiente, como aluno trabalhador, pude 

me sentir menos deslocado e mais adaptado, pois havia vários senhores e senhoras, pais e mães de 

famílias, que também eram trabalhadores e que colaboravam mutuamente. 
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E nesse ambiente, o qual eu me sentia pertencente, obtive sucesso e pude cursar as 5ª, 6ª, 7ª 

e 8ª séries em apenas dois anos, concluindo em julho de 1990 o Ensino Fundamental aos 17 anos 

de idade, praticamente 18, já que completaria em outubro do mesmo ano. É evidente que este 

percurso acelerado me proporcionou sérias defasagens de aprendizagens, contudo, também me 

proporcionou a possibilidade de seguir adiante em meus estudos, na minha formação e em manter 

vivo meu sonho de me graduar no Ensino Superior. 

Como meu sonho era, e continua sendo, a construção de conhecimentos acadêmicos, 

concluí que não poderia permanecer na EJA, ou seja, para que tivesse condições de garantir acesso 

e permanência no Ensino Superior era necessário cursar o Ensino Médio regular, e em uma escola 

que tivesse bons resultados e preparasse os alunos para tal. 

Mesmo trabalhando, minha renda não permitia custear um ensino particular, então, ao final 

do ano, participei do processo de seleção de uma escola pública estadual, com o status de melhor 

ensino aprendizagem da região à época, ou seja, escola com o potencial de oferecer aos alunos do 

Ensino Médio a oportunidade de ingresso e permanência no Ensino Superior. Fiquei entre os 

classificados e conquistei uma vaga, entretanto, estive desempregado no segundo semestre de 1990 

e quando se iniciou o ano seguinte, eu fui contratado por uma empresa e trabalhava 12 horas diárias, 

o que me impedia de estudar, o mais irônico é que a empresa era uma editora de livros e eu 

trabalhava na impressão dos mesmos, obviamente houve muita frustração, pois, mais uma vez, a 

necessidade me impunha uma decisão contra minha vontade. E assim perdi o ano letivo de 1991, 

mas nunca abandonei meu sonho. No segundo semestre, mudei de emprego e ao final do ano lá 

estava eu novamente participando do mesmo processo seletivo para a mesma escola, porém, desta 

vez sobrecarregado de expectativas e dúvidas, expectativas por poder cursar o ensino regular com 

jovens que também sonhavam com o Ensino Superior, e dúvidas quanto à minha competência para 

ser novamente aprovado e, principalmente, em caso de aprovação, como seriam as relações sociais, 
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já que quando iniciasse o ano de 1992 eu teria 19 anos e estaria entre adolescentes de 15 a 17 anos. 

Será que eu me sentiria pertencente, ou me veria excluído; será que minhas defasagens de 

aprendizagem seriam evidentes e se tornariam obstáculos para as minhas potencialidades; será que 

os professores me acolheriam ou iriam me descriminar? Enfim, as dúvidas e anseios só não eram 

maiores que minha determinação. Tanto que fui aprovado novamente, e em 1992 comecei o Ensino 

Médio que foi para mim um marco e a base da minha Educação Básica, já que encontrei um 

ambiente muito acolhedor e inclusivo na medida do possível, diante de sua proposta pedagógica. 

Concluí o Ensino Médio em dezembro 1994 aos 22 anos de idade e praticamente todos os 

formandos prestariam vestibulares, em universidades públicas ou em particulares. Nesse momento 

eu estacionei meu sonho de continuar os estudos, pois era o momento de abrir espaço para um outro 

sonho mais importante ainda: a constituição de uma família, já que eu havia encontrado o amor da 

minha vida, a pessoa que dá sentido ao meu ser, minha amada esposa Rosália Maria Medeiros 

Torquato da Silva. 

Durante os anos de 1995 a 1998 destinei todos os meus recursos financeiros para o 

planejamento familiar, realizando sonhos de noivado, casamento, casa própria e constituição da 

família. 

 

1.3 Minhas experiências acadêmicas e profissionais 

Ao final de 1998 pude retomar meu sonho com os estudos, ingressando no curso de 

licenciatura em matemática em uma universidade particular, assim, em 1999 começo minha 

jornada na construção do conhecimento acadêmico. Era uma nova turma, na qual eu estava 

matriculado, iniciaram 122 alunos, a característica principal era a heterogeneidade, com classes 

sociais distintas, com alunos de idade bem avançada, com jovens de apenas 17 ou 18 anos, e outros, 
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como eu, pais ou mães de famílias na faixa etária de 25 a 30 anos de idade. E mesmo com toda essa 

heterogeneidade eu ainda sofria a angústia de como seria aceito pela turma, ou de como seriam as 

relações sociais dentro do grupo. 

Nessa primeira experiência acadêmica, também foi necessário buscar muita determinação 

para concluir o curso, pois, dos 122 iniciantes, apenas 33 concluíram e, ao final do primeiro 

semestre, mais de 50% já haviam desistido ou migrado para outros cursos, ou seja, mais uma vez 

a exclusão se fazia presente na minha formação, não que todos os desistentes eram excluídos, 

entretanto, havia entre eles os desfavorecidos financeiramente, e principalmente os com defasagens 

de aprendizagem. 

Concluí o curso em dezembro de 2001, então, em 2002 assumi minhas primeiras turmas 

como professor de matemática no Ensino Básico, atuando na educação pública das redes de ensino 

da cidade e do estado de São Paulo. Desde o início sempre adotei uma postura profissional de 

conhecer meus alunos e acreditar em todas as suas potencialidades, e sempre busco atividades que 

possam desenvolvê-las, para tanto, mantive minha formação continuada com cursos de 

atualizações, aperfeiçoamentos e especializações. Porém, ainda sentia falta de um conhecimento 

acadêmico específico para lidar com as complexas relações sociais em sala de aula. Portanto, decidi 

em 2005 cursar minha segunda graduação e obviamente escolhi o curso de pedagogia. 

Ao concluir o curso de pedagogia em dezembro de 2007 e, com conhecimentos e saberes, 

habilidades e competências, estímulos e desejos completamente renovados, senti a necessidade de 

ir além da docência, pois, como professor, a minha atuação incidia diretamente apenas sobre as 

turmas nas quais lecionava, já como gestor escolar, o meu raio de ação incidiria em um número 

maior de alunos, ao menos era o que eu acreditava. Logo, em 2008 me tornei coordenador 

pedagógico da rede pública de ensino do estado de São Paulo em uma escola do extremo da 

periferia da zona leste da cidade de São Paulo, onde permaneci nesta função até o final de 2014. 
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Acredito que todo o meu processo formativo, desde a educação básica, profissional e 

acadêmica, bem como as experiências de vida pessoal e profissional me impulsionam para 

pesquisar sobre quais dificuldades e facilidades dos educandos do Ensino Médio precisam ser 

analisadas, discutidas e enfrentadas na construção do PPP, para atender uma proposta de educação 

integral. 

Sendo assim, busco contribuir para que os adolescentes e jovens desenvolvam autonomia 

crítica participativa e emancipatória, protagonizando a organização e o desenvolvimento do PPP 

do Ensino Médio, na busca da promoção de um ideário social, político e ético que contribua para 

a consolidação de uma sociedade justa em suas oportunidades para com os adolescentes e jovens. 

Neste contexto, o PPP é a principal ferramenta que as escolas dispõem para promover um 

diálogo coletivo, fluente e inclusivo, sua construção exige uma série de reflexões fundamentais 

para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico para atender os objetivos da escola.  
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CAPÍTULO – 2 

O ENSINO MÉDIO E O PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

 

2.1 Breve histórico do Ensino Médio no Brasil  

 

O PPP é fundamental para a organização e desenvolvimento de um currículo escolar, para 

tanto, requer diagnósticos e análises constantes sobre a escola e seus objetivos e em especial sobre 

a etapa de ensino que a escola atende. 

O Ensino Médio é a etapa final da educação básica e como tal tem importante papel na 

formação do cidadão, com a finalidade de preparar para o exercício pleno da cidadania, a inserção 

no mundo do trabalho e na promoção do desenvolvimento de competências e habilidades para o 

prosseguimento dos estudos. Para tanto, se faz necessário planejamento constante, que 

fundamentalmente tenha a participação ativa dos membros da comunidade escolar, especialmente 

discentes e docentes. É também de fundamental importância que este planejamento se aproprie dos 

conhecimentos sobre a realidade da comunidade escolar, principalmente a do corpo discente, a fim 

de propor ações que vão ao encontro da finalidade do Ensino Médio. 

No Brasil, o Ensino Médio, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (MEC., 2013, p.153 - 155) apresenta alguns aspectos: 

Em uma perspectiva histórica (UNESCO, 2009), verifica-se que foi a 

reforma educacional conhecida pelo nome do Ministro Francisco Campos, que 

regulamentou e organizou o ensino secundário, além do ensino profissional e 

comercial (Decreto no 18.890/31) que estabeleceu a modernização do ensino 

secundário nacional. Apesar de modernizadora, essa reforma não rompeu com a 

tradição de uma educação voltada para as elites e setores emergentes da classe 
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média, pois foi concebida para conduzir seus estudantes para o ingresso nos cursos 

superiores. Em 1942, por iniciativa do Ministro Gustavo Capanema, foi instituído 

o conjunto das Leis Orgânicas da Educação Nacional, que configuraram a 

denominada Reforma Capanema: a) Lei orgânica do ensino secundário, de 1942; b) 

Lei orgânica do ensino comercial, de 1943; c) Leis orgânicas do ensino primário, 

de 1946. Nas leis orgânicas firmou-se o objetivo do ensino secundário de formar as 

elites condutoras do país, a par do ensino profissional, este mais voltado para as 

necessidades emergentes da economia industrial e da sociedade urbana. Nessa 

reforma, o ensino secundário mantinha dois ciclos: o primeiro correspondia ao 

curso ginasial, com duração de 4 anos, de 11 a 14 anos de idade destinado a 

fundamentos; o segundo correspondia aos cursos clássico e científico, com duração 

de 3 anos de 15 a 17 anos de idade, com o objetivo de consolidar a educação 

ministrada no ginasial. O ensino secundário, de um lado, e o ensino profissional, de 

outro, não se comunicavam nem propiciavam circulação de estudos, o que veio a 

ocorrer na década seguinte. 

 

Na origem da regulamentação do Ensino Médio, nota-se que a preocupação era voltada, 

para as classes mais abastadas da sociedade, pois, o interesse em ofertar formação aos adolescentes 

e jovens da faixa etária de 15 a 17 anos, era consequência da exigência para o ingresso nos cursos 

superiores. Esse processo levou quase vinte anos e ocorreu há setenta anos, o que denota como é 

recente a organização do Ensino Médio no Brasil, prosseguindo a citação temos: 

Em 1950, a equivalência entre os estudos acadêmicos e os profissionais foi 

uma mudança decisiva, comunicando os dois tipos de ensino. A Lei Federal nº 

1.076/50 permitiu que concluintes de cursos profissionais ingressassem em cursos 

superiores, desde que comprovassem nível de conhecimento indispensável à 

realização dos aludidos estudos. Na década seguinte, sobreveio a plena equivalência 

entre os cursos, com a equiparação, para todos os efeitos, do ensino profissional ao 

ensino propedêutico, efetivada pela primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 4.024/61). 

 

Nesse primeiro momento decisivo da legislação brasileira sobre o Ensino Médio, fica 

evidente como o mesmo nasce excludente e elitista, com a educação sendo organizada para atender 

de forma separada dois públicos distintos, sendo o ensino profissional para os jovens de maneira 

geral e, o ensino propedêutico para os jovens das classes sociais emergentes e das elites. Essa 

distinção entre ensino profissional e ensino propedêutico, em muitos casos, está presente 

atualmente em várias ideologias, pois, há um senso comum que educandos carentes socialmente, 
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necessitam exclusivamente de formação profissional para ascender socialmente, seguindo adiante, 

a citação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (MEC., 2013, p.153 - 155) nos 

apresenta outra situação: 

 

Novo momento decisivo ocorreu dez anos depois, com a promulgação da 

Lei no 5.692/71, que reformou a Lei nº 4.024/61, no que se refere ao, então, ensino 

de 1º e de 2º graus. Note-se que ocorreu aqui uma transposição do antigo ginasial, 

até então considerado como fase inicial do ensino secundário, para constituir-se na 

fase final do 1º grau de oito anos. Para o 2º grau (correspondente ao atual Ensino 

Médio), a profissionalização torna-se obrigatória, supostamente para eliminar o 

dualismo entre uma formação clássica e científica, preparadora para os estudos 

superiores e, outra, profissional (industrial, comercial e agrícola), além do Curso 

Normal, destinado à formação de professores para a primeira fase do 1º grau. A 

implantação generalizada da habilitação profissional trouxe, entre seus efeitos, 

sobretudo para o ensino público, a perda de identidade que o 2º grau passara a ter, 

seja a propedêutica para o ensino superior, seja a de terminalidade profissional, o 

que resultou na dualidade entre orientação educacional profissional e orientação 

educacional conteudista e propedêutica. Passada uma década, foi editada a Lei nº 

7.044/82, tornando facultativa essa profissionalização no 2º grau. 

 

Na década de 70, o cenário educacional se destaca com a disputa de poder entre a orientação 

educacional profissional e orientação educacional conteudista e propedêutica, nesse período ocorre 

o declínio da ditadura militar, o que corrobora para fomentar os debates e reflexões sobre as 

ideologias a respeito dessa dualidade, pois, havia, e ainda há, ideologias que priorizam a formação 

profissional em detrimento da formação clássica e científica e vice-versa, continuando a citação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (MEC., 2013, p.153 - 155): 

 

O mais novo momento decisivo veio com a atual Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), a Lei Federal nº 9.394/96, que ainda vem recebendo 

sucessivas alterações e acréscimos. A LDB define o Ensino Médio como uma etapa 

do nível denominado Educação Básica, constituído pela Educação Infantil, pelo 

Ensino Fundamental e pelo Ensino Médio, sendo esta sua etapa final. Das alterações 

ocorridas na LDB, destacam-se, aqui, as trazidas pela Lei nº 11.741/2008, a qual 

redimensionou, institucionalizou e integrou as ações da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação 

Profissional e Tecnológica. Foram alterados os artigos 37, 39, 41 e 42, e acrescido 

o Capítulo II do Título V com a Seção IV-A, denominada “Da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio”, e com os artigos 36-A, 36-B, 36-C e 36-D. 
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Esta lei incorporou o essencial do Decreto nº 5.154/2004, sobretudo, revalorizando 

a possibilidade do Ensino Médio integrado com a Educação Profissional Técnica, 

contrariamente ao que o Decreto nº 2.208/97 anteriormente havia disposto. A LDB 

define como finalidades do Ensino Médio a preparação para a continuidade dos 

estudos, a preparação básica para o trabalho e o exercício da cidadania. Determina, 

ainda, uma base nacional comum e uma parte diversificada para a organização do 

currículo escolar. 

 

É inegável que a LDB 9394/96 traz importantíssimos avanços para a legislação educacional 

brasileira, sobretudo, o rompimento da dicotomia entre educação profissional e educação 

propedêutica, contudo, é um processo que ocorre apenas há vinte anos, ou seja, devido sua 

complexidade ainda está se implantando, aprimorando e adaptando à sociedade, pois, um país como 

o Brasil, apresenta intensas características regionalizadas e diversificadas, o que demanda à 

construção de diversos currículos para atender os princípios, objetivos e finalidades do Ensino 

Médio, na citação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (MEC., 2013, p.153 

- 155) temos: 

 

Na sequência, foram formuladas as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio, em 1998, que destacam que as ações administrativas e pedagógicas 

dos sistemas de ensino e das escolas devem ser coerentes com princípios estéticos, 

políticos e éticos, abrangendo a estética da sensibilidade, a política da igualdade e 

a ética da identidade. Afirmam que as propostas pedagógicas devem ser orientadas 

por competências básicas, conteúdos e formas de tratamento dos conteúdos 

previstos pelas finalidades do Ensino Médio. Os princípios pedagógicos da 

identidade, diversidade e autonomia, da interdisciplinaridade e da contextualização 

são adotados como estruturadores dos currículos. A base nacional comum organiza-

se, a partir de então, em três áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Ciências 

Humanas e suas Tecnologias. Mesmo considerando o tratamento dado ao trabalho 

didático-pedagógico, com as possibilidades de organização do Ensino Médio, tem-

se a percepção que tal discussão não chegou às escolas, mantendo-se atenção 

extrema no tratamento de conteúdos sem a articulação com o contexto do estudante 

e com os demais componentes das áreas de conhecimento e sem aproximar-se das 

finalidades propostas para a etapa de ensino, constantes na LDB. Foi observado em 

estudo promovido pela UNESCO, que incluiu estudos de caso em dois Estados, que 

os ditames legais e normativos e as concepções teóricas, mesmo quando assumidas 

pelos órgãos centrais de uma Secretaria Estadual de Educação, têm fraca 

ressonância nas escolas e, até, pouca ou nenhuma, na atuação dos professores 

(UNESCO, 2009). O Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e a Resolução CNE/CEB nº 
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4/2010, que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação 

Básica, especificamente quanto ao Ensino Médio, reiteram que é etapa final do 

processo formativo da Educação Básica e indicam que deve ter uma base unitária 

sobre a qual podem se assentar possibilidades diversas, base esta que atualmente 

recebe fervorosa discussões e debates acerca de seus conteúdos e limites, bem como 

qual a proporção ideal entre base comum e parte diversificada. 

