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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa a crise do Ensino Médio a partir de seus sintomas de altos 
índices de evasão e reprovação, culminando em falta de oportunidades, perspectivas, 
e diversos tipos de injustiças. O objetivo é analisar criticamente a efetividade do 
Ensino Médio na formação de adolescentes e jovens autônomos, reflexivos, críticos, 
construindo suas identidades, conscientes e praticantes de seus deveres e direitos, 
refletindo sobre as políticas educacionais e posicionando-se ativamente diante delas, 
sendo protagonistas de sua própria história e com possibilidade de acessar e 
permanecer no Ensino Superior se assim o desejarem. A hipótese da pesquisa é que 
o Ensino Médio pode (e por isso, deve) promover a Justiça Curricular através da 
“Educação Integral” dos adolescentes e jovens. A pesquisa pressupõe que a 
Educação Integral é um direito público subjetivo inalienável. Para tanto, na construção 
de dados, foram desenvolvidas pesquisas bibliográficas e documentais, e uma 
incursão em campo numa escola pública estadual de São Paulo, participante do 
Programa Ensino Integral, para entrevistar educandos do Ensino Médio. A abordagem 
adotada é qualitativa com base na relação dinâmica entre o mundo real e os sujeitos. 
Os dados coletados foram organizados, sistematizados e agrupados em categorias 
com a utilização dos procedimentos da Análise de Conteúdo. A partir da análise dos 
dados obtidos e como resultado desta trajetória, observou-se, conclusivamente, que 
a legislação sobre o Ensino Médio não é conhecida pelos educandos; a 
obrigatoriedade do Ensino Médio ainda não é universalizada a todos os jovens, muito 
menos na idade certa; as escolas não conhecem seus educandos com propriedade; 
a participação dos educandos é limitada e insuficiente e tudo isso exige uma escuta 
ativa em relação aos educandos e às políticas públicas de expansão de programas 
de Educação Integral, com jornada de tempo integral. 
 
Palavras-chave: Ensino Médio; Educação Integral; Justiça Curricular; Protagonismo 
Juvenil. 
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ABSTRACT 

 

This research analyzes the High School crisis from its symptoms of high dropout and 
failure rates, culminating in lack of opportunities, perspectives, and various types of 
injustices. The objective is to critically analyze the effectiveness of High School in the 
education of adolescents and young people who are autonomous, reflective, critical, 
building their identities, conscious and practicing of their duties and rights, reflecting 
on educational policies and actively positioning themselves before them, being 
protagonists of their own story and enabling them to access and remain in higher 
education if they so desire. The hypothesis of this research is that high school can (and 
therefore must) promote Curricular Justice through the "Integral Education" of 
adolescents and young people. This research assumes that Integral Education is an 
inalienable subjective public right. To this end, in the construction of data, bibliographic 
and documentary researches, and a field incursion in a public school in São Paulo 
participating in the Integral Education Program to interview high school students, 
adopting a qualitative approach based on the dynamic relationship between the real 
world and the subjects, were developed. The collected data were organized, 
systematized and grouped into categories using Content Analysis procedures. From 
the analysis of the data obtained and as a result of this trajectory, it was conclusively 
observed that the legislation on high school is not known by the students, that the 
obligatoriness of high school is not yet universalized to all young people, much less at 
the right age, that schools do not know their students with propriety, that the 
participation of students is limited and insufficient,  and that all of this requires an active 
listening in relation to the students and public policies of expansion of Integral 
Education programs, with full-time study. 
 
Keywords: High School; Integral Education; Curricular Justice; Youth Protagonism. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 1 

Este trabalho preconiza a linguagem inclusiva, especialmente 

a linguagem de gênero. Contudo, para promover a fluência da 

leitura e evitar a exorbitância gráfica, o autor recorreu ao 

emprego da morfologia genérica, a qual coincide com a 

morfologia do gênero masculino, quando não caracterizou a 

diferenciação de gênero. 

OBSERVAÇÃO 2 

Os protocolos desta pesquisa foram aprovados pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da PUC-SP 
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INTRODUÇÃO 

 

Apresentação 

 

A trajetória deste trabalho não se resume aos 48 meses de Doutorado e aos 24 

meses de Mestrado, ela implica uma trajetória de vida marcada por dificuldades, 

obstáculos, superações e resiliências. Nasci na Primavera de 1972, na periferia da 

cidade de São Paulo, fui o sétimo filho da minha mãe e o terceiro do meu pai, pois, 

era a segunda união matrimonial da minha mãe. 

Na minha infância, meus irmãos e irmãs consanguíneos não moravam com 

meus pais. Morávamos em cinco pessoas em uma casa própria, contudo, era apenas 

um quarto com 16m², minha mãe era costureira e meu pai caminhoneiro. É neste 

cenário que inicio a minha formação escolar apenas no Ensino Fundamental, pois, 

não me foi ofertada vaga na Educação Infantil. Os obstáculos na minha formação 

escolar se impuseram muito cedo, já aos oito anos de idade minha mãe faleceu em 

decorrência de uma cirurgia de ponte de safena, o que tornou minha vida muito difícil, 

já que, em decorrência da morte da minha mãe, meu pai se tornou alcoólatra e não 

assistia a minha escolarização. Consequentemente, eu perdi três anos de 

escolaridade. 

Aos quatorze anos, quando estava ainda na 5ª série do Ensino Fundamental, 

tive que abandonar a escola para trabalhar na indústria e sustentar a mim e meu pai, 

pois, morávamos apenas eu e ele, já que meus irmãos germanos haviam abandonado 

o nosso lar. Neste mesmo momento, fiquei órfão, pois, meu pai faleceu de 

broncopneumonia e alcoolismo crônico. Fui, então, morar com minha avó paterna que 

faleceu 15 meses depois do meu pai. Assim, fui acolhido pela minha tia, morando em 

sua casa até os 19 anos de idade. Eu sempre gostei de estudar, da escola e de 

aprender, havia prometido ao meu pai que nunca pararia de estudar, então, me 

matriculei no Supletivo e cursei as 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental em 

dois anos apenas. Aos 18 anos, estava prestes a iniciar o Ensino Médio. 

De maneira crítica, é neste instante que o Ensino Médio entra na minha vida, 

isto é, eu pleiteava uma vaga no Ensino Médio na escola pública como 

educando/trabalhador para o ano de 1991 e havia classificação das escolas pela 

qualidade do ensino que ofertavam, ou seja, nas escolas com mais e melhores 
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recursos as vagas eram disputadas por vestibulinho. Nas escolas mais carentes, 

bastava levar documento de identidade e comprovante de residência que a vaga era 

ofertada. 

Meu objetivo no Ensino Médio não era apenas concluir a Educação Básica, pois 

eu almejava o ingresso no Ensino Superior e, devido as defasagens e lacunas que eu 

adquirira no Ensino Fundamental, queria cursar o Ensino Médio na melhor escola 

possível. Então, participei do vestibulinho da Escola Estadual (EE) Prof. Adolpho 

Pluskat que na época era conceituada como uma das melhores escolas da região de 

São Miguel Paulista, na periferia da cidade de São Paulo, sendo aprovado entre os 

últimos classificados. 

No ano de 1991, quando estava prestes a iniciar o Ensino médio surgiu um 

obstáculo irônico, eu fui contratado pela Editora IBEP em um regime de trabalho de 

12 horas diárias, durante 6 dias por semana. Eu produzia livros didáticos e, para tal, 

precisava abandonar a escola mais uma vez. Contudo, isso não desviou o meu foco, 

pois, no ano seguinte eu prestei novamente o vestibulinho e ingressei na EE Prof. 

Adolpho Pluskat, concluindo o Ensino Médio em 1994. 

O Ensino Médio foi emblemático na minha vida. Em primeiro lugar, porque foi 

nele que eu conheci o amor da minha vida, minha amada esposa Rosália. Nosso 

encontro se deu porque eu resolvi participar do Grêmio Estudantil e ela era uma 

orientadora do Grêmio, como professora do Ensino Fundamental I. Em segundo lugar, 

porque creio que desenvolvi criticidade e uma certa autonomia para prosseguimento 

nos estudos. Em terceiro lugar, porque me senti capaz para cursar o Ensino Superior. 

A minha trajetória acadêmica implica a minha trajetória profissional, ou seja, eu 

não posso dizer que sempre sonhei ser educador porque não acreditava ser capaz de 

construir conhecimentos para tanto. O meu sonho era ser piloto de avião, até tentei 

me alistar na Aeronáutica, mas, na época eu não tinha a escolaridade exigida. Como 

já mencionado, eu comecei a trabalhar cedo, aos quatorze anos, e recebi meu primeiro 

registro na carteira profissional como ajudante de marceneiro. Entretanto, eu 

trabalhava como impressor serigráfico, pois, era uma indústria de artefatos de 

plásticos e madeiras. Depois, trabalhei em vários lugares como office-boy; auxiliar; 

ajudante; impressor e representante de clientes, passei por setores de produção, linha 

de montagem, acabamento, entrega, escritório e visita a clientes, e não me encontrei 

em nenhuma destas funções. 
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Quando concluí o Ensino Médio, trabalhava no setor gráfico, foi então que 

decidi me tornar professor, escolhi ingressar no Ensino Superior para cursar 

licenciatura, já me sentia com potencial para exercer a docência, muito em função da 

influência da minha esposa, que na época era minha namorada “eternamente 

namorada”, e era professora concursada, foi então que surgiu o sonho de ser 

professor e funcionário público. Entretanto, tive que abandonar os estudos mais uma 

vez, não por obstáculos ou dificuldades, o que houve foi a escolha de um sonho maior: 

construir minha casa, casar e constituir família. 

Este hiato na minha formação acadêmica perdurou por quatro anos, de 1995 a 

1998, pois, foi quando tive condições financeiras para arcar com o curso de 

Licenciatura em Matemática, na Universidade Camilo Castelo Branco, em Itaquera, 

na cidade de São Paulo. Ingressei no curso em 1999 e já no ano 2000 fui contratado 

pela rede pública estadual de São Paulo como professor de Matemática para o Ensino 

Médio e Ensino Fundamental. Eu me identifiquei imediatamente com a função de 

educador, lecionava nas escolas mais carentes e precarizadas, situadas no extremo 

da zona leste, na periferia da cidade de São Paulo. Eram comunidades escolares 

impregnadas de violências, havia a criminalidade, a marginalidade, abuso financeiro 

e econômico, adoção ilegal, aliciamento sexual, discriminação, negligência e 

abandono, pornografia infantil, trabalho infantil, tráfico de crianças e adolescentes, 

violência física, violência institucional, violência sexual e bullying. Apesar de todo este 

cenário violento, a maioria dos educandos, para quem lecionei, buscava dignidade, 

respeito, honra e almejava se constituir cidadãos virtuosos, o que imbuiu em mim o 

senso de luta por justiça social, e me fez mergulhar na Educação Pública. 

Após seis anos atuando na rede pública de ensino ingressei no curso de 

Pedagogia semipresencial no Centro Universitário Claretiano de Batatais, pois, 

almejava ocupar a função de regente/orientador da aprendizagem dos educandos, 

sentia que como professor estava limitado às minhas turmas. Além disso, as 

dificuldades para desenvolver projetos interdisciplinares nas escolas em que atuei 

como professor de Matemática eram um gigantesco obstáculo para eu criar, 

desenvolver e/ou participar de projetos sócio-democráticos que abarcassem toda a 

comunidade escolar. 

Então, em dezembro de 2007 me tornei Pedagogo e já em 2008 fui selecionado 

para ocupar a função de Coordenador Pedagógico do Ensino Médio em uma escola 
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pública de periferia com cerca de dois mil educandos, novamente me identifiquei 

imediatamente com a função, sentia que podia propor projetos educacionais de luta e 

combate contra discriminações, preconceitos, racismos e todo tipo de injustiças 

sociais. Contudo, os desafios eram enormes, já que uma escola deste porte demanda 

um volume burocrático que limita demasiadamente a ação do Coordenador 

Pedagógico, logo, após dois anos nesta escola com muitas frustrações e projetos 

inconclusos, mas, também com muito aprendizado eu migrei como Coordenador 

Pedagógico do Ensino Médio para outra escola pública em um bairro vizinho, com 

cerca de seiscentos educandos matriculados. 

A comunidade era muito participativa nesta escola, que representava uma 

história de luta por direitos. Ela fora construída por meio da luta, manifestações e 

protestos dos moradores do bairro que exigiram a construção da escola em detrimento 

da construção de uma praça. Lá, passei quatro anos maravilhosos, pois, pude propor 

e desenvolver projetos sócio-democráticos que, creio, minimizaram várias injustiças 

sociais, como exemplos posso citar: a gestão democrática participativa que envolvia 

toda a comunidade escolar por meio de assembleias gerais e por seguimentos 

escolares que ocorriam frequentemente de acordo com um Plano de Ação 

Participativa (PAP); o projeto “Construindo Cidadãos”, de minha autoria, que consistia 

em arrecadação de brinquedos por parte dos educandos para doação em abrigos e 

instituições beneficentes, ou seja, fomento ao altruísmo, solidariedade e empatia; o 

projeto “Explorando a Educação Superior” também de minha autoria, com o objetivo 

de promover conhecimentos sobre o universo da Educação Superior, com especial 

atenção às universidades públicas com foco na Universidade de São Paulo (USP), na 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na Universidade Estadual Paulista 

(Unesp), na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e no Instituto Tecnológico 

de Aeronáutica (ITA) e, obviamente, priorizando o Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), para fomentar o desenvolvimento das potencialidades dos educandos e criar 

e/ou ampliar as expectativas de ingresso e permanência no Ensino Superior; o 

Programa “Rede São Paulo de Formação Docente (Redefor)” da Escola de Formação 

e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação Paulo Renato Costa Souza (Efap) 

em parceria com a USP, no qual atuei como orientador dos professores no curso de 

pós-graduação lato sensu sobre gestão do currículo. 

Além destas ações que envolveram a participação de toda a comunidade 

escolar e a minha participação/coordenação direta e intrínseca, também tive o prazer 



  20 

 

de participar de diversos outros projetos interdisciplinares que fomentavam nos 

educandos a significância dos conhecimentos científicos, protagonismo, autonomia, 

cidadania e discernimento e disposição para com o mundo do trabalho, projetos como: 

mostras culturais, olimpíadas, simulados de vestibulares, eventos esportivos, ensaios 

filosóficos, cafés com poesia, pesquisas com visitas a campo, seminários, trabalhos 

de conclusão de curso (TCC), enfim, dentro do possível, foram muitas as ações que 

envolveram a participação coletiva da comunidade escolar, com destaque para o 

protagonismo juvenil e para a atuação docente. 

Neste período, participei de diversos seminários, congressos e cursos de 

atualização e especialização lato sensu, buscando sempre a minha formação contínua 

em princípios emancipatórios, democráticos, solidários, éticos e de respeito e 

tolerância às diversidades culturais enfocando na luta e combate contra 

discriminações, preconceitos, racismos e todo tipo de injustiças sociais. Foram cursos 

sobre currículo, tecnologias digitais da informação e comunicação, primeiros socorros, 

linguagens, sustentabilidade, temas transversais e, particularmente, sobre gestão 

escolar, pois, apesar da escola ter um ambiente esperançoso na perspectiva 

freireana, os educandos não estavam isentos da violência institucional, ou seja, as 

características sócio-históricas-culturais eram diretamente impactadas pelas ações ou 

omissões do Poder Público. 

Isso me fez pesquisar sobre Projeto Político Pedagógico (PPP), assim, em 

2014 participei da seleção para o Mestrado no Programa de Educação: Currículo da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Sendo aprovado, iniciei o 

Mestrado em 2015 e concluí em 2017, com a dissertação intitulada: “Desafios do 

Ensino Médio no Projeto Político Pedagógico na Perspectiva de Educação Integral”. 

Pesquisei sobre a função do PPP, sua importância para a comunidade escolar e seus 

impactos nas aprendizagens dos educandos, aprofundei meus conhecimentos sobre 

o Ensino Médio sua historicidade e seus currículos, pesquisei sobre a formação de 

professores do Ensino Médio mediados no PPP, pesquisei sobre os educandos do 

Ensino Médio do século XXI, suas características, peculiaridades, perspectivas e 

direitos identitários, e pesquisei sobre a Educação Integral na legislação e na prática. 

A pesquisa se deu por meios documentais e bibliográficos, enfocando no PPP da 

escola que atuei como Coordenador Pedagógico no período de 2011 a 2014. 

Para ingressar na Pós-graduação, em 2015, deixei a função de coordenador 

pedagógico e retornei à função de professor de Matemática que permitia flexibilidade 
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de tempo. Lecionei Matemática em uma escola pública num bairro centralizado, o 

Tatuapé, onde acreditava que encontraria uma comunidade escolar com mais 

recursos pedagógicos. Entretanto, aquela escola tinha praticamente as mesmas 

carências das periféricas em que trabalhei, o que me motivou, ainda mais, a 

prosseguir pesquisando sobre educação. 

Então, no mesmo ano que concluí o Mestrado decidi participar da seleção para 

o Doutorado na PUC-SP, pois, a identificação com a instituição foi imediata e 

intrínseca, isto é, na PUC-SP há um ambiente extremamente humanista e 

democrático, condizente com meus princípios. Felizmente fui aprovado novamente, 

ingressando em um programa de notória excelência, no qual ilustres educadores 

participaram e participam, incluindo simplesmente o Patrono da Educação Brasileira: 

Paulo Freire. Logo, em fevereiro de 2018 ganha corpo a pesquisa que materializou 

este trabalho intitulado: “Educação Integral no Ensino Médio e Justiça Curricular. 

Protagonismo Juvenil em Escola de Ensino Médio da Rede Pública Estadual de São 

Paulo participante do Programa Ensino Integral” que emerge do meu âmago, 

impactada por minha historicidade e meu existencialismo. 

No caminhar de 48 meses para a realização deste trabalho, mais uma vez, a 

minha resiliência foi posta à prova, porque já no início do curso, em março de 2018, 

me foi revelado que um dos meus amados filhos, o “Lorenzo”, era um menino 

transgênero. O impacto desta revelação não me acometeu por preconceitos e/ou 

muito menos por discriminação, minhas preocupações se davam no campo do saber, 

pois, eu e minha esposa éramos leigos sobre a transgeneridade e, obviamente, como 

pai eu cuido da saúde de meus filhos, não estou afirmando que esta situação foi um 

obstáculo, até porque os conhecimentos que adquiri sobre identidade de gênero me 

possibilitaram outros olhares na minha pesquisa, entretanto, tive que dividir minhas 

atenções entre a pesquisa e a saúde de meu filho. 

Depois, em 07 de janeiro de 2020 sofri um infarto do miocárdio, com o 

entupimento de duas artérias e 80% de uma terceira, passei por uma cirurgia de 

revascularização, coloquei uma ponte de safena e uma de mamária. Em meio a minha 

recuperação, explode, no Brasil e no mundo, a pandemia da doença do coronavírus 

(Covid-19). Em 29 de julho de 2021 sofri um segundo infarto do miocárdio, com o 

entupimento de uma artéria e 95% de obstrução de outra artéria. Passei por outra 

cirurgia cardíaca e coloquei mais três pontes: uma mamária, uma safena e uma radial. 

Esse processo me manteve 50 dias internado no Instituto de Assistência Médica ao 



  22 

 

Servidor Público Estadual (Iamspe), mas, esses obstáculos foram superados com as 

orientações do Professor Dr. Alípio Márcio Dias Casali e ganharam status de 

problemas positivos, isto é, me fortaleceram para desenvolver atitudes e práticas 

positivas e otimistas, não apenas em relação a esta pesquisa, mas também, em 

relação a toda a minha filosofia de vida. 

 

Justificativa, Problema, Objetivo Geral e Estrutura da Tese 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos aponta, em seu Artigo 26, inciso 

2º, que o direito à Educação Integral fomenta o pleno desenvolvimento da 

personalidade humana:  

A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser 
humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos 
raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol 
da manutenção da paz (ONU, 1948, n.p.). 

A Constituição da República Federativa do Brasil, no Título VIII: Da Ordem 

Social, Capítulo III, Seção I e Artigo 205 também promove o pleno desenvolvimento 

da pessoa: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, [1988] 2022, p. 115, grifos nossos).  

A Constituição Federal de 1988 também afirma que o Ensino Médio deve ser 

um direito público subjetivo e inalienável dos adolescentes e jovens. Segundo o Artigo 

208, inciso II, com a “progressiva universalização do ensino médio gratuito” (BRASIL, 

[1988] 2022, p. 115). E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996 também expressa e fomenta a Educação 

Integral para os adolescentes e jovens por meio de seu Artigo 2º: 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, [1996] 2018, p. 8, grifos nossos). 

A LDBEN 9.394/96 expressa, ainda, segundo seu Artigo 35-A parágrafo 7º que: 

“Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, 

de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e 
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para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” (BRASIL, 

[1996] 2018, p. 25, grifos nossos).  

Diante de todo esse aparato legal, esta pesquisa se apresenta como 

possibilidade para reflexões, debates, questionamentos e propostas de 

desenvolvimento da Educação Integral no Ensino Médio. Para tanto, formulou-se a 

hipótese de que: “o Ensino Médio deve promover a Justiça Curricular através da 

‘Educação Integral’ dos adolescentes e jovens, uma Educação Integral que forme os 

cidadãos nas diversas e diferentes dimensões da vida, considerando os aspectos 

biológicos, psíquicos, sociais e culturais do indivíduo, possibilitando que estes 

construam autonomia intelectual, cognitiva, física, emocional, ética e social, e assim, 

mediando para que esses adolescentes e jovens construam e desenvolvam suas 

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

responsável, solidária, e, sobretudo, com humanismo”. 

O estudo foi motivado devido ao seguinte problema de pesquisa: “Pressupondo 

que a Educação Integral é um direito social, a fragmentação do Ensino Médio e suas 

insignificâncias curriculares resultam na supressão de direitos do educando e, 

consequentemente, contribuem para a crise do Ensino Médio com altos índices de 

evasão e reprovação que resultaram em falta de identidade junto aos adolescentes e 

jovens, culminando em falta de oportunidades, perspectivas e diversos tipos de 

injustiças”. Desse modo, o objetivo geral da pesquisa é: analisar criticamente a 

efetividade do Ensino Médio na formação de adolescentes e jovens autônomos, 

reflexivos, críticos, conscientes e praticantes de seus direitos e deveres.  

Assim, a estrutura da pesquisa se constituiu em quatro capítulos. O capítulo 1, 

intitulado “Fundamentos e Legislação da Historicidade do Ensino Médio”, se apresenta 

como uma ferramenta para compreensão dos desdobramentos educacionais acerca 

da Educação Básica, particularmente, sobre o Ensino Médio buscando o 

delineamento, no espaço e no tempo, do lócus da pesquisa, expressa a trajetória 

histórica do Ensino Médio, atentando para as legislações e políticas públicas 

educacionais, esboçando o campo da pesquisa e as dimensões cognitivas por meio 

das significâncias dos conhecimentos. 

O capítulo 2, “Educação Integral no Ensino Médio para Fascinar e Vincular 

Adolescentes e Jovens”, apresenta um estudo que ousa cunhar um conceito para a 

Educação Integral em virtude da polissemia que o termo expressa e, para tanto, 

apresenta um breve histórico do conceito de Educação Integral, vislumbrando-a como 
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um direito público subjetivo. Assim, a pesquisa investiga programas e práticas da 

esfera pública para o desenvolvimento da Educação Integral. Neste processo, o 

estudo encontrou várias práticas de Educação integral exitosas, nas quais se constata 

um verdadeiro Protagonismo Juvenil por parte dos educandos e, consequentemente, 

um Ensino Médio salutar, prazeroso e cativante para todos os educandos envolvidos 

naquelas comunidades. 

No capítulo 3, “Justiça Curricular na Perspectiva de Educação Integral no 

Ensino Médio”, são apresentados conceitos e princípios de Justiça Curricular e suas 

correlações com a Educação Integral, destacando o respeito às diferenças e 

igualdades presentes no Ensino Médio, almejando enfrentar e combater as violências 

presentes no ambiente escolar por meio da mediação e gerenciamento de contextos, 

conflitos, atitudes e ações. 

No capítulo 4: “Protagonismo Juvenil”, realizou-se a pesquisa de campo e a 

apresentação dos dados e resultados obtidos com a incursão em uma escola de 

Ensino Médio da Rede Pública Estadual de São Paulo participante do Programa 

Ensino Integral, denotando-se os perfis identitários dos educandos do Ensino Médio, 

com destaque para suas ideias, realidades e vozes. 

Finalmente, sucedem as nossas considerações finais, como contribuições 

transitórias, com possibilidade para oportunizar e motivar outras pesquisas sobre o 

Ensino Médio, a Educação Integral, a Justiça Curricular e/ou o Protagonismo Juvenil. 

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pautando-se na análise, 

interpretação e compreensão crítica sobre o Ensino Médio, a Educação Integral, a 

Justiça Curricular e o Protagonismo Juvenil. A escolha pela pesquisa qualitativa se 

deu devido às possibilidades de investigação da natureza do sujeito e da história. 

Uma perspectiva sintética do desenvolvimento da pesquisa pode ser referida 

a três temas fundamentais que polarizaram a investigação moderna: a 
natureza enquanto explicável pela causalidade e pela mensuração; o sujeito, 
quanto portador da razão e liberdade, capaz de intervir na realidade objetiva 
e a história enquanto lugar social onde os sujeitos atuam sobre a natureza e 
os fatos humanos, e tanto fazem os significados e quanto se fazem os autores 
dos acontecimentos (CHIZZOTTI, 2017b, p. 48). 

A metodologia se sedimenta na pesquisa de campo por meio de entrevistas 

semiestruturadas, com um questionário semiaberto com 18 questões, conforme 

roteiro de entrevista (vide apêndice). O público-alvo é composto por educandos que 

estão cursando o terceiro ano do Ensino Médio de uma escola da periferia de São 

Paulo, da rede pública estadual, que, desde 2013, participa do Programa Ensino 
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Integral (PEI) da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (SEE-SP) que 

consiste numa proposta de desenvolvimento da Educação Integral na qual os 

educandos têm uma jornada de 9 horas diárias de efetivo trabalho escolar e um 

currículo diversificado, com propostas de projetos de vida, clubes juvenis, disciplinas 

eletivas entre outras atividades.  

Os dados coletados serão transcritos e analisados por meio da “Análise de 

Dados” com o uso de software, com o propósito de corroborar ou refutar as hipóteses 

e conceitos que estão explícitos no corpo deste trabalho. Também se verificará, por 

meio das vozes dos educandos, a eficácia ou não das políticas públicas educacionais 

com relação à Educação Integral.  

Esperamos que a pesquisa apresente possibilidades para a resolução deste 

problema, fomentando um ambiente escolar humanitário, emancipatório, democrático, 

harmonioso e, consequentemente, com possibilidades de promoção de Educação 

Integral. Para tanto, a pesquisa revelará que as políticas públicas educacionais não 

mais poderão ignorar o dever de proporcionar a ampla oferta de Educação Integral no 

Ensino Médio. Nesse sentido, a intenção é que a pesquisa se constitua como material 

de relevante significância no acervo da literatura curricular para a inspiração de outras 

pesquisas.  

Na condição de educador e pesquisador, é possível observar a complexidade 

da crise do Ensino Médio com altos índices de evasão e reprovação escolar que 

resultam em falta de identidade e empatia junto aos adolescentes e jovens, 

culminando, assim, em falta de oportunidades, perspectivas, e diversos tipos de 

injustiça para esses educandos. Esse cenário suscitou alguns questionamentos: o que 

fazer diante desse problema? Será que ele é notório? Posso ficar indiferente a este 

problema? Quais as consequências dessa indiferença? Sua resolução pode ocasionar 

outros problemas? Quais as consequências da sua resolução?  

Tais questões permearam esta pesquisa, gerando o intuito de evidenciar e 

anunciar que é preciso que toda a sociedade se conscientize sobre a crise do Ensino 

Médio, particularmente, a comunidade educacional, pois é preciso visibilizar esse 

problema para que não haja distorções e indiferenças, especialmente, em relação às 

ações do poder público. Estou professor da rede pública de ensino e entendo que a 

escola é um espelho da sociedade e vice-versa, então, coerente com meus princípios 

de emancipação, democracia, solidariedade, ética, e combate a todo tipo de injustiças 

sociais jamais poderia ficar indiferente a este problema, pois, a indiferença a ele é 
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reprodutora de preconceitos, discriminações e outras violências escolares. A 

resolução deste problema não pode causar outros, ou seja, o fim da crise no Ensino 

Médio só representa benefícios sociais. Portanto, a resolução deste problema 

corresponde ao fomento de um ambiente escolar humanitário, emancipatório, 

democrático, harmonioso e, consequentemente, com possibilidades de promoção de 

Educação Integral1. 

A pesquisa se deu por meio de revisões documentais, literais, bibliográficas e 

com a incursão em campo numa escola pública participante do Programa Ensino 

Integral do Estado de São Paulo. Esta incursão teve como foco e objetivo principal 

ouvir e registrar as vozes dos educandos do Ensino Médio em relação à Educação 

Integral. A revisão bibliográfica amparou conceitos e reflexões presentes ao longo de 

todo o trabalho, entretanto, destacarei algumas introduções a seguir. 

A busca aconteceu com relação ao período de 2015 a 2018 na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (BDTD/IBICT), no portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e no banco de teses e 

dissertações da Capes. As palavras-chave utilizadas foram: “Ensino Médio”; 

“Educação Integral”; “Justiça Curricular” e “Protagonismo Juvenil”. Os resultados das 

buscas apresentaram 49 teses e/ou dissertações, além de 241 artigos científicos 

relacionados ao tema Educação Integral no Ensino Médio. Sobre o termo Justiça 

Curricular foram encontrados 3 teses, uma dissertação e 4 artigos científicos, já o 

termo Protagonismo Juvenil reportou 63 teses e/ou dissertações e 60 artigos 

científicos. Essas revisões fundaram, introdutoriamente, as concepções e ideias 

presentes no trabalho. 

Com relação ao termo “Ensino Médio” é comum a essas pesquisas e trabalhos, 

o princípio de que esta etapa da Educação Básica Nacional é de extrema importância 

na formação dos adolescentes e jovens, o que corrobora com o objetivo geral desta 

pesquisa. Em relação ao termo Educação Integral, a revisão bibliográfica mostrou a 

 
1 Este estudo ousa conceituar a Educação Integral como o pleno desenvolvimento da pessoa humana, 
especialmente, na sua dimensão cognitiva por meio da significância dos conhecimentos científicos, 
respeitando os direitos identitários dos adolescentes e jovens, pressupondo o protagonismo e 
autonomia para o desenvolvimento pleno das potencialidades dos educandos, para o discernimento 
sobre a dinâmica da práxis da cidadania e para o discernimento e disposição com o mundo do trabalho, 
pautados em princípios emancipatórios, democráticos, solidários, éticos, e de respeito e tolerância às 
diversidades culturais, com foco na luta e combate contra discriminações, preconceitos, racismos e 
todo tipo de injustiças sociais. 
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multiplicidade de conceitos sobre a compreensão de Educação Integral. Entretanto, 

mesmo com definições e conceitos diversos e variados, os trabalhos e pesquisas 

denotavam que Educação Integral pressupõe educação em tempo integral, com 

participação ativa dos educandos nos processos de ensino e aprendizagens.  

Sobre o termo “Justiça Curricular”, a busca pelo Estado do Conhecimento 

demostrou que os trabalhos e pesquisas sobre este tema são contemporâneos e 

recentes. Todos têm como um de seus objetivos principais fomentar o bem-estar 

social, promovendo a formação de adolescentes e jovens altruístas, empáticos e 

humanitários. Quanto ao termo “Protagonismo Juvenil”, a revisão bibliográfica 

apresentou trabalhos e pesquisas que abordam o tema numa perspectiva de foco nas 

ações compartilhadas com os adolescentes e jovens, e rejeitam vigorosamente as 

ações sobre e para os adolescentes e jovens em seus processos de ensino e 

aprendizagens. 

Atualmente, diante do cenário pandêmico globalizado, creio que a pesquisa 

revelará que a Educação Integral no Ensino Médio representa um direito público 

subjetivo, pois, este cenário explicita e implica a compreensão de que a “Educação” 

transcende os muros da escola. 
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1 FUNDAMENTOS E LEGISLAÇÃO DA HISTORICIDADE DO ENSINO MÉDIO 

 

Há quase um século, entre as décadas de 1920 e 1930 do século XX, o Brasil 

passava por importantes e impactantes transformações nos campos educacional, 

social, econômico e político e, obviamente, o sistema educacional seria alvo de 

questionamentos, reflexões, debates, e argumentações quanto ao seu propósito, ou 

seja, perguntava-se a que fim se destinaria a educação dos cidadãos? 

Naquele cenário se apresentava um conflito entre o materialismo e a 

elucubração da ciência impulsionada pelos progressos científicos, particularmente 

aqueles relacionados com a maquinofatura. Os avanços civilizatórios e a valorização 

do “ser” provocou uma revolução social, isto é, a tradição imperialista e as instituições 

que a reproduziam, particularmente e especialmente, a escola, passaram a receber 

abundantes e severos questionamentos sobre seus propósitos e finalidades. Assim, 

as elites, os impérios particulares e forças opressoras se viram forçados a modernizar-

se com novos ideais que deviam considerar relevantes, importantes e/ou fundamental 

o social, o povo, o proletariado, enfim, a massa popular demandava educação de 

qualidade, ainda que por vias da maquinofatura e/ou de formas implícitas.  

A crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, provocou fortes 

impactos na economia do Brasil e, consequentemente, gerou uma implacável 

recessão econômica no país, que, por sua vez, causou reflexões, debates e 

argumentos sobre a identidade social do proletariado, demandando a necessidade de 

criação de uma cultura nacional de independência pautada na construção e/ou 

desenvolvimento de uma nação provida de Educação Integral para todos os 

brasileiros, pois, o conhecimento científico era quase inexplorado e não havia cultura 

acadêmica significante para prover a independência da nação, os recursos, riquezas 

e vantagens do Brasil, particularmente e especialmente, o seu povo, eram pouco 

aproveitados em suas potencialidades. 

O Brasil tinha – e ainda tem – enraizadas características coloniais que naquele 

momento se tornavam incompatíveis com a modernidade dos novos tempos. A 

educação formal, seja em nível Superior e/ou em nível Básico reivindicava 

urgentemente uma ampla expansão, ou seja, a educação estava no centro das 

atenções. Dessa forma, oriunda-se uma consubstancial campanha pela educação 

nacional, que não pretendia uma ruptura total com o sistema educacional vigente, ou 

seja, a ideia não era partir do zero, mas sim, conhecer e reconhecer as ações de 
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sucesso com o propósito de consolidar uma proposta de Educação Integral pautada 

por profundas reformas educacionais. 

Neste cenário e contexto, em 1932 os principais precursores dessa campanha 

pela educação nacional elaboraram e se tornaram signatários do “O Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova”, documento que se tornou um marco na história da 

educação brasileira: 

[...] A transformação de nosso regime educacional de acordo com o 

manifesto, não tem apenas, por si, o espírito atual e vivo que lhe está 
eminente, e os fundamentos científicos e filosóficos em que se apoia, mas a 
consciência do papel que a escola deve desempenhar, não só na formação 
do espírito e da unidade nacional, como na aproximação dos homens e no 
restabelecimento do equilíbrio social, realizando pela integração da escola na 
sociedade (socialização da escola) a integração, no grupo e na vida social, 
do indivíduo cada vez mais isolado entre um grupo familiar que se atrofia e 
se desagrega e uma sociedade tornada imensa (AZEVEDO et al., 2010, p. 

29). 

Desse modo, princípios de Educação Integral começam a se manifestar como 

direitos sociais, e para a garantia desses direitos havia a necessidade de uma 

profunda reforma educacional no Brasil. Para tanto, o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova se apresenta como um documento orientador que foi ponderado, 

elaborado e assinado por 26 educadores e pensadores que se constituía em um grupo 

com ideias pedagógicas heterogêneas, formado por educadores, jornalistas, 

professora, escritora, advogado, médicos, psicóloga, deputado, diretor de escola, 

inspetor escolar, diretor/educador do Museu Nacional, e diretor da imprensa. Com 

incrível sintonia, assumiram o compromisso por uma educação nacional de qualidade 

para todos os brasileiros. 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 define e propõe que os 

problemas educacionais nacionais sejam prioridades para as políticas públicas, 

almejando elaborações de políticas públicas educacionais de caráter perene, contínua 

e eficaz para a construção e/ou desenvolvimento de uma educação nacional de 

qualidade para todos os brasileiros, justificando a importância dos conhecimentos 

científicos por meio de um movimento global, particularmente, na América Espanhola, 

que já se fundamentava em concepções teóricas e em contextualização de fatos. A 

partir disso, a reforma educacional nacional, proposta pelo documento devia se basear 

em um plano integral, pois, o Manifesto reconhecia e valorizava os direitos identitários 

dos educandos: 
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Toda a educação varia sempre em função de uma “concepção da vida”, 

refletindo, em cada época, a filosofia predominante que é determinada, a seu 
turno, pela estrutura da sociedade. É evidente que as diferentes camadas e 
grupos (classes) de uma sociedade dada terão respectivamente opiniões 
diferentes sobre a “concepção do mundo”, que convém fazer adotar ao 
educando e sobre o que é necessário considerar como “qualidade 
socialmente útil” [...] (AZEVEDO et al., 2010, p. 39). 

Para abarcar várias e diversas “concepções do mundo”, o Manifesto dos 

Pioneiros propõe a ampliação das finalidades da educação nacional: 

[...] A educação nova, alargando sua finalidade para além dos limites das 
classes, assume, com uma feição mais humana, sua verdadeira função 
social, preparando-se para formar “a hierarquia democrática” pela hierarquia 
das capacidades”, recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as 
mesmas oportunidades de educação. Ela tem, por objeto, organizar e 
desenvolver os meios de ação durável com o fim de “dirigir o desenvolvimento 
natural e integral do ser humano em cada uma das etapas de seu 
crescimento”, de acordo com uma certa concepção do mundo (AZEVEDO et 
al., 2010, p. 40). 

Desse modo, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova se harmoniza com 

concepções e princípios de Educação Integral. A escola, como criadora e recriadora 

de culturas e valores nos diversos e diferentes campos de atuação social, é suscetível 

às influências de poderes doutrinários que podem privilegiar pequenos grupos sociais 

– geralmente as classes mais abastadas economicamente – em detrimento do social, 

ou seja, de pessoas alienadas, pobres, desfavorecidas, miseráveis e em condições 

de vulnerabilidades sociais. Portanto, uma ação fundamental e imprescindível para 

currículos escolares, propostas pedagógicas e metodologias didáticas é o combate 

aos privilégios sistêmicos promotores de desigualdades e injustiças sociais. 

Um campo de atuação social que comporta muita tensão de poderes é o mundo 

do trabalho, ou seja, a finalidade da escola é preparar, exclusivamente, para o 

mercado de trabalho? Ou a escola deve ter como fins, para além do mercado de 

trabalho, o discernimento e disposição para o mundo do trabalho? 

Certo, a doutrina de educação, que se apoia no respeito da personalidade 
humana, considerada não mais como meio, mas como fim em si mesmo, não 
poderia ser acusada de tentar, com a escola do trabalho, fazer do homem 
uma máquina, um instrumento exclusivamente apropriado a ganhar o salário 
e a produzir um resultado material num tempo dado. “A alma tem uma 
potência de milhões de cavalos, que levanta mais peso do que o vapor. Se 
todas as verdades matemáticas se perdessem – escreveu Lamartine, 
defendendo a causa da educação integral –, o mundo industrial, o inundo [sic] 
material, sofreria sem dúvida um detrimento imenso e um dano irreparável; 
mas, se o homem perdesse uma só das suas verdades morais, seria o próprio 
homem, seria a humanidade inteira que pereceria” (AZEVEDO et al., 2010, p. 
42). 
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A educação concebida como um dever do Estado e da família tem caráter 

público, isto é, o acesso a ela é um direito público subjetivo inalienável de todos os 

brasileiros; a Educação Integral necessita de protagonismo e autonomia dos 

educandos para se concretizar, e o protagonismo e autonomia dos educandos 

necessita de contextualização dos conhecimentos científicos, ou seja, cabe à escola 

a função de integrar conhecimentos com a finalidade de garantir direitos sociais, isto 

é, a escola deve constituir-se como uma comunidade educacional que aprende a 

aprender: 

Mas, para que a escola possa fornecer aos “impulsos interiores a ocasião e 

o meio de realizar-se”, e abrir ao educando, à sua energia de observar, 
experimentar e criar todas as atividades capazes de satisfazê-la, é preciso 
que ela seja reorganizada como um “mundo natural e social embrionário”, um 
ambiente dinâmico em íntima conexão com a região e a comunidade. A 
escola que tem sido um aparelho formal e rígido, sem diferenciação regional, 
inteiramente desintegrado em relação ao meio social, passará a ser um 
organismo vivo, com uma estrutura social, organizada à maneira de uma 
comunidade palpitante pelas soluções de seus problemas. Mas, se a escola 
deve ser uma comunidade em miniatura, e se em toda a comunidade as 
atividades manuais, motoras ou construtoras “constituem as funções 
predominantes da vida”, é natural que ela inicie os alunos nessas atividades, 
pondo-os em contato com o ambiente e com a vida ativa que os rodeia, para 
que eles possam, desta forma, possuí-la, apreciá-la e senti-la de acordo com 
as aptidões e possibilidades. [...] (AZEVEDO et al., 2010, p. 50). 

A partir disso, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 propõe 

uma revolução para a escola secundária – que pode ser considerado o embrionário 

do Ensino Médio na perspectiva de Educação Integral – fundamentada em 

concepções, princípios, reflexões e práticas de reconhecimento e respeito às 

diversidades sócio-histórico-culturais, com o fomento de políticas e propostas de 

educação inclusiva para todos os adolescentes e jovens. 

[...] Ao espírito novo que já se apoderou do ensino primário não se poderia, 
porém, subtrair a escola secundária, em que se apresentam, colocadas no 
mesmo nível, a educação chamada “profissional” (de preferência manual ou 
mecânica) e a educação humanística ou científica (de preponderância 
intelectual), sobre uma base comum de três anos. A escola secundária 
deixará de ser assim a velha escola de “um grupo social”, destinada a adaptar 
todas as inteligências a uma forma rígida de educação, para ser um aparelho 
flexível e vivo, organizado para ministrar a cultura geral e satisfazer às 
necessidades práticas de adaptação à variedade dos grupos sociais. [...] 
(AZEVEDO et al., 2010, p. 52). 

Dessa forma, há quase um século, a educação de adolescentes e jovens tem 

se mostrado como um ponto crucial nas reformas educacionais, portanto, a função 

social do Ensino Médio na perspectiva de Educação Integral nasce com a ampliação 

e/ou alargamento da função social da escola e seus espaços escolares, isto é, a 
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escola deve transpor seus muros, deve se constituir em uma rede conectiva com 

múltiplos e integrados espaços/campos de aprendizagens para além do prédio 

escolar: 

Dessa concepção positiva da escola, como uma instituição social, limitada, 
na sua ação educativa, pela pluralidade e diversidade das forças que 
concorrem ao movimento das sociedades, resulta a necessidade de 
reorganizá-la, como um organismo maleável e vivo, aparelhado de um 
sistema de instituições suscetíveis de lhe alargar os limites e o raio de ação. 
[...] (AZEVEDO et al., 2010, p. 61). 

Com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, o Brasil fomenta e 

constrói uma nova visão para o sistema educacional brasileiro com significativos 

avanços para a ampliação e promoção de concepções de Educação Integral que 

perduram até os dias atuais. Contudo, essa campanha pela educação nacional, que 

desperta no início da década de 1930, é abruptamente interrompida em 1937, com a 

promulgação da 4ª Constituição do Brasil, a Constituição de 1937 e do Estado Novo 

de Getúlio Vargas. No cenário internacional originava-se a constituição das “Potências 

do Eixo”, um conjunto de nações, com ideais nazifascistas e princípios ideológicos de 

políticas de extrema-direita, que foi um dos principais, senão o principal motivo de 

deflagração da Segunda Guerra Mundial que ocorreu no período de 1 de setembro de 

1939 a 2 de setembro de 1945, produzindo impactos sociais, econômicos e ambientais 

de dimensões globais e, obviamente, afetou o Brasil.  

No cenário nacional, Getúlio Vargas, que governou o país de 1930 a 1945, 

assumiu três papeis governamentais. Primeiro, de 1930 a 1934 foi presidente do 

Governo Provisório; segundo, de 1934 a 1937 foi presidente eleito 

constitucionalmente; e em terceiro, de 1937 a 1945 foi presidente autoritário (leia-se 

ditador). Getúlio Vargas também promulgou a 3º Constituição do Brasil, a Constituição 

de 1934 que apresentou alguns avanços na área da educação – muito em função das 

influências produzidas pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932 – 

em comparação com a Constituição de 1891, todavia, a Constituição de 1934 também 

sofreu influências de ideologias eugênicas, previstas inclusive em seu texto: Título IV, 

Artigo 138, Alínea b), com a incumbência à União, aos Estados e aos Municípios de 

estimular a educação eugênica, ou seja, a campanha pela educação nacional, por 

uma educação pública de qualidade, e pela Educação Integral, sofreu, e ainda sofre, 

com algumas ideologias e políticas que interpretam a educação como um privilégio 

para grupos meritocráticos e/ou pessoas específicas. 
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Com o fim da ditadura de Getúlio Vargas em 1945, inicia-se um breve momento 

democrático com ideias liberais na história do Brasil, que vai de 1946 a 1964, com a 

instauração de governos populistas que voltaram parte de suas atenções para a 

educação do povo brasileiro, muito em função das influências produzidas pelo 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932.  

Já em 1946, é promulgada a 5ª Constituição do Brasil que interpretava a 

educação como um direito de todos os brasileiros, estabelecia o ensino primário como 

obrigatório e gratuito e incumbia à União legislar sobre as diretrizes e bases da 

educação nacional. No entanto, o ensino secundário para adolescentes e jovens não 

priorizava o desenvolvimento da cultura humanística e/ou científica, ou seja, havia a 

supervalorização do conhecimento empírico em agravo à Educação Integral, isto é, 

os investimentos governamentais se focaram no desenvolvimento econômico 

industrial e comercial do país, pois, neste mesmo ano se concretiza o estabelecimento 

do sistema S de ensino com a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac) se unindo ao já existente, desde de 1942, Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai). 

Sistema S 

Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas 
voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, 
pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome iniciado com a 
letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares. Fazem 
parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); 
Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os 
seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social 
de Transporte (Sest) (SENADO NOTÍCIAS, 2020, n.p.). 

Também, neste período democrático do Brasil, foram engendradas instituições 

de fomento a pesquisas científicas. Em 1951 foram instituídas a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); e em 1953 cria-se pelo decreto n.º 

34.638, de 14 de novembro de 1953 a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do 

Ensino Secundário (Cades) que vigoraria de 1953 a 1970, aproximadamente, e tinha 

como um dos seus principais objetivos a formação de professores secundaristas, em 

1955 Anísio Teixeira (1900-1971) que foi um dos mais notáveis expoentes do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, e foi lume para a educação 

brasileira no século XX, deixando um legado inestimável.  



  34 

 

Acumulando os cargos de secretário-geral da Capes e de diretor do Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos, atualmente Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Anísio Teixeira enfatiza a pesquisa 

científica, fomentando a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais 

(CBPE), que foi extinto em 1977. 

De fato, o período democrático liberal, de 1946 a 1964, representou alguns 

significativos avanços para a educação brasileira na direção da valorização e 

priorização do conhecimento científico. Entretanto, o ensino secundário, que apesar 

de pertencer ao grau médio, devido as suas tipificações de ensino (ensino normal, 

ensino industrial, ensino comercial, ensino agrícola) dificultava e limitava o debate 

sobre propostas de Educação Integral para o Ensino Médio, ou seja, para os 

adolescentes e jovens daquele período, o ensino acadêmico e o ensino técnico e/ou 

profissionalizante eram extremamente concorrentes, isto é, a estrutura educacional 

nacional não possibilitava ambas as aprendizagens, faltavam verbas para a 

construção e manutenção de recursos que ampliassem o acesso e a qualidade da 

educação pública para adolescentes e jovens. 

A partir disso, em 1959, se reúnem novamente intelectuais e pensadores da 

educação para publicar o Manifesto dos Educadores que foi elaborado e assinado por 

mais de 150 personalidades intelectuais da sociedade brasileira, entre eles havia doze 

signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 e, obviamente, a 

proposta era de consolidação e ampliação dos ideais e princípios proclamados no 

Manifesto de 1932: 

[...] partimos do ponto em que ficamos, não para um grito de guerra que soaria 

mal na boca de educadores, mas para uma tomada de consciência da 
realidade atual e uma retomada, franca e decidida, de posição em face dela 
e em favor, como antes, da educação democrática, da escola democrática e 
progressista que tem como postulados a liberdade de pensamento e a 
igualdade de oportunidades para todos (AZEVEDO et al., 2010, p. 71). 

Diante do cenário educacional brasileiro em 1959, o Manifesto dos Educadores 

denuncia a precarização das estruturas educacionais nacionais, denotando 

especialmente a disputa e concorrência entre os defensores da educação pública de 

qualidade como um direito de todos os brasileiros, e os lobistas e/ou partidários da 

educação privada. Evidentemente, essa discussão não se dava apenas por ideais e 

princípios, mas principalmente, pelos destinos das verbas e recursos públicos. 
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No centro dessa discussão estavam as finalidades, objetivos e estrutura da 

educação secundária de grau médio, ou seja, o Manifesto dos Educadores de 1959 

proclamava que os governos deveriam investir abundantes recursos no ensino 

secundário, fomentando aprendizagens em nível acadêmico, técnico e/ou profissional, 

isto é, caberia à escola pública a construção e/ou desenvolvimento da Educação 

Integral, portanto, germinava dessa forma o conceito de Ensino Médio que absorve as 

concepções de ensino acadêmico, técnico e/ou profissional sem discriminações e/ou 

preconceitos de classes sociais. 

Se, na esfera do ensino fundamental comum, certamente menos lucrativo, 

dos 5.775.246 alunos matriculados, não frequentam escolas particulares 
senão 720.746 (e, por isso mesmo, pela preponderância da escola pública, o 
que temos de melhor, apesar de todas as suas deficiências, é o ensino 
primário), atinge a 80% o ensino secundário entregue a particulares, – e daí 
exatamente decorre toda a grave crise em que se debate esse grau de ensino 
no país. Onde, pois, como se vê, cumpriu o Estado com mais zelo os deveres 
que lhe impôs a Constituição, progrediu o ensino, – é a parte referente à 
educação fundamental e superior; e onde dele se descuidou, descarregando 
suas obrigações às costas de entidades privadas, como no caso do ensino 
secundário, é o que de pior se exertou [sic] no sistema geral de educação. O 
dia em que esse grau de ensino (o “secundário”, que passou a sê-lo no 
sentido pejorativo da palavra) tiver dos poderes públicos a atenção que 
requer, e se inverter, em consequência, pela expansão do ensino público, a 
referida porcentagem, alcançando o Estado mais 40 ou 60% dos 80 que 
cabem agora a instituições particulares, o ensino de nível médio, na 
diversidade de seus tipos de escolas (sobretudo secundárias e normais), 
tornará o impulso que adquiriu o ensino primário, com todas as suas 
deficiências de escolas e instalações, e entrará numa fase de reconstrução e 
de progressos reais [...] (AZEVEDO et al., 2010, p. 87-88). 

O pressuposto era que só havia possibilidade de construção e/ou 

desenvolvimento da Educação Integral para todos os brasileiros, particularmente, os 

adolescentes e jovens na faixa etária do Ensino Médio, por meio da escola pública de 

qualidade democrática, participativa e acessível a todos os brasileiros. 

[...] Entendemos, por isso, que a educação deve ser universal, isto é, tem de 

ser organizada e ampliada de maneira que seja possível 35lcança35-la a 
todos sem distinções de qualquer ordem; obrigatória e gratuita em todos os 
graus; integral, no sentido de que, destinando-se a contribuir para a formação 
da personalidade da criança, do adolescente e do jovem, deve assegurar a 
todos o maior desenvolvimento de suas capacidades físicas, morais, 
intelectuais e artísticas. Fundada no espírito de liberdade e no respeito da 
pessoa humana, procurará por todas as formas criar na escola as condições 
de uma disciplina consciente, despertar e fortalecer o amor à pátria, o 
sentimento democrático, a consciência de responsabilidade profissional e 
cívica, a amizade e, a união entre os povos. [...] (AZEVEDO et al., 2010, p. 
90). 

O legado do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 e o Manifesto 

dos Educadores de 1959 é um tesouro nacional, seus ideais, princípios e argumentos 
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são bases fundamentais de várias legislações brasileiras na perspectiva de uma 

educação pública de qualidade. Os manifestos de 1932 e de 1959 tiveram influência 

direta na elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

inclusive com a convocação de alguns dos signatários do Manifesto de 1932 para a 

criação dessa mesma LDBEN. 

 

1.1 O Ensino Médio nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

outras legislações: a Educação Integral é vislumbrável? 

 

No Brasil, foram sancionadas três LDBENs: a 4.024 de 20/12/1961; a 5.692 de 

11/08/1971 e a 9.394 de 20/12/1996; a primeira LDBEN estacionou e tramitou por 

mais de uma década no Congresso Nacional, sendo promulgada apenas em 1961. É 

importante destacar que essa lei teve forte influência do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova de 1932, e foi elaborada com a participação dos principais expoentes 

do Manifesto de 1932, ou seja, na verdade a sociedade educacional brasileira refletiu 

e debateu sobre uma Carta Magna para a educação nacional por quase três décadas. 

Apesar de apresentar alguns avanços significativos em prol da educação 

púbica de qualidade, a LDBEN 4.024, de 20/12/1961, ratificou a fragmentação do 

Ensino Médio, pois, o classificou para crianças, adolescentes e jovens a partir dos dez 

anos de idade, tendo a duração de sete anos dividida em dois ciclos: o ginasial e o 

colegial, além da divisão de três segmentos formativos com finalidades distintas para 

a conclusão da Educação Básica: os cursos secundários, os cursos técnicos e os 

cursos de formação de professores para o ensino primário e pré-primário. Dessa 

forma, a Educação Integral foi desprivilegiada e inviabilizada, pois, cada curso se 

limitava na sua responsabilidade com as suas finalidades específicas. Fato que se 

evidencia pela duração mínima do ano letivo, que a LBD estabeleceu 180 dias de 

efetivo trabalho escolar e, como consequência, na prática esta duração passou a ser 

a máxima estabelecida para as escolas públicas até meados dos anos 1990. 

A segunda LDBEN 5.692, de 11/08/1971, reformulou a primeira, mas apenas 

com relação à Educação Básica, ou seja, essa Lei não contemplava todos os níveis 

de ensino e, desta forma, já se fazia precária para a construção e/ou desenvolvimento 

da Educação Integral. Tem um caráter de valorização das instituições, públicas ou 

privadas, em detrimento de cidadãos. A LDBEN 5.692, de 11/08/1971, institui a 

nomenclatura de Ensino de 2º Grau para o Ensino Médio e revogou por completo o 
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Título VII com Capítulos I, II, III e IV que tratavam do Ensino Médio na LDBEN 4.024 

de 20/12/1961, ou seja, depreciou os conceitos e princípios de Educação Integral que 

foram influenciados pelos Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 e o 

Manifesto dos Educadores de 1959 e que poderiam conduzir na construção de 

políticas públicas educacionais perenes para o Ensino Médio na perspectiva de 

Educação Integral. 

A nomenclatura dada à LDBEN 5.692 de 11/08/1971 “Lei de Diretrizes e Bases” 

é extremamente generosa, pois, esta lei não se configurava como diretrizes e bases 

para a educação nacional, já que excluía a Educação Infantil e o Ensino Superior. Foi 

uma lei elaborada e sancionada num período de ditadura militar por um governo que 

praticamente ditou-a, prescindindo da participação de diferentes e diversos 

segmentos educacionais, sendo aprovada pelo Congresso Nacional de forma 

aligeirada, se contrapondo totalmente à LDBEN 4.024 de 20/12/1961 que tramitou no 

Congresso Nacional por treze anos, permeando reflexões e debates. O Ensino Médio, 

discriminado pela Lei 5.692 de 11/08/1971 como Ensino de 2º Grau, foi caracterizado 

nessa lei com prioridades para a função nacionalista desenvolvimentista, com 

propostas de função profissionalizante, propedêutica ou formativa, ou seja, se 

expressava a prevalência para o mercado de trabalho, isto é, alguns de seus artigos, 

parágrafos e alíneas denotam claramente a priorização do ensino profissionalizante 

(leia-se capital humano para o mercado de trabalho) em detrimento da Educação 

Integral, como exemplo pode-se citar o artigo 5º:  

Art. 5º As disciplinas, áreas de estudo e atividades que resultem das matérias 
fixadas na forma do artigo anterior, com as disposições necessárias ao seu 
relacionamento, ordenação e seqüência [sic], constituirão para cada grau o 
currículo pleno do estabelecimento. 
§ 1º Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currículo pleno terá 
uma parte de educação geral e outra de formação especial, sendo organizado 
de modo que: 
a) no ensino de primeiro grau, a parte de educação geral seja exclusiva nas 
séries iniciais e predominantes nas finais; 
b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de formação especial. 
§ 2º A parte de formação especial de currículo: 
a) terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, no 
ensino de 1º grau, e de habilitação profissional, no ensino de 2º grau; 
b) será fixada, quando se destina a iniciação e habilitação profissional, em 
consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou regional, 
à vista de levantamentos 37ombate3737al3737e [sic] renovados. 
§ 3º Excepcionalmente, a parte especial do currículo poderá assumir, no 
ensino de 2º grau, o caráter de aprofundamento em determinada ordem de 
estudos gerais, para atender a aptidão específica do estudante, por indicação 
de 37ombate3737al [sic] e orientadores (BRASIL, 1971, n.p.). 



  38 

 

Pode-se citar, também, que o “Capítulo III: Do Ensino de 2º Grau” possui 

apenas três artigos, dois parágrafos e duas alíneas, enquanto o “Capítulo IV: Do 

Ensino Supletivo” possui cinco artigos, sete parágrafos e quatro alíneas, o que 

caracteriza que a formação minimalista era prioridade e, consequentemente, 

privilegiava a organização semestral do ensino para os adolescentes e jovens daquele 

período. O cenário nacional era desolador para uma campanha pela educação 

nacional de qualidade numa perspectiva de Educação Integral, o Brasil vivia o auge 

da ditadura militar que se iniciara em 1964 e perdurou até 1985. 

A década de 1980 é marcada pela pungência em prol dos direitos dos 

brasileiros e pela redemocratização do Brasil, nela há o movimento das “Diretas Já” 

instaurado em 1984 que impulsionou o fim da ditadura militar e influenciou o debate 

por uma nova Constituição Federal que teria por princípios fundamentais os direitos 

civis. Em 1988, é promulgada a nova Constituição da República Federativa do Brasil 

que devido suas principais características recebeu o epíteto de “Constituição Cidadã” 

e vislumbra o Estado democrático de direito. Neste contexto, a campanha pela 

educação nacional proclamada pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 

1932 volta à baila e são iniciados, conjuntamente com a Constituição de 1988, 

reflexões, debates e discussões entre educadores, instituições educacionais e 

parlamentares sobre a elaboração de uma nova LDBEN que esteja em concordância 

com a “Constituição Cidadã”. 

Desse modo, nasce a LDBEN 9.394/1996 de 20/12/1996 com uma tramitação 

no Congresso Nacional de aproximadamente oito anos e com características e 

princípios que vislumbrava a Educação Integral para todos os brasileiros: 

TÍTULO II – Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII – valorização do profissional da educação escolar; 
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX – garantia de padrão de qualidade; 
X – valorização da experiência extraescolar; 
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XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 
XII – consideração com a diversidade étnico-racial;  
XIII – garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida 
(BRASIL, [1996] 2018, p. 8-9). 

A LDBEN 9.394/1996 descreve o Ensino Médio como etapa final da Educação 

Básica com princípios e ideais de Educação Integral: 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima 

de três anos, terá como finalidades:  
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico;  
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, [1996] 2018, p. 24). 

Em concordância, a LDBEN 9.394/1996 também expressa princípios e ideais 

de Educação Integral nas Disposições Gerais da Educação Básica: “Art. 22. A 

educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, [1996] 2018, p. 17). 

Dessa forma, a LDBEN 9.394/1996 denota o conceito de integralidade da Educação 

Básica, isto é, suas etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

se constituem como um processo de formação contínuo e deve ser caracterizado pelo 

reconhecimento e respeito aos direitos identitários dos educandos. 

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos (BRASIL, [1996] 2018, p. 19). 

O Ensino Médio, sendo a etapa final da Educação Básica, representa o fim de 

um processo educacional. Entretanto, também deve representar a oportunidade para 

iniciar novos e diversificados processos educacionais que são potencializados quando 

há o fomento da Educação Integral, Art. 35-A “§ 7º Os currículos do ensino médio 

deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho 

voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos 

físicos, cognitivos e socioemocionais” (BRASIL, [1996] 2018, p. 25). Portanto, 

segundo a LDBEN 9.394/96, o ensino técnico e profissionalizante no Ensino Médio 
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não deve concorrer com o Ensino Médio “regular ou normal”. Ou seja, a ênfase em 

itinerários formativos de caráter técnico e profissionalizante, quando considerado os 

direitos identitários dos educandos do Ensino Médio, promove o desenvolvimento da 

Educação Integral, “Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, 

o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 

exercício de profissões técnicas” (BRASIL, [1996] 2018, p. 28). 

A LDBEN 9.394/1996 é uma conquista da redemocratização do Estado 

brasileiro, e como tal é uma conquista do povo brasileiro. Essa lei é um marco 

significativo para a consecução de direitos educacionais para todos os brasileiros, ela 

impulsionou várias políticas públicas educacionais importantes para o fomento da 

Educação Integral como: ênfase na obrigatoriedade de que todas as crianças e 

adolescentes devem ter acesso e permanência aos bancos escolares; ênfase na 

gestão democrática escolar, possibilitando autonomia das escolas para construção e 

desenvolvimento de seus projetos políticos pedagógicos; criação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef), que posteriormente se tornou Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb); Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de diversas 

políticas públicas educacionais nas esferas estaduais e municipais.  

Um ato normativo muito importante para o Ensino Médio foi a Portaria n.º 971, 

de 9 de outubro de 2009 que instituiu o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), 

com adesão opcional para as Secretarias Estaduais de Educação, o Distrito Federal 

e as escolas. Propunha, entre suas medidas, a ampliação da carga horária para o 

Ensino Médio de forma gradual, de 2400 horas de efetivo trabalho escolar para um 

mínimo de 5 horas diárias de estudos, perfazendo um total de 3000 horas ou 7 horas 

diárias de estudos, perfazendo um total de 4200 horas, ou seja, buscava fomentar a 

educação em tempo integral. E para um redesenho curricular do Ensino Médio, 

propunha para os Projetos Políticos Pedagógicos das escolas a obrigatoriedade de 

desenvolvimento de oito macrocampos do conhecimento: Acompanhamento 

Pedagógico, Iniciação Científica e pesquisa, Cultura Corporal, Cultura e Artes, 

Comunicação e uso de mídias, Cultura Digital, Participação Estudantil, Leitura e 

Letramento que deveriam ser “propostas conforme necessidades e interesses da 

equipe pedagógica, dos professores e da comunidade escolar” (MEC, 2011, p. 13). 

Os objetivos para o desenvolvimento desses macrocampos harmonizavam com 
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objetivos da Educação Integral no tocante ao Protagonismo Juvenil e às metodologias 

interdisciplinares, transdisciplinares e multidisciplinares: 

As ações dentro de cada macrocampo deverão visar à interação direta com 

o estudante, podendo também, incluir ações de formação dos professores, 
da gestão escolar e adequação dos ambientes escolares. Os macrocampos 
deverão dialogar entre si e com o currículo (MEC, 2011, p. 13-14). 

A Portaria n.º 971 de 09/10/2009 que instituiu o ProEMI suscitou outro Ato 

Normativo de extrema importância que foi o Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do 

Ensino Médio instituído pela Portaria n.º 1.140 de 22 de novembro de 2013 que 

envolvia a pactuação entre o Ministério da Educação, as Secretarias Estaduais de 

Educação e o Distrito Federal com o objetivo de fomentar a formação continuada de 

professores e professores coordenadores do Ensino Médio, com o propósito de 

promover conhecimentos, reflexões e práticas voltadas para o redesenho curricular 

nacional do Ensino Médio, com foco na valorização do professor da rede pública 

estadual do Ensino Médio e tendo como cerne a profunda reflexão sobre o currículo 

do Ensino Médio, para fomentar o desenvolvimento de práticas educativas efetivas 

com atenção na formação humana integral. 

Por essas medidas e outras mais nos anos seguintes, até meados de 2016, 

para o fomento e a implantação do ProEMI em todo o território nacional, medidas 

essas que corroboravam com a perspectiva de desenvolvimento de Educação Integral 

no Ensino Médio, um questionamento é latente: “por que o ProEMI e o Pacto Nacional 

pelo Fortalecimento do Ensino Médio não se constituí em uma legislação robusta? 

Outro importante instrumento legal foi a retomada dos Planos Nacionais de 

Educação (PNE) de caráter decenal que em 2001, após 39 anos, promulgou o 

segundo PNE – Lei n.º 10.172/2001 da República do Brasil. Desse modo no PNE – 

Lei n.º 13.005/2014 podemos destacar entre as suas diretrizes, com relação ao ensino 

médio, a terceira, a quinta, a nona e a décima diretriz:  

III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; V – 
formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais 
e éticos em que se fundamenta a sociedade; IX – valorização dos (as) 
profissionais da educação; X – promoção dos princípios do respeito aos 
direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental 
(BRASIL, 2014, n.p.). 

Obviamente todas as diretrizes presentes no PNE impactam o Ensino Médio. 

Entretanto, superar desigualdades educacionais; combater todas as formas de 

discriminação e preconceitos; fomentar o discernimento sobre o mundo do trabalho e 
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a dinâmica da práxis da cidadania; promover princípios de respeito aos direitos 

humanos, às diversidades culturais e à sustentabilidade socioambiental, bem como 

valorizar profissionais da educação para que possam fomentar essas diretrizes são 

preceitos intimamente ligados ao Ensino Médio. 

O atual PNE é composto por vinte metas e suas respectivas estratégias para o 

seu cumprimento, sua vigência abrange o decênio de 2014 a 2024, as metas 3; 6; 10; 

11 e 12 estão diretamente ligadas ao Ensino Médio, ou seja, 25% do PNE focam seus 

planos e ações nesta etapa da Educação Básica, portanto, se evidencia uma latente 

e pujante meditação sobre o Ensino Médio. São cinco metas, com um total de 69 

estratégias para alcançá-las. 

A meta 3 do PNE que é: “universalizar, até 2016, o atendimento escolar para 

toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste 

PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%” (UNDIME, 2013, n.p.), 

evidencia uma cultura de que o Ensino Médio é opcional aos adolescentes e jovens 

brasileiros e que eles podem escolher entre trabalhar ou estudar e/ou trabalhar e 

estudar, priorizando o trabalho, isto é, o Ensino Médio não é um direito público e 

subjetivo, entretanto, com a Emenda Constitucional n.º 59 de 11/11/2009 e a alteração 

na LDBEN 9.394/1996 por meio da Lei n.º 12.796 de 04/04/2013 configura-se um novo 

status quo para o Ensino Médio que passa a ser obrigatório e fundamental para a 

formação básica dos brasileiros. A meta 3 com estratégias para promover e/ou atender 

a renovação do Ensino Médio; os direitos de aprendizagem do Ensino Médio; a Base 

Nacional Comum Curricular do Ensino Médio; os Esportes e Cultura; Programas de 

Correção de Fluxo; a universalização do Enem; o Ensino Médio Integrado ao 

Profissional; a frequência dos beneficiários de Programas de Transferência de Renda; 

a busca ativa da população de 15 a 17 anos; a Educação e Cultura associadas à 

Qualificação Profissional; a oferta de Ensino Médio; a População Itinerante e Ensino 

Médio; a prevenção à evasão por preconceito e discriminação; os cursos tecnológicos 

e científicos anunciam uma verdadeira revolução no Ensino Médio. Enfim, são vários 

pontos de atenção que indicam a preocupação com a Educação Integral dos 

educandos do Ensino Médio. 

A meta 6 do PNE: “oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 

das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos (as) alunos (as) da 

educação básica” (UNDIME, 2013, n.p.), denota e evidencia a preocupação com a 

qualidade da formação ofertada na Educação Básica destacando que essa meta não 
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deve apenas focar na ampliação do tempo na escola, mas sim, na qualidade de todos 

os tempos e espaços escolares que permeiam o currículo escolar. Com relação ao 

Ensino Médio, as estratégias propostas de Ampliação do Tempo escolar; de 

Construção de Escolas; de Recursos – Infraestrutura e Equipamentos, Material 

Didático e Formação; de Articulação no Território; de Parcerias com Entidades 

Privadas; de Parceria ONG-Escola; de Diversidade Local; de Tempo Integral para 

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais; de Tempo de Permanência, 

indicam necessidades urgentes na perspectiva de fomentar nos adolescentes e jovens 

o interesse pelo Ensino Médio com a crença de que poderão elaborar e promover seus 

projetos de vida. 

Já a meta 10 do PNE: “oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 

matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na 

forma integrada à educação profissional” (UNDIME, 2013, n.p.) ratifica a cultura de 

que o Ensino Médio foi opcional para os brasileiros, pois tem caráter reparador para 

extinguir e/ou amenizar desigualdades sociais, isto é, há um percentual significativo 

de brasileiros, especialmente os trabalhadores que não possuem Educação Básica 

e/ou qualificação profissional. Portanto, esta meta apresenta para o Ensino Médio as 

estratégias de: “Formação Profissional Inicial; Nível de Escolaridade do Trabalhador; 

Atendimento a Populações Itinerantes, do Campo, de Comunidades Indígenas e 

Quilombolas; Atendimento a Pessoas com Deficiência; Rede Física; Diversificação 

Curricular; Material Didático; Formação Inicial; Assistência Social, Financeira e 

Psicopedagógica; Atendimento às Pessoas Privadas de Liberdade; e 

Reconhecimento Identitário dos Educandos, ou seja, se evidencia por meio das 

estratégias uma dualidade nas intenções educacionais que podem focar na 

qualificação profissional dos educandos e/ou em princípios da Educação Integral. 

Com relação à meta 11 do PNE que é: “triplicar as matrículas da educação 

profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 

50% da expansão no segmento público” (UNDIME, 2013, n.p.), se denota claramente 

um investimento e foco na educação profissional dos educandos do Ensino Médio, 

são 14 estratégias para a conclusão e desenvolvimento dessa meta que priorizam: 

Acesso à Rede Federal; Acesso à Rede Estadual; Educação a Distância; Estágio; 

Programas de Reconhecimento de Saberes Profissionais; Oferta de Matrículas 

Gratuitas por Entidades Privadas de Formação Profissional; Oferta de Matrículas em 

Instituições Privadas de Educação Superior; Avaliação; Atendimento a Populações do 
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Campo, Comunidades Indígenas e Quilombolas; Atendimento a Pessoas com 

Deficiência, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e 

Superdotação; Fluxo da Educação Profissional; Programas de Assistência Estudantil; 

Redução das Desigualdades Étnico-raciais e Regionais; e Sistema Nacional de 

Informação Profissional, obviamente entre as estratégias citadas para esta meta se 

apresentam vários princípios da Educação Integral. Contudo, é importante ressaltar 

que também há muitos indícios de exclusiva preocupação com a qualificação da mão 

de obra para o mercado de trabalho. 

A última meta do PNE, intimamente ligada ao Ensino Médio, a meta 12, que diz 

respeito a Educação Superior, propõe: “elevar a taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público” (UNDIME, 2013, n.p.). Para tanto, estabelece as 

seguintes estratégias relacionadas diretamente com o Ensino Médio: Oferta de Vagas 

na Rede Federal; Formação de Professores para a Educação Básica; Fomento à 

Diversidade; Financiamento Estudantil; Estágio; Ações Afirmativas; Acessibilidade; 

Estudos e Pesquisas; Mobilidade Estudantil e Docente; Atendimento à População do 

Campo, Comunidades Indígenas e Quilombolas; Formação em Ciências e 

Matemática; Acervo Digital de Referências; Processo Seletivo; Vagas Ociosas; Redes 

Estaduais e Municipais; Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa 

Universidade para Todos (Prouni); das 21 estratégias da meta 12 que diz respeito à 

Educação Superior, 16 estão intimamente ligadas ao Ensino Médio, ou seja, o PNE 

demonstra através da meta 12 a intenção de fomentar a formação continuada dos 

educandos do Ensino Médio com o prosseguimento de seus estudos, agora em nível 

Superior, isto é, está valorizando o pleno desenvolvimento das potencialidades dos 

educandos do Ensino Médio. 

A crise estabelecida no Ensino Médio não favorece soluções objetivas e 

simplistas, o PNE – Lei n.º 13.005/2014 é uma lei complexa que demanda políticas 

públicas educacionais pautadas em justiça curricular, bem elaboradas, exitosas, 

perenes e centradas num pacto interfederativo, também é de suma importância 

salientar que toda a sociedade, particularmente, toda a comunidade educacional 

brasileira, especialmente, os educandos do Ensino Médio e professores, devem 

fomentar, promover, estimular, acompanhar e divulgar as facilidades e obstáculos 

para as consecuções das metas e estratégias do PNE – Lei n.º 13.005/2014. 



  45 

 

Com esse cenário de crise no Ensino Médio, no ano de 2017 é promulgada a 

Lei n.º 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, intitulada Reforma do Ensino Médio: 

Altera as Leis n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que 
regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 
11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à 
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (BRASIL, 
2017, n.p.). 

Isso evidenciou e expôs quase que completamente a grave crise do Ensino 

Médio, pois alterou outras cinco leis anteriores de maneira significativa, 

especialmente, legislações basilares da Educação Básica como: “Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/1996); Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Lei n.º 11.494/2007) e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT Decreto-

Lei n.º 5.452/1943)”, tudo isso em um contexto de ruptura do Estado Democrático de 

Direito da República Federativa do Brasil, isto é, o Brasil viveu um período democrático 

de 1985 a 2016 iniciando, principalmente, com a promulgação da 7ª Constituição 

Federal de 1988 intitulada como “Constituição Cidadã” onde se destacam os direitos 

do povo brasileiro, e se encerrando em 2016 com a conclusão do impeachment da 

Presidenta Dilma Rousseff, eleita democraticamente e destituída por um golpe 

político, parlamentar, jurídico e midiático pautado na pós-verdade e no efeito bolha 

social, instaurando, dessa forma, o governo antidemocrático do ex-presidente Michel 

Temer. 

Neste cenário de estrangulamento da democracia brasileira, há o advento das 

“Ocupações de escolas de Ensino Médio” que se inicia em novembro de 2015 no 

estado de São Paulo, mas ganha corpo no território nacional no ano de 2016 e em 

outubro desse mesmo ano chega a ter mais de 1.000 (mil) escolas de Ensino Médio 

no território nacional “ocupadas” pelos educandos, a maioria dos educandos eram da 

faixa-etária de 15 a 17 anos de idade. Obviamente haviam diversas reinvindicações 

para a melhoria da qualidade da educação ofertada no Ensino Médio, contudo, duas 

reivindicações eram unânimes e pujantes: “O movimento era contra a promulgação 

da Proposta de Emenda à Constituição 241/2016 (PEC 241/2016)” que se converteu 

na Emenda Constitucional 95/2016 (EC 95/2016) e que tem como princípio limitar e 

congelar os gastos com Educação Pública por um prazo de 20 anos, e reivindicavam: 
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“participação nos diálogos a cerca da Medida Provisória n.º 746, de 2016 (MP 

746/2016)” que resultou na Lei – 13.415/2017 (A Reforma do Ensino Médio), ou seja, 

a reforma do Ensino Médio evidentemente se faz urgente e relevante, pré-requisitos 

de uma Medida Provisória. Contudo, devido ao seu grau de complexidade, às 

diversidades culturais e sociais, às demandas das vozes em seus próprios contextos, 

às demandas da justiça curricular, e aos interesses implícitos e explícitos nos recursos 

financeiros demandados por tal reforma, se mostra impensável, em um regime 

democrático de direito, propor a elaboração dessa lei por Medida Provisória, isto é, 

em 2016 os educandos do Ensino Médio buscavam dialogicidade, mas, encontraram 

e receberam, do Governo Federal, decisões unilaterais, autocráticas, impositivas, 

ditatoriais e, consequentemente, antidemocráticas. 

Neste cenário, com milhares de vozes de educandos do Ensino Médio 

clamando por escuta, o Governo Federal negligencia e ignora diálogos, discussões e 

debates com entidades e instituições educacionais, especialistas da educação e, 

principalmente, com os educandos do Ensino Médio e suas respectivas comunidades 

escolares, e em 16 de fevereiro de 2017 o ex-presidente da República Federativa do 

Brasil, o Sr. Michel Temer promulga a Lei 13.415, da “Reforma do Ensino Médio”. 

A Lei 13.415/2017 deveria fomentar e atender aos princípios da Educação 

Integral. Entretanto, o que se denota é a prioridade da formação para o mercado de 

trabalho, pois, ela possibilita aos sistemas de ensino que ofertem mais um ano de 

itinerários formativos com ênfase em formação técnica e profissional, explorando as 

experiências vividas no mercado de trabalho, emitindo certificados profissionais por 

etapas de terminalidades, ela flexibiliza a oferta de formações técnica e profissional 

que sejam experimentais, permitindo a organização curricular por meio de etapas e 

módulos de terminalidade, inclusive com sistema de créditos também flexibiliza a 

atuação de instituições de ensino com notório reconhecimento para ofertar educação 

técnica e profissional. A lei incumbe as escolas de orientar os educandos do Ensino 

Médio sobre sua atuação profissional, e por fim, permite que profissionais com notório 

saber sejam contratados para ministrar aulas técnicas e/ou profissionais para os 

educandos. 

A Lei 13.415/2017 também tem alguns pontos importantes sobre a Educação 

Integral, em primeiro lugar ela dispõe sobre o aumento da jornada escolar que deve 

passar de 800 horas anuais para 1400 horas anuais de efetivo trabalho escolar; em 

segundo lugar, incumbe os sistemas de ensino de promover projetos e pesquisas 
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envolvendo temas transversais; em terceiro lugar, enfatiza que os currículos do Ensino 

Médio deverão fomentar a Educação Integral dos educandos, estimulando a 

construção e/ou desenvolvimento de seus projetos de vida, e por fim, institui uma 

Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino médio em Tempo 

Integral. 

Todavia, considerando a Lei 13.415/2017 como uma “Reforma do Ensino 

Médio”, é possível afirmar que ela não gerou e dificilmente gerará grandes impactos 

em prol da Educação Integral no Ensino Médio, pois esta lei representa um 

pseudodesenvolvimento da autonomia dos educandos do Ensino Médio, isso porque 

ela nasce de uma Medida Provisória, produzida por um governo que foi 

antidemocrático em relação à crise do Ensino Médio. Para que ocorra uma verdadeira 

e profunda reforma do Ensino Médio, na perspectiva de Educação Integral, é preciso 

que haja uma proposta amplamente discutida, refletida, debatida, analisada, revisada, 

e revisitada por educandos do Ensino Médio, professores, entidades, instituições, 

especialistas da educação e da sociedade civil. 

 

1.2 A BNCC no prisma da Educação Integral: Portaria n.º 1.570 de 21/12/2017 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aponta, na sua apresentação, o 

objetivo de desenvolvimento da Educação Integral, fundamentando, através da Carta 

Magna de 1988 e da LDBEN de 1996, o direito de todos a ter um pleno 

desenvolvimento educacional pautado no respeito às diferenças e sem discriminação 

e preconceitos. No escopo da BNCC denota-se uma correlação entre legislação 

educacional, cidadãos e educandos, enfocando na formação humana integral com 

base nos princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) da Educação Básica 

de 2013, isto é, a BNCC não deve ser interpretada como um documento totalmente 

inovador, ela deve representar e fomentar a continuidade de políticas educacionais, 

particularmente as políticas públicas educacionais na perspectiva de justiça curricular. 

A BNCC também apresenta um conceito de competências que prima pelo 

fomento da Educação Integral e, para tanto, define dez competências gerais da 

Educação Básica como dever para os sistemas e instituições de ensino. A primeira 

competência deve promover a valorização e construção de conhecimentos; a 

segunda, está centrada no desenvolvimento do pensamento cientifico, crítico e 

criativo; a terceira, se incumbe de reconhecer e ampliar o repertório cultural; a quarta 
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competência se responsabiliza com a fruição da comunicação; a quinta, almeja a 

compreensão, reconhecimento e utilização da cultura digital; a sexta, obriga-se à 

mobilização de conhecimentos sobre o mundo do trabalho e sobre a elaboração de 

um projeto de vida; a sétima competência enfoca a argumentação; a oitava, está 

imersa no autoconhecimento e autocuidado; a nona, deve fomentar a empatia e 

cooperação; por fim, a décima competência tem o compromisso com a 

responsabilidade e cidadania. 

Na perspectiva de Educação Integral essas dez competências carecem de 

contextualização para a promoção de justiça curricular, do incentivo à heurística 

fundamentada em conhecimentos, da valorização de identidades e seus potenciais, 

de desenvolvimento da cultura da palavra permeada de sentidos e significados, de 

estímulos para a construção de protagonismo e autonomia, de desenvolvimento do 

respeito, tolerância e diálogo com a diversidade, de desenvolvimento da autonomia 

na perspectiva da justiça curricular, de fomentar a consolidação e valorização das 

identidades, de exercitar a cidadania no prisma da justiça curricular, e de promover o 

desenvolvimento de atitudes cidadãs. Assim, a BNCC apresenta na sua introdução 

algumas possibilidades para a fomentação da Educação Integral. 

Na introdução também é apresentada uma conexão da BNCC com a legislação 

educacional brasileira, denotando como princípio o direito à Educação, prescrito na 

Constituição Federal de 1988 que, por sua vez, porta o cerne da Educação Integral, 

ou seja, o pleno desenvolvimento da pessoa humana, sua capacitação para o 

exercício da cidadania, e sua disposição para o mundo do trabalho. A BNCC traz, 

ainda, em seu marco legal referências fundamentadas na LDBEN de 1996, nas DCN 

de 2013 e no PNE de 2014. Essas referências enfocam nas competências gerais e 

nas diversidades culturais que para atender à Educação Integral demandam justiça 

curricular na perspectiva de reconhecimento e respeito aos direitos identitários. A 

fundamentação legal da BNCC denota que este documento deve ser interpretado 

como uma política de Estado e não apenas de um governo, isto é, a BNCC tem a 

pretensão de se constituir como ferramenta para o processo educacional dessa e das 

próximas gerações. 

Os fundamentos pedagógicos da BNCC, presentes em sua introdução, citam e 

reforçam a importância de focar no desenvolvimento de competências, argumentando 

a existência de estados e municípios brasileiros que adotam há décadas essa 

proposta pedagógica, bem como as avaliações em larga escala que também se 
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pautam no enfoque ao desenvolvimento de competências. Neste ponto, a BNCC 

manifesta a preocupação com as aprendizagens essenciais para o pleno 

desenvolvimento da pessoa humana. A BNCC também manifesta um compromisso 

com a Educação Integral. Contudo, um conceito de Educação Integral caracterizado 

pelo enfoque nas aprendizagens contextualizadas, no desenvolvimento de 

potencialidades, na diversidade cultural e nos desafios sociais contemporâneos, o que 

possibilita uma abordagem pedagógica de caráter interdisciplinar, multidisciplinar e/ou 

transdisciplinar com foco na contextualização para fomentar o protagonismo de 

educandos. 

Ainda na introdução, a BNCC enfatiza a responsabilidade de uma política de 

Estado propondo um pacto interfederativo para sua implantação. A partir disso, é 

fundamental a compreensão das características sociais brasileiras, ou seja, um país 

de dimensões continentais, de população miscigenada, e de acentuadas 

desigualdades sociais necessita de justiça curricular pautada no reconhecimento e 

respeitos aos direitos identitários, almejando fomentar protagonismo e autonomia. 

Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos 
o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí 
a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma 
diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades 
(SANTOS, 2003, p. 56). 

Para um currículo atender a Educação Integral ele deve estar continuamente 

imerso, impregnado e fomentado pelo reconhecimento de direitos identitários, isto é, 

o currículo deve promover reflexões, debates, discussões e antagonismos sobre toda 

e qualquer forma de preconceito, discriminação, racismo, intolerância, e 

particularmente, desigualdades sociais reprodutivista. A BNCC promulga um currículo 

em consonância com princípios e valores da LDBEN de 1996 e das DCN de 2013 na 

direção de provimento da Educação Integral, assumindo compromisso com o pleno 

desenvolvimento humano em dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral 

e simbólica. A BNCC também aponta tópicos que caracterizam a diversidade 

sociocultural do Brasil, destacando educandos, educadores, metodologias e 

propostas de ensino; a partir disso, é fundamental o reconhecimento das 

características identitárias dos educandos do século XXI e também denota à BNCC 

um caráter norteador, ou seja, os currículos não são manuais e, consequentemente, 

a Base por si só não é um currículo nem tampouco é um manual, portanto, destacam-

se as metodologias ativas para fomentar o protagonismo e autonomia, reconhecendo 
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e respeitando as diversidades e os direitos identitários dos educandos, que 

frequentemente os impõe nas construções curriculares. 

Neste contexto, o respeito aos direitos identitários e a construção coletiva dos 

currículos devem almejar a justiça curricular, enfocado na prática de combate às 

injustiças sociais, particularmente, àquelas que permeiam o universo escolar. A partir 

disso, fomentar a compreensão de que a BNCC é um documento para uma política 

de Estado, e como tal, deve ser entendida como a continuidade de um processo 

educacional de um país de dimensões continentais, com profundas desigualdades 

sociais que já atravessam décadas. Assim, é fundamental que um currículo pautado 

na Educação Integral apresente propostas pedagógicas e metodologias de 

fomentação de construção e/ou desenvolvimento de protagonismo e autonomia dos 

educandos, pois, para atender à justiça curricular é necessário fazer escolhas 

eficientes, coerentes e humanitárias, a partir disso, é imprescindível a participação 

ativa dos educandos nas escolhas curriculares. 

Nesta conjuntura, para atender à Educação Integral na perspectiva de justiça 

curricular é substancial que ocorra a consecução do regime de colaboração em âmbito 

interfederativo, e, em âmbito escolar, por meio de todos os seus segmentos: corpo 

discente, corpo docente, equipe gestora, e demais funcionários da escola, ou seja, a 

construção do currículo requer um compromisso coletivo. Também, e particularmente, 

é substancial que ocorra a consecução das propostas do PNE de 2014, isto é, é crucial 

que as propostas e estratégias saiam do papel e tornem-se políticas educacionais 

efetivas e concretas de Estado. 

Após sua introdução, a BNCC apresenta uma estrutura pautada no 

desenvolvimento de competências gerais da Educação Básica, abordando as etapas 

de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, com a descrição dos 

conhecimentos e aprendizagens pertinentes a cada etapa da Educação Básica. 

Na Educação Infantil, a BNCC se caracteriza pelos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, considerando os campos de experiências e os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Nos direitos de aprendizagem estão presentes os 

direitos a conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se; nos campos 

de experiências figuram o Eu, o Outro e o Nós; o corpo, gestos e movimentos; traços, 

sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; e espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações; por fim, os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento são organizados em três grupos por faixa etária.  
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Essa configuração da BNCC para a Educação Infantil possibilita a construção 

de um currículo contextualizado pautando as experiências concretas das crianças, 

almejando a compreensão do mundo, no mundo, e com o mundo, gerando, dessa 

forma, oportunidades para a construção de uma cultura escolar ponderada pela 

Educação Integral. 

No Ensino Fundamental, a BNCC se organiza em cinco áreas do 

conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e 

Ensino Religioso, e nove componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, 

Educação Física, Língua Inglesa, Matemática, Ciências, Geografia, História e Ensino 

Religioso e justifica suas escolhas pela interdisciplinaridade entre os conhecimentos.  

Na perspectiva da Educação Integral, essa organização favorece o 

protagonismo e autonomia dos educandos quando a construção curricular é pautada 

na compreensão do mundo e, consequentemente, no discernimento e 

reconhecimento do Eu, do Outro e da sociedade e/ou comunidade, assim, o currículo 

deve fundamentar-se no desenvolvimento de protagonismo e autonomia dos 

educandos, norteando-se pelo reconhecimento e respeito aos direitos identitários e às 

diversidades culturais. 

No Ensino Médio, a BNCC se organiza em quatro áreas do conhecimento: 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias, e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, com dois 

componentes curriculares: Língua Portuguesa e Matemática, e com proposta de 

utilização de itinerários formativos para o desenvolvimento de competências 

específicas de cada área em consonância com as competências gerais da Educação 

Básica. 

No prisma da Educação Integral essa organização para o Ensino Médio é 

extremamente flexível, possibilita às escolas a construção de um currículo centrado 

no protagonismo e autonomia dos educandos do Ensino Médio, na contextualização 

e significância dos temas curriculares com fomentação da interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, e no aproveitamento de itinerários 

formativos adequados aos educandos do Ensino Médio e para cada comunidade 

escolar. Essa organização da BNCC também possibilita o reconhecimento e respeito 

aos direitos identitários dos educandos do Ensino Médio e uma concepção de 

integralidade das áreas do conhecimento, isto é, a BNCC do Ensino Médio não 
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apresenta uma lista de componentes curriculares, mas sim, uma visão de plenitude 

do conhecimento que coaduna com a Educação Integral. 

A partir disso, é fundamental destacar que possibilidades e ideais para a 

formação escolar dos educandos do Ensino Médio não bastam para o 

desenvolvimento da Educação Integral, é imprescindível que haja diversidade e 

variedade de recursos disponíveis para atender às características e peculiaridades de 

cada comunidade escolar. 

As primeiras trinta e quatro páginas da BNCC, com apresentação, introdução e 

estrutura, enfatizam que este documento não é um manual, contudo, é um potente 

norteador para a construção de currículos escolares que podem conceber a educação 

como um processo contínuo, fundado na integralidade dos educandos do Ensino 

Médio numa perspectiva de Educação Integral. Cabe ressaltar que Educação Integral 

não significa literalmente Educação em Tempo Integral, ou seja, educação em tempo 

integral sem recursos adequados não se traduz em Educação Integral, a partir disso 

denota-se que o conceito de Educação Integral é polissêmico: 

Falam por meio destes textos inúmeros inspiradores teóricos, considerando-
se a inutilidade de consagrar-se um único e válido interlocutor ou fundador 
para um debate tão amplo quanto são as dimensões do que podemos ousar 
na conceitualização de uma “educação integral”: Anísio, Darcy, Freire, 
Heidgger, Snyders, Makarenko, Mafesoli, Milton Santos, Deleuze, Spinoza, 
Tardif, entre outros (MOLL, 2012a, p. 29).  

Considerando a BNCC como um documento norteador para os currículos 

escolares, pode se notar a importância das políticas de Estado para conceber e 

implantar princípios que fomentam a Educação Integral, a partir disso, incumbem-se 

as comunidades escolares de promover culturas de ação-reflexão-ação para solicitar 

e exigir políticas de Estado que sejam perenes e exitosas na perspectiva de Educação 

Integral. 

A BNCC do Ensino Médio, instituída pela Resolução n.º 4 de 17 de dezembro 

de 2018, apresenta vínculos com a Constituição Federal de 1988; com LDBEN de 

1996; com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1997; com os PCN de 

1998; com os PCN de 2000; com o Programa Currículo em Movimento de 2008 a 

2010; com a Conferência Nacional de Educação (Conae) de 2010; com as DCN de 

2010, 2011 e 2012; com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) 

de 2012; com o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio; com o Plano 

Nacional de Educação - 2014; com a Conae de 2014, até que em 2015 ocorre o marco 
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zero, por assim dizer, das reflexões, debates e discussões para a elaboração da 

BNCC. A construção do documento demandou um período de dois anos e meio para 

sua consecução. Entretanto, a etapa do Ensino Médio só seria apresentada um ano 

mais tarde. 

É importante destacar que, devido suas características, a BNCC comporta a 

concepção de política de Estado, já que é oriunda de leis, decretos, estatutos, 

regimentos, portarias e/ou resoluções que atravessam décadas na legislação 

educacional brasileira, e nesse processo de reflexões, debates e discussões que 

culminam na permanente construção jurídica educacional da Educação Básica, 

também se destaca o Ensino Médio, uma vez que esta etapa é considerada como um 

enorme desafio para a melhoria da qualidade da Educação Básica. A partir disso, a 

BNCC do Ensino Médio demandou reflexões profundas para sua elaboração. 

A BNCC do Ensino Médio perpassa a análise do Ensino Médio no contexto da 

Educação Básica e nesse contexto se vislumbra a Educação Integral, particularmente, 

em ideários e discursos políticos. Para implantação, desenvolvimento e prática da 

Educação Integral no Ensino Médio, é fundamental enfocar no protagonismo e 

autonomia dos educandos do Ensino Médio, e, para fomentar protagonismo e 

autonomia, é imprescindível o respeito aos direitos identitários, ou seja, o 

reconhecimento dos educandos do Ensino Médio e de suas potencialidades. Sobre 

esse contexto, as DCN apontam: 

Com a perspectiva de um imenso contingente de adolescentes, jovens e 

adultos que se diferenciam por condições de existência e perspectivas de 
futuro desiguais, é que o Ensino Médio deve trabalhar. Está em jogo a 
recriação da escola que, embora não possa por si só resolver as 
desigualdades sociais, pode ampliar as condições de inclusão social, ao 
possibilitar o acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho (MEC, 
2012, p. 167). 

Entre os desafios do Ensino Médio se notabiliza a superação das 

desigualdades sociais no intuito do desenvolvimento da Educação Integral, o que 

implica o reconhecimento dos educandos do Ensino Médio como sujeitos de direitos 

imbuídos de uma cidadania peculiar, com prerrogativas para ser diferente e/ou igual 

sempre que necessário para a garantia de seus direitos. 

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 
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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 biológicas e 
etária, mas que se encontram articuladas com uma multiplicidade de 
atravessamentos sociais e culturais, produzindo múltiplas culturas juvenis ou 
muitas juventudes (MEC, 2012, p. 155).  

A BNCC do Ensino Médio destaca a importância da dinâmica social 

contemporânea, denotando a relevância das características da geração do século 

XXI, isto é, os educandos do Ensino Médio são nativos digitais e, como tal, estão 

imersos no mundo das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (Tdic), 

contudo, isso não significa que todos têm acesso de boa qualidade às tecnologias, a 

partir disso, se oriunda um grande desafio do Ensino Médio que é a fomentação de 

recursos para inserção e exploração no mundo das Tdic. Neste contexto, a Educação 

Integral se apresenta ao currículo como possibilidade para o enfrentamento desse e 

de outros grandes desafios do Ensino Médio, ou seja, o reconhecimento e respeito ao 

sócio-histórico-cultural dos educandos do Ensino Médio são princípios para o fomento 

à Educação Integral. 

Deve-se considerar que o protagonismo pulsa nos educandos do Ensino Médio, 

principalmente quando lhes é negada a participação. Portanto, cabe aos currículos 

escolares a promoção do reconhecimento e respeito aos direitos identitários da 

comunidade discente, fomentando sua participação nas escolhas curriculares, 

almejando, assim, o desenvolvimento de comunidades escolares aprendentes, isto é, 

promover a cultura de aprender a aprender fomentando o protagonismo e autonomia 

dos educandos do Ensino Médio. Dessa forma, o currículo centrado na Educação 

Integral possibilita o pleno desenvolvimento das potencialidades dos educandos do 

Ensino Médio, e um currículo focado no protagonismo e autonomia dos educandos do 

Ensino Médio, reconhecendo e respeitando seus direitos identitários, especialmente 

no que diz respeito à condição sócio-histórica-cultural também possibilita o 

discernimento para o exercício da cidadania e a inserção no mundo do trabalho. 

Considerando o âmbito do trabalho, a BNCC possibilita a compreensão de que 

o currículo deve refletir sobre o mundo do trabalho, e não pensar exclusivamente na 

preparação para o mercado de trabalho, ou seja, a formação no Ensino Médio deve 

priorizar os educandos do Ensino Médio e, consequentemente, sua inserção no 

mundo do trabalho, jamais deve-se priorizar exclusivamente a formação para o 

mercado de trabalho. E para tanto, a BNCC ainda aponta a importância de um 

currículo pensado para o desenvolvimento do discernimento dos educandos do 
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Ensino Médio no tocante ao exercício da cidadania, aponta, também, o compromisso 

com a contextualização e significância dos currículos, denotando a importância de 

itinerários formativos diversificados para atender às características sócio-histórica-

sociais dos educandos do Ensino Médio. 

Na visão da BNCC, o Ensino Médio, no contexto da Educação Básica, traz a 

ideia de que o conhecimento é integrador, pois, menciona a Lei n.º 13.415/2017 da 

Reforma do Ensino Médio para justificar a escolha de currículos focados na formação 

por áreas de conhecimento que se inter-relacionam, o que possibilita a dissipação do 

ensino exclusivamente conteudista feito por disciplinas individualizadas e 

desconexas, que é um dos principais motivos para a atual crise do Ensino Médio, visto 

que a geração do século XXI é extremamente contrária e rejeita este método, o que, 

por vezes, culmina em abandono, apatia e desinteresse dos educandos pelo Ensino 

Médio. A partir disso, revela-se de extrema importância que os currículos enfatizem o 

protagonismo e autonomia dos educandos do Ensino Médio com possibilidades de 

escolhas e realização de itinerários formativos diversificados centrados em 

fundamentos científico-tecnológicos, com o propósito de desenvolvimento pleno das 

potencialidades dos educandos do Ensino Médio. 

A BNCC do Ensino Médio obviamente se orienta pelo desenvolvimento das 

competências gerais estabelecidas para a Educação Básica e, consequentemente, 

aponta que os itinerários formativos devem orientar-se pelas mesmas competências 

gerais. Dessa forma, o currículo para o Ensino Médio deve ser pensado numa 

perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, isto é, componentes 

curriculares como: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Línguas estrangeiras, 

Matemática, Biologia, Física, Química, Filosofia, Geografia, História e Sociologia não 

devem ser extintos ou minimizados nos currículos escolares, ou seja, o 

aprofundamento na análise e compreensão das relações presentes entre esses 

componentes curriculares é imprescindível para a formação na expectativa de 

desenvolvimento da Educação Integral. 

A BNCC define as competências gerais da Educação Básica como pressuposto 

para a formação integral dos educandos do Ensino Médio, o que corrobora a ideia de 

Educação Integral para o pleno desenvolvimento das potencialidades dos educandos 

do Ensino Médio numa perspectiva de justiça curricular. Nesta conjuntura, a BNCC 

aponta o currículo organizado por áreas do conhecimento como uma potente 

ferramenta para propostas pedagógicas diversificadas. Assim, possibilita que as 
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comunidades escolares pensem um currículo que fomente a Educação Integral com 

a expectativa de promover a construção e/ou desenvolvimento do protagonismo e 

autonomia dos educandos do Ensino Médio em seus projetos de vida e na sua 

cidadania.  