 

À luz das legislações, o projeto político pedagógico deve focar suas atenções na construção 

de um currículo contextualizado com a realidade da comunidade local e do corpo discente, com a 

finalidade de proporcionar aos educandos o máximo de desenvolvimento das suas potencialidades 

e a superação das dificuldades, desse modo, é imprescindível que os gestores escolares e os 

professores conheçam a legislação e promovam reflexões e debates nos espaços da comunidade 

escolar, com o intuito de motivar a participação de todos os seguimentos da comunidade escolar, 

por fim, a citação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (MEC., 2013, p.153 - 

155) concluí:  

A definição e a gestão do currículo inscrevem-se em uma lógica que se 

dirige, predominantemente, aos jovens, considerando suas singularidades, que se 

situam em um tempo determinado. Os sistemas educativos devem prever currículos 

flexíveis, com diferentes alternativas, para que os jovens tenham a oportunidade de 

escolher o percurso formativo que atenda seus interesses, necessidades e aspirações, 

para que se assegure a permanência dos jovens na escola, com proveito, até a 

conclusão da Educação Básica5. Pesquisas realizadas com estudantes mostram a 

necessidade de essa etapa educacional adotar procedimentos que guardem maior 

relação com o projeto de vida dos estudantes como forma de ampliação da 

permanência e do sucesso dos mesmos na escola. Estas Diretrizes orientam-se no 

sentido do oferecimento de uma formação humana integral, evitando a orientação 

limitada da preparação para o vestibular e patrocinando um sonho de futuro para 

todos os estudantes do Ensino Médio. Esta orientação visa à construção de um 

Ensino Médio que apresente uma unidade e que possa atender a diversidade 

mediante o oferecimento de diferentes formas de organização curricular, o 

fortalecimento do projeto político pedagógico e a criação das condições para a 

necessária discussão sobre a organização do trabalho pedagógico. 

 

                                                             
5 A liberdade de diversificação e flexibilidade de currículos encontra respaldo nos princípios constitucionais, 

reafirmados na LDB, da “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber” e do 

“pluralismo de ideias e concepções pedagógicas” (Constituição Federal 1988, art. 206, Incisos II e III; e art. 3º, Incisos 

II e III da LDB), além do previsto na organização da educação nacional, na obrigatoriedade dos sistemas de ensino de 

assegurar “progressivos graus de autonomia pedagógica” a suas unidades escolares (LDB. art. 15). 
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O histórico do Ensino Médio brasileiro mostra como é recente a organização dessa etapa 

de ensino da educação básica, atualmente, devido as características dos adolescentes e jovens do 

século XXI, um currículo eficiente, que atenda os princípios, objetivos e finalidades do Ensino 

Médio, deve atentar-se sobre o projeto de vida dos educandos, pois, como a participação do corpo 

discente na elaboração do PPP é fator imprescindível para construir um currículo que atenda aos 

anseios dos educandos e, simultaneamente, da legislação, é preciso cativar os adolescentes e jovens 

por meio daquilo que lhes interessa.   

 

2.2 A importância do projeto político pedagógico na organização do 

currículo escolar 

Com este breve histórico sobre do Ensino Médio no Brasil pode se notar que esta etapa da 

Educação Básica é muito complexa, levando em consideração as dimensões políticas, éticas, 

estéticas e físicas, esta complexidade se multiplica exponencialmente. Portanto, é importante 

compreender que qualquer tipo de planejamento que se caracterize pela padronização de ideias, 

pelo desprezo ao contexto local e realidade do corpo discente ou pela produção individualizada, ou 

seja, sem a participação de todos os membros da comunidade escolar, tendem a fracassar quanto 

aos objetivos e finalidades do Ensino Médio.    

Para que este planejamento seja exequível e eficiente, o principal instrumento que norteia 

as ações dos profissionais da educação e os demais protagonistas da comunidade escolar é o PPP, 

sobre este instrumento temos (MEC, 2013, p.176 - 179): 

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

(Parecer CNE/CEB no 7/2010 e Resolução CNE/CEB no 4/2010) tratam 

pertinentemente do projeto político pedagógico, já referido várias vezes neste 

Parecer, como elemento constitutivo para a operacionalização da Educação Básica 

e, portanto, do Ensino Médio. Segundo o Parecer CNE/CEB no 7/2010, o projeto 

político pedagógico, interdependentemente da autonomia pedagógica, 

administrativa e de gestão financeira da instituição educacional, representa mais do 
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que um documento, sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática para 

todos e de qualidade social. Continua o citado Parecer, indicando que a autonomia 

da instituição educacional se baseia na busca de sua identidade, que se expressa na 

construção de seu projeto político-pedagógico e do seu regimento escolar, enquanto 

manifestação de seu ideal de educação e que permite uma nova e democrática 

ordenação pedagógica das relações escolares. Cabe à escola, considerada a sua 

identidade e a de seus sujeitos, articular a formulação do projeto político 

pedagógico com os Planos de Educação nacional, estadual e/ou municipal, o 

contexto em que a escola se situa e as necessidades locais e de seus estudantes. A 

proposta educativa da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, 

ambiental, as questões de gênero, etnia e diversidade cultural que compõem as 

ações educativas, a organização e a gestão curricular são componentes integrantes 

do projeto político pedagógico, devendo ser previstas as prioridades institucionais 

que a identificam, definindo o conjunto das ações educativas próprias das etapas da 

Educação Básica assumidas, de acordo com as especificidades que lhes 

correspondam, preservando a sua articulação sistêmica. 

 

Realmente, o PPP não pode ser visto como um mero documento burocrático, inerente à 

rotina da escola, pois, trata-se de um potente instrumento para o desenvolvimento de uma educação 

emancipadora das condições sociais impostas aos educandos, logo, o currículo depende do PPP 

para atender aos princípios inerentes na legislação, tais princípios se apresentam no documento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica  (MEC, 2013, p.176 - 179):  

Segundo o art. 44 da Resolução CNE/CEB nº 4/2010, o projeto político 

pedagógico, instância de construção coletiva que respeita os sujeitos das 

aprendizagens, entendidos como cidadãos com direitos à proteção e à participação 

social, deve contemplar: 

I – o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo 

educativo, contextualizados no espaço e no tempo; 

II – a concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da 

aprendizagem e mobilidade escolar; 

III – o perfil real dos sujeitos – crianças, jovens e adultos – que 

justificam e instituem a vida da e na escola, do ponto de vista intelectual, cultural, 

emocional, afetivo, socioeconômico, como base da reflexão sobre as relações vida-

conhecimento-cultura, professor-estudante e instituição escolar; 

IV – as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico; 

V – a definição de qualidade das aprendizagens e, por consequência, 

da escola, no contexto das desigualdades que se refletem na escola; 

VI – os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e 

participativa (órgãos colegiados e de representação estudantil); 

VII – o programa de acompanhamento de acesso, de permanência dos 

estudantes e de superação da retenção escolar; 

VIII – o programa de formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação, regentes e não regentes; 
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IX – as ações de acompanhamento sistemático dos resultados do 

processo de avaliação interna e externa (SAEB, Prova Brasil, dados estatísticos, 

pesquisas sobre os sujeitos da Educação Básica), incluindo dados referentes ao 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e/ou que complementem 

ou substituam os desenvolvidos pelas unidades da federação e outros; 

X – a concepção da organização do espaço físico da instituição 

escolar de tal modo que este seja compatível com as características de seus sujeitos, 

que atenda as normas de acessibilidade, além da natureza e das finalidades da 

educação, deliberadas e assumidas pela comunidade educacional. 

 

Esta Resolução data de 2010, e denota que esses princípios ainda são desconhecidos, ou 

ignorados, por vários sujeitos que atuam nas escolas, pois, mesmo após quase uma década e meia, 

da promulgação da LDB 9394/96, foi necessário emitir um documento que orienta e instrui as 

escolas e seus sujeitos sobre estes princípios. A complexidade desses princípios talvez dificulte as 

reflexões e debates sobre os mesmos entre os membros da comunidade escolar, todavia, cabe aos 

gestores e professores, e é de suas responsabilidades, divulgar, refletir e debater, com os todos os 

seguimentos da comunidade escolar, esses princípios nos diversos momentos e espaços da escola. 

Para tanto, se faz necessária, a compreensão dos fundamentos para a formulação do PPP, à respeito 

disso, conforme o documento das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica  (MEC, 

2013, p.176 - 179): 

 

O primeiro fundamento para a formulação do projeto político pedagógico 

de qualquer escola ou rede de ensino é a sua construção coletiva. O projeto político 

pedagógico só existe de fato – não como um texto formal, mas como expressão viva 

de concepções, princípios, finalidades, objetivos e normas que orientam a 

comunidade escolar – se ele resultar do debate e reflexão do grupo que compõe a 

formação destes espaços (escola ou rede de ensino). Nesse contexto, identifica-se a 

necessidade de o grupo comprometer-se com esse projeto e sentindo-se autores e 

sujeitos de seu desenvolvimento. Sua construção e efetivação na escola ocorrem em 

um contexto concreto desta instituição, de sua organização escolar, relação com a 

comunidade, condições econômicas e realidade cultural, entre outros aspectos. Por 

isso, trata-se de um processo político, tanto quanto pedagógico, pois ocorre em meio 

a conflitos, tensões e negociações que desafiam o exercício da democracia na 

escola. Em decorrência, a construção desse projeto é essencial e necessariamente 

coletiva. O projeto político pedagógico aponta um rumo, uma direção, mas, 

principalmente, um sentido específico para um compromisso estabelecido 

coletivamente. O projeto, ao se constituir em processo participativo de decisões, 



34 
 

 

preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que 

desvele os conflitos, as contradições, buscando eliminar as relações competitivas, 

corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando pessoal e 

racionalizado da burocracia e permitindo as relações horizontais no interior da 

escola. O projeto político pedagógico exige um compromisso ético-político de 

adequação intencional entre o real e o ideal, assim como um equilíbrio entre os 

interesses individuais e coletivos. A abordagem do projeto político pedagógico, 

como organização do trabalho de toda a escola, está fundamentada em princípios 

que devem nortear a escola democrática, entre os quais, liberdade, solidariedade, 

pluralismo, igualdade, qualidade da oferta, transparência, participação. Com 

fundamento no princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e no 

exercício de sua autonomia, o projeto político pedagógico deve traduzir a proposta 

educativa construída coletivamente, garantida a participação efetiva da comunidade 

escolar e local, bem como a permanente construção da identidade entre a escola e o 

território no qual está inserida. 

 

Os fundamentos para a formulação do PPP, são ferramentas para o desenvolvimento de 

uma escola que almeja ser democrática, e também, são guias e nortes para os sujeitos da 

comunidade escolar, constituindo uma fidelização aos princípios que levam à implantação de uma 

“educação integral” que será explicitada no capítulo 5. Para atuar nesses princípios, com base 

nesses fundamentos, os sujeitos da comunidade escolar devem atentar-se para uma ideologia de 

várias finalidades, que dependem de um profundo conhecimento da realidade dos educandos e, que 

devem ser constantemente refletidas e debatidas, para a propositura de ações. É preciso criar uma 

cultura de valorização dessas finalidades, onde a postura positiva de um sujeito da comunidade 

escolar, de acordo com uma escola democrática, é exemplo e estímulo para os demais sujeitos, 

essas finalidades estão descritas na continuidade da citação: 

 

Concretamente, o projeto político pedagógico das unidades escolares que 

ofertam o Ensino Médio deve considerar: 

I – atividades integradoras artístico-culturais, tecnológicas, e de 

iniciação científica, vinculadas ao trabalho, ao meio ambiente e à prática social; 

II – problematização como instrumento de incentivo à pesquisa, à 

curiosidade pelo inusitado e ao desenvolvimento do espírito inventivo; 

III – a aprendizagem como processo de apropriação significativa dos 

conhecimentos, superando a aprendizagem limitada à memorização; 

IV – valorização da leitura e da produção escrita em todos os campos 

do saber; 
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V – comportamento ético, como ponto de partida para o 

reconhecimento dos Direitos humanos, da cidadania, da responsabilidade 

socioambiental e para a prática de um humanismo contemporâneo expresso pelo 

reconhecimento, respeito e acolhimento da identidade do outro e pela incorporação 

da solidariedade; 

VI – articulação teoria e prática, vinculando o trabalho intelectual às 

atividades práticas ou experimentais; 

VII – integração com o mundo do trabalho por meio de estágios de 

estudantes do Ensino Médio conforme legislação específica6; 

VIII – utilização de diferentes mídias como processo de dinamização 

dos ambientes de aprendizagem e construção de novos saberes; 

IX – capacidade de aprender permanente, desenvolvendo a autonomia 

dos estudantes; 

X – atividades sociais que estimulem o convívio humano; 

XI – avaliação da aprendizagem, com diagnóstico preliminar, e 

entendida como processo de caráter formativo, permanente e cumulativo; 

XII – acompanhamento da vida escolar dos estudantes, promovendo o 

seguimento    do desempenho, análise de resultados e comunicação com a família; 

XIII – atividades complementares e de superação das dificuldades de 

aprendizagem para que o estudante tenha sucesso em seus estudos; 

XIV – reconhecimento e atendimento da diversidade e diferentes 

nuances da desigualdade, da diversidade e da exclusão na sociedade brasileira; 

XV – valorização e promoção dos Direitos humanos mediante temas 

relativos a gênero, identidade de gênero, raça e etnia, religião, orientação sexual, 

pessoas com deficiência, entre outros, bem como práticas que contribuam para a 

igualdade e para o enfrentamento de todas as formas de preconceito, discriminação 

e violência sob todas as formas; 

XVI – análise e reflexão crítica da realidade brasileira, de sua 

organização social e produtiva na relação de complementaridade entre espaços 

urbanos e do campo; 

XVII – estudo e desenvolvimento de atividades socioambientais, 

conduzindo a educação ambiental como uma prática educativa integrada, contínua 

e permanente; 

XVIII – práticas desportivas e de expressão corporal, que contribuam para 

a saúde, a sociabilidade e a cooperação; 

XIX – atividades intersetoriais, entre outras, de promoção da saúde 

física e mental, saúde sexual e saúde reprodutiva, e prevenção do uso de drogas; 

XX – produção de mídias nas escolas a partir da promoção de 

atividades que favoreçam as habilidades de leitura e análise do papel cultural, 

político e econômico dos meios de comunicação na sociedade; 

XXI – participação social e protagonismo dos estudantes, como agentes 

de transformação de suas unidades escolares e de suas comunidades; 

XXII – condições materiais, funcionais e didático-pedagógicas, para que 

os profissionais da escola efetivem as proposições do projeto. 

                                                             
6 A Lei nº 11.788/2008 define as normas para a oferta de estágio aos estudantes, caracterizado como “ato 

educativo escolar, supervisionado e desenvolvido no ambiente de trabalho”. O estágio, obrigatório ou não, “faz parte 

do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando”. O CNE estabeleceu Diretrizes 

Nacionais para a organização e a realização de estágio de alunos da Educação Profissional e do Ensino Médio, inclusive 

nas modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos, pela Resolução CNE/CEB nº 1/2004, 

fundamentada no Parecer CNE/CEB nº 35/2003. Embora anterior à citada lei, é aplicável no que não a contrariar.  
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O projeto político pedagógico das unidades escolares deve, ainda, orientar: 

I – dispositivos, medidas e atos de organização do trabalho escolar; 

II – mecanismos de promoção e fortalecimento da autonomia escolar, 

mediante a alocação de recursos financeiros, administrativos e de suporte técnico 

necessários à sua realização; 

III – adequação dos recursos físicos, inclusive organização dos 

espaços, equipamentos, biblioteca, laboratórios e outros ambientes educacionais. 

 

 

Essas finalidades são coerentes com a proposta de educação integral e, consequentemente, 

o PPP que contempla as mesmas. Sendo assim, a elaboração de um o PPP requer a observância de 

10 princípios bem como, levar em consideração 22 finalidades necessárias para a realização de um 

projeto eficiente e exitoso, portanto, o PPP deve se constituir por meio do debate e da reflexão 

permanentes, proporcionados pelos membros da comunidade escolar e local e, para tanto, o 

protagonismo destes membros é de fundamental importância. 

 

2.3 A “Escola de Jovens”  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi analisado, o PPP de uma escola da rede pública 

Estadual de São Paulo, localizada na periferia da cidade de São Paulo no extremo da Zona Leste 

com oferta de Ensino Médio diurno, a qual trataremos pelo pseudônimo: Escola de Jovens. O 

período pesquisado compreende o quadriênio 2011-2014, a escola está inserida em uma região 

marcada por violências de todos os tipos em abundância, o corpo discente se caracteriza pela 

carência de condições e recursos sociais. 

Em 2011, no início do ano letivo, o PPP foi abordado apenas por especialistas da educação, 

ou seja, professores e gestores que debateram e refletiram sobre metas para o quatriênio de 2011 a 

2014 e estipularam como metas:  

1. Atingir metas estabelecidas por índices de avaliações externas; 

2. Aumentar o número de aprovações e zerar a taxa de evasão escolar; 
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3. Oferta de recuperação da aprendizagem, de forma paralela, ou seja, no contraturno ao 

estudado pelos alunos; 

4.  Melhoria do espaço físico; 

5. Monitorar o uso de materiais para que não haja desperdícios; 

6. Aumentar o número de leitores; 

7. Tornar o refeitório um espaço educativo e de promoção da cidadania; 

8. Aumentar o percentual de aproveitamento dos alunos de modo geral e por turma; 

9. Formação para todos os professores; 

10. Transformar em dados e índices de aprendizagem os resultados da escola; 

11. Analisar o trabalho de campo e planejar ações em prol das aprendizagens dos alunos; 

12. Planejamento; 

13. Acompanhamento dos trabalhos dos professores. 

Também entrou em debate a importância de seguir permanentemente as legislações 

federais, estaduais, municipais e da rede de ensino ao qual a escola pertence, onde concluiu-se que 

todas as ações respeitariam tais legislações. 

Houve ainda reflexões sobre planos anuais de ensino dos componentes curriculares/séries 

e determinou-se que o objetivo do plano de ensino deve ter como expectativas o desenvolvimento 

das competências cognitivas dos alunos assim como as habilidades apontadas no currículo – da 

rede de ensino à qual a escola pertence – para cada disciplina, estabelecendo correspondências 

entre a situação de ensino aprendizagem  e as habilidades a serem desenvolvidas em cada etapa da 

escolaridade, de maneira que os alunos tenham acesso à construção dos conhecimentos que tenham 

direito e ainda o fortalecimento de sua formação como cidadão e os valores a serem respeitados, e 

o fortalecimento do vínculo familiar. 
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Um outro debate que ocorreu foi a proposta de avaliação da aprendizagem dos alunos, 

inclusive os processos de recuperação da aprendizagem. Como a escola atendia apenas à 1ª e 2ª 

séries do Ensino Médio no ano de 2011 foi proposto para as duas séries: “localizar ideias-chave 

em um texto; concatenar ideias-chave na elaboração de uma síntese; elaborar e produzir textos 

informativos (a partir de análise de notícias jornalísticas); valorizar a riqueza expressiva e o 

patrimônio social da Língua Portuguesa; relacionar textos de gêneros diferentes, aproximados pelo 

mesmo tema; localizar ideias-chave em textos em verso e prosa; distinguir poema de poesia; 

relacionar textos visuais com textos literários; analisar textos literários; relacionar o uso da norma-

padrão às diferentes esferas de atividade social; dominar estratégias da narrativa literária; expressar 

opiniões pessoais”. Já para a avaliação da recuperação da aprendizagem foi proposto: “identificar 

o código da leitura, decodificar fonemas representados nas letras; reconhecer as palavras, atribuir-

lhes significados ou sentidos; aprender como a língua se organiza no âmbito da fala com o da 

escrita; desenvolvimento das habilidades na escrita perceptíveis; estruturação, pontuação de frases; 

organização dos parágrafos, estrutura do gênero textual; coesão e coerência. 

Sobre a meta 2 e procedimentos para o controle de frequência, propôs-se que o controle de 

frequência deveria ser feito diariamente pelo professor. Quando diagnosticado o excesso de faltas, 

os responsáveis seriam convocados para orientação sobre a importância e a necessidade da 

frequência do aluno no ambiente escolar, a fim de motivar e ampliar seus conhecimentos, 

ressaltando especial atenção ao desenvolvimento de habilidades e competências. 

Para atender às metas, foram desenvolvidos, ao longo de 2011, seis macroprojetos 

transdisciplinares e interdisciplinares: o primeiro projeto Olimpíadas de Matemática, que consiste 

na participação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, cujo objetivo foi 

incentivar os alunos a participarem de atividades extraescolares para motivar os mesmos no 

desenvolvimento de um espírito participativo/concorrente para os desafios e competições que lhes 
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serão ofertados ao longo da vida, tem registros exitosos quanto à participação, entretanto, os 

resultados dos educandos demonstram deficiência na aprendizagem dos mesmos; o segundo 

projeto foi cantar semanalmente o Hino Nacional, cujo objetivo foi desenvolver nos alunos o senso 

de patriotismo, respeito pelo seu país e a cultura de saber se portar diante de solenidades; para o 

terceiro projeto Simulado do SARESP, foi realizado por todos os educandos, avaliações com 

características do SARESP, cujo objetivo foi preparar os alunos para a realização de avaliações 

externas; o quarto projeto Olimpíada de Astronomia, que preparava o educando para participar da 

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica,  cujo objetivo foi despertar o interesse dos 

alunos para pesquisa científica com ênfase nos fenômenos naturais que acontecem no universo, de 

forma que possam entender ou perceber a influência, ou não, desses acontecimentos em nosso 

planeta e no ambiente que cerca cada um, apresentou resultado exitoso, pois, vários educandos 

conquistaram diplomas do evento; o quinto projeto Mostra Cultural, com o tema “As Evoluções da 

Comunicação, Reciclagem, Floresta e Tecnologia”, que foi desenvolvido de fevereiro a agosto de 

2011, culminando em diversas apresentações de trabalhos realizados pelos educando, cujo objetivo 

foi expor vários trabalhos e atividades produzidas ao longo do ano letivo, realização de 

apresentações: teatrais, circenses, musicais e danças caracterizadas, durante visitação pública 

demonstrou um envolvimento de toda a comunidade escolar; e por fim, o sexto projeto Construindo 

Cidadãos, que tinha como proposta a arrecadação de brinquedos para doar às crianças carentes, 

cujo objetivo foi o desenvolvimento de ações que levarão o educando ao enriquecimento cultural, 

desenvolverão no mesmo o espírito de cooperação e colaboração com o outro, promover a reflexão 

sobre o papel de cada educando na sociedade, e na comunidade escolar, aproximar os educandos 

de seus educadores e vice-versa, e consequentemente tornar os educandos mais comprometidos 

com a proposta pedagógica da unidade escolar e com o aprofundamento dos conteúdos escolares.  
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Como consequência, estes seis projetos envolveram a participação dos corpos discente e 

docente, onde educandos e professores atuaram como protagonistas, e praticaram o 

desenvolvimento de uma cultura de trabalho transdisciplinar, interdisciplinar e de atuação coletiva 

de forma colaborativa.  

Para planejamento e replanejamento de todas as ações e, consequentemente, para o 

desenvolvimento deste projeto político pedagógico, foram realizadas ao longo de 2011 reuniões 

semanais entre os docentes e a coordenação pedagógica da Escola de Jovens, também houve 

reuniões bimestrais entre a equipe gestora e o corpo docente. 

Nesse primeiro ano do período que está sendo pesquisado, pode se notar um grave erro na 

elaboração do PPP da Escola de Jovens, pois, o desenvolvimento do projeto despreza e ignora a 

participação do corpo discente, dos profissionais de apoio à educação, e também da comunidade 

local na participação dos debates e reflexões para propositura de ações. 

Caberá ao diretor escolar e ao coordenador pedagógico coordenarem os 

trabalhos, selecionando textos pertinentes para dar início às necessárias discussões 

de docentes e funcionários e, posteriormente, agregar alunos e pais. Ainda que 

alunos e pais não tenham um peso decisivo no que diz respeito ao planejamento de 

conteúdos que a escola adotará para alcançar o ensino de qualidade desejado pela 

comunidade escolar, eles têm muito a sugerir uma vez que o projeto político 

pedagógico transcende os conteúdos a serem ministrados pelos professores. A 

participação de alunos e pais é importante na medida em que eles trarão ao projeto 

político pedagógico subsídios que refletem suas preocupações e aspirações sobre a 

escola que desejam muitas vezes não pensadas pelo coletivo escolar. (PINTO, 2011, 

p.17 - 18)  

 

           A escola precisa desenvolver ações que estimulem a participação de todos os 

segmentos da comunidade escolar, com a finalidade de promover debates e reflexões permeadas 

pelos olhares e opiniões de diferentes membros da comunidade escolar com diversos pontos de 
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vista. Esta organização deve ser pautada na gestão democrática7 como um dos princípios para a 

laboração do projeto político pedagógico. Em uma escola democrática o papel dos educadores é 

proporcionar análises críticas-reflexivas das condições sociais dos indivíduos, é preciso que os 

educadores contextualize os conteúdos partindo de realidades locais, da comunidade escolar, para 

a global, em síntese os educadores democráticos vivem com a tensão constante de proporcionar 

um ensino significativo para os jovens, ao mesmo tempo em que transmitem os conhecimentos e 

habilidades esperados por forças educacionais cujos os interesses são dispersos, e pouco 

democráticos, pois não podemos ignorar o conhecimento dominante já que a escola e os estudantes 

estão inseridos neste contexto. 

A participação nas disciplinas da pós-graduação do Programa Educação: currículo da 

PUC/SP, a partir dos diálogos e debates produzidos nas aulas, nos induziram à elaboração de 

princípios que são relevantes para proporcionar ensino significativo e democrático, princípios que 

arrolam abaixo:  

 “Menos é mais”, é mais importante saber bem poucas coisas do que conhecer muitas 

superficialmente.  

 “Personalização”, embora cursos sejam unificados e universais, o ensino e o aprendizado 

devem ser personalizados, ou seja, professores não devem se sobrecarregar com a 

responsabilidade de atender um número excessivo de educandos.  

 “Estabelecimento de metas”, deve-se exigir altos padrões a todos os educandos e estes 

devem mostrar claro domínio em seu trabalho escolar.  

                                                             
7 A gestão democrática é entendida como princípio que orienta os processos e procedimentos administrativos 

e pedagógicos, no âmbito da escola e nas suas relações com os demais órgãos do sistema educativo de que faz parte. 

Assim referenciada, a gestão democrática constitui-se em instrumento de luta em defesa da horizontalização das 

relações, de vivência e convivência colegiada, superando o autoritarismo no planejamento e na organização curricular. 

(MEC., Diretrizes Curriculares Nacionais da Educanção Básica, 2013, p.56)  
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 “O estudante como participante crítico ativo”, os professores devem “instruírem” os 

educandos, estimulando-os a descobrir respostas e, na verdade, a aprender sozinhos. Desse 

modo, os estudantes encontram respostas e soluções e aprendem fazendo e não 

simplesmente repetindo o que dizem os livros didáticos, os professores ou o currículo 

prescrito. 

Em vez de ser listas de conceitos, fatos e habilidades que os alunos 

dominam para passar em testes padronizados de aproveitamento escolar (que 

depois serão, de modo geral, esquecidos), o conhecimento é aquilo que está 

intimamente ligado com a comunidade e com a biografia de gente de 

verdade. Os alunos aprendem que o conhecimento faz diferença na vida das 

pessoas, inclusive na sua própria. (APPLE M. W., 1997, p.27) 

 

A educação democrática pode recorrer a vários outros princípios, o importante é ter como 

meta a construção de cidadãos que pensam criticamente, sendo alguém que demonstre, das mais 

variadas formas e em numerosas disciplinas, o hábito de procurar responder à cinco importantes 

questões: 

 Como você sabe o que sabe? (Evidencia). 

 De que ponto de vista isto está sendo apresentado? (Perspectiva). 

 De que maneira esse evento ou trabalho se liga com os outros? (Conexões). 

 E se as coisas fossem diferentes? (Suposição). 

 Por que isso é importante? (Relevância) (APPLE M. W., 1997, p.27) 

 

É evidente que esses princípios e esta definição de pessoa pensante, primam por uma ótima 

qualidade de educação ofertada aos educandos, logo, cabe ressaltar que a educação integral, (que 

é diferente da escola de tempo integral), sendo práxis do professor, deve combater a obstrução do 

desenvolvimento das diferentes dimensões do conhecimento, intelectual, cognitivo, físico, 

emocional, ético e social dos alunos.  
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Na perspectiva de analisar o contexto social promovido e sustentado pela educação no 

sistema social como um todo, adentramos em “Pedagogia do oprimido” (FREIRE, 2002) que 

aborda a contradição opressores-oprimidos onde oprimidos se sentem gratos pelas migalhas doadas 

por seus opressores. E opressores, falsamente generosos, tem necessidade, para que sua 

“generosidade” continue tendo oportunidade de realizar-se, da permanência da injustiça. 

A situação concreta de opressão para os opressores é que, para estes, pessoas humanas são 

apenas eles. Os outros, estes são “coisas”. Para eles, há um só direito, o seu direito de viverem em 

paz, ante o direito de sobreviverem, que talvez sequer reconheçam, mas somente admitam aos 

oprimidos. E isto ainda, porque afinal, é preciso que os oprimidos existam, para que eles existam 

e sejam “generosos”. 

A situação concreta de opressão e os oprimidos é que, para estes, a liberdade assusta, pois 

temem as consequências de lutar por ela, sofrem uma dualidade que se instala na “interioridade” 

do seu ser. Descobrem que, não sendo livres, não chegam a ser autênticos. Querem ser, mas temem 

ser. São eles e ao mesmo tempo são o outro introjetado neles, como consciência opressora. Na sua 

alienação querem, a todo custo, parecer com o opressor. Imitá-lo. Segui-lo. Isto se verifica, 

sobretudo, nos oprimidos de “classe média”, cujo anseio é serem iguais ao “homem ilustre” da 

chamada classe “superior”. 

Freire afirma: “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se 

libertam em comunhão” (FREIRE, 2002, p. 52), educador e educando (liderança e massa), co-

intencionados à realidade, se encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só de 

desvelá-la e, assim, criticamente conhecê-la, mas também no de recriar este conhecimento. Ao 

alcançarem, na reflexão e na ação em comum, este saber da realidade, se descobrem como seus 

refazedores permanentes. Deste modo, a presença dos oprimidos na busca de sua libertação, mais 

que pseudoparticipação, é o que deve ser: engajamento. 
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Na instrução dos cidadãos ocorre a concepção “bancária”8 da educação como instrumento 

da opressão. Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios 

aos que julgam nada saber. Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que nada sabem, 

cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos segundos. Saber que deixa de ser de 

“experiência feita” para ser de experiência narrada ou transmitida. 

A concepção problematizadora e libertadora da educação. É que, se os homens são seres da 

busca e se sua vocação ontológica é humanizar-se, podem, cedo ou tarde, perceber a contradição 

em que a “educação bancária” pretende mantê-los e engajar-se na luta por sua libertação. A 

concepção “bancária” e a contradição educador-educando como situação gnosiológica, em que o 

objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador 

de sujeitos cognoscentes, educador de um lado, educandos de outro, a educação problematizadora 

coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição educador-educando. Sem esta, não é 

possível a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em torno 

do mesmo objeto cognoscível. O antagonismo entre as duas concepções, uma, a “bancária”, que 

serve a dominação, outra, a problematizadora, que serve à libertação, toma corpo exatamente aí. 

Enquanto a primeira, necessariamente mantém a contradição educador-educando, a segunda realiza 

a superação. 

É através do diálogo que se opera a superação que resulta um termo novo: não mais 

educador do educando, não mais educando do educador, mas educador-educando com educando-

educador. Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

                                                             
8 Na visão ‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada 

saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da 

ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual está se encontra sempre no outro. 

A concepção do saber, da concepção “bancária” é, no fundo, o que Sartre (El Hombre y las Cosas) chamaria de 

concepção “digestiva” ou “alimentícia” do saber. Este é como se fosse o “alimento” que o educador vai introduzindo 

dos educandos, numa espécie de tratamento de engorda... (FREIRE, 2002, p. 58 e 63).  
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educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim se tornam 

sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não valem. 

Esta análise nos indica a importância do PPP como documento norteador dos princípios e 

ações a serem implantadas nas escolas. 

 

 

2.4 A função do diálogo na construção do projeto político pedagógico  

 

O homem encontra na educação problematizadora o caráter histórico e da historicidade dos 

homens como seres que estão sendo, como seres inacabados, em e com uma realidade que, sendo 

histórica também, é igualmente processual, portanto, inacabada. 

A dialogicidade, essência da educação como prática da liberdade, e a existência, porque 

educação humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, 

mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é 

pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado 

aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. 