Nessa organização por áreas de conhecimento, a BNCC denota a importância 

de itinerários formativos para flexibilização curricular com o propósito de atender às 

características sócio-histórico-culturais das regiões, das comunidades escolares, das 

escolas e, principalmente, dos educandos do Ensino Médio. Assim, a BNCC passa a 

mensagem que os currículos devem reconhecer, respeitar e enfocar nos direitos 

identitários dos educandos do Ensino Médio, visando o desenvolvimento de justiça 

curricular para atender a Educação Integral. Dessa forma, ela se apresenta 

novamente como um documento norteador, ou seja, os sistemas de ensino, as redes 

escolares e as comunidades escolares não devem interpretá-la como um manual a 

ser seguido, visto que os itinerários formativos devem representar possibilidades 

educativas para os educandos do Ensino Médio numa dinâmica contínua de fecundar 

o pleno desenvolvimento das potencialidades dos educandos do Ensino Médio. 

Para a organização dos itinerários formativos, a BNCC sugere algumas 

possibilidades de articulação entre as áreas do conhecimento para reflexão das 

comunidades escolares como: Laboratórios, Oficinas, Clubes, Observatórios, 

Incubadoras, Núcleos de estudos e Núcleos de criação artísticas, o que anuncia o 

enfoque na construção e/ou desenvolvimento do protagonismo e autonomia dos 

educandos do Ensino Médio, assim a BNCC coaduna com a Educação Integral no 

tocante ao princípio de que os currículos escolares e suas propostas pedagógicas 

devem ter centralidade nos educandos do Ensino Médio. Neste cenário, cabe 

destacar, portanto, que a construção e/ou desenvolvimento de protagonismo e 

autonomia dos educandos do Ensino Médio demandam recursos diversificados, isto 

é, as regiões, as comunidades escolares, as escolas e, particularmente, os interesses 

dos educandos do Ensino Médio reclamam recursos humanos, temporais, materiais e 

financeiros, a partir disso, faz-se necessário a construção de uma escola para o 

Ensino Médio com características próprias e específicas, almejando o atendimento as 

demandas dos educandos do Ensino Médio com propósitos de Educação Integral. 

A área de Linguagens e suas Tecnologias, na visão da Educação Integral, 

propõe que as etapas do Ensino Fundamental e Ensino Médio devem integrar-se na 

perspectiva de fomentar a Educação Integral com foco em temas transversais, 
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pertinentes a esta área. Contudo, deve-se levar em conta que os educandos do Ensino 

Médio pulsam por protagonismo e anseiam autonomia, assim, suas características 

sócio-histórico-culturais impactam, limitam e/ou potencializam fortemente suas 

escolhas, ações e atitudes; é dever da escola promover um ambiente acolhedor que 

seja respeitoso, solidário, ético e, sobretudo, reconheça, divulgue e proteja os direitos 

identitários dos educandos do Ensino Médio. Nessa conjuntura, a área de Linguagens 

e suas Tecnologias sugerirá a construção de currículos centrados na “escuta”, com 

foco no reconhecimento e desenvolvimento das potencialidades expressivas dos 

educandos do Ensino Médio, ou seja, quem são, como se comunicam, porque se 

comunicam de tal forma, e quais interações lhes interessam. 

Essa área de conhecimento apresenta possibilidades para o desenvolvimento 

da Educação Integral ao indicar que seus currículos devem ter centralidade nas 

linguagens caracterizadas pelos contextos sócio-histórico-culturais dos educandos do 

Ensino Médio e, consequentemente, reconhecer, compreender, respeitar e 

potencializar as linguagens próprias dos educandos do Ensino Médio, fomentando 

reflexões, debates, discussões e conclusões sobre quais linguajares são pertinentes 

e/ou adequados para cada situação.  

Na área de Linguagens e suas Tecnologias, o componente curricular de Arte 

apresenta a proposta de interação entre costumes e saberes enriquecidos por 

diversidades culturais, com foco na participação do corpo discente através da 

exploração de múltiplos, diversos e variados recursos.  

Para conceber o desenvolvimento da Educação Integral, o componente 

curricular de Arte deve reconhecer e compreender que os educandos do Ensino Médio 

desejam intensamente o reconhecimento social, necessitam de autoafirmação para 

que sintam que sua identidade é relevante socialmente. A partir disso, faz-se 

necessário enfocar profundamente numa proposta pedagógica de fomento para a 

construção e/ou desenvolvimento do protagonismo e autonomia dos educandos do 

Ensino Médio. Desse modo, a Arte pode e deve representar e estimular diversas 

possibilidades de se expressar, também pode e deve representar diversas 

possibilidades de compreensão e discernimento sobre os movimentos artísticos que 

influenciaram e/ou influenciam a sociedade, particularmente, movimentos que 

impactam direta ou indiretamente o cotidiano dos educandos do Ensino Médio, ou 

seja, a Arte como conhecimento, tem o potencial de contribuir significativamente para 
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a construção e/ou desenvolvimento do protagonismo e autonomia dos educandos do 

Ensino Médio. 

O componente curricular de Educação Física sugere o diálogo entre as 

competências e habilidades previstas para o Ensino Fundamental com as 

competências e habilidades previstas para o Ensino Médio, e o diálogo entre as inter-

relações, representações e saberes implicados nas práticas corporais com os 

patrimônios culturais da humanidade. 

No prisma da Educação Integral, o componente curricular de Educação Física 

tem o potencial para desenvolver nos educandos do Ensino Médio a compreensão de 

si por meio da sapiência sobre o seu corpo, podendo, assim, desenvolver suas 

potencialidades argumentativas para se expressar de modo geral e, particularmente, 

se expressar enaltecendo suas características otimistas e limitando suas 

características pessimista consolidando, assim, a afirmação de seus direitos 

identitários. 

O componente curricular de Língua Inglesa propõe a ampliação dos repertórios 

linguísticos, multissemióticos e culturais dos educandos do Ensino Médio, com o 

intuito de possibilitar a globalização de suas interações, expandindo, dessa forma, 

suas habilidades argumentativas, ou seja, a Língua Inglesa se apresenta como 

potência comunicacional mundial que favorece a interculturalidade e potencializa a 

contextualização para que os educandos do Ensino Médio ampliem sua compreensão 

sobre o mundo em que vivem. 

Na perspectiva de Educação Integral, o conhecimento da Língua Inglesa será 

significativo para os educandos do Ensino Médio em propostas pedagógicas que 

tenham como fundamental o reconhecimento das características de nativos digitais 

dos educandos do Ensino Médio, e como tal, a oportunidade de constituir-se como 

cidadão planetário, isto é, através das Tdic os educandos do Ensino Médio podem 

interagir com várias e diversas culturas em uma escala global, o que também 

oportuniza a construção e/ou desenvolvimento do protagonismo e autonomia dos 

educandos do Ensino Médio. 

O componente curricular de Língua Portuguesa norteia sua organização por 

campos de atuação social com o intuito de fomentar práticas sociais de linguagem 

para uma vida cidadã que implica a oportunidade de reconhecer, compreender e 

argumentar sobre as várias e diversas práticas sociais de linguagem, particularmente, 

aquelas que são relacionadas às Tdic. A Língua Portuguesa sugere cinco campos de 
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atuação social: o campo da vida pessoal; o campo das práticas de estudo e pesquisa; 

o campo jornalístico-midiático; o campo de atuação da vida pública e o campo 

artístico, com o propósito de romper barreiras disciplinares por meio de flexibilização 

curricular. 

Na esteira da Educação Integral, a Língua Portuguesa se apresenta como 

conhecimento fundamental para o desenvolvimento das potencialidades 

comunicacionais dos educandos do Ensino Médio, e esses desejam intensamente o 

reconhecimento social o que lhes impulsionam para criar, recriar e expressar palavras 

e termos na busca de uma linguagem própria. Portanto, é importantíssimo o 

reconhecimento e respeito aos direitos identitários dos educandos do Ensino Médio, 

com o propósito de promover compreensão e integração entre as linguagens que 

permeiam os campos de atuação social. Dessa forma, um currículo de Língua 

Portuguesa pensado para desenvolver a Educação Integral deve incorporar diversas 

e diferentes linguagens, em especial aquelas que representam maior significância 

para os educandos do Ensino Médio, contudo, o currículo de Língua Portuguesa 

pautado na Educação Integral deve e pode promover o desenvolvimento do 

pensamento científico, analítico e crítico que invariavelmente requer o uso de 

linguagens rebuscadas, prolixas e próprias, de acordo com a situação, e essas 

linguagens na maioria das vezes não estão presente no cotidiano e/ou vocabulário 

dos educandos do Ensino Médio, daí oriunda a indispensável integração entre as 

linguagens com o objetivo de que os educandos do Ensino Médio compreendam e 

desenvolvam linguagens, discursos, conceitos e argumentos para atuarem em vários 

e diversos campos sociais. 

Um currículo de Língua Portuguesa, organizado por campos de atuação social, 

carrega uma forte expressão de princípios da Educação Integral quando há uma 

perspectiva de reconhecimento e respeito aos direitos identitários dos educandos do 

Ensino Médio, com proposta de desenvolvimento pleno de potencialidades, de 

protagonismo e de autonomia a partir da compreensão do contexto local, regional e 

global que envolve os educandos do Ensino Médio. Desse modo, os campos de 

atuação social são favoráveis para abordagens pedagógicas interdisciplinares, 

multidisciplinares e/ou transdisciplinares. Dessa maneira, o conhecimento de Língua 

Portuguesa pode e deve fomentar intensamente o desenvolvimento da Educação 

Integral por meio de temas transversais que expressam importância curricular nas 
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propostas pedagógicas, de acordo com a realidade de cada comunidade escolar na 

perspectiva da área de Linguagens e suas Tecnologias. 

As competências específicas de Linguagens e suas Tecnologias para o Ensino 

Médio, no prisma da Educação Integral, apresenta sete competências específicas 

para a formação no Ensino Médio. A primeira competência versa sobre as diferentes 

linguagens e práticas artísticas, corporais e verbais; a segunda, trata dos processos 

identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de 

linguagem; a terceira, refere-se ao protagonismo e autonomia dos educandos numa 

perspectiva cidadã; a quarta, aborda a compreensão das línguas como fenômeno 

global de expressões identitárias e de ferramentas para combater preconceitos; a 

quinta, discorre sobre a cultura corporal de movimentos com reconhecimento e 

respeito à diversidade; a sexta, disserta sobre variadas e diversas produções artísticas 

e culturais para compreender, (re)criar e fomentar produções autorais individuais e 

coletivas; a sétima e última competência, específica dessa área de conhecimento, 

alude-se sobre as Tdic na perspectiva de um dos princípios da Educação Integral, o 

“aprender a aprender”. 

Denota-se, portanto, que essas competências específicas e habilidades são 

convergentes com conceitos e princípios de Educação Integral quando fomentam e 

favorecem a construção e/ou desenvolvimento do protagonismo e autonomia dos 

educandos do Ensino Médio numa perspectiva de consolidar pilares educacionais. 

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 
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educativas, tanto em nível da elaboração de programas como da definição de 
novas políticas pedagógicas (DELORS, 2011, p. 101-102). 

É de fundamental importância destacar, também, que essas competências 

específicas e habilidades devem fomentar o protagonismo e autonomia dos 

educandos do Ensino Médio, enfocando na emancipação numa perspectiva de 

aprender a conhecer para que esses educandos tenham discernimento sobre suas 

possibilidades a partir do pleno desenvolvimento delas. Assim, deve-se promover o 

reconhecimento e respeito aos direitos identitários imersos no “aprender a ser”, 

valorizando a democracia, os direitos humanos com promoção de fraternidade, 

solidariedade e tolerância com o intuito de “aprender a viver com os outros”. Além 

disso, essas competências específicas e habilidades enfocadas na construção e/ou 

desenvolvimento do protagonismo e autonomia dos educandos do Ensino Médio, 

centradas em seus direitos identitários, fomentam o “aprender a ser” e o “aprender a 

fazer”, impulsionando os educandos para potencializar o enriquecimento de suas 

interações com o mundo. 

As competências específicas e habilidades da área de Linguagens e suas 

Tecnologias no Ensino Médio para promover o desenvolvimento da educação Integral 

precisam, ainda, focar no protagonismo e autonomia dos educandos do Ensino Médio 

para além dos muros da escola, ou seja, em seus vários e diversos campos de 

atuação social, buscando continuamente o reconhecimento, respeito e valorização 

dos direitos identitários dos educandos do Ensino Médio, particularmente, suas 

características de nativos digitais com exploração das Tdic para discernimento, 

compreensão e interação com quaisquer campos da vida social. 

A Língua Portuguesa, como conhecimento e/ou componente curricular da área 

de Linguagens e suas Tecnologias, recebe importância e atenção peculiar da BNCC 

do Ensino Médio, obviamente como língua materna, ela é apresentada como uma 

importante ferramenta que possibilita a participação dos educandos nos âmbitos da 

cidadania, dos estudos e do trabalho. Contudo, para o segmento, ela também se 

apresenta com o aprofundamento da complexidade das práticas de linguagens, 

análise, sínteses e compreensão de efeitos e sentidos impressos nas linguagens e, 

portanto, para sua organização a BNCC do Ensino Médio sugere um currículo pautado 

nos campos de atuação social e, assim, busca integrá-los com as etapas do Ensino 

Fundamental e Educação Infantil, evidenciando que a Educação Básica deve ser um 
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processo educacional contínuo com combate às rupturas pedagógicas que prejudicam 

o desenvolvimento integral dos educandos do Ensino Médio.  

Para o fomento da Educação Integral no Ensino Médio, a Língua Portuguesa 

deve promover a continuidade de um processo educacional que se inicia na Educação 

Infantil, realizando o preenchimento de lacunas sempre que necessário e almejando 

o reconhecimento social dos educandos do Ensino Médio por meio da construção e/ou 

desenvolvimento de seus protagonismos e autonomias sociais, com o intuito de 

impregná-los de fraternidade. Desse modo, é dever da Língua Portuguesa fomentar, 

conscientizar, estimular a valorização e o respeito às diversidades culturais, 

promovendo reflexões, práticas e atitudes fundamentadas em pensamentos 

científicos, críticos e criativos que favoreçam a construção do conhecimento de Língua 

Portuguesa numa perspectiva de Educação integral voltada à integração entre os 

currículos de Língua Portuguesa das etapas da Educação Básica, isto é, é 

imprescindível que haja continuidade e aprofundamento dos conteúdos, temas, 

conceitos, enfim, continuidade, aprofundamento e ampliação de habilidades e 

competências para que os educandos do Ensino Médio atuem urbanamente em seus 

vários e diversos campos de atuação social. 

Nessa conjuntura, no campo da vida pessoal, a Língua Portuguesa deve 

explorar a contextualização curricular, enfocando no autoconhecimento dos 

educandos do Ensino Médio, ou seja, a Língua Portuguesa tem o preceito de fomentar 

as reflexões, análises, discernimentos, protagonismos e autonomia desses 

educandos sobre seus direitos identitários. Já no campo de atuação da vida pública, 

a Língua Portuguesa tem a incumbência de promover o exercício da cidadania, 

almejando que os educandos do Ensino Médio desenvolvam compreensões sobre a 

importância de participação crítica nos sistemas políticos em escalas locais, regionais 

e/ou nacionais. E a Língua Portuguesa, por meio do campo jornalístico-midiático, pode 

e deve almejar o desenvolvimento da Educação Integral, enfocando o currículo na 

promoção, estímulo e construção da autonomia emancipatória dos educandos do 

Ensino Médio, isto é, desenvolver a compreensão e discernimento sobre fenômenos 

linguísticos como: a pós-verdade e efeito bolha.  

A Educação Integral pressupõe autorreconhecimento dos educandos do 

Ensino Médio, pois, esses vivenciam cotidianamente intensos conflitos identitários e, 

para tanto, a Língua Portuguesa por meio do campo artístico literário tem a obrigação 
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de amplificar as vozes e expressões desses educandos. Por fim, o campo das práticas 

de estudo e pesquisa da Língua Portuguesa se responsabiliza pela exploração 

linguística para o pleno desenvolvimento das potencialidades dos educandos do 

Ensino Médio e, consequentemente, o fomento da Educação Integral. Desse modo, a 

língua portuguesa deve propiciar a consciência sobre a condição de incompletude dos 

educandos do Ensino Médio, ou seja, a formação humana não se conclui no Ensino 

Médio, pois é um processo contínuo e permanente que exige o aprender a conhecer. 

Na BNCC do Ensino Médio, a Língua Portuguesa apresenta para todos os 

campos de atuação social dezessete habilidades para a construção e/ou 

desenvolvimento de competências específicas que se constituem em potentes 

ferramentas para que a Língua Portuguesa fomente o pleno desenvolvimento das 

potencialidades desses educandos na compreensão e discernimento de seus papéis 

sociais. O conjunto de habilidades apresentadas pode priorizar e evidenciar a 

importância da análise sobre as práticas sociais, e assim, para que haja o 

desenvolvimento da Educação Integral é fundamental que esses educandos sejam 

capazes de analisar diversas e diferentes práticas de expressões linguísticas com 

linguagens e contextos sociais diversificados e significantes para os educandos do 

Ensino Médio, que, desse modo, podem construir e/ou desenvolver seu protagonismo 

e autonomia. No aprofundamento dos campos de atuação social, a Língua Portuguesa 

sugere que, para o campo da vida pessoal, o currículo enfoque no profundo 

conhecimento e respeito aos direitos identitários dos educandos do Ensino Médio, 

pois, no campo da vida pessoal, é fundamental que haja a construção e/ou 

desenvolvimento de uma cultura de respeito e valorização das diversidades culturais. 

Assim, esses educandos se sentirão potentes para o exercício da cidadania e, 

consequentemente, se perceberão como capazes de elaborar e realizar seus projetos 

de vida. Para tanto, o conjunto de habilidades do campo da vida pessoal enfatiza a 

importância de reconhecer, respeitar e debater os direitos identitários dos educandos 

do Ensino Médio, ou seja, para que se desenvolva a Educação Integral, um dos 

princípios fundantes é o protagonismo e autonomia desses educandos, que, por sua 

vez, dependem do reconhecimento social deles, isto é, deve haver espaços e 

respeitos às diversas e mutáveis identidades.  

Para o campo de atuação na vida pública, numa perspectiva de desenvolver a 

Educação Integral, a Língua Portuguesa propõe que seja imprescindível enfocar no 
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desenvolvimento dos educandos do Ensino Médio para o exercício da cidadania. A 

partir disso, o campo de atuação na vida pública pode e deve estimular e valorizar o 

reconhecimento do papel social que esses educandos representam, individual e 

coletivamente, nas sociedades em escalas locais, regionais, nacionais e/ou globais, 

promovendo, desse modo, a construção e/ou desenvolvimento do protagonismo e 

autonomia deles. Nesse cenário, para que o currículo fomente o pleno 

desenvolvimento das potencialidades cidadãs, é fundamental o estímulo ao 

protagonismo social numa perspectiva de análise que parte do raciocínio global numa 

sequência global, regional e local para, consequentemente, produzir reflexões, ações 

e atitudes locais. Para isso, o conjunto de habilidades do campo de atuação na vida 

pública apresenta possibilidades para fomentar um protagonismo cidadão por parte 

dos estudantes, alimentando reflexões, análises, debates e ações para a promoção 

de reinvindicações e reclamações por direitos pessoais e sociais. 

A Língua Portuguesa no campo das práticas de estudos e pesquisa para 

atender o desenvolvimento da Educação Integral tem que promover um currículo 

marcado pelo desenvolvimento pleno das potencialidades dos educandos do Ensino 

Médio por meio da construção e/ou desenvolvimento de uma cultura de formação 

humana contínua e permanente, isto é, fomentar o aprofundamento dos 

conhecimentos científicos, acadêmicos, e/ou empíricos, ou seja, para além da 

apresentação de linguagens, fontes e/ou ferramentas, a Língua Portuguesa deve 

fomentar o discernimento das mesmas. Dessa forma, o conjunto de habilidades 

sugerido pelo campo das práticas de estudos e pesquisa consiste na valorização do 

conhecimento, logo, na perspectiva de Educação Integral, é fundamental que essas 

habilidades promovam a compreensão de que o protagonismo e autonomia desses 

educandos transcendem os muros da escola, tempos escolares e a Educação Básica 

na esperança de promoção da melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos, 

particularmente, com combate às desigualdades sociais producentes de injustiças. 

No campo jornalístico-midiático, a Língua Portuguesa sugere que os 

educandos do Ensino Médio reflitam, debatam e compreendam as diversas e 

diferentes facetas sobre a cultura do consumismo e, a partir disso, os currículos 

escolares podem e devem fomentar a construção e/ou desenvolvimento do 

protagonismo e autonomia desses educandos por meio de experiências e situações 

diversas que possibilitem o discernimento sobre discursos e fatos. Desse modo, o 
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conjunto de habilidades apresentado no campo jornalístico-midiático enfatiza a 

importância da construção e/ou desenvolvimento da autonomia dos estudantes com 

o intuito de combater manipulações ideológicas. 

A Língua Portuguesa, por meio do campo artístico-literário, propõe que o 

currículo priorize o autoconhecimento e autorreconhecimento dos educandos do 

Ensino Médio, almejando a construção e/ou desenvolvimento do protagonismo e 

autonomia dos mesmos com o intuito de promoção do exercício de seus direitos 

identitários, fomentando experiências e situações escolares e, para além dos muros 

da escola, com o incentivo de reflexão, compreensão e (re)criação de obras e eventos 

culturais que influenciaram e/ou influenciam as sociedades. Para tanto, o conjunto de 

habilidades do campo artístico-literário destaca a importância do autorreconhecimento 

dos estudantes para o desenvolvimento de seus protagonismos e autonomias por 

meio da experimentação de contextos sócios-históricos-culturais. A partir disso, com 

a garantia de reconhecimento, respeito e valorização dos direitos identitários dos 

educandos do Ensino Médio, possibilita-se a promoção da Educação Integral. 

Almejando o desenvolvimento da Educação Integral no Ensino Médio, numa 

concepção norteadora, a área de Linguagens e suas Tecnologias tem grandes 

possibilidades para a construção e/ou desenvolvimento de currículos e propostas 

pedagógicas que fomentem o exercício da cidadania, o discernimento e inserção no 

mundo do trabalho e o pleno desenvolvimento das potencialidades dos educandos. 

Contudo, para tanto, evidencia-se que as metodologias didáticas, propostas 

pedagógicas, currículos escolares, políticas educacionais, particularmente, as 

políticas públicas educacionais, podem e devem enfocar-se na flexibilidade para a 

construção e/ou desenvolvimento do protagonismo e autonomia dos educandos do 

Ensino Médio, que, devido as diversidades sócio-histórico-culturais presentes no 

segmento, demandam peculiares, variados, diversos e abundantes recursos. 

A área de Matemática e suas Tecnologias, no prisma da Educação Integral, 

também propõe que as etapas do Ensino Fundamental e Ensino Médio devem se 

integrar, destacando sua organização para promover o desenvolvimento de 

habilidades por meio das seguintes unidades de conhecimento matemáticos: 

Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística que 

se inicia no Ensino Fundamental, fazendo uso de recursos tecnológicos, como 

calculadoras e planilhas eletrônicas. Ao mover-se para o Ensino Médio, o propósito 
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de continuidade e aprofundamentos dessas aprendizagens, no intuito de fomentar 

uma visão integrada da Matemática, torna-se um princípio para o ensino de 

Matemática, e por meio dessa organização, no Ensino Médio, também se destaca a 

contextualização dessas unidades de conhecimentos matemáticos devido as 

características sócio-histórico-culturais dos educandos do segmento, particularmente, 

sua condição de nativo digital e de usuário, explorador e consumidor de Tdic. A ideia 

é fomentar o pensamento criativo, analítico, indutivo, dedutivo e sistêmico numa 

perspectiva de exercício de cidadania pautada pela ética e o bem comum. 

Desse modo, o currículo de Matemática para o Ensino Médio deve fomentar a 

construção e/ou desenvolvimento de competências matemáticas como: raciocinar, 

representar, comunicar-se e argumentar, a partir disso, para promover a ideia de visão 

integrada da Matemática, se propõe a organização curricular, por meio destes pares 

de ideias fundamentais: variação e constância; certeza e incerteza; movimento e 

posição; relações e inter-relações. Dessa forma, espera-se uma ruptura com a visão 

de que a Matemática é, exclusivamente, um conjunto de regras e técnicas, ou seja, o 

currículo de Matemática para o Ensino Médio deve consolidar a concepção da unidade 

da Matemática como conhecimento cultural, histórico e impactante na vida das 

pessoas. Nessa conjuntura, a BNCC do Ensino Médio determina explicitamente que 

o currículo escolar de Matemática deve preconizar o letramento matemático dos 

educandos. 

Na BNCC, o letramento matemático está assim definido: competências e 

habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar 
matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a 
formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, 
utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. O 
letramento deve também assegurar que todos os estudantes reconheçam 
que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para compreender e 
atuar no mundo e para que também percebam o caráter de jogo intelectual 
da Matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio 
lógico e crítico, estimula a investigação e que pode também ser prazeroso 
(fruição) (MEC, 2017, p. 522). 

Na perspectiva de Educação Integral, o conceito de letramento matemático, 

definido e apresentado pela BNCC, coaduna com princípios que fomentam, nos 

educandos do Ensino Médio, o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, o 

discernimento sobre a dinâmica da práxis da cidadania e o discernimento e disposição 

para o mundo do trabalho. Portanto, a área de Matemática e suas Tecnologias devem 

potencializar e aprofundar a compreensão desses educandos sobre números, 

álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística, ou seja, 
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partindo da contextualização dessas unidades de conhecimento, o currículo escolar 

de Matemática deve fomentar a compreensão da Matemática como um conhecimento 

integrado que pode ser dividido e/ou particularizado para facilitar seu entendimento. 

Nesse contexto, para que haja o aprofundamento e compreensão das unidades 

de conhecimentos matemáticos descritos na área de Matemática e suas Tecnologias, 

é fundamental que ocorra a construção e/ou desenvolvimento de um currículo escolar 

enfocado numa abordagem contextualizada e espiralada, respeitando e valorizando 

os direitos identitários dos educandos do Ensino Médio numa perspectiva de 

construção e/ou desenvolvimento de seus protagonismos e autonomias.  

Desse modo, para que se fomente a Educação Integral por meio da área da 

Matemática e suas Tecnologias, é essencial que o currículo escolar e, 

particularmente, toda a comunidade escolar reconheça, respeite e valorize a 

diversidade sócio-histórico-cultural, bem como os direitos identitários dos educandos 

do Ensino Médio, almejando a construção de uma proposta pedagógica inclusiva, 

participativa, solidária, tolerante e ética. Para tanto, as unidades de conhecimento da 

área de Matemática e suas Tecnologias possibilitam integrar temas, objetos de 

estudos e situações-problemas que, quando contextualizados, promovem 

significância e estímulo para a participação e/ou interação dos educandos do Ensino 

Médio com a Matemática. Desse modo, essas unidades de conhecimento podem e 

devem potencializar o fomento da Educação Integral por meio da integração, 

contextualização e relevância social destes conhecimentos numa perspectiva de 

convergências de ideias que integram e perpassam não apenas a área de Matemática 

e suas Tecnologias, mas também as áreas de Linguagens e suas Tecnologias, 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e, 

obrigatoriamente e particularmente pelos itinerários formativos, já que os mesmos 

devem ser organizados de acordo com a relevância para o contexto local. 

Nesse sentido, os currículos escolares de Matemática e suas Tecnologias 

devem fomentar, estimular, instigar e almejar intensamente a concretização do 

letramento matemático para os educandos do Ensino Médio, pois o conceito de 

letramento matemático manifestado na BNCC coaduna com princípios da Educação 

Integral quando potencializa o protagonismo com autonomia desses educandos por 

meio da propositura de desafios que estimulam raciocínios, representações, 

comunicações e argumentações na exploração de conceitos matemáticos 
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historicamente construídos, assim como na exploração do uso da heurística, 

principalmente, no fomento ao protagonismo e autonomia dos mesmos. 

As competências específicas de Matemática e suas Tecnologias para o Ensino 

Médio, no prisma da Educação Integral, apresenta cinco competências específicas 

para a consolidação do letramento matemático: interpretar matematicamente, 

empírica ou cientificamente, situações em diversos contextos; mobilizar 

conhecimentos matemáticos para a compreensão e enfrentamento de situações-

problemas de ordem pessoal e social; mobilizar os conhecimentos sobre as unidades 

de conhecimentos matemáticos presentes na BNCC para a compreensão e 

argumentação consistente na propositura de resoluções de situações-problemas 

presentes em diversos contextos; desenvolver o raciocínio matemático por meio da 

apresentação e mobilização de registros e apresentações matemáticas; compreender 

e mobilizar recursos das Tdic para discernir cálculos sobre diferentes conceitos e 

propriedades matemáticas. A construção e/ou desenvolvimento dessas cinco 

competências se caracterizam por possibilitar que os educandos do Ensino Médio 

reconheçam e compreendam que sua atuação no mundo está impregnada de 

conhecimentos matemáticos. 

Dessa forma, a Matemática e suas Tecnologias é uma área do conhecimento 

que dialoga com outras áreas. Consequentemente, para fomentar a Educação 

Integral, essa dialogicidade pode e deve ser explorada continuamente na propositura 

e/ou construção das propostas pedagógicas para o Ensino Médio. O currículo escolar 

de Matemática desse segmento deve almejar a construção e/ou desenvolvimento da 

capacidade interpretativa dos educandos, numa perspectiva de desenvolvimento 

pleno de suas potencialidades, que deve se fundamentar na contextualização, 

recorrendo, sempre que possível, às interdisciplinaridades, multidisciplinaridades e/ou 

transdisciplinaridades na expectativa de autonomia e protagonismo cidadão por parte 

de seus educandos. Para tal, há um conjunto de habilidades específicas descritas na 

BNCC do Ensino Médio com potencial para a construção e/ou desenvolvimento de 

uma cultura de prática do pensamento crítico científico na análise e compreensão de 

eventos locais, regionais e globais que implica ou não no cotidiano dos educandos. A 

partir disso, na perspectiva de fomentação da Educação Integral, é possível promover, 

estimular, incentivar e valorizar o protagonismo e autonomia desses estudantes no 
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universo escolar, no seu cotidiano, no mundo do trabalho, no exercício da cidadania 

e/ou nas ciências em geral. 

A mobilização de conhecimentos matemáticos para a compreensão e 

enfrentamento de situações-problemas de ordem pessoal e social, numa concepção 

de Educação Integral, deve enfocar no protagonismo e autonomia dos educandos do 

Ensino Médio, isto é, o currículo escolar de Matemática precisa analisar, compreender 

e atuar em situações de caráter social, e para que essa competência convirja com a 

Educação Integral, seu conjunto de habilidades deve fomentar o protagonismo e 

autonomia desses estudantes para além dos muros da escola, ou seja, um 

protagonismo e autonomia de ordem social por meio da interação comunitária, 

almejando a construção e/ou desenvolvimento de comunidades aprendentes. 

Ao apresentar a competência específica de mobilização dos conhecimentos 

sobre as unidades de conhecimentos matemáticos presentes na BNCC para a 

compreensão e argumentação consistente na propositura de resoluções de situações-

problemas presentes em diversos contextos, a área de Matemática e suas 

Tecnologias coaduna com princípios da Educação Integral quando prioriza o 

desenvolvimento pleno das potencialidades dos educandos do Ensino Médio. Para 

tanto, é necessário que haja autonomia no emprego de ferramentas para 

compatibilizar situações hipotéticas, abstratas e/ou extracomunitárias, com situações 

do cotidiano experienciado pelos estudantes, e também, pela comunidade escolar. 

Para a construção e/ou desenvolvimento dessa competência, a BNCC do Ensino 

Médio sugere um conjunto de habilidades específicas que, na perspectiva de 

Educação Integral, deve enfatizar a importância da significância e contextualização do 

currículo escolar de Matemática, pois, é imprescindível o pleno desenvolvimento de 

suas potencialidades para analisar, compreender, enfrentar, argumentar, elaborar e 

resolver problemas pessoais e/ou sociais, sejam eles, concretos, hipotéticos ou 

abstratos. 

A competência de desenvolver o raciocínio matemático por meio da 

apresentação e mobilização de registros e apresentações matemáticas é promotora 

da autonomia dos educandos do Ensino Médio. Na concepção de Educação Integral, 

o desenvolvimento pleno das potencialidades dos educandos do Ensino Médio se faz 

com dialogicidade, ou seja, com o pleno desenvolvimento para comunicar-se e 

consequentemente, expressar-se de maneira concisa, clara e argumentativa na 
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perspectiva de um protagonismo autônomo em vários e diversos campos de atuação 

social. A fim de consolidar essa competência, a BNCC do Ensino Médio propõe um 

conjunto de habilidades específicas que podem fomentar a Educação Integral com a 

potencialização das capacidades dos educandos em decodificação, interpretação, 

compreensão e expressão das representações matemáticas, com o intuito de 

estimular ações, atitudes e, consequentemente, o protagonismo. 

A quinta competência específica da Matemática e suas Tecnologias no Ensino 

Médio: compreender e mobilizar recursos das Tdic, para discernir cálculos sobre 

diferentes conceitos e propriedades matemáticas, atribui à Matemática a condição de 

potente ferramenta instrumental para comunicações e argumentações dos educandos 

do Ensino Médio. Desse modo, numa concepção de Educação Integral, é dever dessa 

competência fomentar o protagonismo desses estudantes para compreender a 

importância da Matemática no seu cotidiano, na história da humanidade e na sua 

aplicação social em escalas globais, regionais e locais em busca de potencializar suas 

capacidades de raciocínios lógicos e hipotético-dedutivos, especialmente com o apoio 

da heurística. Sempre que possível. O conjunto de habilidades específicas, proposto 

pela BNCC do Ensino Médio, para o desenvolvimento dessa competência, converge 

com princípios da Educação Integral quando fomenta, implica, estimula e desenvolve 

nos educandos a capacidade de pensamento crítico, abstrato, hipotético e dedutivo. 

Para tanto, o currículo escolar de Matemática deve apresentar e demostrar que o 

aprofundamento na compreensão dos conceitos matemáticos, não apenas possibilita 

oportunidades para avanços em estudos científicos-acadêmicos, mas também 

desenvolvem capacidades para o enfrentamento de situações-problemas do cotidiano 

em diversas áreas do conhecimento e nos vários campos de atuação social. 

Esse conjunto de competências e habilidades específicas da área de 

Matemática e suas Tecnologias, numa perspectiva de desenvolver a Educação 

Integral almejando o protagonismo e autonomia dos educandos do Ensino Médio, 

denota que a BNCC do Ensino Médio possibilita o (re)pensar para o ensino de 

Matemática, isto é, os currículos escolares devem conceber que a Matemática 

representa uma importante e potente flexibilidade para a integração entre áreas e 

objetos de conhecimentos e, consequentemente, essa flexibilidade organizacional 

pode e deve estimular a interação e participação ativa desses estudantes. Dessa 

forma, a Matemática deve assumir um caráter instrumental e ferramental para a 
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compreensão e interação com o mundo cotidianamente. Portanto, é evidente que para 

fomentar a Educação Integral é imprescindível que o currículo de Matemática do 

Ensino Médio tenha uma abordagem, sempre que possível, interdisciplinar, 

multidisciplinar e transdisciplinar contextualizada com a realidade local, com o objetivo 

de construção e/ou desenvolvimento do protagonismo e autonomia dos educandos do 

Ensino Médio para atuar em seu próprio processo de formação, seja na escola e/ou, 

principalmente, em todos os campos sociais de sua vida. 

A Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, no prisma da Educação 

Integral, contempla claramente o objetivo de desenvolvimento da Educação Integral, 

segundo o conceito definido pela BNCC: 

Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação 

integral com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção 
intencional de processos educativos que promovam aprendizagens 
sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos 
estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea. Isso 
supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas 
juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir (MEC, 2017, p. 14). 

Aponta, também, que a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias deve 

enfatizar e enfocar na contextualização dos conhecimentos para identificar, analisar, 

compreender, enfrentar e solucionar situações-problema. A partir disso, deve-se 

reconhecer, respeitar e valorizar os direitos identitário dos educandos do Ensino 

Médio. Para tanto, a BNCC do Ensino Médio sugere para a área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias, integrada pelos componentes curriculares de Biologia, 

Física e Química, a ampliação e sistematização dos conhecimentos construídos no 

Ensino Fundamental, por meio do estudo teórico dos temas: Matéria e Energia; Vida 

e Evolução; Terra e Universo, com o objetivo de potencializar as capacidades 

argumentativas dos educandos do Ensino Médio, fazendo a exploração das Tdic 

pautada em princípios éticos e responsáveis.  

Desse modo, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias não só 

propõe a integração e aprofundamento dos conhecimentos apresentados no Ensino 

Fundamental com o Ensino médio, mas também, conclama que o objetivo seja o pleno 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos do Ensino Médio, na 

perspectiva de desenvolvimento da Educação Integral. A partir disso, a área é explícita 

em apontar que a formação plena do ser humano passa pela construção e/ou 

desenvolvimento da capacidade e execução do pensamento crítico-científico, isto é, 
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a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe que o conhecimento 

científico oportunize a compreensão do Universo, da Vida e das transformações 

fenomenológicas presentes na Natureza, possibilitando, dessa forma, o discernimento 

e a disposição para o mundo do trabalho, o discernimento sobre a dinâmica da práxis 

da cidadania e, principalmente, o pleno desenvolvimento de suas potencialidades para 

uma formação contínua e permanente para todos os campos de atuação social dos 

educandos do Ensino Médio, seja qual for o seu projeto de vida. 

As competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para 

o Ensino Médio, no prisma da Educação Integral, propõem a construção e/ou 

desenvolvimento de três competências específicas para que os educandos do Ensino 

Médio tenham uma formação cidadã, ou seja, devem se tornar capazes de identificar, 

analisar, interpretar, compreender, comunicar e argumentar sobre fenômenos 

naturais, processos tecnológicos e situações-problema, explorando as Tdic e as 

linguagens próprias das Ciências da Natureza. 

Desse modo, a BNCC do Ensino Médio anuncia que as competências 

específicas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias evidenciam que os 

conhecimentos científicos podem e devem potencializar o protagonismo e autonomia 

dos educandos do Ensino Médio na interação com o mundo em esferas globais, 

regionais e/ou locais, constituindo, dessa forma, a fundamentação de princípios da 

Educação Integral.  

Nesse contexto, o desenvolvimento da Educação Integral requer o 

aprimoramento da capacidade de buscar e realizar compreensão de transformações 

sociais que ocorrem por meio de eventos naturais, ou por meio de eventos implicados 

pela ação humana, portanto, os currículos escolares da área de Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias pode e deve fomentar nos educandos do Ensino Médio o espírito 

questionador, investigativo e/ou pesquisador, almejando o aperfeiçoamento constante 

da melhoria da qualidade de vida individual e/ou coletiva. A BNCC também destaca 

que o pleno desenvolvimento das potencialidades dos educandos do Ensino Médio 

passa pela promoção da capacidade de argumentar sobre bases científicas a respeito 

das interações e processos que permeiam a Vida, a Terra e/ou Universo, 

particularmente, as interações e processos que impactam diretamente seus 

cotidianos, partindo de uma perspectiva local para a global.  

Como os educandos do Ensino Médio são nativos digitais e, em sua maioria, 

operam as Tdic, ou seja, são aficionados por redes sociais, dispositivos eletrônicos 
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digitais e/ou jogos digitais, é imprescindível que as metodologias, as propostas 

pedagógicas e, consequentemente, os currículos escolares da área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias fomentem o exercício do pensamento crítico, seletivo e 

discernente sobre informações, notícias e comunicados que abundam nos ambientes 

de comunicações eletrônicas/digitais, o objetivo é que compreendam o funcionamento 

das ferramentas que utilizam para atuar com autonomia, impedindo que sejam 

manipulados. 

Para a construção e/ou desenvolvimento dessas competências, a BNCC do 

Ensino Médio da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias apresenta e 

sugere conjuntos de habilidades específicas para que os educandos do Ensino Médio 

construam e/ou desenvolvam um protagonismo autônomo pautado em questões 

sociais em âmbitos local, regional e/ou global, com o fomento da compreensão de 

fenômenos e transformações químicas, físicas, biológicas e fisiológicas, objetivando 

que exercitem seus protagonismos e autonomias por meio do desenvolvimento da 

capacidade de argumentar e/ou justificar raciocínios, ações e atitudes éticas e 

responsáveis. Desse modo, o currículo escolar da área de Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias pode e deve fomentar a compreensão dos educandos do Ensino 

Médio sobre os campos e espaços que ocupam, especialmente os das Tdic e, 

particularmente, as redes sociais. A partir disso, promover um protagonismo 

autônomo pautado numa cultura de ética, responsabilidade e solidariedade. 

A Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no prisma da Educação 

Integral apresenta e anuncia que ao ser integrada pelos componentes curriculares de 

Filosofia, Geografia, História e Sociologia, também deve englobar, ampliar e 

aprofundar os conhecimentos e aprendizagens construídos no Ensino Fundamental 

com o Ensino Médio, almejando, especialmente, a expansão e o estudo minucioso do 

discernimento sobre o Eu, o Outro e o Nós. Isso é possível devido às características 

identitárias dos educandos do Ensino Médio, que impõe ao currículo escolar de 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas que assuma a responsabilidade, compromisso 

e o desafio de desenvolver a dialogicidade potencializada pela compreensão e 

domínio de conceitos, metodologias e estratégias dessa área. Desse modo, a BNCC 

do Ensino Médio sugere que a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas explore, 

nos educandos do Ensino Médio, suas capacidades de construir e/ou elaborar 

hipóteses e argumentos na propositura de promover diálogos para a consolidação da 
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práxis da “dúvida sistemática”, fundamentada em princípios de justiça, solidariedade, 

tolerância e livre-arbítrio: 

Esse processo já iniciado no Ensino Fundamental, tem continuidade no 

Ensino Médio, de modo a permitir aos jovens utilizar os diversos meios de 
comunicação de forma crítica, não aceitando como verdade o “fato” veiculado 
nas diferentes mídias. Desvendar e reconhecer os sujeitos, os sentidos 
obscuros e silenciados, as razões da construção de uma determinada 
informação e os meio utilizados para a sua difusão é tarefa básica das 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e exercício necessário para a 
formação dos jovens (MEC, 2017, p. 548). 

Essa tarefa básica da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas requer a 

capacidade de analisar, relacionar, comparar e compreender contextos e identidades, 

reconhecendo, entendendo e explorando as funções e recursos das Tdic com o intuito 

de aprender a indagar almejando a autonomia dos educandos do Ensino Médio na 

expectativa de desenvolvimento do protagonismo juvenil orientado pelo conhecimento 

do Eu, pelo reconhecimento do Outro e, consequentemente, pelas interações sociais. 

Neste contexto, a BNCC do Ensino Médio organiza a área de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas em algumas categorias fundamentais para a formação 

dos educandos do Ensino Médio: tempo e espaço; territórios e fronteiras; indivíduo, 

natureza, sociedade, cultura e ética; política e trabalho, denotando, dessa forma, a 

importância de tais categorias para o processo de ensino e aprendizagem. Para a 

categoria de tempo e espaço, a Base sugere o enfoque na identificação de contextos 

por meio de conceitos do termo tempo e do termo espaço: 

Portanto, analisar, comparar e compreender diferentes sociedades, sua 
cultura material, sua formação e desenvolvimento no tempo e no espaço, a 
natureza de suas instituições, as razões das desigualdades, os conflitos, em 
maior ou menor escala, e as relações de poder no interior da sociedade ou 
no contexto mundial são alguns dos principais desafios propostos pela área 
para o Ensino Médio (MEC, 2017, p. 551).  

Para a categoria de territórios e fronteiras, a BNCC do Ensino Médio propõe 

que os educandos desenvolvam a compreensão de territorialidade pautada na 

concepção de poder, jurisdição, administração e soberania com capacidade para 

reconhecer e respeitar fronteiras em escalas locais, regionais, nacionais e/ou globais: 

Assim, no Ensino Médio, o estudo dessas categorias deve possibilitar aos 
estudantes compreender os processos identitários marcados por 
territorialidades e fronteiras de diversas naturezas, mobilizar a curiosidade 
investigativa sobre o seu lugar no mundo, possibilitando a sua transformação 
e a do lugar em que vivem, enunciar aproximações e reconhecer diferenças 
(MEC, 2017, p. 552-553).  
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Com relação à categoria indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, a 

BNCC do Ensino Médio enfatiza o caráter do ser humano enquanto ser social que 

transforma a natureza interagindo social e culturalmente com postura ética: 

As diferenças e semelhanças entre os indivíduos e as sociedades foram 
sedimentadas ao longo do tempo e em múltiplos espaços e circunstâncias. 
Procurar identificar essas diferenças e semelhanças tanto em seu grupo 
social (familiar, escolar, bairro, cidade, país, etnia, religião etc.) quanto em 
outros povos e sociedades constitui uma aprendizagem a ser garantida aos 
estudantes na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Afinal, o 
exercício de deslocamento para outros pontos de vista é central para a 
formação das juventudes no Ensino Médio, na medida em que ajuda a 
superar posturas baseadas na reiteração das referências de seu próprio 
grupo para avaliar os demais.  
Em suma, o conhecimento do Outro, da outra cultura, depende da capacidade 
de se indagar para indagar o Outro, atitudes fundamentais às aprendizagens 
da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Esse é o primeiro passo 
para a formação de novos sujeitos protagonistas tanto no processo de 
construção do conhecimento como da ação ética diante do mundo real e 
virtual, envolvido por uma multiplicidade de culturas. 
A investigação e a tomada de consciência acerca dessas questões requerem 
conhecimento sobre os recursos naturais, suas formas de preservação, 
consumo e de utilização sustentável. Por esse motivo, indivíduo, sociedade, 
cultura e natureza são categorias abordadas na BNCC de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas. Sua exploração no Ensino Médio estimula o 
desenvolvimento de uma percepção aguçada e crítica dos jovens sobre quem 
eles são e sobre a sociedade em que vivem. 
Reconhecer, analisar e avaliar a ação de diferentes agentes e grupos e seus 
vínculos com a natureza e as culturas são uma forma de estimular a 
autonomia dos estudantes e o compromisso ético de suas ações. Ao 
identificar que transformam e são transformados por suas ações, os jovens 
adquirem maior competência para atuar em um mundo marcado por 
polaridades e pluralidades por entre as quais eles se deslocam (MEC, 2017, 
p. 554-555). 

Já para a categoria política e trabalho, a BNCC do Ensino Médio propõe o 

estudo profundo das inter-relações pessoais, sociais, institucionais e nacionais com o 

propósito de ampliar a concepção de política para além da esfera partidária e/ou 

governamental, abordando temas pertinentes à economia, ao social, à política, à 

cultura e ao ambiental. Com relação ao trabalho, ela sugere o aprofundamento no 

conceito de trabalho com foco no conhecimento e reconhecimento do Eu, do Outro e 

das relações trabalhistas: 

A categoria trabalho, por sua vez, comporta diferentes dimensões –filosófica, 

econômica, sociológica ou histórica: como virtude; como forma de produzir 
riqueza, de dominar e de transformar a natureza; como mercadoria; ou como 
forma de alienação. Ainda, podemos falar do trabalho como categoria 
pensada por diferentes autores: trabalho como valor (Karl Marx); como 
racionalidade capitalista (Max Weber); ou como elemento de interação do 
indivíduo na sociedade em suas dimensões tanto corporativa como de 
integração social (Émile Durkheim). Seja qual for o caminho ou os caminhos 
escolhidos para tratar do tema, é importante destacar a relação 
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sujeito/trabalho e toda a sua rede de relações sociais (MEC, 2017, p. 556-
557).  

Desse modo, a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas pretende 

fomentar o protagonismo autônomo dos educandos do Ensino Médio por meio de 

princípios permeados de liberdade, justiça social, pluralidade, solidariedade, 

sustentabilidade e ética. 

Diante do exposto e na perspectiva de desenvolvimento da Educação Integral, 

a área de Ciências humanas e Sociais Aplicadas representa essencial oportunidade 

para o fomento da Educação Integral. Para tanto, necessita promover o 

desenvolvimento de justiça curricular com princípios de fraternidade, solidariedade, 

tolerância e responsabilidade social, isto é, deve promover a educação para o 

discernimento sobre a dinâmica da práxis da cidadania centrada no respeito aos 

direitos humanos, à diversidade cultural e ao Outro, reconhecendo e opondo-se contra 

todo e qualquer tipo de intolerância, discriminação, preconceito e/ou racismo. 

Uma das principais características dos educandos do Ensino Médio é a 

necessidade do sentimento de pertença social, portanto, deriva daí a ânsia por 

socialização, que incide na compreensão de seus deveres e direitos, demandando 

frequente reflexão a respeito de si, do Outro e das relações sociais, por conseguinte, 

para o pleno desenvolvimento das potencialidades, as Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas devem fomentar o exercício da reflexão-ação-reflexão pautado na 

compreensão de conceitos, na concepção de hipóteses e na capacidade de 

argumentação. Desse modo, a construção e/ou desenvolvimento do pensamento 

crítico na compreensão de contextos e identidades deve ter como mote a promoção 

do protagonismo e autonomia destes educandos. 

Os educandos do Ensino Médio também são fortemente impactados por suas 

características identitárias, logo, para o fomento da Educação Integral e, 

consequentemente, o pleno desenvolvimento das suas potencialidades, as Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas deve enfocar no protagonismo e autonomia, com foco 

no conhecimento e compreensão de si, do Outro e das relações sociais, ou seja, os 

currículos escolares dessa área devem priorizar o contexto sócio-histórico-cultural dos 

educandos do Ensino Médio. Desse modo, a Educação Integral requer dos educandos 

do Ensino Médio a capacidade de conhecimento e compreensão de suas 

potencialidades, e de sua condição de inacabamento, de seu papel social como 

cidadão e de sua atuação no mundo do trabalho. Para tanto, as categorias 
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apresentadas na BNCC do Ensino Médio, na área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas, devem fomentar, nesses educandos, a compreensão de conceitos, ações 

e atitudes que extrapolam os muros da escola, impregnando de sentidos o cotidiano 

e as relações sociais deles. 

Devido às impactantes transformações biológicas, fisiológicas e sociológicas, 

por qual todos os educandos do Ensino Médio passam, é primordial para eles a 

vivência do hoje, do agora, do seu contexto social, e essa característica é um 

dificultador para que possam interpretar e compreender outros tempos e espaços que 

não sejam ou foram vivenciados por eles. Portanto, para promover a Educação 

Integral, as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas devem enfatizar o reconhecimento 

do Outro e sua cultura, respeitando a diversidade cultural e compatibilizando, sempre 

que possível, tempos e espaços diversos com as realidades dos educandos do Ensino 

Médio. Também incide sobre essa área de conhecimento a tarefa de promover nos 

educandos do Ensino Médio a capacidade de compreender as formas de relações, 

domínio sociais, e o conceito de pertença social, ou seja, a nacionalidade, a 

naturalidade, a municipalidade e a comunidade, considerando que integram grupos 

sociais em esferas locais, regionais, nacionais e globais, dessa forma, o êxito na 

construção e/ou desenvolvimento da compreensão dos processos e direitos 

identitários possibilita o pleno desenvolvimento das suas potencialidades. 

A BNCC do Ensino Médio manifesta, por meio da área de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas, a orientação explícita de conceitos sobre o papel social dos 

educandos numa perspectiva benévola, solidária e respeitosa quanto aos direitos 

humanos e à diversidade cultural e, a partir disso, fomenta e coaduna com princípios 

da Educação Integral. Para tanto, os direitos identitários dos educandos do Ensino 

Médio carecem de reconhecimento, pois contemplam uma enorme diversidade 

cultural e identitária que necessita de compreensão por parte desses educandos para 

que possam desenvolver a capacidade de empatia, almejando o pleno 

desenvolvimento de suas potencialidades. Desse modo, os currículos escolares da 

área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas possibilitam o desenvolvimento e 

exercício da competência ética dos educandos nas suas interações sociais e 

potencializam a construção e/ou desenvolvimento do protagonismo e autonomia em 

direção à uma Educação Integral. 

Outro fundamento importante para o papel social dos educandos do Ensino 

Médio é a política, que deve ser conceituada como um conjunto de princípios e de 



  78 

 

objetivos que servem de instruções para posicionamentos, ações e atitudes nas inter-

relações sociais em diversas esferas de poder; já o trabalho conceituado como ação 

humana produtiva, seja ela de caráter material ou imaterial, e, particularmente, o 

conceito de trabalho em que o cidadão aplica sua potência para sua sustentabilidade 

econômica, e consequentemente, para a realização e sucesso de seu projeto de vida, 

devem fomentar e impregnar de sentidos a elaboração dos currículos escolares da 

área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas na perspectiva de promover a 

construção e/ou desenvolvimento do protagonismo e autonomia dos educandos do 

Ensino Médio em direção ao desenvolvimento de uma Educação Integral. 

As competências específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, para 

o Ensino Médio no prisma da Educação Integral, orientam a construção e/ou 

desenvolvimento de seis competências específicas para o formação dos educandos 

que, ao final do curso, devem ser capazes e competentes para exercer a cidadania 

de modo participativo, para contextualizar, analisar, avaliar e criticizar processos, 

formações, relações e injustiças presentes nos vários e diversos campos de atuação 

social, sejam eles pessoais ou institucionais.  

Essas competências são importantes e inerentes à formação dos educandos 

do Ensino Médio, representando um avanço significante para o desenvolvimento da 

Educação Integral. Estas, quando construídas, desenvolvidas e consolidadas, 

oportunizam o pleno desenvolvimento das suas potencialidades, bem como o 

discernimento sobre a dinâmica da práxis da cidadania, e o discernimento e 

disposição para o mundo do trabalho. Desse modo, e na perspectiva de fomentar a 

Educação Integral, a primeira competência específica nessa área tem o compromisso 

de enfocar na leitura de mundo por meio da palavra, ou seja, focar em conceitos e 

significados para a concepção de hipóteses e argumentos que possam transcender a 

cultura imagética sem que haja desvalorização da mesma. A partir disso, os 

educandos do Ensino Médio poderão constituir-se como cidadãos em 

desenvolvimento contínuo, conscientes e atuantes em seus papéis sociais. Para tanto, 

o conjunto de habilidades específicas para a construção e/ou desenvolvimento da 

primeira competência tem o compromisso de fomentar, incessantemente, o 

protagonismo, pautado na contextualização e significância curricular para os mesmos. 

Para o desenvolvimento da Educação Integral, a segunda competência dessa 

área tem o encargo de corroborar a ideia de cidadania como um direito inalienável 

para todos, isto é, a cidadania pautada em: valores democráticos, justiça social, 
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solidariedade, ética, e respeito à diversidade cultural. O desenvolvimento do conjunto 

de habilidades específicas intrínsecas à essa competência tem o encargo de 

possibilitar aos educandos do Ensino Médio a compreensão sobre processos de 

interações sociais que envolvem poder e geram contextos e situações com opressores 

e oprimidos. Contudo, para o desenvolvimento da Educação Integral, é fundamental 

que essa compreensão conceba um espírito de luta e combate à discriminação, 

preconceitos, racismos, enfim, a todo e qualquer tipo de injustiças sociais. 

A terceira competência específica da área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas é coesa e explicita princípios da Educação Integral. Desse modo, obriga-se 

ao pleno desenvolvimento das potencialidades, dos educandos do Ensino Médio, 

permeadas pela compreensão de si no mundo, de suas interações com o mundo, e 

de seu papel no mundo. A partir desse ponto, a Educação Integral requer o 

desenvolvimento de uma cultura de sustentabilidade socioambiental em todos os seus 

campos de atuação social.  

Para que haja a construção e/ou desenvolvimento da terceira competência, o 

desenvolvimento de seu conjunto de habilidades específicas obriga-se a focar na 

reflexão, análise, debate e discurso sobre sustentabilidade social e, para conceber a 

Educação Integral, é fundamental que os educandos do Ensino Médio construam e/ou 

desenvolvam protagonismos e autonomias, compreendendo e atuando em processos 

sociais em escalas que vão de esferas locais para regionais, nacionais e/ou globais. 

A responsabilidade da quarta competência específica é conceituar que a 

Educação Integral demanda dos educandos do Ensino Médio o desenvolvimento da 

compreensão e disposição para o mundo do trabalho, enfocando e explorando o 

conceito de trabalho inalienável, na perspectiva de lutar e combater as explorações 

nas relações trabalhistas. Para tanto, o conjunto de habilidades específicas dessa 

competência se responsabiliza com subsídios para o desenvolvimento da Educação 

Integral. Entretanto, é imprescindível ressaltar que os direitos identitários dos 

educandos representam características sociais marcantes e impactantes para a 

atuação e, seus consequentes resultados, no mundo do trabalho. Obviamente as 

profissões, o mercado de trabalho, suas tendências e seu caráter de subsistência ou 

sobrevivência são temas para se tratar no Ensino Médio. Contudo, é de extrema 

importância que os educandos do Ensino Médio compreendam que o trabalho é um 

dos bens mais importante para o ser humano e aliená-lo, isto é, negar o direito de 
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beneficiar-se desse trabalho, concedendo esse benefício para outra pessoa, 

significaria a mesma coisa que alienar o direito à própria vida. 

A quinta competência específica dessa área de conhecimento tem a 

incumbência de fomentar um dos mais fortes princípios da Educação Integral, que é 

a aprendizagem da convivência social ética, respeitosa, pacífica, tolerante e 

comprometida com a equidade social: 

Reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e violência, 

adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e 
respeitando os Direitos Humanos. 
O exercício de reflexão, que preside a construção do pensamento filosófico, 
permite aos jovens compreender os fundamentos da ética em diferentes 
culturas, estimulando o respeito às diferenças (culturais, religiosas, étnico-
raciais etc.), à cidadania e aos Direitos Humanos. Para a realização desse 
exercício, é fundamental abordar circunstâncias da vida cotidiana que 
permitam desnaturalizar condutas, relativizar costumes, perceber a 
desigualdade e o preconceito presente em atitudes, gestos e silenciamentos, 
avaliando as ambiguidades e contradições presentes em políticas públicas 
tanto de âmbito nacional como internacional (MEC, 2017, p. 565). 

Diante de tal incumbência, para a construção e/ou desenvolvimento dessa 

competência específica, a BNCC do Ensino Médio sugere a promoção de um conjunto 

de habilidades específicas que fomente a formação dos educandos do Ensino Médio 

para a prática constante do pensamento crítico sobre a cidadania numa perspectiva 

democrática-participativa. A partir daí, deve-se promover o desenvolvimento do 

protagonismo e autonomia, fundamentado nos Direitos Humanos, na solidariedade, 

no respeito às diferenças aos direitos identitários de si, do Outro e de todos. 

A incumbência de fomentar outro princípio fundante da Educação Integral 

também é tarefa da sexta competência específica das Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas, o discernimento sobre a dinâmica da práxis da cidadania pressupõe: 

Participar, pessoal e coletivamente, do debate público de forma consciente e 

qualificada, respeitando diferentes posições, com vistas a possibilitar 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 
Nesta competência específica, pretende-se tratar da linguagem política 
(aristocracia, democracia, república, autoritarismo, populismo, ditadura, 
liberalismo, marxismo, fascismo, stalinismo etc.), mostrando como os termos 
passaram por mudanças ao longo da história. Portanto, cada uma das 
palavras precisa ser explicada e interpretada em circunstâncias históricas 
específicas. 
As interpretações podem ser variadas e o uso de determinadas palavras no 
cotidiano podem levar a conflitos, em especial por envolver doutrinas políticas 
que, não raro, são controvertidas. Diante desse grande desafio, é importante 
identificar demandas político-sociais de diferentes sociedades e grupos 
sociais, destacando questões culturais, em especial aquelas que dizem 
respeito às populações indígenas e afrodescendentes. 
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As formas de violência física e simbólica, o reconhecimento de diferentes 
níveis de desigualdade e a relação desigual entre países indicam a 
importância da ampliação da temática dos Direitos Humanos, relacionada à 
aquisição de consciência e responsabilização tanto em nível individual como 
comunitário, nacional e internacional (MEC, 2017, p. 565). 

A BNCC do Ensino Médio sugere para a construção e/ou desenvolvimento 

dessa competência específica um conjunto de habilidades específicas extremamente 

coerentes com a formação de cidadãos críticos, democrático-participativos, solidários 

e humanitários. A partir disso, particularmente, por meio da área de Ciências Humanas 

e Sociais Aplicadas se notabiliza pela preocupação por uma educação de qualidade 

pautada e fundamentada pelos Direitos Humanos. 

Afirmamos como práticas do Direito Humano a uma educação de qualidade, 
entre outras: os exercícios cotidianos do Currículo, em tempo integral, que 
mobilizam todos os sujeitos e recursos da comunidade educativa (a 
comunidade escolar articulada com a comunidade do entorno), constituindo 
um ambiente educativo, em relações de ensino-aprendizagem que sejam 
experiências de valor vital em todas as dimensões, para todos: cognitivas, 
simbólicas, estéticas, políticas, corporais e intelectuais, comunicativas, 
criativas, responsáveis, participativas, prazerosas. Tais práticas devem ser 
experiências de descoberta e construção coletiva, integrada e interdisciplinar 
de conhecimentos; que despertem e estimulem as potencialidades dos 
alunos; que permitam à comunidade educativa ser também uma comunidade 
aprendente em permanente desenvolvimento; que respeitem cada sujeito e 
cada grupo em suas identidades de gênero, idade, raça/etnia, condições 
físicas, mentais e psíquicas, orientação afetivo-sexual, formação e 
convicções políticas e religiosas, origem regional e nacional, preferências 
estéticas, linguagens etc. Sem prejuízo das pré-condições e das condições, 
são as práticas cotidianas do currículo que realizam efetivamente a qualidade 
da educação (CASALI, 2014, p. 275). 

Desse modo, as quatro áreas de conhecimento propostas pela BNCC do 

Ensino Médio: Linguagens e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

são convergentes em focar na construção e/ou desenvolvimento do protagonismo e 

autonomia dos educandos do Ensino Médio na perspectiva de uma educação de 

qualidade pautada e fundamentada nos Direitos Humanos. 

 

1.3 Considerações sobre as BNCCs no prisma da Educação Integral 

 

A BNCC, particularmente, a do Ensino Médio na perspectiva de fomento da 

Educação integral é um documento de caráter normativo numa concepção integradora 

das políticas públicas educacionais, dos currículos escolares, das propostas 
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pedagógicas e das metodologias de ensino, de acordo com as competências gerais 

da Educação Básica: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas. 
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais 
às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção 
artístico-cultural. 
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, 
e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. 
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e 
o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do 
planeta.  
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e 
as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza. 
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (MEC, 
2017, p. 9-10). 

Todavia, o conceito de competências implica intencionalidade num território de 

disputa de poderes, ou seja, por que essas competências são basilares? Quais devem 

ser priorizadas em cada contexto escolar? Qual aprofundamento os educandos 

devem atingir em cada uma delas? As políticas públicas educacionais devem priorizar 

a educação profissional? Sobre o conceito de competência Chizzotti e Casali (2012, 

p. 15) nos afirmam: 
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A integração cooperativa entre os Estados-membros da OCDE, no que se 

refere às políticas educacionais, começou, assim, buscando estabelecer um 
marco de referência sobre quais competências básicas são esperadas dos 
jovens e adultos no mundo moderno e qual o nível de competência devem 
alcançar com a escolaridade para enfrentar os desafios da economia global 
e da cultura, além de identificar os valores comuns e os objetivos gerais da 
educação e da aprendizagem ao longo da vida. O conceito de competência 
contava com uma larga tradição de debates e confrontos em torno da 
ambivalência de seus significados em diversas áreas de estudo, sobretudo, 
da formação profissional. 

Desse modo, denota-se que a complexidade de desenvolvimento de um 

currículo para o Ensino Médio pautado por competências requer reflexões, debates, 

discussões e pontos de vistas, que envolvam toda a comunidade educacional, bem 

como a sociedade civil num processo dinâmico, contínuo e de atualizações aos 

contextos locais e globais. O conceito de competência pode ser comunicado pelos 

governos, nas políticas públicas educacionais para o Ensino Médio, nos Projetos 

Políticos Pedagógicos das escolas, pelos professores, e até mesmo recebido pelos 

educandos. Entretanto, informação é diferente de conhecimento, logo, o conceito de 

competência não pode apenas ser informado, ele deve ser explicitado, compreendido 

e conhecido profundamente por toda a comunidade escolar e educacional, 

particularmente, pelos educandos do Ensino Médio. 

O glossário do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação 
Profissional (European Centre for the Development of Vocational Training) – 
CEDEFOP, define habilidade como a capacidade de usar conhecimentos, 
aptidões e capacidades pessoais, sociais e metodológicas no trabalho, no 
estudo e no desenvolvimento pessoal e profissional. Competência seria a 
capacidade de aplicar os resultados da aprendizagem de modo adequado, 
em contexto determinado (educação, trabalho, aperfeiçoamento pessoal e 
profissional). Especifica, ainda, que a “competência não se limita aos 
elementos cognitivos (envolvendo o uso da teoria, conceitos e conhecimento 
tácito), abrange aspectos funcionais (habilidades técnicas), atributos 
interpessoais (habilidades sociais e organizativas) e valores éticos” 
(CEDEFOP, 2010). 
Segundo a definição do verbete, o conceito de competências básicas implica 
que tais competências devem ser transferíveis e aplicáveis em muitas 
situações pessoais para resolver uma situação-problema, em diversos 
contextos (educação obrigatória, formação de adultos, grupos em risco de 
exclusão social e alunos com necessidades educativas especiais); registra 
também que devem ser competências multifuncionais, de modo que possam 
ser utilizadas para alcançar diversos objetivos, para resolver diferentes tipos 
de problemas e realizar diferentes tipos de tarefas (CEDEFOP, 2010) 
(CHIZZOTTI; CASALI, 2012, p. 20). 