A educação dialógica e diálogo, pressupõe que a fé nos homens é um dado a priori do 

diálogo, ou seja, é preciso conceber o outro com um ser inconcluso dotado de potencial para a 

aquisição de habilidades e competências, e ao mesmo tempo, crer na possibilidade de aprender 

junto e com o outro. Por isto, existe antes mesmo de que o diálogo se instale. O homem dialógico 

tem fé nos homens antes de encontrar-se frente a frente com eles. Esta, contudo, não é uma fé 

ingênua. Também não há um diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos um pensar verdadeiro, 

crítico. Pensar que, não aceitando a dicotomia mundo-homens, reconhece entre eles uma 
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inquebrantável solidariedade. O diálogo começa na compreensão do que significa o PPP, inclusive, 

na busca do conteúdo programático. Para o educador-educando dialógico, problematizador, o 

conteúdo programático da educação não é uma doação ou uma imposição. A educação autêntica, 

não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. As relações 

homens-mundo, os temas geradores e o conteúdo programático desta educação. É na realidade 

mediatizadora, na consciência que dela tenhamos, educadores e educando, que iremos buscar o 

conteúdo programático da educação. O mundo humano, que é histórico, se faz, para o ser: “fechado 

em si”, mero suporte. Seu contorno não lhe é problemático, mas estimulante. Através de sua 

permanente ação transformadora da realidade objetiva, os homens, simultaneamente, criam a 

história e se fazem seres históricos-sociais. Os temas geradores podem ser localizados em círculos 

concêntricos, que partem do mais geral ao mais particular. 

Na investigação de temas geradores e sua metodologia, em todas as etapas do PPP, estarão 

os homens exteriorizando sua visão do mundo, sua forma de pensá-lo, sua percepção fatalista das 

“situações-limites”, sua percepção estática ou dinâmica da realidade. E, nessa forma expressada de 

pensar o mundo fatalistamente, de pensá-lo dinâmica ou estaticamente, na maneira como realizam 

seu enfrentamento com o mundo, se encontram envolvidos seus “temas geradores”. É importante 

reenfatizar que o tema gerador não se encontra nos homens isolados da realidade, nem tampouco 

na realidade separada dos homens. Só pode ser compreendido nas relações homens-mundo. 

Investigar o tema gerador é investigar a práxis do homem. A metodologia que defendemos exige, 

que no fluxo da investigação, se façam ambos sujeitos da mesma, os investigadores e os homens 

do povo que, aparentemente, seriam seu objeto. 

A leitura de Paulo Freire corrobora com a ideia de que na significação conscientizadora da 

investigação dos temas geradores, os vários momentos da investigação, denotam que, o risco da 

investigação não está em que os supostos investigados se descubram investigadores, e, desta forma, 
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“corrompam” os resultados da análise. O risco está exatamente no contrário, em deslocar o centro 

da investigação, que é a temática significativa, a ser objeto da análise, para os homens mesmos, 

como se fossem coisas, fazendo-os assim objetos da investigação. Os homens “são” porque “estão” 

em situação, e serão tanto mais quanto não só pensem criticamente sobre sua forma de “estar”, mas 

criticamente atuem sobre a situação em que estão. Promovendo a percepção da percepção anterior 

e o conhecimento do conhecimento anterior, a decodificação, desta forma, promove o surgimento 

de nova percepção, e o conhecimento de novo conhecimento. O importante, do ponto de vista de 

uma educação libertadora, e não “bancária”, é que, os homens se sintam sujeitos de seu pensar, 

discutindo o seu pensar, sua própria visão do mundo, manifestada implícita ou explicitamente, nas 

suas sugestões e nas de seus companheiros. 

Na análise da teoria da ação dialógica, os homens são seres da práxis. São seres do que fazer 

e assim “emergem” dele e, objetivando o mundo, podem conhecê-lo e transformá-lo com seu 

trabalho. Mas se os homens são seres “do que fazer”, é exatamente porque seu fazer é ação e 

reflexão. Não há nada de mais concreto e real do que os homens no mundo e com o mundo. Os 

homens com os homens, enquanto classes que oprimem e são oprimidas. Críticos seremos, 

verdadeiros, se vivermos a plenitude da práxis. Isto é, se nossa ação for revestida por uma crítica 

reflexão que, organizando cada vez o pensar, nos leva a superar um conhecimento estritamente 

ingênuo da realidade. 

Na teoria da ação antidialógica9 e suas características: a conquista, dividir para manter a 

opressão, a manipulação e a invasão cultural são mecanismos da opressão. Todo ato de conquista 

implica um sujeito que conquista e um objeto conquistado. O sujeito da conquista determina suas 

                                                             
9 A ação antidialógica, é dominadora, nas relações com o seu contrário, o que pretende é conquistá-lo, cada 

vez mais, através de mil formas. Das mais duras às mais sutis. Das mais repressivas às mais adocicadas, como o 

paternalismo. (FREIRE, 2002, p. 135). 
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finalidades ao objeto conquistado, que passa, por isto mesmo, a ser algo possuído pelo 

conquistador. E o antidialógico se impõe ao opressor, na situação objetiva de opressão, para e pela 

conquista, oprimir mais, não só economicamente, mas culturalmente, roubando ao oprimido 

conquistado sua palavra também, sua expressividade, sua cultura.  

A hegemonia das minorias que submete as maiorias a seu domínio depende da divisão das 

massas, ou seja, dividi-las e mantê-las dividas são condição indispensável à continuidade do poder. 

Há ainda a manipulação das massas oprimidas, a manipulação é instrumento da conquista, em torno 

de que todas as dimensões da teoria da ação antidialógica vão girando. Também há a invasão 

cultural que é a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a 

estes sua visão do mundo, enquanto lhes freiam sua criatividade, ao inibirem sua expansão, assim, 

a invasão cultural, indiscutivelmente alienante, realizada suavemente ou não, é sempre uma 

violência ao ser da cultura invadida, que perde sua originalidade ou se vê ameaçado de perdê-la. A 

invasão cultural, que serve à conquista e à manutenção da opressão, implica sempre a visão focal 

da realidade, a percepção desta como estática, a superposição de uma visão do mundo na outra. A 

“superioridade” do invasor. A “inferioridade” do invadido. A imposição de critérios. A posse do 

invadido. O medo de perdê-lo. Assim, não é possível o desenvolvimento de sociedades duais, 

reflexas, invadidas, dependentes da sociedade metropolitana, pois são sociedades alienadas, cujo 

ponto de decisão política, econômica e cultural se encontra fora delas, na sociedade metropolitana. 

Esta é que decide dos destinos, em última análise, daquelas que apenas se transformam. Por tudo 

isto, é preciso não confundir desenvolvimento com modernização. Esta, sempre realizada 

induzidamente, ainda que alcance certas faixas da população da “sociedade satélite”10, no fundo 

                                                             
10 Sociedade satélite é aquela que apenas transforma a sociedade, sem participar das decisões dos destinos 

que são realizadas pela sociedade metropolitana.   
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interessa à sociedade metropolitana. Ou seja, os oprimidos só começam a desenvolver-se quando, 

superando a contradição em que se acham, se fazem “seres para si”. 

Na teoria da ação dialógica e suas características: a colaboração, a união, a organização e a 

síntese cultural, permeiam pela liderança revolucionária, comprometidas com as massas oprimidas, 

que tem um compromisso com a liberdade. E, precisamente porque o seu compromisso é com as 

massas oprimidas, para que se libertem, não podem pretender conquistá-la, mas conseguir sua 

adesão para a libertação.   

Se na teoria antidialógica da ação, se impõe aos dominadores, 

necessariamente, a divisão dos oprimidos com que, mais facilmente, se mantem a 

opressão, na teoria dialógica, pelo contrário, a liderança se obriga ao esforço 

incansável da união dos oprimidos entre si, e deles com ela, para a libertação 

(FREIRE, 2002, p. 171).  

 

Assim, para se libertarem, os oprimidos necessitam da teoria dialógica da ação, para a 

conquista da libertação e a mesma é um dos pressupostos da educação integral. 

A educação integral da mesma forma pressupõe a união como ferramenta de libertação, 

porém para a educação integral a união também representa fundamentalmente a interação, 

motivação, participação, solidariedade, e consequentemente, a formação de uma sociedade justa, 

igualitária e humanística.  

Jaqueline Moll (MOLL, 2009)nos afirma que:  

O que caracteriza a educação integral é o reconhecimento da necessidade 

de ampliar e qualificar o tempo escolar, superando o caráter parcial e limitado que 

as poucas horas diárias proporcionam, em estreita associação com o 

reconhecimento das múltiplas dimensões que caracterizam os seres humanos. 

 

A educação dos indivíduos é um processo político que para atender à educação integral de 

adolescentes e jovens deve estar pautada em uma concepção de ensino e aprendizagem que 

proporcione aos alunos o pleno desenvolvimento de suas dimensões intelectual, cognitiva, física, 
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emocional, ética e social. São princípios inerentes na educação integral que devem ter como metas 

e objetivos a formação de cidadãos críticos-reflexivos, atuantes e participativos socialmente, 

autônomos, éticos politicamente, enfim, um cidadão com autonomia e responsabilidade no 

exercício de seus deveres e direitos. É de fundamental importância destacar que os adolescentes e 

jovens inseridos neste processo educacional devem atuar como protagonistas, e não, como 

espectadores, pois, para atender a educação integral é preciso que se considere as características 

individuais e sociais de cada aluno e comunidade, é preciso analisar e respeitar suas necessidades, 

anseios, expectativas ou falta delas, as potencialidades e suas possibilidades, a fim de propor um 

currículo para que adolescentes e jovens construam sua autonomia para a conquista das dimensões 

intelectual, cognitiva, física, emocional, ética e social. Neste processo, o diálogo entre todos os que 

constroem o PPP é essencial, em especial a atuação do professor, que tem papel fundamental no 

estímulo para a participação dos adolescentes e jovens, e para tanto necessita de formação adequada 

aos desafios que o Ensino Médio apresenta, formação que deve ser permanente, continuada e, que 

será o tema do nosso próximo capítulo.  
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CAPÍTULO – 3  

OS DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA 

O ENSINO MÉDIO MEDIADOS NO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

 

3.1 O papel do professor na formação de adolescentes e jovens  

Os educandos do Ensino Médio, de maneira geral, vivem um conturbado momento de 

transição social, pois, não podem ser considerados como crianças e nem tampouco como adultos, 

logo, a figura do professor se destaca na relação com estes educandos, principalmente quando o 

mesmo possui habilidades e competências para intervenções nos conflitos e dúvidas inerentes à 

estes educandos, bem como para influências positivas na construção do projeto de vida destes 

adolescentes e jovens, para tanto o professor deve renovar seus conhecimentos permanentemente 

através da formação continuada.  

O professor é o sujeito que suscita os valores, saberes e atitudes na perspectiva da 

transformação, ao compartilhar relações, projetos coletivos de leitura, ao interpretar e reinterpretar 

os sentidos e significados do conhecimento e da existência humana. Não se nasce educador e sim, 

torna-se educador, quando se produz a existência em processo permanente de apropriação, 

mediação e transformação do conhecimento. É uma profissão de interações humanas, que objetiva 

mudar ou melhorar a situação humana das pessoas, é um trabalho interativo e reflexivo com as 

pessoas, sobre as pessoas e para as pessoas. O professor é o sujeito que propõe a construção e 

reconstrução da identidade pessoal e profissional em determinados contextos sociais de 

aprendizagem.  
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Na atualidade, vivemos o fenômeno da interação global, marcado pela modernidade 

competitiva, reestruturação produtiva, novas concepções de trabalho. Uma nova configuração 

espaço-temporal provocada pelo explosivo desenvolvimento tecnológico informacional e 

comunicacional, atrelado às mudanças no mundo do trabalho, que tem produzido uma profunda 

revolução do universo do conhecimento e alterado de forma significativa às relações interpessoais. 

Ensinar é permitir e possibilitar ao outro ser o autor de seu próprio 

pensamento. Esse ensino só pode ser ministrado por quem aprendeu a ter seu 

próprio pensamento, pensamento não-alienado, mas crítico, criativo, lógico, 

afetivo. Ensinar é possibilitar que o outro aprenda. Esse ensino requer pessoas que, 

para construírem seu próprio pensamento, sua aprendizagem, tenham como 

ferramentas dessa construção experiências vividas, posturas abertas ante o novo, a 

disponibilidade para a mudança, conhecimentos significativos construídos e a 

humildade para reconhecer e enfrentar erros. Erros encontrados durante a 

construção do conhecimento. (NOFFS, 2003, p.77-78)  
 

Neste contexto o conhecimento/sociedade do conhecimento, que é o objeto por excelência 

do trabalho educativo, vem se constituindo como a base das relações sociais de produção, afetando 

de modo significativo as relações interpessoais e de trabalho neste século XXI, o que 

consequentemente, produz os principais desafios na formação inicial e sobretudo na formação 

continua dos professores.   

Vivemos num tempo de incertezas e insegurança. Velhos paradigmas 

perderam sua força explicativa e agora outros surgem sem, contudo, mostrar ainda 

sua configuração delineada. O que se observa é um movimento de mudança entre o 

paradigma cunhado de “técnico” para alguns estudiosos como Mizukami, ou ainda, 

“racionalista-instrumentalista”, para um outro, denominado “prático” ou 

“comunicativo-dialógico”, com suporte em autores como Paulo Freire e Habermas. 

No paradigma racionalista-instrumentalista, baseado na concepção positivista de 

ciência, o ensino se faz a partir de ideias e modelos extraídos de várias ciências, 

tornando quase sempre o professor um aplicador desses modelos às situações 

concretas encontradas no cotidiano escolar. No paradigma comunicativo-dialógico, 

que tem como base a racionalidade comunicativa, o ensino se faz pela construção e 

reconstrução da identidade pessoal e profissional dos sujeitos que interagem em 

determinados ambientes de aprendizagem (FELDMANN, Formação de professores 

e escola na contemporaneidade, 2009, p.74 - 75). 

 

O modelo positivista da ciência e/ou abordagem de cunho psicologista da educação 

concentraram-se nas explicações dos fenômenos e problemas educativos centrados em temas como 
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repetência, fracasso e sucesso escolar, prevalecendo dessa forma o enfoque da avaliação por 

resultados, tendo como medida mais os produtos alcançados que os processos formativos em 

educação. Os resultados e os processos formativos são importantes para a avalição do processo 

educacional, todavia, focar e compreender detalhadamente os processos formativos, possibilita 

maior eficácia das ações educacionais.  

A formação docente deve ir ao encontro da busca do significado do que é: “Ser”. O 

professor no mundo atual defronta-se com a instabilidade e provisoriedade do saber, que está 

estritamente relacionada com a figuração do contexto político, social e cultural da sociedade 

contemporânea, assim, precisa viver projetos educacionais, institucionais que, por sua vez, são 

também políticos e sociais. A formação docente entendida como uma dimensão de reconstrução 

permanente da identidade pessoal e profissional, não pode mais ser vista como um processo de 

acumulação de conhecimentos dispostos de forma estática (cursos, teoria, técnicas), desvinculados 

da concepção e da análise da cultura escolar na qual os professores interatuam. 

Torna-se fundamental a valorização de paradigmas de formação que desencadeiem nos 

professores a reflexividade crítica sobre as suas práticas e teorias, o problema da articulação entre 

o pensar e o agir, entre teoria-prática, configura-se como um dos grandes desafios para a formação 

de professores. Dentro da referência freireana, a formação de professores, além de coletiva, é 

dialeticamente uma autoformação, uma vez que os professores reelaboram os seus saberes em 

experiências cotidianamente vivenciadas com os outros em situações contextualizadas. 

No pensamento de Paulo Freire, a relação sujeito-sujeito e sujeito-mundo são 

indissociáveis: “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre 

si, mediatizados pelo mundo" (FREIRE, 2002, p. 68). 
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3.2 Formação continuada 

O processo de formação de professores caminha junto com o processo de produção de 

conhecimento na escola, por meio de ações coletivas que abrangem tanto a gestão institucional 

como as concepções e práticas curriculares e as necessidades existenciais dos sujeitos envolvidos. 

E, dessa forma, possibilita que os professores recriem os conhecimentos necessários a uma prática 

pedagógica inclusiva, considerando as diversidades e interculturalidades presentes nas instituições 

escolares, reconhecendo e valorizando as diferenças na busca do desenvolvimento das 

potencialidades individuais e coletivas. 

Deste modo, a formação inicial não pode ser vista como oferecimento de 

“propostas mágicas”, mas sim situá-la como uma primeira fase de um longo e 

diferenciado processo de vivência, mudanças, conhecimento de si, do outro, da 

realidade, da escola, do conteúdo específico. Esta formação pressupõe o princípio 

de individualização como elemento essencial à formação, porém, sem perder de 

vista o coletivo, o grupo no qual se insere tanto na dimensão acadêmica como 

pessoal. (NOFFS, 2013, p.30 ) 

 

A sociedade moderna foi marcada significativamente pelo método científico racional 

adotado como explicação e controle da natureza humana.  Na sociedade pós-moderna a dúvida está 

em toda parte, a tradição se coloca em retirada e as certezas morais e científicas estão perdendo a 

sua credibilidade absoluta. Por essa razão, é que o homem pós-moderno tem buscado o 

investimento em formação contínua, como o aprimoramento de habilidades de comunicação, de 

diálogo, de se especializar e, por fim, a competência de desenvolver múltiplas tarefas. 