Portanto, a BNCC, mais especificamente a do Ensino Médio, manifesta um 

novo paradigma para a educação de qualidade, pautado em políticas de Estado que 

devem ser perenes, contínuas e combater as possíveis rupturas e/ou cessação com 

as trocas de governos. 
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Apesar do conceito de Educação Integral ser polissêmico, a BNCC apresenta, 

em seus fundamentos pedagógicos, a seguinte conceituação: 

Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação 

integral com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção 
intencional de processos educativos que promovam aprendizagens 
sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos 
estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea. Isso 
supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas 
juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir (MEC, 2017, p. 14).  

A polissemia do conceito de Educação Integral pode representar uma 

flexibilização para a construção e/ou desenvolvimento dos currículos escolares, 

entretanto, é fundamental que seus princípios sejam compreendidos, fomentados e 

respeitados pelas comunidades escolares. Este trabalho, com ousadia, intenta 

conceber a Educação Integral como o pleno desenvolvimento da pessoa humana, 

especialmente, na sua dimensão cognitiva por meio da significância dos 

conhecimentos científicos, respeitando os direitos identitários dos adolescentes e 

jovens, pressupondo o protagonismo e autonomia para o desenvolvimento pleno das 

potencialidades dos educandos, para o discernimento sobre a dinâmica da práxis da 

cidadania e disposição com o mundo do trabalho, pautados em princípios 

emancipatórios, democráticos, solidários, éticos, e de respeito e tolerância às 

diversidades culturais, enfocado na luta e combate contra discriminações, 

preconceitos, racismos e todo tipo de injustiças sociais.  

Neste cenário, se evidencia o protagonismo e autonomia dos educandos do 

Ensino Médio como um princípio fundamental para o desenvolvimento da Educação 

Integral, ou seja, as políticas públicas educacionais, os currículos escolares, as 

propostas pedagógicas e, consequentemente, a comunidade escolar devem conceber 

o protagonismo e autonomia como um direito inalienável. Portanto, há uma demanda 

por investimentos em recursos humanos, estruturais, espaciais e financeiros que se 

fazem necessários de acordo com as características sócio-histórica-culturais e 

contextos das comunidades escolares. A partir disso, os itinerários formativos 

representam possibilidades de emancipação ou de sujeição dos educandos do Ensino 

Médio. Por conseguinte, é de fundamental importância que as comunidades 

escolares, particularmente os corpos docentes e discentes, reflitam, debatam e 

discutam sobre o conceito de itinerários formativos, pois a própria BNCC do Ensino 

Médio cita e determina: 
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No Brasil, a expressão “itinerário formativo” tem sido tradicionalmente 

utilizada no âmbito da educação profissional, em referência à maneira como 
se organizam os sistemas de formação profissional ou, ainda, às formas de 
acesso às profissões. No entanto, na Lei nº 13.415/17, a expressão foi 
utilizada em referência a itinerários formativos acadêmicos, que supõe o 
aprofundamento em uma ou mais áreas curriculares, e também, a itinerários 
da formação técnica profissional (MEC, 2017, p. 467).  

Para o desenvolvimento da Educação Integral é de fundamental e extrema 

importância que os educandos do Ensino Médio tenham expressiva participação e 

discernimento sobre suas escolhas na constituição do currículo escolar, 

particularmente e especialmente, com relação aos itinerários formativos, isto é, para 

além das sugestões da BNCC do Ensino Médio de algumas possibilidades de 

articulação entre as áreas do conhecimento: 

Laboratórios: supõem atividades que envolvem observação, 
experimentação e produção em uma área de estudo e/ou o desenvolvimento 
de práticas de um determinado campo (línguas, jornalismo, comunicação e 
mídia, humanidades, ciências da natureza, matemática etc.). 
Oficinas: espaços de construção coletiva de conhecimentos, técnicas e 
tecnologias, que possibilitam articulação entre teorias e práticas (produção de 
objetos/equipamentos, simulações de “tribunais”, quadrinhos, audiovisual, 
legendagem, fanzine, escrita criativa, performance, produção e tratamento 
estatístico etc.). 
Clubes: agrupamentos de estudantes livremente associados que partilham 
de gostos e opiniões comuns (leitura, conservação ambiental, desportivo, 
cineclube, fã-clube, fandom etc.). 
Observatórios: grupos de estudantes que se propõem, com base em uma 
problemática definida, a acompanhar, analisar e fiscalizar a evolução de 
fenômenos, o desenvolvimento de políticas públicas etc. (imprensa, 
juventude, democracia, saúde da comunidade, participação da comunidade 
nos processos decisórios, condições ambientais etc.). 
Incubadoras: estimulam e fornecem condições ideais para o 
desenvolvimento de determinado produto, técnica ou tecnologia (plataformas 
digitais, canais de comunicação, páginas eletrônicas/sites, projetos de 
intervenção, projetos culturais, protótipos etc.). 
Núcleos de estudos: desenvolvem estudos e pesquisas, promovem fóruns 
de debates sobre um determinado tema de interesse e disseminam 
conhecimentos por meio de eventos – seminários, palestras, encontros, 
colóquios –, publicações, campanhas etc. (juventudes, diversidades, 
sexualidade, mulher, juventude e trabalho etc.). 
Núcleos de criação artística: desenvolvem processos criativos e 
colaborativos, com base nos interesses de pesquisa dos jovens e na 
investigação das corporalidades, espacialidades, musicalidades, 
textualidades literárias e teatralidades presentes em suas vidas e nas 
manifestações culturais das suas comunidades, articulando a prática da 
criação artística com a apreciação, análise e reflexão sobre referências 
históricas, estéticas, sociais e culturais (artes integradas, videoarte, 
performance, intervenções urbanas, cinema, fotografia, slam, hip hop etc.) 
(MEC, 2017, p. 472). 

Os educandos do Ensino Médio devem ter o reconhecimento dos seus direitos 

identitários e das suas características sócio-histórico-culturais para o fomento de um 

currículo escolar que lhes possibilite seu protagonismo e autonomia para o pleno 
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desenvolvimento de suas potencialidades, para o discernimento sobre a dinâmica da 

práxis da cidadania e para o discernimento e disposição para o mundo do trabalho. 

 

Quadro 1 - Fatos que impactaram o Ensino Médio

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2022. 

 

1932
•Publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

1934
•Promulgação da 3ª Constituição Federal do Brasil

1937
•Promulgação da 4ª Constituição Federal do Brasil do Estado Novo de Getúlio Vargas

1946
•Promulgação da 5ª Constituição Federal do Brasil

1951

•Criação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)

•Criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

1953
•Criação da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (Cades)

1959
•Publicação do Manifesto dos Educadores: mais uma vez convocados

1961
•Promulgação da LDBEN 4.024 

1971
•Promulgação da LDBEN 5.692

1988
•Promulgação da 6ª Constituição Federal do Brasil a "Constituição Cidadã"

1996
•Promulgação da LDBEN 9.394

2009
•Portaria Nº 971, de 9 de outubro de 2009

2013

•Publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais

•Portaria nº 1.140, de 22 de novembro de 2013

2014
•Promulgação do Plano Nacional de Educação

2017

•Promulgação da Reforma do Ensino Médio

•Promulgação da Base Nacional Comum Curricular
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2 EDUCAÇÃO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO PARA FASCINAR E VINCULAR 

ADOLESCENTES E JOVENS 

 

2.1 Historicidade do conceito de Educação Integral 

 

A polissemia que permeia o conceito de Educação Integral permitiu que 

notáveis personalidades de diversos campos filosóficos e educacionais 

engendrassem diversos conceitos sobre Educação Integral. 

Partindo do século XVI, destaca-se a filosofia de Martim Lutero que afirma: “De 

que adiantaria se tivéssemos e fizéssemos e fôssemos todos santos, mas 

deixássemos de fazer aquilo que é a razão principal de nossa existência: a educação 

da juventude?” (LUTERO, 2000, p. 16) e, dessa forma, atribui à Educação o caráter 

de essencialidade social, isto é, um direito público e subjetivo que pode e deve ser 

considerado como uma das premissas da Educação Integral. Lutero também abordou 

que a educação não deve privilegiar uma abordagem disciplinar punitiva, ou seja, ela 

deve ter um caráter emancipatório: 

Quando a disciplina é aplicada com o maior rigor e mostra algum resultado, 

o máximo que se consegue é um comportamento forçado ou respeito. No 
mais, as crianças continuam sendo simples toras, que não tem conhecimento 
em nenhuma área. Não sabem responder nem ajudar ninguém. Mas se 
fossem ensinadas e educadas em escolas ou outras instituições com 
professores e professoras instruídos e disciplinados que ensinam línguas, 
outras matérias e História, então conheceriam a história e a sabedoria do 
mundo inteiro, a história dessa cidade, desse império, desse príncipe, desse 
homem, dessa mulher. Assim poderiam ter logo diante de si, como um 
espelho, a natureza, a vida, conselhos, objetivos, sucessos e fracassos do 
mundo inteiro (LUTERO, 2000, p. 36-37). 

No século XVII notabilizaram-se as ideias de João Amós Comênio, “Comenius”, 

que, influenciado pela filosofia de Lutero, profere: “Nós ousamos prometer uma 

Didática Magna, ou seja, uma arte universal de ensinar tudo a todos” (COMENIUS, 

2011, p. 13). Dessa forma, Comenius apregoa a ideia de que todas as ciências e todos 

os conhecimentos são importantes e, portanto, devem compor o currículo 

educacional. 

Em suma, como dos anos da infância e da primeira educação depende todo 
o resto da vida, se os espíritos não forem, desde o princípio, suficientemente 
preparados para as circunstâncias de toda a vida, não haverá mais nada a 
fazer. Assim como no útero materno se formam os membros igualmente para 
todos os homens, e em cada um se formam as mão, pés, a língua etc., ainda 
que nem todos venham a ser artífices, corredores, copistas, oradores, 
também na escola é preciso ensinar a todos todas as coisas que digam 
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respeito ao homem, ainda que depois uma delas venha a ser mais útil a um, 
e outra ao outro (COMENIUS, 2011, p. 100-101). 

Desse modo, Comenius cunha um conceito de Educação Integral que foca na 

formação completa do educando e não na seleção e priorização de determinados 

temas curriculares, ou seja, o importante é que os educandos tenham uma vasta base 

de conhecimentos para quando, atuantes como cidadãos, tomarem as melhores 

decisões e fazerem as melhores escolhas para se especializarem naquilo que lhes 

interessa e/ou naquilo que melhor lhes proveem. Ao cunhar o conceito de Didática 

Magna como a arte universal de ensinar tudo a todos, Comenius infere que os saberes 

e conhecimentos presentes no processo de ensino e aprendizagem devem ser 

contextualizados ou, ao menos, significantes para os educandos. 

[...] onde absolutamente tudo seja ensinado absolutamente a todos («ubi 
Omnes, Omnia, Omnino, doceantur») (COMÉNIO, 1985, p. 155). 
Poderemos encontrar o modo de saber não só o que foi aprendido, mas muito 
mais, não só repetindo com habilidade os juízos hauridos dos preceptores e 
dos autores, mas também formulando pessoalmente sólidos juízos a respeito 
das coisas.  
4. Isso será obtido: 
I. Se só forem estudados os assuntos de inquestionável utilidade. 
II. E todos juntos, sem separação entre eles. 
III. Se a tudo forem atribuídos sólidos princípios. 
IV. Se esses princípios forem muito aprofundados. 
V. Se tudo se apoiar nesses fundamentos. 
VI. Se tudo o que precisar ser distinguido, for distinguido de modo bem claro. 
VII. Se tudo o que é posterior se fundamentar no que for anterior. 
VIII. Se tudo o que tiver relação for relacionado para sempre. 
IX. Se a tudo for dada uma ordem que tenha relação com o intelecto, a 
memória e a língua. 
X. Se tudo for consolidado com exercícios constantes (COMENIUS, 2011, p. 
183-184). 

No século XVIII, evidenciam-se as concepções de Immanuel Kant que 

vislumbra o propósito da educação a partir de diversas dimensões do conhecimento, 

propondo a integração entre elas. 

Temos agora de dar também um conceito sistemático do fim total da 
educação e do modo como se pode alcançá-lo. 
1) A cultura geral das faculdades do ânimo distingue-se da cultura particular. 
Dirige-se à aptidão e ao aperfeiçoamento, que não se informe o educando 
nisso, mas antes que se fortaleça as suas faculdades do ânimo. Ela é 
a) ou física. Aqui tudo assenta no exercício e na disciplina, sem que as 
crianças possam conhecer as máximas. É passiva para o formando, este tem 
de ser obediente à direção de outrem. Outros pensam por ele. 
b) ou moral. Assenta então na disciplina, mas em máximas. Está tudo 
estragado, quando se quer fundamentá-la em exemplos, ameaças, castigos, 
etc. Nesse caso, seria uma mera disciplina. Deve-se velar aí para que o 
educando aja bem a partir das suas próprias máximas, não por hábito, que 
ele não se limite a fazer o bem, mas sim que o faça porque é bom. Pois todo 
o valor moral das acções [sic] consiste nas máximas do bem. A educação 
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física distingue-se da moral por ser passiva para o educando, ao passo que 
esta é activa [sic]. Ele tem de vislumbrar sempre o fundamento e a derivação 
da acção [sic] a partir dos conceitos do dever. 
2) A cultura particular das faculdades do ânimo. Aqui temos: a cultura da 
faculdade de conhecer, dos sentidos, da imaginação, da memória, da 
fortaleza da atenção, e da argúcia, o que diz igualmente respeito às 
faculdades inferiores do entendimento. Da cultura dos sentidos, por exemplo, 
do olhar, já se falou mais acima. No atinente à cultura da imaginação deve-
se notar o seguinte. As crianças têm uma imaginação descomunalmente 
forte, e esta não necessita de ser alargada e exercitada pelos contos. Tem 
antes de ser refreada e posta sob regras, mas, também não podemos deixar 
totalmente desocupada (KANT, 2018, p. 51-52). 

Kant preconiza o autoconhecimento dos educandos com o objetivo de que eles 

se tornassem extremamente críticos em relação a princípios, valores e atitudes de 

moralidade e benevolência para constituírem-se em “seres humanos” e, não 

simplesmente para parecerem humanos. 

Deve-se velar para que o jovem se avalie em absoluto e não segundo os 

outros. A sobrevalorização dos outros relativamente àquilo que não constitui 
o valor do homem é vaidade. Além disso, deve-se indicar-lhe o escrúpulo em 
todas as coisas e que ele não pareça meramente, mas que se esforce por ser 
(KANT, 2018, p. 79). 

Kant também preconiza que os educandos deveriam fundamentar-se no 

altruísmo como princípio para um mundo melhor e, dessa forma, Kant pautava, já no 

século XVIII, princípios emancipatórios, democráticos, solidários, éticos, e de respeito 

e tolerância às diversidades culturais, possibilitando combates contra discriminações, 

preconceitos, racismos e outros tipos de injustiças sociais. 

Para que ame os outros e assim para disposições cosmopolitas. Na nossa 

alma existe algo que faz que tenhamos interesse 1) em nós próprios, 2) nos 
outros com quem crescemos, e então tem 3) ainda de ter lugar um interesse 
na perfeição do mundo. É necessário familiarizar as crianças com este 
interesse, a fim de que possam nele aquecer as suas almas. Têm de se 
alegrar com um mundo melhor, ainda que não redunde em vantagem para a 
sua pátria ou para si próprio (KANT, 2018, p. 80). 

No século XX, a erupção de ideias pedagógicas sobre teorias e concepções 

educacionais se apresentam em diversas vozes e, entre elas, está a de John Dewey 

que chama a atenção para a função fortalecedora e integradora da escola, isto é, 

como os educandos circulam por diferentes e diversos ambientes sociais educativos. 

A educação deve cumprir um papel socializador, propondo o pleno desenvolvimento 

dos educandos, especialmente nas suas dimensões cognitivas por meio das 

significâncias dos conhecimentos científicos.  

A escola tem igualmente a função de coordenar, na vida mental de cada 
indivíduo, as diversas influências dos vários meios sociais em que ele vive. 
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Um código prevalece na família; outro, nas ruas; um terceiro, nas oficinas ou 
nas lojas; um quarto nos meios religiosos. Quando uma pessoa passa de um 
desses ambientes para outro, fica sujeita a impulsos contraditórios e acha-se 
em risco de desdobrar-se em personalidades com diversos padrões de julgar 
e sentir, conforme as várias ocasiões. Este risco impõe à escola uma função 
fortalecedora e integradora (DEWEY, 1979, p. 23). 

Dewey também valoriza o conhecimento empírico e classifica a educação como 

progressiva, atribuindo como princípio fundamental a continuidade de experiências 

vivenciadas pelos educandos, intrínseca ao processo de ensino e aprendizagem:  

Chegamos assim a uma definição técnica da educação: é uma reconstrução 
ou reorganização da experiência, que esclarece e aumenta o sentido desta e 
também a nossa aptidão para dirigirmos o curso das experiências 
subseqüentes” [sic] (DEWEY, 1979, p. 83). 

Outra voz que também ecoou no século XX é a de Lorenzo Luzuriaga. Em sua 

obra, pesquisa sobre “História da Educação e da Pedagogia” num contexto mundial e 

atemporal. Luzuriaga denota a “educação humanista”, pautando-a como propulsora 

da Renascença no século XV. Para ele, a educação humanista tem como 

característica a promoção da grande ruptura entre a Idade Média e a Renascença, 

isto é, o conceito de pedagogia que limitava o homem da Idade Média aos 

ensinamentos religiosos e simplórios, deveria dar espaço a uma pedagogia literária 

que se caracterizava por democracia, universalismo e cosmopolitismo. 

Pedagogicamente, a Renascença significa sobretudo: 
1º) Redescobrimento da personalidade humana livre, independente 
d90ombda [sic] consideração religiosa ou política. 
2º) Criação de educação humanista, baseada, so90ombvo [sic] ponto de 
vista, no conhecimento de Grécia e Roma. 
3º) Formação do homem culto, ilustrado fundada nas idéias [sic] de Platão e 
de Quintiliano, então descobertas. 
4º) Formação do cortesão instruído e urbano, em contraposição ao cavaleiro 
medieval, de pouca ilustração e caráter rural. 
5º) Cultivo da individualidade, da personalidade total e não só da religiosa e 
mística. 
6º) Desenvolvimento do espírito de liberdade e de crítica, ante a autoridade e 
a disciplina anteriores. 
7º) Estudo atraente e ameno, contra 90ombateto [sic] e dogmático da Idade 
Média. 
8º) Cultivo das matérias realistas e científicas, ainda que com predomínio das 
literárias e lingüísticas [sic].  
9º) Consideração da vida física, corporal e estética, com especial cuidado da 
urbanidade e das boas maneiras. 
10º) Pôsto [sic] se trate essencialmente duma educação de minorias, o 
desenvolvimento das invenções técnicas, como a imprensa, facilita a difusão 
da cultura e da educação das massas. 
11º) Na organização escolar surg90ombvo [sic] tipo de instituição educativa, 
o Colégio humanista ou escola secundária, baseado no estudo do latim e do 
grego (LUZURIAGA, 1971, p. 94). 
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Quanto ao século XX, Luzuriaga vai tratar da pedagogia contemporânea se 

aprofundando em princípios de Educação Integral por meio de referências 

fundamentais, como as “pedagogias individual, social e ativa”. 

Em linhas gerais, podem-se, todavia, distinguir na pedagogia contemporânea 
as seguintes direções: 1ª) A Pedagogia individual; 2ª) A Pedagogia 
psicológica e experimental; 3ª) A Pedagogia ativa; 4ª) A Pedagogia social; 5ª) 
A Pedagogia filosófica.  
Estas mesmas direções poderiam ser ainda mais reduzidas, limitadas às 
duas concepções fundamentais da educação: uma, de caráter individual, que 
põe todo o acento na vida e no desenvolvimento imanentes do educando, e 
a ela pertenceriam a Pedagogia individual e a psicológica; outra, de caráter 
objetivo, extrapessoal, [sic] que assina fins transcendentes à educação, e a 
ela pertenceriam a Pedagogia social e a filosófica. Entre ambas estaria, 
intermédia, a Pedagogia ativa (LUZURIAGA, 1971, p. 242). 

É também no século XX que princípios e conceitos de Educação Integral são 

idealizados por Antonio Gramsci, que propõe a linha pedagógica de “escola unitária”. 

Para Gramsci (2001, p. 33), a escola deveria ser: “escola única inicial de cultura geral, 

humanista, formativa, que equilibre de modo justo o desenvolvimento da capacidade 

de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das 

capacidades de trabalho intelectual”. Assim como Luzuriaga, Gramsci valoriza e 

evidencia a educação humanista no seu sentido amplo em prol de autonomia e 

inclusão social. 

Um ponto importante, no estudo da organização prática da escola unitária, é 

o que diz respeito ao currículo escolar em seus vários níveis, de acordo com 
a idade e com o desenvolvimento intelectualmoral [sic] dos alunos e com os 
fins que a própria escola pretende alcançar. A escola unitária ou de formação 
humanista (entendido este termo, “humanismo”, em sentido amplo e não 
apenas em sentido tradicional), ou de cultura geral, deveria assumir a tarefa 
de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los elevado a um certo 
grau de maturidade e capacidade para a criação intelectual e prática e a uma 
certa autonomia na orientação e na iniciativa (GRAMSCI, 2001, p. 36). 

Gramsci também critica os ideais de formação escolar exclusivamente e/ou 

extremamente profissionalizantes e mercadológicos, para ele escola da época era 

falsamente democrática, reprodutora e favorecedora das desigualdades sociais. 

Na escola atual, em função da crise profunda da tradição cultural e da 

concepção da vida e do homem, verifica-se um processo de progressiva 
degenerescência: as escolas de tipo profissional, isto é, preocupadas em 
satisfazer interesses práticos imediatos, predominam sobre a escola 
formativa, imediatamente desinteressada. O aspecto mais paradoxal reside 
em que este novo tipo de escola aparece e é louvado como democrático, 
quando, na realidade, não só é destinado a perpetuar as diferenças sociais, 
como ainda a cristalizá-las em formas chinesas (GRAMSCI, 2001, p. 49). 
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Ao final do século XX, a voz de Franco Cambi ressoa pautando a história da 

pedagogia e, consequentemente, a história da educação, ao apresentar em sua obra 

finalidades e ideais que coadunam com a Educação Integral: 

Mudam assim os fins da educação, destinando-se esta a um indivíduo ativo 
na sociedade, liberado de vínculos e de ordens, posto como artifex fortunae 
suae e do mundo em que vive; um indivíduo mundanizado, nutrido de fé laica 
e aberto para o cálculo racional da ação e suas consequências. Mas mudam 
também os meios educativos: toda a sociedade se anima de locais 
formativos, além da família e da igreja, como ainda da oficina; também o 
exército, também a escola, bem como novas instituições sociais (hospitais, 
prisões ou manicômios) agem em função do controle e da conformação 
social, operando no sentido educativo; entre essas instituições, a escola 
ocupa um lugar cada vez mais central, cada vez mais orgânico e funcional 
para o desenvolvimento da sociedade moderna: da sua ideologia (da ordem 
e da produtividade) e do seu sistema econômico (criando figuras 
profissionais, competências das quais o sistema tem necessidade). Enfim, 
mudam também as teorias pedagógicas, que se emancipam de um modelo 
unitário, definido a priori e considerado invariante, e tomam uma conotação 
histórica empírica, encarregando-se das novas exigências sociais de 
formação e de instrução, modelando fins e meios da educação em relação ao 
tempo histórico e às condições naturais do homem, que, portanto, deve ser 
estudado cientificamente (ou mais cientificamente, pelo menos) de modo 
analítico e experimental, seja nas suas capacidades de aprender seja nos 
seus itinerários de crescimento físico, moral, social (CAMBI, 1999, p. 198-
199). 

Ao repensar os fins para educação, os meios educativos e as teorias 

pedagógicas, Cambi (1999, p. 318) também apresenta princípios fundamentais que 

estão imbricados com a Educação Integral: 

Tais princípios são: 1. A mens sana in corpore sano, afirmada como um 

“estado feliz neste mundo” e como critério-guia de todo educador; 2. A 
importância do “raciocinar com as crianças” como meio de ensino; 3. A 
prioridade da formação prático-moral em relação à intelectual e do critério da 
“utilidade” das disciplinas a ensinar aos jovens; 4. A centralidade da 
experiência, que desenvolve a natural curiosidade das crianças, amadurece 
seus interesses e se afirma também através do jogo e do trabalho. 

Cambi também apresenta conceitos em prol da autonomia dos educandos 

denotando o papel fundamental da família e, principalmente, o da escola que devem 

pretender e almejar que os educandos se tornem cidadãos plenamente 

desenvolvidos, especialmente, na sua dimensão cognitiva por meio da significância 

dos conhecimentos científicos, sendo capazes de atuação autônoma social. 

[...] uma nova consciência educativa (social e histórica, ligada às 

necessidades do povo e aos objetivos da nação e/ou do Estado, mas também 
relativa ao “comportamento educativo e docente”, capaz de agir para a 
liberdade do aluno, harmonizando autoridade e liberdade, nutrindo-se de 
conhecimento psicológico e de “amor poderoso”) e uma imagem igualmente 
nova dos dois maiores agentes educativos: a família, que deve reorganizar-
se em torno de seu próprio papel educativo – pense-se em Pestalozzi –, e a 
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escola, que deve tornar-se escola de todos e para todos, capaz de formar ao 
mesmo tempo o homem e o cidadão, organizada segundo perfis – 
profissionais e educativos – diferentes, mas justamente por isso capaz de agir 
em profundidade no tecido social (CAMBI, 1999, p. 416). 

Ainda no crepúsculo do século XX, Mário Sergio Cortella também se pronuncia 

sobre ideias que possibilitam a promoção e o desenvolvimento da Educação Integral. 

Ele reflete sobre o conhecimento e a escola, anunciando a não neutralidade das 

teorias educacionais, denotando a importância de conceber o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem como empírico e conceitual simultaneamente, 

sem que haja a depreciação de uma ou de outra abordagem. 

No entanto, a Educação pode ser compreendida em duas categorias centrais: 

educação vivencial e espontânea, o “vivendo e aprendendo” (dado que 
estar vivo é uma contínua situação de ensino/aprendizagem), e educação 
intencional ou propositada, deliberada e organizada em locais 
predeterminados e com instrumentos específicos (representada hoje 
majoritariamente pela Escola e, cada vez mais, pela mídia) (CORTELLA, 
2001, p. 49). 

Cortella aborda a questão da sociabilidade que é papel inerente e fundamental 

da escola, isto é, o conhecimento deve produzir significância para os educandos, pois, 

estes são seres sociais. E na escola os espaços e tempos educativos devem fomentar 

as relações interpessoais norteadas pelo respeito aos direitos identitários dos 

educandos e tolerância às diversidades culturais. 

Por ser um lugar de relações afetivas, a sala de aula é espaço para 

confrontos, conflitos, rejeições, antipatias, paixões, adesões, medos e 
sabores. Por isso, essa sala exala humanidade e precariedade; a tensão 
contínua do compartir conduz, às vezes, a rupturas emocionadas ou a 
dependências movidas pelo temor da solidão; afinal ser humano é ser junto, 
e ser junto implica um custo sensível (CORTELLA, 2001, p. 123-124). 

A construção do conhecimento parte de ações políticas, pois, o conhecimento 

é obra da humanidade e como tal é influenciado culturalmente. Portanto, Cortella 

aponta a importância de refletir sobre a função social da escola, bem como das 

políticas públicas educacionais. 

Reafirmamos uma questão básica: se o Conhecimento é relativo à história e 

à sociedade, ele não é neutro; todo conhecimento está úmido de situações 
histórico-sociais; não há Conhecimento absolutamente puro, sem nódoa. 
Todo Conhecimento está impregnado (ou, com sotaque italiano, 
emprenhado) de história e sociedade, portanto, de mudança cultural. 
A Escola está gravida de história e sociedade, e, sendo esse processo 
marcado pelas relações de poder, o Conhecimento é também político, isto é, 
articula-se com as relações de poder. Sua transmissão, produção e 
reprodução no espaço educativo escolar decorre de uma posição ideológica 
(consciente ou não), de uma direção deliberada e de um conjunto de técnicas 
que lhes são adequadas (CORTELLA, 2001, p. 127). 
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Por fim, Cortella fala sobre justiça social, evidenciando que a escola deve 

combater a reprodução de injustiças, ou seja, o projeto político pedagógico de uma 

escola deve e pode reconhecer, refletir e dirimir (sempre que possível) as ações e 

atitudes de um poder opressor: “A Educação e a Escola são os lugares nos quais 

podemos dizer e exercer mais fortemente o nosso não. Não à miséria; não à injustiça; 

não à contradição humano versus humano; não à Ciência exclusivista; não ao poder 

opressor” (CORTELLA, 2001, p. 157). 

 

2.2 Educação Integral: análise de conceitos e políticas públicas educacionais 

 

Como dito anteriormente no resumo desta pesquisa, ousamos conceituar 

Educação Integral como o pleno desenvolvimento da pessoa humana, especialmente, 

na sua dimensão cognitiva por meio da significância dos conhecimentos científicos, 

respeitando os direitos identitários dos adolescentes e jovens, pressupondo o 

protagonismo e autonomia para o desenvolvimento pleno das potencialidades dos 

educandos, para o discernimento sobre a dinâmica da práxis da cidadania e 

disposição com o mundo do trabalho, pautado em princípios emancipatórios, 

democráticos, solidários, éticos, e de respeito e tolerância às diversidades culturais, 

enfocado na luta e combate contra discriminações, preconceitos, racismos e todo tipo 

de injustiças sociais.  

Esse conceito tem a pretensão de incorporar teorias e vozes harmônicas de 

inspiradores e renomados educadores no tocante ao direito a uma educação de 

qualidade, pautando questões fundamentais e perenes como: por que cursar o Ensino 

Médio? Perante quais possibilidades singulares? Para qual realidade? Perante quais 

pressupostos históricos, pedagógicos, filosóficos e éticos? Quando falamos de tempo 

integral, de qual tempo estamos falando? “A escola pública, democrática, de qualidade 

e para todos e todas deverá necessariamente também ser a escola de tempo integral” 

(MOLL; LECLERC, 2013, p. 298). 

No que se refere à educação de qualidade pautada pela Educação Integral, o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nos aponta que: 

A educação integral considera, no seu desenvolvimento, as dimensões dos 
tempos, práticas, conteúdos e territórios das ações educativas, na escola e 
em outros lugares de aprendizagem. Leva em conta também as articulações 
intersetoriais entre políticas públicas, a participação contínua e ativa da 
comunidade. Envolve principalmente o foco no direito de cada criança a ter 
acesso, a permanecer e aprender e a concluir cada etapa da Educação 
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Básica. Contextualizada significa que considera a realidade das pessoas, do 
lugar, da cultura e das relações sociais onde se desenvolvem as ações 
educativas. E proporcionar atenção individualizada implica reconhecer cada 
criança e adolescente como sujeito do processo de aprendizagem, 
reforçando e valorizando sua cultura, seus conhecimentos e suas 
possibilidades, apoiando-os no enfrentamento de seus desafios (UNICEF, 
2009, p. 13). 

Imbricado com esses conceitos e com possibilidades de respostas para as 

questões acima, nasceu, na primeira década do século XXI, o “Programa Mais 

Educação”, instituído pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O 

“Programa Mais Educação” original, porque no ano de 2016 sofreu alterações no seu 

escopo e recebeu o nome de Novo Mais Educação, sendo descaracterizado dos seus 

propósitos originais, foi instituído pela Portaria Interministerial n.º 17/2007 e 

regulamentado pelo Decreto 7.083/10 dos quais fizeram parte os Ministérios da 

Educação, Cultura, Esporte, e Desenvolvimento Social e Combate à Fome o que já 

caracteriza uma proposta de política pública educacional, almejando uma política de 

Estado com o propósito de desenvolvimento da Educação Integral nas redes públicas 

de ensino, com fundamentos e argumentos pautados em direitos sociais por meio de 

uma política intersetorial. O “Programa Mais Educação” focava suas ações na 

construção e/ou desenvolvimento da Educação Integral para os educandos da escola 

pública: 

Os Programas Mais Educação, Escola de Tempo Integral, Escola Integrada 
mostram a urgência de aprofundar as formas de pensar as infâncias-
adolescências. Destaquemos apenas duas ênfases nas formas 
d95ombatecê-los que vem servindo de orientação de sentido político-
afirmativo para esses programas. Primeira, partir de uma visão realista e 
aprofundada da vulnerabilidade social a que essas infâncias-adolescências 
são condenadas; reconhecer a precariedade do viver e sobreviver de que são 
vítimas. Em outros termos, mudar nosso olhar: da visão histórica que os 
considera responsáveis como indivíduos ou como membros de coletivos 
sociais, étnicos, raciais, de gênero, campo, periferias, pichados em nossa 
cultura política como inferiores a serem salvos através da escola e de ações 
moralizadoras para vê-los como vítimas históricas de relações sociais, 
econômicas, políticas e culturais de dominação-subordinação-inferiorização. 
Essa mudança no olhar, de vulneráveis a vítimas mudará radicalmente todo 
o programa e toda a política socioeducativa; mudará nossa postura ética 
profissional. Segundo, reconhecidas essas infâncias-adolescências 
destinatárias dos programas como vítimas históricas de vidas precarizadas, 
teremos de centrar o foco no objeto dos Programas Mais Educação, Escola 
de Tempo Integral, Escola Integrada. O foco mais específico desses 
programas é mais tempo-espaço ou dar centralidade ao direito a tempos-
espaços mais dignos do seu viver. Para avançarmos nessa direção, será 
necessário dedicar dias de estudo e oficinas para responder a estas 
questões: em que tempos-espaços vivem, sobrevivem, mal vivem? Qual a 
centralidade das vivências do tempo-espaço nos processos de socialização 
humanização, formação, aprendizagens do viver? (ARROYO, 2012, p. 40). 
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A Educação Integral deve considerar e valorizar os direitos identitários dos 

adolescentes e jovens, suas relações sociais e, consequentemente, o Outro na vida 

do educando, pois, a educação é um processo de constituição e desenvolvimento da 

pessoa e as pessoas não são tábulas rasas, ou seres vazios para depósitos de 

conhecimentos. São seres históricos constituídos de características diversificadas e 

específicas. O educando é dotado de hábitos, costumes, fazeres e atitudes que 

permeiam o seu cotidiano, determinando suas culturas locais e globais.  