O paradigma denominado comunicativo-dialógico tem por base a racionalidade 

comunicativa, o ensino se faz pela construção e reconstrução da identidade pessoal e profissional 

em determinados contextos sociais de aprendizagem. Pressupõe uma prática transformadora 

construída pelo homem que dialoga, indaga, refaz e recria a própria teoria. Nessa perspectiva, o ato 

de educar é sempre um ato de criação.  
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Desse modo, o homem, ao criar coisas, forma o próprio homem. O homem 

se produz a si mesmo. Não há homens à margem do trabalho e somente ao modificar 

o seu contexto o ser humano pode ser considerado livre. Não pode haver liberdade 

sem trabalho. O sujeito humano é essencialmente ativo e está sempre interferindo 

na realidade e é na ação que se forma o “ser” do homem (HENGEL, 1973, p. 118). 

 

Ao nascermos, quando nos mediatizamos com o mundo, nos tornamos humanos aos poucos, 

na prática social da qual fazemos parte; humanizamo-nos uns aos outros e esse processo histórico 

e social chama-se educação corporificada na inter-relação formada por teoria e prática. Uma prática 

social transformadora da natureza e da sociedade, ou seja, guia de construção e reconstrução da 

existência humana. 

Pensar a formação de professores é sempre pensar a formação do humano 

e, nessa perspectiva, se vislumbra a construção de mudanças em qualquer que seja 

o seu espaço de ação. Mudança entendida como aprimoramento da condição 

humana, como liberdade de expressão e comunicação e como desenho de 

possibilidades de um mundo melhor, de uma melhor convivência entre as pessoas 

(FELDMANN, 2009, p.75 - 76) 

  

Aos docentes do Ensino Médio é incumbido o papel de mediar a construção de jovens 

cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, para tanto, é necessária ao professor uma sólida 

formação teórica curricular da Educação Básica, bem como nos conteúdos especificamente 

pedagógicos, é preciso ampla formação cultural, o foco formativo deve estar presente em suas 

ações, a contextualização deve permear suas atividades, integrando a teoria à prática pedagógica, 

também cabe ao professor desenvolver pesquisa como princípio formativo, e dominar as novas 

tecnologias de comunicação e da informação com capacidade para integrá-las à prática do docente. 

Nossa sociedade, hoje, é plena de tecnologias e a vida social dos nossos 

educandos se estrutura estreitamente em torno do universo da web, um campo para 

a ação pedagógica, um lugar para as trocas de conhecimentos e reconstruções 

didáticas, em que educadores também aprendem com seus educandos, sobretudo no 

domínio das tecnologias digitais e de seu uso. Os dispositivos móveis, sobretudo o 

celular, que anda nas mãos dos educandos, podem ser instrumentos utilizados na 

sala de aula e, também como recurso extraclasse. Outro fato que se conjuga, é que 

não se pode absolutizar a figura do educador como centro do saber, e essa 

constatação, enfrenta grande dificuldade de reajuste cultural, afinal, desde há muito 

tempo se legitimou como a maneira de interpretar a ação pedagógica (ALVES, 

2014, p. 154).  
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 É necessário que ele proponha análise e reflexão crítica dos temas atuais da sociedade, da 

cultura e da economia, deve ainda apresentar ao currículo a inclusão das questões de gênero e da 

etnia, deve também estar apto ao trabalho coletivo interdisciplinar, e deve possuir a concepção de 

formas de gestão democrática do ensino. O exercício dessa profissão é extremamente complexo e, 

consequentemente, a formação docente requer também um alto grau de complexidade. 

Toda essa complexidade está presente na formação inicial com o desafio na formação de 

professores, e principalmente, na formação continuada dos professores que deve ocorrer na escola, 

buscando novos caminhos de desenvolvimento, e deixando de ser concebida como mera 

reciclagem, para se tornar práxis de reflexividade crítica numa perspectiva comunicativa-dialógica.  

 

3.3 Formação continuada na Escola de Jovens 

A formação continuada se apresenta como mais um desafio na construção do PPP na Escola 

de Jovens o corpo docente apresenta características multifacetadas, ocorre que na rede pública 

estadual de São Paulo, no período pesquisado, havia a possibilidade de contratação de professores 

com diversos perfis de formação acadêmica e profissional. E, nessa escola, o corpo docente era 

heterogêneo, sendo constituído por professores sem formação inicial completa, professores recém-

formados e sem experiência docente, professores com vasta experiência docente, comprovada por 

sua práxis e formação inicial e continuada, e professores com formação inicial e formação 

continuada deficitária. Professores também se diferenciavam por suas experiências profissionais, 

ou seja, alguns estavam ingressando na carreira, outros estavam há um período médio na docência, 

e havia também aqueles que estavam próximos da aposentadoria. Estes professores possuíam 

jornadas trabalhistas bem diversificadas. Na Escola de Jovens muitos professores possuíam dois 
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ou até três empregos que variavam com uma jornada de trabalho de 48, 58, 63 ou mais aulas 

semanais. 

Para formação continuada, na Escola de Jovens, os momentos e horários também eram 

diversificados, pois, havia professores que, de acordo com suas jornadas de trabalho, possuíam 50, 

60, 100, 120, 150, ou 180 minutos semanais dedicados à formação continuada; os horários para 

estudo eram flexibilizados para os professores dentro de alguns dias da semana, o que impedia uma 

formação continuada coletiva, envolvendo todos os professores do Ensino Médio; dessa forma, os 

momentos de formação continuada eram fragmentados e repetitivos, conforme os registros das atas 

de reuniões. 

As reuniões para estes momentos de formação continuada eram denominadas de Hora de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), ou Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC), 

entretanto, o coletivo não se efetivava com todos os professores do Ensino Médio, pois, durante a 

semana eram disponibilizados três horários distintos como opção de participação para os 

professores, o que resultava em professores que participavam dos três horários, e professores que 

participavam de dois horários e, ainda, outros professores que participavam de apenas um horário 

de reunião durante a semana. 

Esse quadro produzia uma formação continuada muito limitada, pois, dificultava o 

tratamento de temas, de uma forma aprofundada, já que algumas reuniões se repetiam devido à 

mudança de público, e consequentemente, se perdia a sequência dos debates e reflexões, além do 

que, estes momentos também eram solicitados para tratamento de temas de origens administrativa, 

organizacional e informacional no tocante à gestão escolar, e assim, impedia o foco na formação 

continuada específica e pedagógica dos professores. Pelos registros nas atas de reuniões, nota-se 

que havia um esforço em propor o desenvolvimento de uma formação continuada aos professores, 
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contudo, os mesmos registros também mostram interrupções, desvios de foco nos debates e temas, 

e consequentemente, a perda do cunho formativo. 

O foco formativo é importante para que os professores desenvolvam uma formação 

continuada de construção de conhecimentos que atendam as peculiaridades e especificidades dos 

educandos individualmente e coletivamente, com o propósito de desenvolver nos professores do 

Ensino Médio habilidades e competências para proporcionar formação propedêutica e profissional 

aos educandos, para tanto, é imprescindível o conhecimento sobre as características e realidades, 

local e global, dos adolescentes e jovens nos aspectos individuais e coletivos. 
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CAPÍTULO – 4  

O EDUCANDO DO ENSINO MÉDIO NO SÉCULO XXI 

4.1 A identidade dos adolescentes e jovens 

As características dos adolescentes e jovens do século XXI são marcadas pelo avanço 

tecnológico com o proporcionamento de diversas ferramentas informacionais e digitais, e também, 

pelo severo acirramento da concorrência para ingressar no mercado de trabalho, e 

consequentemente, pela necessidade de aprender a elaborar um projeto de vida.    

Os adolescentes e jovens do século XXI, a chamada geração y, são nativos digitais, ou seja, 

nasceram em meio à revolução das tecnologias da informação e comunicação o que altera 

significativamente suas formas de comunicação, de inter-relação pessoal, e consequentemente, o 

modo como esses jovens aprendem. 

Ao se pensar na cultura digital, o que avança cada vez mais sobre a 

vida prática, deixando lastro sobre a dimensão cultural das pessoas, 

interferindo na vida social e traçando parâmetros relacionais para diversas 

pessoas e instituições, pode-se conceber uma forma de identificar o homem 

atual como ser intensamente digital, o que permite adjetivá-lo como homo 

digitales, pelo fato de trazer, em suas descrições comportamentais, relações 

de contínua interação com as tecnologias, a ponto de tornar-se identidade do 

seu ser relacional, como se observa nas relações sociais de crianças e 

adolescentes e, cada vez mais, dos adultos e também anciãos. (ALVES, 

2016, p.278)  

 

Esses adolescentes e jovens por nascerem imersos em todo um aparato tecnológico são 

dotados de grandes habilidades, quase que naturais, no uso de ferramentas tecnológicas digitais, o 

que proporciona a competência para a realização de múltiplas tarefas simultâneas, produzindo 

neles, o adensamento de informações que podem ser obtidas imediatamente sobre qualquer tema 

ou assunto, sejam locais, regionais, nacionais ou globais, como atemporais, temporais ou 



60 
 

 

instantaneamente (em tempo real). Esta situação produz nos adolescentes e jovens do século XXI 

a sensação de que sabem tudo, e consequentemente, os professores, a escola e todo os sistemas de 

ensino passam a ter sua importância e modelo questionados por esses jovens. 

Essa geração tende a se rebelar radicalmente contra modelos e rotinas, dogmáticas, 

estagnados e/ou engessados, pois, uma de suas características é o convívio abundante com a 

diversidade, que por sua vez proporciona dificuldade ou praticamente impedimento de adoção de 

modelos de aprendizagem homogeneizados. Esse questionamento se apresenta na maioria das 

vezes de maneira implícita, geralmente com atos de indisciplina que podem ser agressivos verbal 

e fisicamente, mais também com atos de apatia que demonstram indiferença, falta de afetividade, 

insensibilidade, e consequentemente, falta de perspectiva, o que conduz à formação de jovens ora 

agressivos e violentos, ora apáticos, deslocados e inadaptados à sociedade. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (MEC, 2013, 

p.155 - 156) 

Os estudantes do Ensino Médio são predominantemente adolescentes e 

jovens. Segundo o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), são considerados 

jovens os sujeitos com idade compreendida entre os 15 e os 29 anos, ainda que a 

noção de juventude não possa ser reduzida a um recorte etário (Brasil, 2006). Em 

consonância com o CONJUVE, esta proposta de atualização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio concebe a juventude como condição 

sócio-histórico-cultural de uma categoria de sujeitos que necessita ser considerada 

em suas múltiplas dimensões, com especificidades próprias que não estão restritas 

às dimensões biológica e etária, mas que se encontram articuladas com uma 

multiplicidade de atravessamentos sociais e culturais, produzindo múltiplas culturas 

juvenis ou muitas juventudes. 

 

Os adolescentes e jovens são sujeitos que apresentam diversas características identitárias, 

que invariavelmente mudam de uma geração para a outra, portanto, é fundamental conhecê-las e 

analisá-las, para o desenvolvimento de um bom trabalho pedagógico, prosseguindo a citação temos: 

 

Entender o jovem do Ensino Médio dessa forma significa superar uma 

noção homogeneizante e naturalizada desse estudante, passando a percebê-lo como 

sujeito com valores, comportamentos, visões de mundo, interesses e necessidades 

singulares. Além disso, deve-se também aceitar a existência de pontos em comum 

que permitam tratá-lo como uma categoria social. Destacam-se sua ansiedade em 
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relação ao futuro, sua necessidade de se fazer ouvir e sua valorização da 

sociabilidade. Além das vivências próprias da juventude, o jovem está inserido em 

processos que questionam e promovem sua preparação para assumir o papel de 

adulto, tanto no plano profissional quanto no social e no familiar. Pesquisas 

sugerem que, muito frequentemente, a juventude é entendida como uma condição 

de transitoriedade, uma fase de transição para a vida adulta (Dayrell, 2003). Com 

isso, nega-se a importância das ações de seu presente, produzindo-se um 

entendimento de que sua educação deva ser pensada com base nesse “vir a ser”. 

Reduzem-se, assim, as possibilidades de se fazer da escola um espaço de formação 

para a vida hoje vivida, o que pode acabar relegando-a a uma obrigação enfadonha. 

Muitos jovens, principalmente os oriundos de famílias pobres, vivenciam uma 

relação paradoxal com a escola. Ao mesmo tempo em que reconhecem seu papel 

fundamental no que se refere à empregabilidade, não conseguem atribuir-lhe um 

sentido imediato (Sposito, 2005). Vivem ansiosos por uma escola que lhes 

proporcione chances mínimas de trabalho e que se relacione com suas experiências 

presentes. 

 

A transitoriedade entre a infância e a fase adulta, é característica marcante desses 

adolescentes e jovens, pois, sofrem para encontrar coerência nos seus atos, sejam eles, com relação 

à uma fase ou outra, dessa forma é difícil para os mesmos a consolidação de sua identidade, outras 

características estão no documento das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(MEC, 2013, p.155 - 156) 

 

Além de uma etapa marcada pela transitoriedade, outra forma recorrente de 

representar a juventude é vê-la como um tempo de liberdade, de experimentação e 

irresponsabilidade (Dayrell, 2003). Essas duas maneiras de representar a juventude 

– como um “vir a ser” e como um tempo de liberdade – mostram-se distantes da 

realidade da maioria dos jovens brasileiros. Para esses, o trabalho não se situa no 

futuro, já fazendo parte de suas preocupações presentes. Uma pesquisa realizada 

com jovens de várias regiões brasileiras, moradores de zonas urbanas de cidades 

pequenas e capitais, bem como da zona rural, constatou que 60% dos entrevistados 

frequentavam escolas. Contudo, 75% deles já estavam inseridos ou buscando 

inserção no mundo do trabalho (Sposito, 2005). Ou seja, o mundo do trabalho 

parece estar mais presente na vida desses sujeitos do que a escola. Muitos jovens 

abandonam a escola ao conseguir emprego, alegando falta de tempo. Todavia, é 

possível que, se os jovens atribuíssem um sentido mais vivo e uma maior 

importância à sua escolarização, uma parcela maior continuasse frequentando as 

aulas, mesmo depois de empregados. O desencaixe entre a escola e os jovens não 

deve ser visto como decorrente, nem de uma suposta incompetência da instituição, 

nem de um suposto desinteresse dos estudantes. As análises se tornam produtivas à 

medida que enfoquem a relação entre os sujeitos e a escola no âmbito de um quadro 

mais amplo, considerando as transformações sociais em curso. Essas 

transformações estão produzindo sujeitos com estilos de vida, valores e práticas 
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sociais que os tornam muito distintos das gerações anteriores (Dayrell, 2007). 

Entender tal processo de transformação é relevante para a compreensão das 

dificuldades hoje constatadas nas relações entre os jovens e a escola. Possivelmente, 

um dos aspectos indispensáveis a essas análises é a compreensão da constituição da 

juventude. A formação dos indivíduos é hoje atravessada por um número crescente 

de elementos. Se antes ela se produzia, dominantemente, no espaço circunscrito 

pela família, pela escola e pela igreja, em meio a uma razoável homogeneidade de 

valores, muitas outras instituições, hoje, participam desse jogo, apresentando 

formas de ser e de viver heterogêneas. 

 

Os adolescentes e jovens carregam características ideológicas e realísticas. Ideológicas 

quando projetam o futuro vislumbrando desejos e objetivos, muitas vezes utópicos e, realísticas 

quando se deparam com as necessidades e imposições sociais, o que promove diversos conflitos 

pessoais e, na busca por libertação desses conflitos esses educandos encontram uma quantidade 

gigantesca de informações, que por sua vez, geram outros conflitos, isso tudo, sem falar nos 

aspectos biológicos ou psicológicos, também característicos dessa faixa etária. Tudo isso, envolve 

a constituição da identidade dos adolescentes e jovens do século XXI, fator que deve ser muito 

bem compreendido pelos sujeitos da comunidade escolar, em especial, o professor, pois, as relações 

entre educando e professor superam, produzem e vivenciam também diversos conflitos. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (MEC, 2013, p.155 - 156) ainda cita: 

 

A identidade juvenil é determinada para além de uma idade biológica ou 

psicológica, mas situa-se em processo de contínua transformação individual e 

coletiva, a partir do que se reconhece que o sujeito do Ensino Médio é constituído 

e constituinte da ordem social, ao mesmo tempo em que, como demonstram os 

comportamentos juvenis, preservam autonomia relativa quanto a essa ordem. 

Segundo Dayrell, a juventude é “parte de um processo mais amplo de constituição 

de sujeitos, mas que tem especificidades que marcam a vida de cada um. A 

juventude constitui um momento determinado, mas não se reduz a uma passagem; 

ela assume uma importância em si mesma. Todo esse processo é influenciado pelo 

meio social concreto no qual se desenvolve e pela qualidade das trocas que este 

proporciona”. (2003). Zibas, ao analisar as relações entre juventude e oferta 

educacional observa que a ampliação do acesso ao Ensino Médio, nos últimos 15 

anos, não veio acompanhada de políticas capazes de dar sustentação com qualidade 

a essa ampliação. Entre 1995 e 2005, os sistemas de ensino estaduais receberam 

mais de 4 milhões de jovens no Ensino Médio, totalizando uma população escolar 

de 9 milhões de indivíduos (2009). 
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Nesse contexto, destaca-se os dilemas sobre: estudar ou trabalhar, desejo ou necessidade, 

formação propedêutica ou formação profissional, ser ou ter. Essas escolhas marcam profundamente 

os educandos, sejam, positivamente ou negativamente, o fato é que diante de tantas decisões e 

conflitos, os adolescentes e jovens apresentam diversos comportamentos e humores.      