A educação escolar ocupa espaço nos enfrentamentos, nas reivindicações 
por melhores condições de vida e dignidade porque é espaço que pode 
promover e contribuir para a formação integral dos sujeitos, que para lá vão. 
Esses indivíduos percebem-se como sujeitos de direito, não apenas como 
contribuintes e marginalizados que devem receber o resto, a sobra, mas 
como aqueles que lutam e que se reconhecem portadores de direitos a uma 
educação que lhes desenvolva e lhes dê opções de continuar a fazer parte 
da sociedade e dela gozar plenamente de sua cidadania (SOARES, 2020, p. 
75). 

As características dos educandos deste século são marcadas pelo avanço 

tecnológico, com o acesso a ferramentas informacionais e digitais, e, pelo severo 

acirramento da concorrência para ingressar no mercado de trabalho, e 

consequentemente, pela necessidade de aprender a elaborar um planejamento para 

sua vida. Os educandos, 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 conhece-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 educandos, 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 instantaneamente (em tempo 

real). Esta situação produz, nos educandos, a sensação de que sabem tudo, e 
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consequentemente, os professores, a escola e todos os sistemas de ensino passam 

a ter sua importância e modelo questionados por esses jovens, obviamente, 

adensamento de informações não significa adensamento de conhecimentos, mesmo 

porque as informações recebidas pelos educandos refletem intenções e culturas que, 

espelhando nos educandos, se constituem em identidades heterogêneas. 

Essa geração tende a se rebelar radicalmente contra modelos e rotinas, 

dogmas, estagnação e/ou engessamentos, 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. Essa rebeldia se apresenta, na maioria das vezes, de maneira 

implícita e, geralmente, com atos de indisciplina que podem ser agressões verbais e 

físicas, mas também com atos de apatia que demonstram indiferença, falta de 

afetividade, insensibilidade e, consequentemente, falta de perspectiva, o que conduz 

à formação de educandos ora agressivos e violentos, ora apáticos, deslocados e 

inadaptados à sociedade. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica: 

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 (MEC, 2012, p. 155). 

Os educandos são sujeitos que apresentam diversas características 

identitárias, que invariavelmente mudam de uma geração para a outra. Portanto, é 

fundamental conhecê-las para o desenvolvimento de um bom trabalho pedagógico. 

Nesse sentido, vemos que: 

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 permita conhecê-lo como uma categoria social. 
Destacam-se sua ansiedade em 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 
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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. 
(MEC, 2012, p. 155). 

A transitoriedade entre a adolescência e a fase adulta, é característica 

marcante desses educandos, pois, sofrem para encontrar coerência nos seus atos, 

sejam eles, com relação a uma fase ou outra. Dessa forma, é difícil a consolidação da 

identidade desses educandos. Outras características estão no documento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

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 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 (MEC, 2012, p. 155-156). 

Os educandos carregam características ideológicas e realísticas. As primeiras 

ocorrem quando quando projetam o futuro vislumbrando desejos e objetivos, muitas 
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vezes utópicos. As segundas, 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 geram outros conflitos, além dos aspectos biológicos ou psicológicos, também 

característicos dessa faixa etária. Tudo isso envolve a constituição da identidade dos 

educandos deste século, 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.  

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) (MEC, 2012, p. 156). 

Nesse contexto, destacam-se os dilemas sobre: estudar ou trabalhar, desejo 

ou necessidade, formação propedêutica ou formação profissional, ser ou ter. Essas 

escolhas marcam profundamente os educandos, tanto positivamente quanto 

negativamente. O fato é que diante de tantas decisões e conflitos, os educandos 

apresentam diversos comportamentos, atitudes, reações e humores que são refletidos 

e refletem no Outro produzindo um caleidoscópio que com seus diversos e diferentes 

reflexos impactam e moldam vários tipos de identidade, reflexos que também podem 

ser manipulados, transformados e empregados para implantar ideais de libertação do 

educando ou para impor a dominação de uns sobre outros. 

Com essa conjuntura, o educando tem propensão de constituir uma identidade 

frágil e ameaçada pela alienação que expropria suas ideias, pois, limita a sua visão 

para compreender que o trabalho humano como efetivação de uma vontade 

transformadora da natureza é a essência da vida para a humanidade. Assim, para que 

a alienação expropriadora não se instale na identidade do educando, ele não pode 

perder a capacidade desta compreensão. Dessa forma, a práxis social, da luta contra 
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a opressão, como uma prática social transformadora da natureza e da sociedade, ou 

seja, revolucionária, é fundamental para o combate ao fetichismo que tenta e, na 

maioria das vezes, consegue seduzir milhares de educandos. 

Portanto, as possibilidades da Educação Integral podem e devem vislumbrar o 

rompimento das limitações subjetivas dos adolescentes e jovens do Ensino Médio, 

incorporando a ideologia de que o ser humano é inacabável, isto é, a Educação 

Integral pode e deve construir e/ou desenvolver a competência para aprender a ser: 

“A escola de turno integral pode ser um espaço-tempo em que a educação 

também torne-se integral e integrada, possibilitando a cada educando(a) e 

educador(a) os desafios e as condições para descobrir-se, assumir-se e ser mais” 

(HENS, 2012, p. 83). 

Nessa perspectiva, destaca-se que a Educação Integral invoca a educação em 

tempo integral, que tem como princípio ampliar o currículo escolar para além dos 

muros da escola e, portanto, requer uma escola de tempo integral.  

O PNE objetiva na sua meta 3: “universalizar, até 2016, o atendimento escolar 

para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência 

deste PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%” (UNDIME, 2013, 

n.p.). O primeiro objetivo é matricular na escola todos os jovens na faixa etária de 15 

a 17 anos até 2016, enquanto o segundo é garantir que até 2024, 85% dos jovens 

desta mesma faixa etária estejam no Ensino Médio. A mesma fonte citada, acima, 

informa, em 15/12/2020, que o primeiro objetivo teve 94,5% de êxito até o momento, 

já o segundo objetivo alcançou, até o momento, 75,4% de sua meta.  

A Emenda Constitucional n.º 59, promulgada em 11/11/2009, torna a Educação 

Básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, inclusive para todos os que 

não tiveram acesso na idade própria, ou seja, o primeiro objetivo da meta 3 do PNE é 

um direito constitucional, portanto, é dever da União, dos estados, do Distrito Federal 

e dos municípios colaborarem para assegurar a universalização do Ensino Médio. 

Atualmente o Brasil tem uma população de aproximadamente 9,5 milhões de 

adolescentes e jovens entre 15 e 17 anos de idade. Segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua: educação: 2019: 

A taxa de escolarização das pessoas de 15 a 17 anos subiu 1 p.p. em 2019, 
chegando a 89,2%. Em termos regionais, destaca-se a melhora no indicador 
das Regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Nas demais regiões, as 
mudanças não foram significativas [...] em 2019, 71,4% dos jovens de 15 a 
17 anos estavam frequentando o ensino médio ou haviam concluído esse 
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nível, 2,1 p.p. a mais do que em 2018, mas com uma diferença de 13,6 p.p. 
em relação à meta final (IBGE, 2020, p. 8). 

Com relação aos adolescentes e jovens na faixa etária de 14 a 29 anos de 

idade, o Pnad-2019 constatou que: 

Levando-se em consideração todo o quantitativo de jovens de 14 a 29 anos 

do País, equivalente a quase 50 milhões de pessoas, 20,2% não 
completaram o ensino médio, seja por terem abandonado a escola antes do 
término desta etapa, seja por nunca tê-la frequentado. Nesta situação, 
portanto, havia 10,1 milhões de jovens, dentre os quais, 58,3% homens e 
41,7% mulheres (IBGE, 2020, p. 10). 

Essas informações nos revelam que na faixa etária de 15 a 17 anos de idade 

há, aproximadamente, 2,7 milhões de pessoas sem garantia do direito à educação no 

Ensino Médio, e na faixa etária de 14 a 29 anos de idade há 10,1 milhões de pessoas 

nessa situação, isto é, são números extremamente expressivos de supressão do 

direito à Educação Básica. Neste contexto, nos referimos aos educandos que 

frequentam os modelos de organização escolar com jornada parcial, com jornada para 

a Educação de Jovens e Adultos (EJA), e os modelos de educação com jornada de 

tempo integral, que, segundo o censo escolar de 2020 (INEP, 2020), apresentam: 

“5.420.282 matrículas para o Ensino Médio em jornada escolar parcial, 928.107 

matrículas para o Ensino Médio na modalidade EJA, e apenas, 800.535” matrículas 

para o Ensino Médio em jornada de tempo integral, ou seja, fazendo o recorte para as 

propostas de jornada de tempo integral, estas representam ínfimos 13% do total de 

matriculados no Ensino Médio no Brasil. 

Portanto, diante deste contexto, denota-se que não basta universalizar o Ensino 

Médio e, consequentemente, a Educação Básica, não basta ampliar a jornada escolar 

para um mínimo de 7 horas diárias de efetivo trabalho escolar. É necessário que a 

escola de tempo integral tenha infraestrutura física, organizacional e recursos para 

implementar e desenvolver a educação em tempo integral na perspectiva de 

Educação Integral para que, assim, o Ensino Médio se torne valorizado, atraente, 

imprescindível e importante de acordo com as incumbências que lhes são atribuídas.  

Não se pedirá à indústria e ao comércio que desempenhem primorosamente 

suas atividades sem que disponham de instalações adequadas; não se pedirá 
aos administradores públicos que façam um trabalho eficaz e eficiente sem 
reconher-lhes o direito de utilizarem o dinheiro público para aparelharem-se 
materialmente; não se pedirá aos atletas que tragam medalhas olímpicas sem 
dar-lhes os espaços propícios para o treinamento requerido. Poderá ser 
pedido à escola que faça educação de qualidade sem as mínimas condições 
materiais? Grande parte das chamadas escolas brasileiras deve ser 
sumariamente demolida e, no seu lugar, edificados prédios escolares, bonitos 
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e funcionais, com espaço para as aulas, reuniões, salas de professores, 
biblioteca, laboratórios, estudos de grupo, refeições, lazer, esportes, etc. 
Escolas onde os alunos, professores e demais profissionais da educação 
possam estar o dia inteiro, organizando e levando a efeito as atividades 
necessárias à formação integral dos alunos (GIOLO, 2012, p. 101).  

Portanto, a Educação Integral conclama um tempo integral centrado em justiça 

curricular, isto é, o tempo escolar deve ser concebido e vislumbrado como um tempo 

kairós numa perspectiva de qualidade progressiva e contínua de Educação Integral. 

O kairos não se anuncia, não marca hora, acontece; é o conhecimento do 

conteúdo da verdade do acontecimento. São exemplares: o tempo-data, 
chronos, e o tempo-significante-da-data que, tal como o kairos, ocorre 
transversalmente no chronos e lhe dá significado. Datas “são pontas de 
icebergs” (Bosi, 1992, p. 19). Considerá-las como chronos e kairos possibilita 
enxergar todo o iceberg. As datas são fundamentais, são marcos 
indispensáveis e indicativos, assim como é indispensável a busca de sua 
significação. O significado constante, entre os tantos que o kairos foi 
assumindo desde o de sua etimologia, é o de inovação, anúncio do novo, 
originalidade, ruptura com velhas formas e fórmulas, o que desencadeia uma 
rede de alterações. Momento significativo de clareza e de consciência. 
O tempo de construção não é chronos e nem é kairos, é síntese. É, enquanto 
chronos, esforço cotidiano, cumulativo, sequencial; e, enquanto kairos, os 
momentos de graça, os insights, os saltos qualitativos, as oportunidades de 
salvação, o que lhe proporciona o máximo de intensidade expressiva e 
significativa. Enquanto o chronos diz mais respeito à lógica do 
desenvolvimento, o kairos responde pela inspiração, pela intuição e pelos 
saltos qualitativos. Não há construção de conhecimento sem a presença das 
duas dimensões. 
Inserir, na escola, o tempo de construção da formação pressupõe que se 
desloque os eixos das ações escolares do discurso orientador para o debate 
construtor das decisões. Alunos e professores serão parceiros- -aprendizes 
ativos, assim como os gestores; e o foco será o processo ensino-pesquisa-
aprendizagem. O tempo de construção da formação não é tempo passivo, 
quieto, nem tarefeiro, mas um tempo de construção ativo, significante, de 
construção da ação. O caráter objetivo do trabalho dos professores e dos 
gestores organizar-se-á no chronos, mas o caráter subjetivo e singular desse 
trabalho dependerá, sem dúvida, da sua vivência do kairos. A qualidade da 
criação será uma das medidas da competência dos professores e dos 
gestores (PONCE, 2016, p. 1154-1155). 

A Educação Integral, que propõe uma jornada mínima de 7 horas diárias de 

efetivo trabalho escolar, deve almejar a justiça curricular por meio do “cuidado” com 

os adolescentes e jovens do Ensino Médio, um cuidado que deseja a autonomia e 

empoderamento desses adolescentes e jovens, jamais a infantilização, o 

aprisionamento e/ou a doutrinação opressora. Esse cuidado deve garantir e 

potencializar os direitos identitários dos educandos numa perspectiva de justiça social.  

O conceito de cuidado ganha relevo em diversas áreas do conhecimento, 
inclusive naqueles que buscam pensar o ser humano em sua relação com 
mundo e com os outros. É o traço constitutivo da existência humana, na 
medida em que este empenha-se a cada instante em cuidar de si mesmo em 
um processo de “singularização”, apontando o modo de ser do indivíduo 
mediante o esforço continuado de compreensão de seu ser e do ser das 
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coisas em geral. É desta última compreensão do cuidado que partiremos para 
pensar o conceito referente à educação. Na educação integral, o tempo 
instituído pelo cuidado oportuniza à criança e ao jovem (ser-estudante) sentir 
e pensar em si mesmo e nas relações que desenvolve com os outros e com 
o mundo (RABELO, 2012, p. 122). 

Isto posto, denota-se a extrema importância de que a Educação Integral para o 

Ensino Médio seja tratada como uma política de Estado, atravessando décadas e 

governos, sejam eles de esquerda, centrais, de direita ou extremistas. A Educação 

Integral dos adolescentes e jovens do Ensino Médio deve se constituir em uma política 

pública educacional perene e arraigada que almeja a justiça curricular permeada pelo 

protagonismo juvenil.  

Estabelecer uma política de educação integral em tempo integral é uma ação 
radical para promover a superação de uma concepção de educação centrada 
unicamente no espaço e nos recursos pedagógico-didáticos da escola, em 
favor de uma visão de território educativo e de cidade educadora, em que a 
escola se abre para outros espaços e recursos presentes no bairro e na 
cidade e produz respostas para a crise paradigmática que a educação escolar 
[particularmente o Ensino Médio] vem atravessando no mundo 
contemporâneo (MOLL; LECLERC, 2013, p. 299). 

As políticas públicas educacionais devem perceber os espaços-tempos 

escolares como oportunidades essenciais para o desenvolvimento da Educação 

Integral, isto é, obviamente os prédios escolares carecem e devem receber alterações 

estruturais para atender a currículos diversificados, transversais, interdisciplinares 

centrados no conhecimento cientifico, em itinerários formativos, e nos direitos 

identitários dos educandos, contudo, a Educação Integral exige o reconhecimento 

dialógico de todos os espaços sociais que possam se fazer presentes nas 

experiências educacionais dos educandos, ou seja, a essência da política pública 

educacional deve ser a constituição de unidades escolares com estrutura, física e 

organizacional, para a construção e/ou desenvolvimento de comunidades 

aprendentes, que aprendem a aprender, almejando um contexto de cidade educadora. 

Para além do espaço específico da sala de aula e os espaços da escola, o 

Programa Mais Educação estimula e financia atividades propostas, 
organizadas e coordenadas pela escola e que aconteçam em espaços 
significativos da vida do bairro e da cidade, estimulando a experiência cultural 
e civilizatória do cinema, do teatro, do museu, dos parques e de outros 
espaços como parte da ação curricular da escola. Essa perspectiva 
apresenta-se na contramão da segregação em que vivem milhões de 
crianças, adolescentes e jovens no Brasil, desnaturalizando a compreensão 
de uma “educação em tempo integral” que deva ocorrer em uma “escola-
instituição total”. Compreende-se que é necessário, ao mesmo tempo, 
qualificar e ampliar as condições da escola em termos de infraestrutura e 
construir territórios educativos que se expandam a partir e para além dela 
(MOLL, 2012b, p. 138).  
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Para que políticas públicas educacionais em prol de Educação Integral para o 

Ensino Médio se tornem políticas de Estado, atravessando décadas e governos 

diversos e diferentes, é imprescindível (re)inventar a escola, isto é, não se trata de 

criar uma escola diferenciada da já existente apenas pela configuração da jornada 

cronológica escolar, também não se trata de uma concepção totalmente inovadora de 

escola que descarta completamente a organização escolar vigente e, principalmente, 

não se trata de uma reorganização escolar imposta por políticas verticalizantes sem a 

participação efetiva das comunidades escolares, especialmente os educandos, como 

foi proposto pelo governo do Estado de São Paulo nos anos de 2015 e 2016 que 

eclodiu nas ocupações de escolas por educandos do Ensino Médio por todo o país. 

Buscar a interdisciplinaridade e o trabalho integrado no lugar das 

segmentações e divisões disciplinares; evitar a fragmentação teoria e prática 
tão presente no currículo tecnicista; trabalhar não de maneira verticalizada, 
mas numa pedagógica horizontalizada, sem negar os papeis de educador e 
educando, ou seja, favorecer o movimento de baixo para cima e de fora para 
dentro. Descer do pedestal e desenvolver a construção coletiva do saber com 
fins de transformação da realidade pelas vítimas, como fizeram os estudantes 
da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo, no ano de 2015, ao 
ocuparem escolas buscando assegurar os direitos sociais conquistados de 
ter escola. Isso é descentralizar o fazer, o aprender. Com isso, pode-se 
verificar a vitalidade de um currículo historicamente determinado e politizado, 
pois toda ação educacional é ação política democrática (CHACON, 2017, p. 
117-118). 

(Re)inventar a escola significa conceber coletivamente com participação 

efetiva, contínua e ativa das famílias, das comunidades, das sociedades, e, 

particularmente e especialmente, dos educandos, é conceber uma instituição 

organizada intersetorialmente com espaços-tempos escolares, pautados na 

construção e/ou desenvolvimento da Educação Integral de qualidade, tarefa que 

requer dedicação, esmero, análises e democracia direta. Desse modo, evidencia-se a 

complexidade do desenvolvimento da Educação Integral para o Ensino Médio, pois 

trata-se de uma proposta educacional que deve considerar e promover reparações de 

injustiças sociais, e, portanto, as políticas públicas educacionais devem fomentar a 

justiça curricular, focando nos direitos dos educandos de modo a congregar a 

participação social para a construção e/ou desenvolvimento da Educação Integral. 

Portanto, como tarefa da sociedade inteira, a construção da educação integral 
na escola de dia inteiro implica mobilização de energias pedagógicas, 
disposição para um diálogo permanente entre gestores, professores, 
estudantes e comunidade, além de imaginação institucional, curricular e 
pedagógica para responder à diversidade da escola brasileira. Tais 
implicações, apreendidas das lições pregressas e presentes de nossa 
trajetória educacional desdobram-se em inúmeros temas que, consideradas 
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as especificidades, as idiossincrasias e as memórias locais, precisam ser 
enfrentados e tratados no contexto mesmo das escolas e de suas relações 
com a comunidade de seu entorno. Comum a todos é a necessidade da 
ampliação dos recursos investidos na educação básica para que se possa 
processar a ampliação necessária em termos das carreiras docentes, das 
adequações dos espaços físicos e recursos pedagógicos, do investimento na 
alimentação escolar e na infraestrutura a ela necessária, entre outras 
demandas que pouco a pouco se delinearão (MOLL, 2012, p. 139). 

A complexidade da Educação Integral se faz presente em muitos aspectos e, 

portanto, requer, das comunidades escolares, uma reconfiguração do atendimento à 

saúde física e mental dos educandos; dos espaços físicos e pedagógicos; do corpo 

docente e, principalmente, uma reconfiguração dos espaços-tempos em que poderão 

ocorrer o processo de ensino e aprendizagem. Um desses aspectos é o “currículo 

intertranscultural” que, nas palavras de Padilha, é idealizado como: 

Em síntese, na perspectiva do currículo intertranscultural, escolar e não 

escolar, propomos: 

• Partir das relações e da cultura das pessoas. 

• Criar espaços e tempos de encontros na escola, na comunidade, no 
bairro, no “município que educa”, onde o diálogo entre as pessoas é 
estimulado. 

• Realizar a “leitura de mundo” do contexto problematizando a realidade 
e as relações humanas com outras formas de vida e com outros 
ecossistemas. 

• Refletir sobre os diferentes significados dos múltiplos sentidos e 
significados do real e da realidade. 

• Promover a tentativa de reconhecimento dos símbolos e das 
representações culturais, materiais e imateriais da realidade que nos cerca. 

• Vivenciar experiências de aproximações e de afastamentos identitários 
conforme o grau de comunicação que as nossas linguagens nos permitem. 
A compreensão do currículo intertranscultural e, portanto, a prática de uma 
educação assim chamada, pode ser fator primordial para viabilizarmos o que 
hoje chamamos de educação integral, que também não se refere apenas a 
determinados espaços ou tempos de aprendizagem, como se a educação 
tivesse que acontecer apenas dentro dos calendários fixos, seriados ou 
ciclados, mas que favorece a mobilidade, a ampliação dos espaços das 
comunidades que já são potencialmente educacionais, mas que, muitas 
vezes, são ou estão ociosos. Trata-se de articularmos saberes a partir de 
projetos integrados e integradores, de ações e parcerias intergeracionais, 
interterritoriais, intersetoriais e interculturais que, transcendendo os espaços 
educacionais escolares e não escolares, ganhem a comunidade, o bairro, a 
cidade, articulando e socializando as suas experiências com os outros 
municípios, estados e países (PADILHA, 2012, p. 203-204). 

Para a construção e/ou desenvolvimento da Educação Integral não existe uma 

fórmula para aplicação, é necessária a construção democrática contínua e perene de 

propostas intertranscultural. Uma ação importante é reconhecer, compreender e 

refletir sobre temas transversais que podem e devem se constituir em eixos 

educadores, como por exemplo a educação ambiental que pode e deve proporcionar 

o desenvolvimento de escolas sustentáveis e promover a consciência dos educandos 
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para a realização de uma vida respeitosa, solidária, plena e permeada por direitos. 

Outro exemplo é a cultura de paz, com propostas de educar para as emoções, pois a 

violência está impregnada na sociedade brasileira e os educandos vivenciam vários 

tipos de violências, portanto, é de extrema importância que os currículos escolares 

tratem questões emocionais ligadas às experiências vividas pelos educandos, dentro 

e fora da escola, numa perspectiva de desenvolvimento da cultura de paz.  

Diretamente ligado à cultura de paz é o tema dos direitos humanos, logo todas 

as escolas, particularmente, as escolas públicas deveriam ter como premissa a 

educação em direitos humanos, pois, educar para os direitos humanos é proporcionar 

a justiça curricular para a promoção da dignidade humana. O educando deve 

compreender que “ser” humano não pressupõe apenas a sua existência, é necessário 

um exercício de cidadania que conclama direitos humanos para todos os cidadãos 

combatendo situações violadoras e desumanas, especialmente àquelas que são 

normalizadas culturalmente, isto é, o genocídio, o nazismo, a escravidão, um 

assassinato, obviamente devem pautar reflexões e análises para impedir que esses 

funestos acontecimentos ocorram. Contudo, esses acontecimentos, muitas vezes, 

derivam de situações de desigualdades sociais em que privilégios e carências se 

fazem fortemente presentes. Por isso, outro tema de extrema importância para o 

currículo escolar deve ser o analfabetismo versus literacia, ou seja, quais as 

consequências para uma pessoa, uma comunidade ou uma sociedade de analfabetos 

ou de letrados. 

Na perspectiva de uma Educação Integral, alfabetização/letramento consiste 
em uma questão de direitos para todas as crianças, jovens, adultos. Letrar-
se, fazer-se letrado, das letras fazer uso, delas valer-se para entender-se em 
uma sociedade como cidadão ou cidadã de muitos direitos (espaciais, 
temporais, culturais, humanos) o que significa dizer: direitos de cidadania, 
também direitos de vivenciar as múltiplas manifestações culturais de seu 
tempo e de outros tempos históricos, dos tempos que projetam sentidos para 
o mundo contemporâneo. Inclui-se nessa concepção de direitos viver a 
cultura que valoriza a transmissão oral, que lhe credita valor, mas, além disso, 
viver a cultura letrada, para nela irmanar-se com outros que a vivem, 
podend106ombatecê-la, entender-se, fazer-se entendido ou, como dizia Sr. 
Adelino de uma turma de alfabetização de jovens e adultos: poder conversar 
com as letras, com as palavras escritas. Letrar-se é mais do que conhecer o 
código de uma língua materna, embora seja precis106ombatecê-lo; é, além 
disso, ter a possibilidade de penetrar os segredos das palavras, de sua 
combinação nos textos, dos múltiplos dizeres desses que nos convidam à 
informação, ao deleite, à diversão, a uma insondável gama de emoções. Viver 
o letramento é tudo isso e muito mais, é viver a cultura oral, a leitura, a escrita, 
é viver os espaços urbanos, é filiar-se aos discursos das cidades, dos 
espaços por onde se circula ou se deseja circular. As cidades são o 
letramento, são também fontes e efeitos de letramento (ÁVILA, 2012, p. 258). 
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O tema transversal “trabalho” também é imprescindível ao currículo escolar e, 

consequentemente, para a construção e/ou desenvolvimento de uma proposta de 

Educação Integral, contudo, não se deve reduzir o tema do trabalho à educação 

profissional, ainda que esta proporcione uma vida com certo grau de autonomia. A 

educação profissional não deve incorporar o currículo escolar com a premissa de que 

promoverá condições dignas de existência, com possibilidades de ascensão social de 

maneira inquestionável, ou seja, é preciso questionar: trabalho para que? Para quem? 

E sob quais condições?  

Neste contexto, a história do Brasil apresenta algumas políticas públicas 

educacionais e modelos de uma proposta de Educação Integral, e podemos afirmar 

que as principais foram propostas e implantadas sob a batuta de Anísio Teixeira e 

Darcy Ribeiro e se destacam por propor uma reconfiguração da escola que expande 

o currículo, rompendo com limitações e a ideia de que a escola é o único local onde 

se dá a aprendizagem.  

Anísio Teixeira idealizou a Escola Parque, também conhecida como Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro, que foi instalada na cidade de Salvador, na Bahia, no 

ano de 1950. Sua proposta pedagógica tem reconhecimento nacional e internacional, 

educadores e pesquisadores de muitos países e de todas as partes do Brasil visitam, 

pesquisam e buscam conhecer o funcionamento da Escola Parque. Sua concepção 

pedagógica de Educação Integral tem fundamentação na ideia de que os educandos 

deveriam experienciar um leque de oportunidades rico e diversificado pelo contexto 

sociocultural, construindo e/ou desenvolvendo habilidades e competências para ser 

estudante, trabalhador, cidadão, esportista e artista por meio de experiências 

educativas que promovessem a autonomia dos educandos. 

Darcy Ribeiro idealizou e implementou os Centros Integrados de Educação 

Pública (Cieps) na década de 1980, no estado do Rio de Janeiro, certamente, 

inspirado nas ideias de Anísio Teixeira, pois, além de contemporâneos eram 

admiradores recíprocos devido aos ideais que possuíam e defendiam com relação à 

educação pública, sendo ambos influenciados pelo movimento que se convencionou 

denominar de Escola Nova, Escola Ativa, Escola Progressiva ou Escolanovista, 

principalmente, pelos fundamentos de John Dewey. Os Cieps apresentaram uma 

concepção pedagógica que busca assegurar a cada criança o domínio da escrita, da 

leitura e da aritmética, como instrumentos fundamentais para atuação efetiva na 

sociedade letrada. Uma concepção pedagógica que colocava o educando no centro 
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do processo educativo, como um sujeito capaz de construir e desenvolver seus 

conhecimentos, organizando um sistema escolar que inibia a interrupção das 

aprendizagens, construindo um currículo a partir de atividades integradas, 

especialmente com a participação da comunidade local onde a escola estava inserida, 

e da sociedade como um todo, as atividades pedagógicas desenvolvidas nos Cieps 

fluíam de uma perspectiva interdisciplinar, que proporcionava aos educandos com 

carências um protagonismo juvenil, tendo como foco a ampliação do tempo de 

permanência do educando na escola, uma proposta pautada em direitos sociais que 

se vislumbra democratizante. 

Apoiadas pelo Programa Mais Educação, na primeira década deste século, 

propostas de Educação Integral contextualizadas foram implantadas e desenvolvidas 

por estados e municípios, como o Espírito Santo com o “Programa Mais Tempo na 

Escola (PMTE)” que admitia três jornadas de efetivo trabalho escolar, sendo 25, 35 e 

40 horas semanais. A Bahia, com a proposta da “Escola Viva – Uma Ação de Todos 

Nós”, com jornada de efetivo trabalho escolar de 40 horas semanais; Goiás 

desenvolveu os “Projetos de Atividades Educativas Complementares (Praec)” e a 

“Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti)” com jornada de efetivo trabalho escolar de 

10 horas diárias; a cidade de Palmas, no Tocantins, teve o “Projeto Salas Integradas 

(SIN)” que contava com uma jornada diária de efetivo trabalho escolar de 9 horas e 

meia; no município de Apucarana, no Paraná, o “Programa de Educação Integral” que 

tinha como premissa a constituição de uma cidade educadora, possuía 8 horas e meia 

diárias de efetivo trabalho escolar; em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a proposta era 

o “Bairro-Escola”, um programa municipal de Educação Integral com a premissa de 

intersetorialidade, incorporando duas jornadas de efetivo trabalho escolar de 35 e 40 

horas semanais; em Belo Horizonte, Minas Gerais, o “Programa Escola Integrada” 

adotou a premissa de que cada escola é responsável por tecer o seu próprio projeto 

político pedagógico territorializado. Para tanto, implantou uma jornada de efetivo 

trabalho escolar de 9 horas diárias; no município de Diadema, em São Paulo, o 

“Programa Diadema Mais Educação” contava com uma jornada de efetivo trabalho 

escolar de 7 a 8 horas diárias; em Santarém, no Pará, a proposta era “Arte na Escola 

da Gente” com uma jornada de efetivo trabalho escolar de 7 a 8 horas diárias; na 

cidade de Santa Bárbara D’Oeste, em São Paulo, foram implantados os “Centros 

Integrados de Educação Pública” com uma jornada de efetivo trabalho escolar de 9 

horas diárias; o município do Rio de Janeiro (RJ) também contava com Cieps e, para 
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além, tinha o “Programa Escolas do Amanhã”. Com a premissa do programa bairro 

educador, dotava de uma jornada diária de efetivo trabalho escolar de 9 horas e meia. 

Com certeza, houve e haverá na história do ensino público brasileiro vários 

outros exemplos de propostas de políticas públicas educacionais para a Educação 

Integral. Entretanto, estas, aqui mencionadas, apresentam características peculiares, 

com ações propostas, implantadas e desenvolvidas de acordo com a territorialidade, 

o contexto, e condições inerentes a cada região. Obviamente, não são políticas 

públicas educacionais perfeitas, elas merecem atenção, ajustes, correções e 

inovações contínuas, contudo, há alguns pontos comuns entre elas, os quais se 

destacam:  

• A jornada escolar de tempo integral, ou seja, quando a legislação brasileira 

aponta como dever do Estado ampliar a jornada de efetivo trabalho escolar para um 

mínimo de 7 horas diárias, é necessário compreender que a Educação Integral 

pressupõe três refeições diárias para os educandos, o que ocuparia mais uma hora e 

meia pelo menos, assim, essa jornada escolar atingiria um total de 8 horas e meia 

diárias. Consequentemente, seria o fim da escola pública brasileira com múltiplos 

turnos de educandos, isto é, cada escola teria um turno único. Portanto, evidencia-se 

a importância de uma política pública educacional de Estado com a participação do 

Governo Federal, dos estados, do Distrito Federal e dos munícipios, para prover em 

quantidade e qualidade a estrutura física e organizacionais dos prédios escolares para 

todos os educandos. 