 

 

 

4.2 A dualidade: orientação educacional profissional e/ou propedêutica  

 
Dentre as escolhas que os adolescentes e jovens devem fazer, ao se depararem com o Ensino 

Médio, talvez a mais importante e conflituosa, seja a opção pela formação profissional em 

detrimento da propedêutica, ou vice-versa. Logo, esse é um momento de muita fragilidade na vida 

do educando, daí a importância de uma boa elaboração de um projeto de vida, com eficiente 

orientação e acompanhamento da escola, e em especial do professor. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (MEC, 2013, 

p.156 - 157) 

 
É diante de um público juvenil extremamente diverso, que traz para dentro 

da escola as contradições de uma sociedade que avança na inclusão educacional 

sem transformar a estrutura social desigual – mantendo acesso precário à saúde, ao 

transporte, à cultura e lazer, e ao trabalho – que o novo Ensino Médio se forja. As 

desigualdades sociais passam a tensionar a instituição escolar e a produzir novos 

conflitos. Segundo Dayrell (2009), o censo de 2000 informa que 47,6% dos jovens 

da Região Sudeste de 15 a 17 anos frequentavam o Ensino Médio; no Nordeste 

apenas 19,9%; e a média nacional era de 35,7%. O autor assinala, com base em 

dados do IPEA (2008), que há uma frequência líquida no Sul/Sudeste de 58%, 

contra 33,3% no Norte/Nordeste. Em que pese essa presença ser expressivamente 

maior na Região Sul do país, observa-se um quadro reiterado de desistência da 

escola também nessa região. Esse quadro parece se intensificar no Ensino Médio, 

devido à existência de forte tensão na relação dos jovens com a escola (Correia e 

Matos, 2001; Dayrell, 2007; Krawczyk, 2009 apud Dayrell, 2009). Dentre os fatores 

relevantes a se considerar está a relação entre juventude, escola e trabalho. Ainda 

que não se parta, a priori, de que haja uma linearidade entre permanência na escola 

e inserção no emprego, as relações entre escolarização, formação profissional e 
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geração de independência financeira por meio do ingresso no mundo do trabalho 

vêm sendo tensionadas e reconfiguradas conforme sinalizam estudos acerca do 

emprego e do desemprego juvenil. O Brasil vive hoje um novo ciclo de 

desenvolvimento calcado na distribuição de renda que visa à inclusão de um grande 

contingente de pessoas no mercado consumidor. A sustentação desse ciclo e o 

estabelecimento de novos patamares de desenvolvimento requerem um aporte de 

trabalhadores qualificados em todos os níveis, o que implica na reestruturação da 

escola com vistas à introdução de novos conteúdos e de novas metodologias de 

ensino capazes de promover a oferta de uma formação integral. 

 

Os documentos que orientam e norteiam as escolas para o desenvolvimento da educação 

integral, onde os adolescentes e jovens possam se tornar autônomos, e com competência para 

interpretar e analisar suas oportunidades e escolhas, apresentam princípios, objetivos, finalidades, 

metodologias muito eficientes e com alta perspectivas de êxitos, contudo, há um gigantesco espaço 

entre o ideal e o praticado, há uma carência na formação dos profissionais que atuam na escola, 

seja formação inicial ou formação continuada, há um desperdício e, consequentemente, uma 

carência nos investimentos em recursos para serviços, materiais, e qualificação para os 

profissionais da escola, portanto, as orientações que a escola deveria proporcionar aos educandos 

muitas vezes só figuram no plano das ideias e em documentos não visitados. As transformações 

que o Brasil sofre neste século produz reações dos adolescentes e jovens, o que determina para as 

escolas a necessidade de compreensão de quem são seus educandos, como aponta o documento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (MEC, 2013, p.156 - 157): 

 

Os jovens, atentos aos destinos do País, percebem essas modificações e 

criam novas expectativas em relação às possibilidades de inserção no mundo do 

trabalho e em relação ao papel da escola nos seus projetos de vida. Diante do 

exposto, torna-se premente que as escolas, ao desenvolverem seus projetos políticos 

pedagógicos, se debrucem sobre questões que permitam ressignificar a instituição 

escolar diante de uma possível fragilização que essa instituição venha sofrendo, 

quando se trata do público alvo do Ensino Médio, considerando, ainda, a 

necessidade de acolhimento de um sujeito que possui, dentre outras, as 

características apontadas anteriormente. Assim, sugerem-se questões como: Que 

características sócio-econômico-culturais possuem os jovens que frequentam as 

escolas de Ensino Médio? Que representações a escola, seus professores e 

dirigentes fazem dos estudantes? A escola conhece seus estudantes? Quais os 

pontos de proximidade e distanciamento entre os sujeitos das escolas (estudantes e 

professores particularmente)? Quais sentidos e significados esses jovens têm 
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atribuído à experiência escolar? Que relações se podem observar entre jovens, 

escola e sociabilidade? Quais experiências os jovens constroem fora do espaço 

escolar? Como os jovens interagem com a diversidade? Que representações fazem 

diante de situações que têm sido alvo de preconceito? Em que medida a cultura 

escolar instituída compõe uma referência simbólica que se distancia/aproxima das 

expectativas dos estudantes? Que elementos da cultura juvenil são derivados da 

experiência escolar e contribuem para conferir identidade (s) ao jovem da 

contemporaneidade? Que articulações existem entre os interesses pessoais, projetos 

de vida e experiência escolar? Que relações se estabelecem entre esses planos e as 

experiências vividas na escola? Em que medida os sentidos atribuídos à experiência 

escolar motivam os jovens a elaborar projetos de futuro? Que expectativas são 

explicitadas pelos jovens diante da relação escola e trabalho? Que aspectos 

precisariam mudar na escola tendo em vista oferecer condições de incentivo ao 

retorno e à permanência para os que a abandonaram? Viabilizar as condições para 

que tais questões pautem as formulações dos gestores e professores na discussão do 

seu cotidiano pode permitir novas formas de organizar a proposta de trabalho da 

escola na definição de seu projeto político pedagógico. 

 

Esse esboço da juventude brasileira nos alerta para o quão complexo é o Ensino Médio, seja 

na perspectiva de educando ou na de educadores, essa etapa da educação básica requer um profundo 

debate e reflexões na busca de sua identidade e função social. Nas duas últimas décadas houve a 

elaboração de diversas leis, bem como a realização de congressos, seminários e fóruns que 

promoveram vários debates e reflexões na busca da melhoria da qualidade da Educação Básica, em 

especial o Ensino Médio. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que pretende deixar claro 

os conhecimentos essenciais aos quais todos os educandos brasileiros têm o direito de ter acesso e 

se apropriar durante sua trajetória na Educação Básica passa por diversos debates e discussões, e 

pouco ou quase nenhum consenso. 

O Ensino Médio recebeu no ano de 2016 a Medida Provisória (MP 746/2016) que propõe 

a reforma desta etapa da Educação Básica, o MEC justifica a edição da MP alegando que as 

propostas da mesma, são fruto do amplo debate acumulado no país nas últimas décadas, o que 

permitiu ao governo acelerar a reforma. 

Os debates mencionados são referentes à seguinte cronologia: 
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 1998: grande debate e aprovação das diretrizes do Ensino Médio de acordo com a nova 

legislação da LDB de 1996. 

 2002: Seminário Nacional sobre reforma do Ensino Médio. 

 2007: FUNDEB com a promessa de garantir a universalização do Ensino Médio. 

 2007: MEC lança o Plano de Ações Articuladas. 

 2009: Novo ENEM. 

 2010: Ensino Médio Inovador. 

 2010: CONSED cria o Grupo de Trabalho da Reforma do Ensino Médio. 

 2012: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio aprovadas pelo CNE. 

 2013: Projeto de Lei (PL6840/2013). 

 2014: Plano Nacional da Educação (PNE).  

Meta 3.1 Institucionalizar programa nacional de renovação do ensino 

médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares 

estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que 

organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos 

articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e 

esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de 

material didático específico, a formação continuada de professores e a articulação 

com instituições acadêmicas, esportivas e culturais. 
(http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf, acesso: em 

07/06/2016). 

 

É inegável que os debates mencionados promoveram importantíssimas leis e conclusões 

sobre o Ensino Médio, entretanto, também é inegável que uma reforma educacional carece de 

reflexões e debates atualíssimos, pujantes e com o máximo de consenso possível. O Ensino Médio 

é a etapa final de conclusão do ensino básico, e como tal, tem a responsabilidade de concluir uma 

formação que proporcione aos educandos autonomia intelectual, cognitiva, física, emocional, ética 

e social, com o desenvolvimento de habilidades e competências para o exercício da cidadania. 

   

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf
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CAPÍTULO – 5 

EDUCAÇÃO INTEGRAL: A CONSTRUÇÃO DE UM 

CIDADÃO PLENO 

 

5.1 O conceito de educação integral e a legislação 

A educação integral necessita de um esclarecimento conceitual devido a sua complexidade, 

pois, seu currículo carrega ideias e conceitos específicos que exigem dos professores do Ensino 

Médio habilidades e competências também especificas, logo, à estes professores é incumbido um 

alto nível de consciência da prática profissional e das consequências desta prática na vida dos 

educandos, pois, o professor faz parte de um processo que tem a responsabilidade de ofertar aos 

adolescentes e jovens uma educação de boa qualidade.  

Pensar em educação de boa qualidade é pensar em uma educação que forme o cidadão nas 

diversas e diferentes dimensões do conhecimento, é formar alguém para a aquisição de autonomia 

intelectual, cognitiva, física, emocional, ética e social, é formar indivíduos plenos de habilidades e 

competências para o exercício de seus deveres e direitos de forma ética, responsável, solidária, e 

sobretudo, com humanismo. 

A Constituição Federal de 1988 determina em seu artigo 214 o estabelecimento de Plano 

Nacional de Educação, com duração decenal, com as entidades federativas se responsabilizando 

pela definição de diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação, em regime de 

colaboração para a melhoria da qualidade do ensino. 

A Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB nº9394/96) preconiza para o Ensino Médio em seu artigo 24, parágrafo único, uma carga 
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horária mínima anual de mil e quatrocentas horas, observadas as normas do respectivo sistema de 

ensino e de acordo com as diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias de implementação 

estabelecidos no Plano Nacional de Educação, ou seja,  a implantação de uma jornada de tempo 

integral para os alunos do Ensino Médio. 

O Plano Nacional de Educação vigente propõe 20 metas, sendo a 6ª meta: “oferecer 

educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de 

forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação 

básica”. Esta meta sugere nove estratégias com o objetivo de promover, com o apoio da União, a 

oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento 

pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, também cita a importância de 

ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola. 

Institui, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão 

arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em 

comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social, também almeja 

institucionalizar e manter, programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, 

por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços 

para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros 

equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de recursos humanos 

para a educação em tempo integral. 

Entre as estratégias existe a proposta de fomentar a articulação da escola com os diferentes 

espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros 

comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários. Propõe ainda, 

atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de educação em 

tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais, 
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e também, garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de quatro a dezessete anos, 

assegurando atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado em 

salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas. 

A legislação citada preocupa-se com os sistemas organizacionais e estruturais das redes 

públicas de ensino em prol da oferta de educação em tempo integral, contudo, ofertar educação em 

tempo integral não é o mesmo que ofertar educação integral, pois, nem sempre um tempo maior na 

escola implica em articular ações por meio do currículo visando a educação integral, é necessária 

especial atenção ao currículo, que precisa ser dinâmico e permeado por propostas de inovação 

educacional. 

Inovação educacional é um conjunto de intervenções, decisões e processos, 

com certo grau de intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar 

atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. E, por sua vez, 

introduzir, em uma linha renovadora, novos projetos e programas, materiais 

curriculares, estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos e outra forma 

de organizar e gerir o currículo, a escola e a dinâmica de classe (CARBONELL, 

2002, p.19). 

 

 

5.2 Conceitos de currículo inerentes à educação integral 

O currículo é a descrição do conjunto de conteúdo ou matérias de um curso escolar ou 

universitário, na educação formal, o Currículo é a interação planejada dos alunos com o conteúdo 

instrucional, materiais, recursos e processos para avaliar a consecução dos objetivos educacionais. 

O currículo também é: “todo o aprendizado que é planejado e orientado pela escola, se é feita em 

grupos ou individualmente, dentro ou fora da escola” (John Kerr). Descreve as habilidades, 

desempenhos, atitudes e valores que os alunos deverão aprender com escolaridade.  
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O currículo inclui demonstrações de resultados desejados, descrições de materiais, e a 

sequência prevista que vai ser usada para ajudar a alcançar os resultados; a experiência de 

aprendizagem total oferecido por uma escola; ele inclui o conteúdo dos cursos (o programa), os 

métodos utilizados (estratégias), e outros aspectos, como normas e valores, que se relacionam com 

a forma como a escola está organizada; e também o agregador de cursos dados em um ambiente de 

aprendizagem; pode ser cursos que são organizados em uma sequência para tornar o aprendizado 

um assunto fácil, enfim, nas escolas, o currículo abrange diversas classes.  

Assim, currículo pode se referir a todo o programa fornecido por uma sala de aula, escola, 

bairro, estado ou país. À sala de aula é atribuída seções do currículo conforme definido pela escola. 

Por exemplo, uma classe de quarto ano ensina a parte do currículo escolar, que foi concebido como 

desenvolvimento adequado para os estudantes que têm cerca de nove anos de idade. 

 

De acordo com Apple:  

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de 

algum modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte 

de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo 

acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e 

concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um 

povo. (APPLE M. W., A política do conhecimento oficial: faz sentido a ideia de um 

currículo nacional, 1995, p.59) 

 

Segundo Forquin:  

Currículo é o conjunto daquilo que se ensina e daquilo que se aprende, de 

acordo com uma ordem de progressão determinada, no quadro de um dado ciclo de 

estudos. Um currículo é um programa de estudos ou um programa de formação, 

mas considerado em sua globalidade, em sua coerência didática e em sua 

continuidade temporal, isto é, de acordo com a organização sequencial das situações 

e das atividades de aprendizagem às quais dá lugar (FORQUIN, 1996, P.188). 

 

Para Sacristán:  

O currículo tem que ser entendido como a cultura real que surge de uma 

série de processos, mais que como um objeto delimitado e estático que se pode 

planejar e depois implantar; aquilo que é, na realidade, a cultura nas salas de aula, 
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fica configurado em uma série de processos: as decisões prévias acerca do que se 

vai fazer no ensino, as tarefas acadêmicas reais que são desenvolvidas, a forma 

como a vida interna das salas de aula e os conteúdos de ensino se vinculam com o 

mundo exterior, as relações grupais, o uso e o aproveitamento de materiais, as 

práticas de avaliação etc. (SACRISTÁN J. G., 1995, p.86). 

 

Goodson, faz uma reflexão sobre as inúmeras propostas atuais para se introduzir no 

currículo, como matérias escolares, questões que são definidas, com problemas sociais: aids, 

trânsito, violência, direitos humanos, sexo, destruição ambiental. Portanto, aquilo que é 

considerado currículo num determinado momento, numa determinada sociedade, é o resultado de 

um complexo processo no qual considerações epistemológicas puras ou deliberações sociais 

racionais e calculadas sobre conhecimento talvez não sejam nem mesmo as mais centrais e 

importantes. Para Goodson: “o currículo não apenas apresenta, ele faz. É preciso reconhecer que a 

inclusão ou exclusão no currículo tem conexões com a inclusão ou exclusão na sociedade” 

(GOODSON, 1995, p.8). Pois, todo conceito progressivo de currículo (e de criação do currículo) 

teria que trabalhar com o currículo realizado na prática como um componente central. Todavia, a 

crença absoluta nas propriedades de “transformação do mundo” que o currículo como prática possa 

ter, é insustentável. O currículo é, por conseguinte, formulado numa variedade de áreas e níveis. 

Entretanto, fundamental para esta variedade é a distinção entre o currículo escrito e o currículo 

como atividade em sala de aula. 

Ainda há um conceito de currículo centrado na ideia de que a educação e cultura aparecem 

como as duas faces, rigorosamente recíprocas e complementares, de uma mesma realidade: uma 

não pode ser pensada sem a outra e toda reflexão sobre uma desemboca imediatamente na 

consideração da outra. Outra vertente é a concepção de que o currículo está implicado em relações 

de poder, e que o currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, e ainda o currículo 

produz identidades individuais e sociais particulares, fundamentam que o currículo tem uma 

história, vinculada a formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. 
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Neste contexto, o currículo não é o veículo de algo a ser transmitido e passivelmente absorvido, 

mas o terreno em que ativamente se criará e produzirá cultura. O currículo é, assim, um terreno de 

produção de política cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria prima de 

criação, recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão. 

Essas reflexões e interpretações sobre currículo apresentam vários autores com concepções 

de currículo em diferentes dimensões, entretanto, todas se complementam. Para Goodson, Ivor, o 

currículo não apenas apresenta, ele faz. É preciso reconhecer que a inclusão ou exclusão no 

currículo tem conexões com a inclusão ou exclusão na sociedade. Já de acordo com Forquin, o 

currículo é o conjunto daquilo que se ensina e daquilo que se aprende, de acordo com uma ordem 

de progressão determinada, no quadro de um dado ciclo de estudos. Um currículo é um programa 

de estudos ou um programa de formação, mas considerado em sua globalidade, em sua coerência 

didática e em sua continuidade temporal, isto é, de acordo com a organização sequencial das 

situações e das atividades de aprendizagem as quais dá lugar.  

O currículo não é o veículo de algo a ser transmitido e passivelmente 

absorvido, mas o terreno em que ativamente se criará e produzirá cultura. O 

currículo é, assim, um terreno de produção de política cultural, no qual os materiais 

existentes funcionam como matéria prima de criação, recriação e, sobretudo, de 

contestação e transgressão. (MOREIRA, 1995, p.28)  

 

Abramowicz afirma que:  

Hoje, início do século XXI, a concepção contemporânea de currículo é 

polissêmica, com diversos significados, vista como uma construção em processo. 

Diferentes dimensões iluminam essa concepção: 

 A cultural que vê o currículo como um artefato indissoluvelmente 

vinculado à cultura, contemplando o diálogo de diferentes culturas. 

 A social que pensa o currículo em um contexto amplo de mudanças 

sociais. 

 A prática que encara o currículo como uma prática social humana 

mediada pelo conhecimento. 

 A histórica que vê o currículo contextualizado em um 

tempo/espaço. 

 A política que pensa o currículo dentro de um processo político 

pedagógico carregado de intenções e com um compromisso social com a 
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democracia visando uma sociedade mais justa, igualitária e solidaria. 

(ABRAMOWICZ, 2006, p. 14 - 15) 

 

Compreendido dessa forma, o currículo deve ser temporal, problematizadamente crítico, 

deve ser construído e não prescrito, deve permear o contexto histórico social, abarcando toda a vida 

dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, deve promover a educação emancipadora 

libertadora e que, para tanto, sua principal ferramenta seja a dialogicidade, ocorrendo de maneira 

horizontal, assim, ressignificando a realidade e transformando-a para o bem comum, ele ainda deve 

promover a participação comprometida ativamente com a realidade concreta, participação que 

jamais pode ocorrer de forma passiva. Logo, nas palavras de Mere Abramowicz: “Nessa concepção 

multifacetada o currículo é visto como uma arena, um campo de lutas que refletem as contradições, 

um autêntico “território contestado” onde não existe uma só cultura unitária, homogênea, dando 

lugar a um multiculturalismo”11. 

Este multiculturalismo nos remete à questão da educação integral, pois, para Lino de 

Macedo, em sua obra: “Ensaios Pedagógicos” a teoria e a prática precisam se aproximar. E nesta 

ótica aprender a conviver com o diferente é fundamental para que haja coerência entre o discurso 

e a práxis. Precisa envolver-se com os projetos e processos de ensino-aprendizagem, enfim, precisa 

estar socializada e integrada com a comunidade escolar. Um desafio que o autor aborda para 

tentarmos contornar esta situação é compreendermos o que são diferenças e semelhanças, 

aproveitando a diversidade cultural de cada um.  

Lino de Macedo aborda: “Como nós nos relacionamos com as diferenças? Temos, por 

exemplo, duas estratégias interessantes: ou a negamos e ignoramos, ou aceitamos o diferente, o 

novo, o que está fora, o estrangeiro, de uma forma totalmente dependente, totalmente entregue, 

sem crítica; ou tentamos excluir, porque o novo não entra na caixa, no conceito, não entra no 

                                                             
11http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/pforum/ect2.htm acesso em 07/06/2015.  

http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/pforum/ect2.htm
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conhecido; ou então o substituímos, viramos aquilo”12. O autor ainda aponta outras formas de se 

trabalhar com o que é diferente: uma seria reconhecer tal diferença e tentar subordiná-la ao que é 

valorizado pela pessoa, a outra é aprender a respeitar tal diferença.  

É isto que a nossa sociedade necessita, aprender a conviver com as diferenças, respeitando 

as diversidades econômica, sociais, culturais, étnicas e religiosas de cada indivíduo. Segundo 

Macedo, este seria um caminho para aproximar a teoria da prática.  

Lino de Macedo deixa claro o questionamento sobre como construímos uma escola para 

todos, se esta escola está pautada por um modo de pensar baseado nas semelhanças. Este 

pensamento do autor vai de encontro às divergências entre os relacionamentos sociais existentes 

dentro de uma sociedade, que agrega os indivíduos de acordo com suas semelhanças, formando-se 

grupos em comum, utilizando critérios para selecioná-los. O problema maior aí encontrado é para 

os que não se encaixam em tais critérios, tornando-se um grupo à parte do convívio social em 

comum, sendo excluídos do grupo. Na verdade toda esta reflexão nos remete à seguinte questão: 

como proporcionar educação integral em meio à uma relação entre excluídos e incluídos?  

Quando abordamos a questão sobre a ótica das relações, segundo Lino de Macedo, quem 

nos define são também os outros com quem nos relacionamos. Portanto não podemos ter um olhar 

isolado sobre o diferente, pois ele faz parte de um todo. O educando que enfrenta dificuldades 

pessoais promove ações que emitem sensações coletivas, e consequentemente a partir deste 

momento as dificuldades também passam a ser coletivas. 

O currículo se materializa na tomada de decisões no momento da elaboração do PPP. Desta 

forma, esse documento representa não apenas as expectativas das ações pedagógicas, culturais, 

                                                             
12 MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos. Porto Alegre: Ed. Artmed, 

2005, p.14. 
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cognitivas... onde os desafios para o Ensino Médio são explicitados, mas também, atitudes para sua 

implantação. 

 

5.3 Os ideários e conceitos intrínsecos aos professores do Ensino Médio 

para o desenvolvimento da educação integral 

Aos educadores do Ensino Médio cabe destacar a importância dos grupos de formação 

reflexiva no interior dos cursos universitários e nas escolas com uma profunda reflexão sobre a 

formação continuada do professor e, como grande desafio ressignificar a formação, revendo sua 

concepção, seus objetivos e funções, buscando criar outras maneiras de desenvolver o processo de 

formação continuada, ou seja, “A formação não se constrói por acumulação (de curso, 

conhecimentos ou técnicas) mas, sim, através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre as 

práticas e de reconstrução permanente de uma identidade pessoal” (NÓVOA, 1992, p.25). 

É preciso que em lugar de um conteúdo predeterminado, fechado, transmitido em um curso 

convencional, de forma passiva e memorizada, crie-se um espaço especial de construção do 

conhecimento em que a reflexão é a mola propulsora do trabalho. Para tanto, o grupo de formação 

reflexiva deve focar que seus professores componentes se tornem sujeitos de sua própria prática 

pedagógica e de seu processo de conhecimento. Nesse contexto, ser sujeito significa ser capaz de 

refletir sobre sua prática e de transformá-la (tornando-a mais significativa, mediante o diálogo) 

pela tomada de consciência da teoria que a embasa. 

Sendo assim, a postura do professor requer características próprias, pois, a produção do 

saber requer dos professores uma atitude de permanente interrogação das suas próprias práticas, 

discutindo-as. Então, nesse momento, não estamos mais diante de uma racionalidade técnica, mas 

buscamos uma racionalidade emancipatória. 
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E assim, busca-se, enfim, uma mudança na postura do professor mais participativo, 

solidário, democrático, criativo e, fundamentalmente, reflexivo, produtor de conhecimentos com 

sentido e significado, tendo no horizonte, uma sociedade mais justa e humana. E 

consequentemente: “conceber a escola como um ambiente educativo onde trabalhar e formar não 

sejam atividades distintas” (NÓVOA, 1992, p.29). 

Qual é a participação do professor na construção do currículo? Ou seja, como o professor 

pode se comprometer com uma nova metodologia, se esta não foi discutida com ele, mas foi 

pensada para ele e, o que é grave, sem ele. Quem constrói ou elabora um currículo traz consigo 

intencionalidade boa, má ou ambas, pois tem o poder.  

A criação e manutenção da sociedade, particularmente a tomada de decisão 

em relação aos objetivos” (Radnitzky, s.d., p. 85). O interesse emancipador, ou seja, 

de libertação é que motiva a pesquisa. O tipo de atividade intelectual que provoca 

é a crítica, que liberta o sujeito dos diferentes condicionamentos. (DOMINGUES J. 

L., 1988, p.25) 
   

Esses são aspectos importantíssimos que os professores não podem deixar de adquirir, com 

o propósito de serem protagonistas, a participação na tomada de decisões, bem como, no 

planejamento de objetivos e metas, fomenta o desenvolvimento da habilidade de análise crítica dos 

professores. Para que estes caminhem em direção à uma consciência crítica de sua prática e, 

consequentemente, de seu papel social, pois, é preciso romper uma condição de encapsulamento 

ou alienação muito presente na rotina dos professores. 

Tyler (1949) a construção de um currículo deve responder a quatro questões 

básicas: 

“a) Que objetivos educacionais a escola deve procurar atingir? 

b) Que experiências educacionais podem ser oferecidas de modo a ter 

probabilidade de alcançar esses propósitos? 

c) Como organizar eficientemente essas experiências educacionais? 

d) Como podemos ter certeza que esses objetivos estão sendo alcançados? 

(p.1) ” 

A definição dos objetivos é o núcleo do racional de Tyler, é o ponto em 

torno do qual todas as ideias giram, e deve ser baseada na razão e na realidade. Para 

se formularem os objetivos, devem-se examinar três fontes: a) interesses e 

necessidades dos alunos, b) vida contemporânea fora da escola, c) sugestões dos 



77 
 

 

especialistas em componentes curriculares. (DOMINGUES J. L., O cotidiano da 

escola de 1º grau: o sonho e a realidade, 1988, p.28 - 29) 

  

Quando estão definidos os objetivos, passa-se a seleção e organização das experiências de 

aprendizagem. Culmina-se com a avaliação, detectando-se até que ponto os objetivos propostos 

foram atingidos. Há ainda o importante papel dos alunos na construção do currículo. 

 

Para Maxine Greene (1975), o aluno é o criador e o construtor de seu 

próprio currículo, ele é que deve gerar ou mudar significados sobre si mesmo, sobre 

os outros e sobre seu mundo e isso se produz através da autorreflexão. O 

conhecimento não pode ser doado, trazido de fora para dentro, deve resultar de uma 

vivência, de uma prática de vida, de uma comunicação intersubjetiva. Ao professor 

compete ir junto, mas lhe é negado intervir: seja para estabelecer o programa, seja 

para exigir conhecimentos. (DOMINGUES J. L., 1988, p.35) 

 

 

Assim, o currículo deve estar preocupado com os atos políticos necessários para a 

transformação social. O objetivo catalisador de sua ação é auxiliar os alunos a refletirem 

criticamente sobre as forças que modelam suas vidas e sobre os mitos que lhes são passados como 

verdades. Objetiva, pois, a desmitificação de seus conteúdos. Acirrar as contradições é sua 

estratégia de intervenção, de superação.  

A ligação orgânica do curriculista com as classes populares é inevitável na busca da 

libertação desta, da opressão. Área de estudo, recuperação paralela, ensino individualizado, 

avaliação com base em critério, são respostas liberais que nada contribuem para um currículo cujo 

interesse seja a emancipação. 

Apple,13 defende fortemente a ideia de que a educação não é um empreendimento neutro e 

que, pela própria natureza da instituição, o educador está envolvido em um ato político, esteja 

consciente disso ou não. Creio que também merecem atenção as relações entre dominação 

econômica e a dominação cultural, ou seja, ao que aceitamos como dado e que parece produzir “de 

                                                             
13 APPLE, Michael W. Ideologia e currículo, São Paulo, ed. Artmed, 2006. 
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modo natural” alguns dos resultados parcialmente descritos por quem tem se concentrado na 

economia política da educação. 

Apple procura insistentemente esclarecer o conceito de hegemonia através da análise, 

principalmente, de três aspectos articulados que são:  

I – a escola como instituição; 

II – as formas do conhecimento; 

III – o próprio educador, onde busca situar cada um desses aspectos em uma relação maior, 

como parte constitutiva de um organismo.  

E afirma ainda que o controle das escolas, do conhecimento e da vida cotidiana está 

investido dos princípios constitutivos, dos códigos e, especialmente, da consciência e das práticas 

do senso comum que atuam de maneira subjacente em nossas vidas, além de também estar investido 

da divisão econômica e da manipulação explícitas. E com isso as escolas não só produzem pessoas, 

mas também produzem conhecimento. 

Para o conceito de hegemonia Apple recorre ainda a Raymond Williams: 

 

[Hegemonia] é todo um conjunto de práticas expectativas; nossa energia 

empregada em diferentes tarefas, nossa compreensão comum do homem e de seu 

mundo. É um conjunto de significados e valores que, quando experimentados como 

práticas, parecem confirmar-se reciprocamente. Ela assim constitui um sentido de 

realidade para maior parte das pessoas na sociedade, um sentido de ser absoluta 

porque experimentada [como uma] realidade a que a maior parte dos membros de 

uma sociedade dificilmente conseguirá ir além. Mas não se trata, exceto quando se 

dá um momento de análise abstrata, de um sistema estático. Pelo contrário, só 

podemos entender uma cultura dominante e de fato existente se entendermos o real 

processo social do qual ela depende: o processo de incorporação. (APPLE M. W., 

2006, p.39). 

 

 

Para esclarecer este conceito, Apple propõe tornar problemáticas as formas de currículo 

encontradas na escola, de maneira que seu conteúdo ideológico latente possa ser desvelado. As 

questões sobre a tradição seletiva, tais como as que se apresentam a seguir, precisam ser levadas 
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muito a sério. De quem é o conhecimento? Quem o selecionou? Por que é organizado e ensinado 

dessa forma? E a este grupo em particular? Apenas formular estas questões não é, porém, 

suficiente. Orientamo-nos, também, pela tentativa de conectar essas investigações a concepções 

concorrentes de poder econômico e social e de ideologias. 

Com relação à neutralidade e à justiça, Apple afirma que a própria produção e disseminação 

como mercadoria pública e econômica – livros, filmes, materiais e etc. – é repetidamente filtrada 

por meio de comprometimentos ideológicos e econômicos. Valores sociais e econômicos, portanto, 

já estão engastados no projeto das instituições em que trabalhamos, no “corpus formal do 

conhecimento escolar” que preservamos em nossos currículos, em nossos modos de ensinar e em 

nossos princípios, padrões e formas de avaliação. Pelo fato de atuarmos, frequentemente de forma 

inconsciente, como veículos para manifestação desses valores, a questão não está em como fazer 

para ficar acima da escolha, mas nos valores que devemos afinal escolher. E ainda podemos pensar 

o conhecimento como algo distribuído de maneira desigual entre as classes sociais e econômicas, 

grupos profissionais, diferentes grupos etários e grupos com diferentes poderes. 

A ideologia foi tratada como criações inevitáveis que são essenciais e funcionam como 

convenções compartilhadas de significado, a fim de tornar compreensível uma realidade social 

complexa. Na reprodução cultural e econômica, é reforçado a ideia de que a escola é uma, talvez a 

principal força reprodutora de uma sociedade desigual. E questões como: "as escolas devem 

ensinar, orientadas por uma visão de uma sociedade mais justa, determinado conjunto de 

significados sociais a seus alunos? Elas devem apenas preocupar-se com técnicas pedagógicas 

progressistas, em vez de adotar determinada causa social e econômica? ” (APPLE M. W., 2006, 

p.63).  

Algumas ideologias bloqueiam ou no mínimo limitam as visões e ações de educadores 

progressistas, que também são influenciados pela visão de economistas e até mesmo vários 
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sociólogos e historiadores da educação que enxergam a escola como uma caixa-preta, ou seja, o 

importante é o que entra e o que sai, não o processo que ocorre dentro da caixa. 

As tradições de desempenho e de socialização apresentam uma linguagem de aprendizagem 

que tende a ser apolítica e anistórica14, escondendo assim as complexas relações de poder político 

e econômico e de recursos subjacentes à boa parte da organização e da seleção curriculares. Dessa 

forma a tradição da socialização, embora de visão profunda, tem como foco o consenso social e os 

paralelos que existem entre os valores “dados” de uma coletividade e as escolas. Com isso, ignora 

assim, em grande parte o contexto político e econômico no qual tais valores sociais funcionam e 

pelos quais determinados grupos de valores sociais se tornam os – mas de acordo com a definição 

de quem? –  valores dominantes. 

A sociologia e a economia do conhecimento escolar podem ser entendidas, 

segundo Bowles e Gintis, como a educação que além de alocar os indivíduos em 

um conjunto relativamente fixo de posições na sociedade – alocações determinadas 

por forças políticas e econômicas –  também aloca o próprio processo de educação, 

o currículo formal e oculto, socializando as pessoas de modo a fazer com que 

aceitem como legítimos os papeis limitados que de fato ocupam na sociedade. Ou 

seja, o capital cultural (“bom gosto”, determinados tipos de conhecimentos prévios, 

capacidades e formas de linguagem) é distribuído de forma desigual por meio da 

sociedade, e isso depende em grande parte da divisão do trabalho e do poder nessa 

mesma sociedade. (APPLE M. W., 2006, p. 67 e 68). 

 

O conhecimento de alto status se constitui num problema quando em sua essência é por 

definição escasso, e sua escassez se conecta de maneira inextricável à sua instrumentalidade, ou 

seja, é a caracterização mais efetiva da escola como produtora de pessoas, e também de 

conhecimentos e, consequentemente, força reprodutora de uma sociedade desigual. Isso se 

evidencia em uma economia corporativa que requer a produção de altos níveis de conhecimento 

técnico para manter o aparato econômico funcionando de maneira eficaz e para tornar-se mais 

sofisticada na maximização de oportunidade de expansão econômica, dentro de certos limites, pois 

                                                             
14 Uma linguagem de aprendizagem que é alienada e ao mesmo tempo contrária à história. 
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o que de fato se requer não é a distribuição ampla desse conhecimento de alto status para a 

população em geral. 

É importante interpretar a hegemonia e reprodução como formas políticas e econômicas 

que agora estabelecem os princípios sobre os quais muitas de nossas vidas diárias são organizadas, 

esse processo reprodutivo é uma necessidade “lógica” para a manutenção de uma ordem social 

desigual. Por essa ordem social desigual, a economia e o controle no cotidiano da vida escolar se 

concretizam por meio de escolas que ensinam um currículo oculto que parece unicamente voltado 

à manutenção da hegemonia ideológica das classes mais poderosas da sociedade. E essa saturação 

ideológica ocorre muito cedo na vida dos cidadãos, ou seja, desde a educação infantil já se propõe 

a reprodução de uma sociedade desigual, pois, a escola cultiva e produz culturas simultaneamente.  

A escolarização e o capital cultural, o que se ensina nas escolas, tem em sua essência, a 

distribuição relativamente desigual de capital econômico, e também a distribuição da mesma forma 

desigual de capital cultural. O problema do currículo escolarizável precisa ser considerado em uma 

visão mais ampla de distribuição de bens e serviços de uma sociedade, não pode ser encarado como 

um problema analítico, técnico, ou psicológico, ou seja, se faz necessário um estudo ideológico. 

O conceito de currículo como ferramenta de controle não caracteriza que o controle social 

em si e por si mesmo é sempre indesejável, pois a vida social sem algum elemento de controle é 

quase impossível de vislumbrar, mesmo porque as instituições tendem a responder às regularidades 

da interação humana. E ainda, o controle social como ideia ou interesse não se originou com as 

tentativas do primeiro movimento curricular de usar conhecimento escolar para fins sociais 

bastantes conservadores. O controle social foi uma meta implícita de um grande número de 

programas sociais e políticos de aperfeiçoamento realizados durante o século XIX, tanto por 

agentes privados quanto estatais. É constante a preocupação com a padronização dos ambientes 

educacionais, ou seja, o chamado “currículo oculto”. Observando-o devemos desvelar a relação 
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histórica entre o que se ensina na escola e o contexto mais amplo das instituições que a cercam. 

Devemos ter ciência de que, historicamente, o currículo oculto não era em absoluto oculto, mas, 

ao contrário, era uma função aberta das escolas durante um bom tempo de sua vida como 

instituição. E vários economistas observaram recentemente que a “função latente” 

economicamente mais importante da vida escolar parece ser a seleção e geração de atributos e 

significados normativos que capacitam o indivíduo a ter uma chance de retorno econômico. 

Na prática, ideologia e currículo trazem uma estrutura profunda que pode ser analisada a 

partir das questões: Que significados subjacentes são negociados e transmitidos nas escolas por 

trás do real e formal conteúdo das “coisas” que compõem o currículo? O que acontece quando o 

conhecimento é filtrado por meio dos professores? Por meio de quais categorias de normalidade e 

desvio o currículo é filtrado? Qual é o modelo básico e de organização do conhecimento normativo 

e conceitual que os alunos de fato obtêm? Ou seja, é somente entendendo essa estrutura profunda 

que podemos começar a apontar como as normas sociais, as instituições e as regras ideológicas são 

continuamente sustentadas e mediadas pela interação diária de agentes do senso comum quando 

realizam suas práticas normais.  

 

5.4 A prática do professor: consciência ou alienação? 

Apple aponta que devemos ir além de um humanismo retórico, os educadores e professores 

precisam enxergar o quanto estão “encapsulados” em um contexto social e econômico, colaborando 

com a reprodução de um capital cultural embutido na própria escola, eles precisam revigorar suas 

intenções humanísticas e emancipatórias para uma abordagem mais relacional. 

Educadores e professores devem compreender que a complexidade do senso comum produz 

impulsos contraditórios e tem elementos tanto de um “bom senso” quanto de um “mau senso”. E 
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essa complexidade proporciona aos grupos dominantes conseguir colocar grande número de 

pessoas sob sua liderança porque já preparam o campo ideológico para nossa compreensão de 

eventos históricos “acidentais” e nos ajudam a criar o que Williams chamou de “estruturas de 

sentimento”15, algo que faz com que seja difícil resistir aos elementos neoliberais e 

neoconservadores que lenta, mas eficazmente, se tornam parte de nosso senso comum. 

Há acontecimentos que quando os vivemos em tempo real, o que é muito comum hoje em 

dia, com a globalização e o avanço das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC)16, 

nos dificulta a análise crítica dos fatos, pois nos faz duvidar do que estamos presenciando nos 

transmitindo um sentimento de surrealidade. E quase sempre é nesses momentos que autoridades 

se dão o direito de dar a versão pública daquilo que seria a interpretação legítima dos fatos. É neste 

momento que o sentimento de justiça é distorcido e confundido com o sentimento de vingança, 

quando ações “vingativas” beneficiam determinados grupos. 

Tais acontecimentos evidenciam e mobilizam debates sobre democracia e liberdade, e 

ambas têm conceitos significantes escorregadios, isto é, não possuem significados fixos, estando 

em um terreno de discussão no qual existem diferentes visões de democracia em um campo social 

no qual há recursos desiguais para influenciar as definições publicamente aceitas de palavras 

fundamentais. Em qualquer situação real, há relações múltiplas de poder e todo um conjunto de 

relações hegemônicas e contra hegemônicas, às vezes contraditórias. 

                                                             
15 As estruturas de sentimento podem ser definidas como experiências sociais em solução, distintas de outras 

formações semânticas sociais que foram precipitadas e existem de forma mais evidente e imediata. Nem toda arte, 

porém, se relaciona com uma estrutura contemporânea de sentimentos. As formações efetivas da maior parte da arte 

presente se relacionam com formações sociais já manifestas, dominantes ou residuais, sendo principalmente com as 

formações emergentes (embora com frequência na forma de modificações ou perturbações nas velhas formas) que a 

estrutura de sentimento, como solução, se relaciona (WILLIAMS, 1979, p.134). 
16 A máquina avança, então, sobre a história da humanidade evoluindo em formas e sendo aperfeiçoada 

tecnologicamente, de modo a sempre lançar desafios à própria inteligência, do como agir e interagir com o invento, 

transformando, produzindo, decidindo, criando, recriando e comunicando, para que assim o ser humano se categorize 

como o senhor da máquina (ALVES, 2014, p.160). 
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Hoje enfrentamos várias questões cruciais: a reestruturação neoliberal e neoconservadora 

da educação, a discussão sobre os livros didáticos e o conhecimento oficial, a educação 

multicultural e contextualizada, currículos nacionais, testes nacionais, diplomas e mercantilização 

e, principalmente, os limites e as possibilidades de construção de uma comunidade mais inclusiva, 

socialmente crítica e progressista, para contrapor-se à direita e criar uma educação integral digna. 

O conceito de “modernização conservadora” é o movimento que visa cada vez mais 

redefinir para que serve a educação e como devemos nela proceder, tanto no que diz respeito às 

práticas quanto no que diz respeito às políticas adotadas. Esse movimento deve ser crítico, pois, a 

crítica é a forma mais sincera de patriotismo. Criticar é dizer: “Este também é nosso país”, e 

esperamos e exigimos a sustentação dos ideais que ele defende. 

Um currículo nacional, em uma época de hegemonia neoliberal e neoconservadora com 

fortes influências de classes dominantes é uma fórmula para um “apartheid educacional”17. Sou 

fortemente a favor da educação integral, isto é, a favor de um currículo que considere e afirme as 

peculiaridades de cada aluno e comunidade escolar, para que se produza uma sociedade que prima 

pela justiça e igualdade de condições sociais, as escolas devem ser democráticas, e para 

proporcionar a participação crítica e ativa é preciso ir além dos apertos de mão e encontrar respostas 

reais para a pergunta: “O que funciona nas escolas? ”.  

No Brasil a democracia está no cerne de várias questões, principalmente relacionadas às 

políticas públicas, pois, a partir da elaboração da Constituição Federal de 88 que ganhou quase que 

imediatamente o apelido de constituição cidadã, por ser considerada a mais completa entre as 

constituições brasileiras, com destaque para os vários aspectos que garantem o acesso à cidadania, 

                                                             
17 Separar e diferenciar as educações ofertadas às classes sociais. 
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ou seja, com o fim da ditadura e a nova Constituição Federal a democracia se tornou primordial 

para nós.  

A democracia enfatiza a cooperação entre as pessoas, e depende de atenção ao bem comum, 

e um número imenso de escolas estimuladas pela influência de agendas políticas impostas de fora, 

enfatiza a ideia da individualidade baseada quase exclusivamente no interesse pessoal. A escola é 

uma instituição que é influenciada pela sociedade e vice-versa, e a escola que pretende ser 

democrática deve ter clareza de que seu objetivo principal deve ser o bem comum, a comunidade 

escolar deve focar suas ações neste objetivo, é preciso ter consciência de que a construção de uma 

experiência democrática requer esforços contínuos para fazer a diferença e que a escola deve gozar 

de autonomia participativa. 

Para a realização de uma experiência democrática as práticas dos professores devem 

impulsionar a escola na construção de um currículo crítico, com aprofundamentos nas análises dos 

conteúdos disciplinares contextualizados, quando possível, com a realidade da comunidade 

escolar: 

Estudantes podem pesquisar e constatar que na América do Sul há grandes 

deslizamentos de terra e que um grande número de pessoas morre ou sofre 

ferimentos graves quando chuvas torrenciais levam suas casas pelas encostas das 

montanhas. Para que a pesquisa não seja superficial é preciso examinar atentamente 

a situação, ou seja, todos os anos chove na América do Sul e praticamente todos os 

anos morrem pessoas com os deslizamentos de terra, raramente os habitantes dos 

vales (a terra fértil e segura) morrem ou sofrem ferimentos. Com esta análise o 

estudante pode concluir que as famílias pobres são obrigadas a viver nas encostas 

perigosas das montanhas porque é a única terra que lhes resta onde podem se 

permitir levar uma existência difícil. As pessoas apinham-se nas encostas das 

montanhas por causa da pobreza e das formas históricas de propriedade da terra que 

são gritantemente desiguais. Por isso o problema não é a chuva (uma ocorrência 

natural), mas as estruturas econômicas desiguais que permite a uma minoria de 

indivíduos controlar a vida da maioria das pessoas dessa região (APPLE M. W., 

1997, p.27). 

 

Quando o professor tem a competência para promover reflexões com seus educandos, como 

a da citação acima, sua prática impacta seus educandos, a comunidade escolar, a sociedade e, 
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consequentemente, se torna a práxis do professor, pois, permite à ele a consciência do seu papel 

perante à sociedade e, a consciência da importância de construção de um currículo significativo 

para os educandos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desvelado no primeiro capítulo, alguns traços de minha biografia, assim como, a 

importância do PPP para organização escolar, a partir da hipótese: o adolescente ou jovem 

protagonista no processo de ensino e aprendizagem prevista no PPP, tende a ter desenvolvimento 

pleno para conquista da autonomia intelectual, físico, emocional, ético e social, na perspectiva da 

educação integral, corroborando para a motivação e a percepção de um educador em relação ao 

desenvolvimento educacional dos educandos do Ensino Médio, favorece debates e análise críticas 

do PPP, da formação dos professores, da identidade dos educandos, da educação integral, e por 

fim, dos desafios dessa etapa da Educação Básica. 

Este trabalho de pesquisa foi realizado por meio do aprofundamento teórico e documental, 

que suscitaram a necessidade de anunciar os princípios de elaboração do PPP considerando o 

educando/educador a partir dos obstáculos e dificuldades dos educandos no Ensino Médio, que 

invariavelmente, transformam a vida desses adolescentes e jovens, independentemente de classe 

social, mas, principalmente, nas populações mais carentes. Para qualquer indivíduo, possuir 

perspectivas, significa ter um combustível que nutri e estimula a construção, reconstrução e 

realização de sonhos, que permeiam projetos de vida. Quando esse indivíduo é um educando do 

Ensino Médio é imprescindível que a escola, professores, gestores e toda a comunidade escolar, 

fomente a construção e reconstrução de perspectivas tangíveis para o corpo discente, coletivamente 

e, também, individualmente. O PPP para o Ensino Médio, a partir do currículo como um campo 

em que constantemente se cria e produz cultura, deve deter especial atenção a esses obstáculos e 

possibilidades, pois, os mesmos podem minar, anular, ou até mesmo, promover novas perspectivas 

e expectativas desses adolescentes e jovens. 
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Nessa ótica, a pesquisa evidenciou que, a educação integral é uma potente ferramenta para 

a criação de tais perspectivas, isso, quando ela é concebida como a formação do educando nas 

diversas e diferentes dimensões do conhecimento, possibilitando ao mesmo, a construção de 

autonomia intelectual, cognitiva, física, emocional, ética e social. O desenvolvimento da educação 

integral, depende da construção do PPP da e na escola, que quando têm participação coletiva de 

todos os seguimentos da comunidade escolar pode proporcionar aos educandos a possibilidade 

concreta de construção de projetos de vida tangível e exequível. Ou seja, a educação integral e o 

PPP estão intimamente ligados e, ainda, possuem características que permitem a criação de um 

círculo virtuoso na comunidade escolar. 

Neste contexto, a pesquisa também destacou o papel do professor diante da construção do 

PPP, pois, esse é um sujeito fundamental nessa participação coletiva, e como tal, sua formação 

continuada merece especial atenção, já que, para a implantação e desenvolvimento da educação 

integral pressupõe habilidades e competências específicas, logo, cabe aos profissionais da 

educação, em especial ao professor, manterem seus conhecimentos atualizados, pois, a sociedade 

se caracteriza pelo alto volume de informações veiculadas e que, consequentemente, acarretam 

também, um grande volume de construção e transformação de conhecimentos, e os adolescentes e 

jovens dessa sociedade, e que apresentem especificidades e peculiaridades, que mudam 

constantemente e, portanto, não podem deixar de serem notadas e atendidas. 

No momento de conclusão dessa pesquisa, nos deparamos com vários debates e reflexões 

sobre uma reforma para o Ensino Médio no Brasil. Reforma que apesar de se apresentar para a 

implantação, por meio da Medida Provisória (MP nº 746/2016), que institui a política de fomento 

à implementação de escolas de Ensino Médio em tempo integral, demonstra como esse tema, por 

si só, a relevância de trabalhos e pesquisas, porém, esta pesquisa explicita que é importante 

compreender as concepções de educação integral como desafio no momento da constituição do 
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PPP, pois, educação de tempo integral, não garante a execução de uma proposta de educação 

integral. 

Devido ao Ensino Médio ter um caráter de organização recente, entre outras características, 

há ainda muito a se contribuir para o desenvolvimento desta etapa de ensino da Educação Básica, 

portanto, essa pesquisa almeja contribuir para o estudo da educação integral, fomentada pela 

elaboração do PPP de uma unidade escolar. 

Esta pesquisa evidenciou a necessidade de fomentar e motivar debates e reflexões sobre as 

condições de estudos dos adolescentes e jovens do Ensino Médio, bem como, a participação 

coletiva dos sujeitos da comunidade escolar na construção do PPP com o propósito de ofertar a 

educação integral prevista no Plano Nacional de Educação conforme vimos anteriormente. 

Este trabalho realizado na Escola de Jovens demonstrou que no quadriênio 2011 a 2014 a 

clareza das metas possibilitou a reflexão e ações norteadoras no PPP, bem como a participação de 

todos os segmentos da comunidade escolar. 
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