• A proposta de um currículo escolar intertranscultural, isto é, essas políticas 

públicas educacionais não são ipsis litteris o conceito de currículo intertranscultural. 

Contudo, apresentam várias características desse conceito como a contextualização 

do currículo, partindo do sociocultural dos educandos; concepção de geração de 

espaços-tempos, fomentando a dialogicidade; propostas de educação sustentável, 

partindo da leitura do mundo; projetos de reflexões da palavra sob concreto e a 

existência; compreender, reconhecendo, respeitando e dimensionando os múltiplos 

direitos identitários dos educandos e, consequentemente, de seus contextos 

socioculturais com seus símbolos e valores materiais e imateriais. Enfim, essas 

políticas públicas educacionais apontam para a construção e/ou desenvolvimento da 

Educação Integral. 

• A regência democrática do currículo escolar pautada na luta contra as 

injustiças sociais, em prol da justiça curricular e permeada por um processo de ensino 
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e aprendizagem que reconhece, fomenta, estimula, respeita e valoriza a participação 

coletiva de todos, particularmente e especialmente, a participação dos educandos. A 

Educação Integral pressupõe a construção e/ou desenvolvimento de autonomia dos 

educandos; e ser autônomo exige atuação política com reconhecimento das suas 

possibilidades ideológicas, epistemológicas, culturais e econômicas, portanto, as 

políticas públicas educacionais devem impregnar-se de democracia, mas, não apenas 

nos seus textos e discursos orais, e sim na consolidação de uma prática democrática 

sólida, contínua, perene, transversal e significativa. 

 

2.3 Educação Integral: uma proposta de humanização em prol de Justiça 

Curricular 

 

A Educação Integral depende de políticas públicas educacionais longevas, é 

necessário que haja olhares humanizadores fundamentados na alteridade para 

combater a contradição opressores-oprimidos, quando oprimidos se sentem gratos 

pelas migalhas “doadas” por seus opressores. E opressores, falsamente generosos, 

têm necessidade, para que sua “generosidade” continue tendo oportunidade de 

realizar-se, da permanência da injustiça, ou seja, é necessário romper com a 

normatização da lógica opressora. Desse modo, a existência da situação de opressão 

acaba imbuindo nos opressores a ideia de que apenas eles são pessoas humanas, 

enquanto os outros são “coisas”. Para os opressores, há um só direito, o seu direito 

de viverem em paz, ante o direito de sobreviverem, que talvez nem reconheçam, mas, 

somente admitam aos oprimidos, e isto ainda porque, afinal, é preciso que os 

oprimidos existam para que os opressores existam e sejam “generosos”. Na existência 

da situação de opressão e os oprimidos, para os oprimidos a liberdade assusta, pois, 

eles 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 

autenticamente, 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. Esta situação pode ser 

constatada, especialmente, nos “oprimidos” de classe média, que ambicionam o 

pertencimento à classe dominante. 

Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam 
em comunhão. É deste caráter de dependência emocional e total dos 
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oprimidos que os pode levar as manifestações que Fromm chama de 
necrófilas. De destruição da vida. Da sua ou da do outro, oprimido também 
(FREIRE, 1987, p. 52). 

Na construção ou desenvolvimento dos currículos escolares, as políticas 

públicas educacionais devem fomentar uma relação entre professores e educandos, 

pautada no protagonismo de ambos ante a realidade, para não só desvelá-la, mas, 

também para criticamente combatecê-la, com o proposito de recriar este 

conhecimento, pois, quando os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem 

alcançam, por meio da reflexão e na ação em comum, este saber da realidade, eles 

se descobrem como autônomos do seu “ser”. Os saberes são características próprias 

da humanidade e a escola é o local propício, mas não o único, para a construção e/ou 

desenvolvimento de saberes. Entretanto, as intencionalidades presentes na 

construção e/ou transmissão de saberes determinam quais contextos se 

movimentarão progressivamente ou quais contextos se movimentarão em prol da 

manutenção de uma situação de opressão. Portanto, a luta contra a situação de 

opressão na busca por libertação pressupõe não apenas a participação do oprimido, 

mas, principalmente seu engajamento por justiça. 

Desde o começo mesmo da luta pela humanização, pela superação da 
contradição opressor-oprimidos, é preciso que eles se convençam de que 
esta luta exige deles, a partir do momento em que a aceitam, a sua 
responsabilidade total. É que esta luta não se justifica apenas em que passem 
a ter liberdade para comer, mas “liberdade para criar e construir, para admirar 
e aventurar-se”. Tal liberdade requer que o indivíduo seja ativo e responsável, 
não um escravo nem uma peça bem alimentada da máquina. Não basta que 
os homens não sejam escravos; se as condições sociais fomentam a 
existência de autômatos, o resultado não é o amor à vida, mas o amor à 
morte. Os oprimidos que se “formam” no amor à morte, que caracteriza o 
clima de opressão, devem encontrar, na sua luta, o caminho do amor à vida, 
que não está apenas no comer mais, se bem que o implique também e dele 
não possa prescindir (FREIRE, 1987, p. 55). 

A Educação Integral demanda a concepção de que o ser humano e, 

obviamente, os educandos, são seres inconclusos, portanto, ela deve almejar, 

objetivar e perseguir a conscientização dos educandos de sua própria inconclusão e 

seu permanente movimento em busca do “ser mais” por meio do caráter histórico e 

da historicidade dos homens como seres que estão sendo, como seres inacabados, 

inconclusos em contextos socioculturais que por serem históricos também são 

igualmente inacabados. E para tanto, requer movimentos de reflexões, análises e 

ações contínuos sobre a justiça curricular para a construção de uma cultura 

impregnada de alteridade em que o “ser mais” represente humildade, igualdade, 
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fraternidade, solidariedade, generosidade, honestidade, responsabilidade, 

sensibilidade, serenidade, dignidade, compaixão, tolerância, resiliência, enfim, ser 

mais humano numa percepção humanitária. 

Desse modo, a existência humana não pode ser muda, silenciosa, nem 

tampouco pode nutrir-se da pós-verdade ou do efeito bolha social, ela deve nutrir-se 

de palavras verdadeiras com as quais os homens transformam o mundo. Existir, 

humanamente, é pronunciar o mundo, e o mundo pronunciado, por sua vez, se volta 

problematizado àqueles que o pronunciam, exigindo deles um novo pronunciar, 

portanto, a Educação Integral deve promover e acreditar na dialogicidade dos 

educandos, pois, a fé nos homens é um dado a priori do diálogo, e, existe antes 

mesmo que ele se instale. O educando dialógico tem fé nos Outros antes de encontrar-

se defronte a eles, porém, não se trata de uma fé ingênua, visto que não há um diálogo 

verdadeiro se não houver, nos sujeitos, um pensar verdadeiro, um pensar crítico, um 

pensar que não aceitando a dicotomia mundo-homens, reconhece entre eles uma 

inquebrantável solidariedade, segundo Freire (1987). 

Na Educação Integral o diálogo começa na construção curricular e os 

protagonistas do currículo devem construí-lo, desenvolvê-lo e problematizá-lo na 

perspectiva de construção dos saberes, pois, o currículo escolar, quando é doado, 

inviabiliza a Educação Integral e quando é imposto se torna um obstáculo gigantesco 

para a construção e/ou desenvolvimento do protagonismo autônomo dos educandos, 

o que, consequentemente, impede o desenvolvimento da Educação Integral. O 

currículo escolar da Educação Integral não concebe uma educação: “de A para B ou 

de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 84), é 

na contextualização da realidade mediatizadora e na consciência que dela tenhamos, 

educandos e professores, que iremos buscar a construção do programa curricular, 

particularmente, os itinerários formativos: “o mundo humano que é histórico, se faz, 

para o “ser fechado em si”, mero suporte. Seu contorno não lhe é problemático, mas 

estimulante” (FREIRE, 1987, p. 89), portanto, os educandos que, por meio de suas 

permanentes ações transformadoras da realidade objetiva e subjetiva, constroem, 

simultaneamente, a história e se fazem seres histórico-sociais autênticos. 

No Brasil as políticas públicas educacionais são concebidas, elaboradas, 

aprovadas e executadas ou ignoradas em um cenário nacional, estadual e/ou 

municipal repleto de intencionalidades partidárias que, geralmente a despeito de um 

discurso democrático, se caracterizaram como privilégios, isto é, o contexto da 
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elaboração das políticas públicas educacionais brasileiras é um território de disputa 

de poder, e a Educação Integral: “como o pleno desenvolvimento da pessoa humana, 

especialmente, na sua dimensão cognitiva por meio da significância dos 

conhecimentos científicos, respeitando os direitos identitários dos adolescentes e 

jovens, pressupondo o protagonismo e autonomia para o desenvolvimento pleno das 

potencialidades dos educandos, para o discernimento sobre a dinâmica da práxis da 

cidadania e para o discernimento e disposição com o mundo do trabalho pautados em 

princípios emancipatórios, democráticos, solidários, éticos, e de respeito e tolerância 

às diversidades culturais, enfocado na luta e combate contra discriminações, 

preconceitos, racismos e todo tipo de injustiças sociais”, se torna um enorme 

obstáculo para a dominação e, consequentemente, dificulta a realização de 

campanhas eleitoreiras repletas de discursos exclusivamente para a obtenção de 

poder. 

A Educação Integral e a Justiça Curricular são fortemente impactadas pelas 

disputas de poder no território educacional, sofrem obstáculos com a manutenção de 

um status quo de poder e apresentam como possibilidade para a liberdade da 

opressão do poder, a leitura de mundo. Para explanar sobre estes impactos, 

obstáculos e possibilidades, destacamos o pensamento de Michel Foucault: 

Não é, portanto, uma mudança de conteúdo (refutação de erros antigos, 

nascimento de novas verdades), nem tampouco uma alteração da forma 
teórica (renovação do paradigma, modificação dos conjuntos sistemáticos). 
O que está em questão é o que rege os enunciados e a forma como eles se 
regem entre si para constituir um conjunto de proposições aceitáveis 
cientificamente e, consequentemente, suscetíveis de serem verificadas ou 
informadas por procedimentos científicos. Em suma, problema de regime, de 
política do enunciado científico. Nesse nível não se trata de saber qual é o 
poder que age do exterior sobre a ciência, mas que efeitos de poder circulam 
entre os enunciados científicos; qual é seu regime interior de poder; como e 
porque em certos momentos ele se modifica de forma global (FOUCAULT, 
2018, p. 39).  

Desse modo, por meio do “poder” e da potência retórica que a Educação 

Integral representa muitas políticas públicas educacionais para propor a Educação 

Integral se fizeram enviesadas, descontinuadas, inexequíveis e se tornaram engodos 

contra a humanização. O “poder” por si só não é maléfico, opressor, reprodutor de 

privilégios, carências e, consequentemente, desigualdades sociais, o “poder” 

apresenta possibilidades para humanização ou desumanização, a questão é como ele 

está organizado, ou seja, o “poder” é produtor e/ou reprodutor de um currículo escolar 
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assolado por privilégios e carências, ou ele fomenta direitos em prol de justiça 

curricular. 

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente 

que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele 
permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-
se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social 
muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir 
(FOUCAULT, 2018, p. 45). 

Na perspectiva de construção e/ou desenvolvimento de uma política pública 

educacional de Estado que se torne um pilar e parâmetros para propostas de 

Educação Integral, não se deve conceber que a verdade é única para todos, ela 

apresenta discursos repletos de intencionalidades dotados de consciência ou não, 

sendo assim, a verdade possibilita controle argumentativo sobre determinadas 

situações, portanto, a verdade emana poder. Contudo, é imprescindível destacar os 

fenômenos do “efeito bolha social” e da “pós-verdade”, pois, esses fenômenos e 

outras situações possibilitam o poder de manipulação de massas por meio de 

discursos que, implicitamente, apregoam privilégios e desumanização. 

O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem poder 
(não é – não obstante um mito, de que seria necessário esclarecer a história 
e as funções – a recompensa dos espíritos livres, o filho das longas solidões, 
o privilégio daqueles que souberam se libertar). A verdade é deste mundo; 
ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos 
regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua 
“política geral” de verdade: isto é, os tipos de discursos que ela acolhe e faz 
funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instancias que permitem 
distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona 
uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a 
obtenção da verdade; o estatuto daqueles que tem o encargo de dizer o que 
funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 2018, p. 51-52). 

Portanto, a Educação Integral como um direito no Ensino Médio com uma 

proposta de humanização na perspectiva de justiça curricular deve ser permeada, 

mediada e desenvolvida por meio de discursos que fomentam diversas possibilidades 

e recursos para o protagonismo, autonomia e desenvolvimento humanitário dos 

educandos e, consequentemente, estimulam currículos escolares como espaços 

democráticos de direito. 
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3 JUSTIÇA CURRICULAR COMO REFERÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL 

NO ENSINO MÉDIO 

 

O currículo pode auferir diversos juízos e/ou conceitos. Algumas fontes 

apresentam conceitos mais generalistas, como a classificação de que currículo é ato 

de correr, é um desvio para encurtar caminho, é a descrição do conjunto de conteúdo 

ou matérias de um curso escolar ou universitário, é o documento que contém os dados 

biográficos e os relativos à formação, e é o conhecimento e percurso profissional de 

uma pessoa. Alguns autores, entretanto, apresentam conceitos mais específicos, que 

carregam simplicidade e complexidade, dependendo de suas dimensões e pontos de 

vista. 

Afirmamos que o currículo é algo evidente e que está aí, não importa como o 
denominamos. É aquilo que um aluno estuda. Por outro lado, quando 
começamos a desvelar suas origens, suas implicações e os agentes 
envolvidos, os aspectos que o currículo condiciona e aqueles por ele 
condicionados, damo-nos conta de que nesse conceito se cruzam muitas 
dimensões que envolvem dilemas e situações perante os quais somos 
obrigados a nos posicionar (GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 16). 

Um currículo é constituído de escolhas, e essas escolhas são repletas de 

intencionalidade que podem ter objetivos democráticos, sociais, coletivos e nobres, 

ou podem apresentar objetivos que privilegiam um pequeno grupo social em 

detrimento de outros, conservando um status de desigualdades e injustiças. 

Ao nos aprofundarmos em conceitos de currículo, é preciso ter clareza do poder 

exercido pelo currículo na construção de culturas sociais, pois um currículo é capaz 

de transformar atitudes desumanas em gestos benevolentes e pode propiciar a 

manutenção das relações sociais de poder, ou seja, quem é oprimido tende a ser cada 

vez mais dominado e quem é opressor tende a oprimir cada vez mais. E um currículo 

pode propiciar situações de opressão, independentemente de classe social, pois 

mesmo indivíduos que são oprimidos podem desenvolver entre si culturas de 

opressão, sejam suas atitudes conscientes ou não. 

E neste ponto de vista, o currículo, quando construído e utilizado com esta 

consciência, pode se tornar a mais potente ferramenta de transformação social na 

busca da redução das injustiças e desigualdades sociais. Para tanto, é imprescindível 

o exercício da autonomia crítica participativa na docência: 

O conceito de currículo e a utilização que fazemos dele aparecem desde os 
primórdios relacionados à ideia de seleção de conteúdos e de ordem na 
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classificação dos conhecimentos que representam, que será a seleção 
daquilo que será coberto pela ação de ensinar. Em termos modernos, 
poderíamos dizer que, com essa invenção unificadora, pode-se, em primeiro 
lugar, evitar a arbitrariedade na escolha de o que será ensinado em cada 
situação, enquanto, em segundo lugar, se orienta, modela e limita a 
autonomia dos professores. Essa polivalência se mantém nos nossos dias 
(GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 17). 

Aos educadores, cabe o desenvolvimento de uma autonomia crítico-

responsável que, consequentemente, necessita de uma formação continuada de boa 

qualidade. É preciso que os docentes superem as segmentações existentes no 

conhecimento, ou seja, as disciplinas e áreas do conhecimento conversam entre si, e 

é tarefa dos educadores participarem desses diálogos, não apenas como 

espectadores, mas sim com inferências críticas na busca da transformação social em 

favor de eliminar situações de opressão, para a construção de um currículo crítico e 

emancipador, empoderando os indivíduos de consciência política. Os educadores 

podem e devem favorecer-se de temas transversais que perpassam as áreas do 

conhecimento, pois aos educadores é necessária a compreensão do poder que há no 

currículo para emancipar ou moldar os (as) educandos (as). Sobre isso, Gimeno 

Sacristán (2013, p. 18) nos afirma: 

O currículo determina que conteúdos serão abordados e, ao estabelecer 
níveis e tipos de exigências para os graus sucessivos, ordena o tempo 
escolar, proporcionando os elementos daquilo que entenderemos como 
desenvolvimento escolar e daquilo em que consiste o progresso dos sujeitos 
durante a escolaridade. Ao associar conteúdos, graus e idades dos 
estudantes, o currículo também se torna um regulador das pessoas. Por tudo 
isso, nos séculos XVI e XVII, o currículo se transformou em uma invenção 
decisiva para a estruturação do que hoje é a escolaridade e de como a 
entendemos. 

O currículo tem poder regulador que permite qualificar ou classificar a educação 

construída e implementada na cultura escolar e, consequentemente, nos (as) 

educandos (as). Assim, o currículo é um norte, horizonte, objetivo, mas, também é um 

ponto de partida, o princípio, alvorada, e simultaneamente, também o é percurso, trilha 

e movimentação. 

Junto com a ordenação do currículo é regulado o conteúdo (o que é ensinado 
e sobre o que se aprende), são distribuídos os períodos para se ensinar e 
aprender, é separado o que será o conteúdo do que se considera que deva 
estar nele inserido e quais serão os conteúdos externos e mesmo estranhos. 
Também são delimitados os territórios das disciplinas e especialidades e são 
delimitadas as referências para a composição do currículo e orientação da 
prática de seu desenvolvimento. Tudo isso, como um conjunto, constituirá o 
padrão sobre o qual se julgará o que será considerado sucesso ou fracasso, 
o normal ou anormal, o quanto é satisfatória ou insatisfatória a escola, quem 
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cumpre o que é estabelecido e quem não o faz (GIMENO SACRISTÁN, 2013, 
p. 19). 

Para a construção de um currículo crítico que favoreça a justiça curricular na 

perspectiva de educação integral dos (as) adolescentes e jovens do ensino médio, se 

faz necessário que ele tenha transparência nas suas intencionalidades e, 

consequentemente, na sua estrutura. É preciso que o currículo receba atenção 

constante, ele deve perceber um processo de avaliação contínua tomado de 

criticidade, se perguntando constantemente: Por que avaliar? Para que avaliar? Para 

quem avaliar? E esta avaliação só terá sentido e significado se o currículo perceber o 

contexto e realidade local dos (as) estudantes e da comunidade escolar. 

A cultura que permeia uma comunidade escolar e seus estudantes é 

impregnada de sentidos, ou seja, um currículo não deve partir do zero, ou de uma 

estrutura e ideais de um sistema de ensino que despreze o conhecimento e cultura 

adquiridos e acumulados por tal comunidade. O currículo deve perceber se as 

estruturas e ideais de uma determinada rede ou sistema de ensino apresentam 

conteúdos programáticos que permitem a contextualização com a realidade local dos 

(as) estudantes, deve buscar a avaliação mediadora para inferir e possibilitar esta 

contextualização. Para tanto, os temas transversais são imprescindíveis, pois a 

distância entre os diversos e diferentes tipos de conhecimentos podem ser reduzidas, 

ou dirimidas. Logo, cabe aos docentes enxergar criticamente as contradições e 

contextualizações dos conteúdos programáticos propostos e executados, aos 

docentes cabe ainda, a consciência permanente de que é indispensável dar propósito, 

sentido e significado aos conhecimentos construídos pela comunidade escolar, e 

consequentemente, pelos (as) adolescentes e jovens. 

O pensamento sobre o currículo tem de desvelar sua natureza reguladora, os 

códigos por meio dos quais ele é feito, que mecanismos utiliza, como é 
realizada essa natureza e que consequências podem advir de seu 
funcionamento. Porém, não basta se deter a isso. Também é preciso 
explicitar, explicar e justificar as opções que são tomadas e o que nos é 
imposto; ou seja, devemos avaliar o sentido do que se faz e para o que o 
fazemos (GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 23). 

O currículo, quando concebido com o poder regulador e com a intenção de 

desenvolver a educação integral e promover a redução das injustiças e desigualdades 

sociais, se torna um dos mais potentes instrumentos de justiça curricular. O currículo 

demonstra um poderoso meio de transformação das injustiças e desigualdades 

sociais quando mantém seu foco em um contexto local e global significativo aos 
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estudantes e a todos os segmentos da comunidade escolar, é preciso que o currículo 

infira constantemente nos conteúdos programáticos, temas e questões que tenham 

simbolismo e significância para os (as) estudantes, ele deve vislumbrar a construção 

de cidadãos críticos participativos e conscientes de seus direitos e deveres, deve 

propiciar o estimulo ao convívio harmonioso e à cultura de paz, e deve incentivar a 

democracia crítica-participativa com atuação dos educandos nas tomadas de 

decisões sobre a construção do currículo. Para construir um currículo crítico, reflexivo 

e emancipador, Gimeno Sacristán (2013, p. 25) nos aponta seis tópicos a serem 

observados e desenvolvidos pelos educadores: 

• Ampliar as possibilidades e as referências vitais dos indivíduos, seja lá de 
onde vierem. Ou seja, crescer e se abrir para mundos de referência mais 
amplos deve ser uma possibilidade para todos, ainda que isso se dê de 
maneira distinta e em medidas desiguais. 
• Transformar as crianças em cidadãos solidários, colaboradores e 
responsáveis, fazendo com que tenham experiências adequadas e sejam 
reconhecidas como cidadãos enquanto são educadas. 
• Fomentar nas crianças posturas de tolerância durante o próprio estudo das 
matérias, o que implica a transformação destas. 
• Consolidar no aluno princípios de racionalidade na percepção do mundo, 
em suas relações com os demais e em suas atuações. 
• Torná-los conscientes da complexidade do mundo, de sua diversidade e da 
relatividade da própria cultura, sem renunciar à sua valorização também 
como “sua”, à valorização de cada grupo, cultura, país, estilo de vida, etc. 
• Capacitá-los para a tomada democrática de decisões. 

Como o currículo é tão poderoso, é contraproducente para os ideários 

emancipatórios e libertários que um currículo seja construído e implementado pelas 

ideias e interesses de um único segmento ou de um pequeno grupo de indivíduos, a 

construção do currículo deve ser democrática, coletiva e com participação ativa de 

todos os segmentos da comunidade escolar. 

O currículo tem poder para transformar, implicar e construir culturas, portanto, 

é função de gestores e educadores evitarem a generalização de situações que 

envolvam hábitos, costumes, condições sociais, e condições fisiológicas dos (as) 

estudantes, cada indivíduo apresenta peculiaridades exclusivas que devem ser 

consideradas e potencializadas, quando possível, em situações de aprendizagem. 

Embora o currículo, como ferramenta de controle social, seja extremamente 

potente, não devemos caracterizar que este 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, enquanto instituições tendem 

a responder às regularidades da interação humana. E ainda, o controle social, como 
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ideia ou interesse, não se originou com as tentativas do primeiro movimento curricular 

de usar conhecimento escolar para fins sociais bastante conservadores. O controle 

social foi uma meta implícita de muitos 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 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. 

Nos anos de 1970, as teorias críticas de currículo expressavam, por meio do 

conceito de currículo oculto, uma inquietação em relação ao que não estava 
explícito, mas presente no currículo escolar. Nessa segunda década do 
século XXI, o que preocupa são as razões ocultas do currículo hegemônico, 
que é explícito em seu conteúdo, mas vem envolto por discursos que não 
esclarecem a sua verdadeira intencionalidade (PONCE, 2016, p. 1142). 

O currículo está impregnado de intencionalidade, ainda que estas intenções 

não sejam organizadas, articuladas e orquestradas para um controle social que 

vislumbre a opressão e a manutenção do status quo de desigualdades sociais, elas 

podem promover e estimular relações de poder que permitem a opressão e exploração 

de uns sobre os outros. Por isso, é necessário que haja vigilância constante nas 

intencionalidades que estão implícitas ou explicitas nos ideais de construção de um 

currículo, essa vigilância pode ser eficiente quando há um sistema de avaliações bem 

estruturado e bem organizado para atender ao objetivo de tornar transparentes as 

intenções e consequências do currículo, ou seja, a avaliação deve ser democrática, 

deve propiciar diálogo motivando a participação e permitindo a mediação para corrigir 

ou alterar rumos na movimentação do currículo.  

O que se viu no Brasil nos últimos anos foram políticas educacionais que 

priorizaram vários sistemas de avaliações com um ideário de controle social com o 

propósito de classificar ou ranquear os (as) estudantes e as instituições de ensino, no 

anseio de atender critérios de avaliações externas internacionais para justificar ou 

abarcar recursos financeiros na educação, essas avaliações pouco ou nada 

consideram, em suas elaborações, execuções e resultados, o contexto social e 

realidade dos (as) adolescentes e jovens do ensino médio, elas são pontuais e não 
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apresentam continuidade, o que inviabiliza a mediação e, consequentemente, a 

formação continuada dos (as) estudantes em instituições de ensino. 

Na última década do século passado e na primeira deste século, sob o 

impacto da globalização e da ascensão das teorias neoliberais, as políticas 
curriculares sofreram significativos impactos que produziram reformas nos 
objetivos e finalidades dos sistemas de ensino, reformulação de conteúdos 
escolares e de métodos de aprendizagem e geraram nova forma de avaliação 
de resultados, tendo, como referência, competências previamente definidas 
que devem ser adquiridas no curso da escolaridade básica. A convergência 
do ideário educacional, gerada a partir da definição das competências 
básicas e da avaliação, produziu normas comuns de gestão e referências 
comparativas entre instituições escolares e sistemas de ensino. Escolas e 
sistemas são ranqueados a partir da avaliação de resultados da suposta 
aprendizagem dos alunos (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 29). 

Também se viu no Brasil, no final do século XX e início do XXI, grandes debates 

sobre todo um aparato legal a respeito da educação, bem como a constituição de 

novas leis e reformulação de leis já existentes, que regulamentam os sistemas de 

ensino no Brasil. Contudo, não devemos caracterizar a legislação educacional 

brasileira como favorável à opressão e estimuladora das desigualdades e injustiças 

sociais, ao contrário, no Brasil as leis que versam sobre educação, carregam fortes 

traços de democracia em busca da construção de cidadania ética, moral e justa. 

Muitos manifestos, congressos, seminários e planos nacionais contribuíram para a 

construção de um ideário de competências e habilidades que, se contempladas e 

adquiridas pelos indivíduos, fatalmente tornariam a sociedade brasileira mais 

democrática e justa. Entretanto, uma lei, mesmo que tenha em seu bojo características 

de justiça e princípios para o desenvolvimento da cidadania, pode apresentar 

suscetível influências e sofrer tensões de diversas intencionalidades e, 

consequentemente, atender a interesses escusos e exclusivos e/ou interesses de uma 

determinada classe ou grupo social específico. 

Logo, é importantíssimo se atentar às políticas curriculares educacionais, sejam 

elas públicas ou estatais, pois, são essas políticas que vão desencadear e determinar 

os rumos da educação brasileira. No Brasil, as políticas curriculares educacionais têm 

se pautado em sistema de avaliações manipulável e obscuro, o que dificulta a 

transparência do processo educacional e produz rótulos. Essas políticas também são 

caracterizadas por uma determinada meritocracia, porém, é uma meritocracia que 

desconsidera recursos e condições dos (as) estudantes e das instituições de ensino 

para as conquistas de méritos. Assim, são políticas que geram em suas finalidades 

principais a produção de rótulos nas instituições de ensino e, consequentemente, nos 
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(as) adolescentes e jovens, promovendo, ainda, uma cultura de competitividade 

destrutiva entre os sistemas de ensino, as instituições de ensino, e entre os (as) 

estudantes. 

É possível afirmar que o binômio avaliações e políticas curriculares tem criado 
uma nova cultura institucional que redefine os papéis de professores e 
gestores, em nome de uma “qualidade” da educação que ignora o trabalho 
efetivamente realizado na escola. Reduzida aos rankings, que se multiplicam 
e geram uma disputa cega por melhores colocações no pódio das “melhores 
escolas”, essa corrida se tornou a obsessão educacional do nosso tempo, 
com impacto devastador sobre o trabalho docente (PONCE; ROSA, 2014, p. 
54-55). 

O poder do currículo como ferramenta de controle e transformação social é 

incomensurável e fantástico. Contudo, está estritamente relacionado às políticas 

curriculares educacionais, e principalmente, ao “tempo escolar”, não qualquer tempo 

escolar, mas sim, um tempo de significância, relevância, e aprendizado para os (as) 

estudantes, tempo este que não é medido pela cronologia temporal, e sim pela 

qualidade e eficácia da práxis docente, discente e todas as demais que permeiam o 

ambiente escolar no processo de ensino e aprendizagem, nas construções e 

desenvolvimento de habilidades e competências.  

O Tempo (Chronos), na antiga Grécia, é figura de poder: está à cabeça do 
processo genealógico e governa o Kosmos. É também o pai de Zeus (Peters, 
1976). Para os pré-socráticos, Anaximandro e Empédocles, Chronos está 
fora do Kosmos e o regula; portanto, é poderoso. Para os pitagóricos, o tempo 
está entre os Ilimitados (apeira). Há o Kosmos e, fora deste, apenas 
manifestações do apeiron, necessárias ao Kosmos, que os inala e sobre os 
quais impõe Limite (peras). O tempo se revela poderoso, não passível de 
dominação, provocador da ânsia humana de dominá-lo. Em busca de 
submeter o tempo, a humanidade pode acabar submetida a ele (PONCE, 
2016, p. 1150-1151). 

Um currículo democrático, que promova a construção de uma sociedade 

brasileira balizada em uma qualidade de educação, pautada na justiça curricular na 

perspectiva de educação integral, não tem receita pronta, ele deve ser construído 

coletivamente, com a participação crítica reflexiva de todos os segmentos do sistema 

educacional brasileiro. 

O cenário que se apresenta para a educação brasileira é um cenário em que 

as políticas curriculares educacionais promovem um controle social que estabelece e 

amplia situações de opressão, desigualdades, injustiças sociais. Essas características 

estão presentes na desvalorização articulada do trabalho docente e, 

consequentemente, dos educadores e vice-versa, e também pode ser constatada nas 

relações de verticalidade entre os sistemas de ensino e as instituições de ensino, entre 
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as instituições de ensino e seus educadores, entre educadores e seus estudantes, 

enfim, o poder que emana do currículo e com certas ideologias educacionais é 

exercido como propriedade individual e exclusiva, ou seja, o currículo escolar é 

implantado sem o protagonismo efetivo de todos os segmentos da comunidade 

escolar. 

 

3.1 Políticas Públicas Educacionais e ferramentas para o desenvolvimento da 

Justiça Curricular 

 

Para curriculistas, educadores e pesquisadores, se apresenta a obrigação, 

função, e por que não dizer, missão, de anunciar, evidenciar e desvelar as 

intencionalidades e consequências presentes nas políticas curriculares educacionais 

brasileiras, bem como, ressaltar e denotar que o currículo tem o poder e a 

responsabilidade de promover a construção de uma sociedade brasileira democrática, 

ética e moral, e como princípio fundamental, deve ter como finalidade o 

desenvolvimento de cidadãos reflexivos, críticos-participativos e autônomos, na 

perspectiva de justiça curricular em busca da educação integral. 

Para tanto, a Justiça Curricular apresenta em seu cerne os aspectos da 

“igualdade” e os aspectos da “diferença”. Uma proposta de Educação Integral que 

almeja o pleno desenvolvimento da pessoa humana, especialmente, na sua dimensão 

cognitiva por meio da significância dos conhecimentos científicos, respeitando os 

direitos identitários dos adolescentes e jovens, pressupondo o protagonismo e 

autonomia para o desenvolvimento pleno das potencialidades dos educandos, para o 

discernimento sobre a dinâmica da práxis da cidadania e para o discernimento e 

disposição com o mundo do trabalho. Pautada em princípios emancipatórios, 

democráticos, solidários, éticos, e de respeito e tolerância às diversidades culturais, 

com foco na luta e combate contra discriminações, preconceitos, racismos e todo tipo 

de injustiças sociais, deve estar permeada das questões, contextos, situações e 

aspectos da “igualdade” e da “diferença”. Nas palavras de Torres Santomé: 

A justiça curricular é o resultado da análise do currículo que é elaborado, 

colocado em ação, avaliado e investigado levando em consideração o grau 
em que tudo aquilo que é decidido e feito em sala de aula respeita e atende 
às necessidades e urgências de todos os grupos sociais; lhes ajuda a ver, 
analisar, compreender e julgar a si próprios como pessoas éticas, solidárias, 
colaborativas e corresponsáveis por um projeto de intervenção sociopolítica 
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mais amplo destinado a construir um mundo mais humano, justo e 
democrático (SANTOMÉ, 2013, p. 9). 

Na expectação por igualdade, devemos conhecer, analisar, compreender e 

refletir sobre transformações, renovações, inovações e novidades que permeiam a 

política; a sociedade e a cultura no âmbito das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação; as ciências; as relações sociais, econômicas, ecológicas; os valores 

humanos, sociais, culturais e individuais; trabalho; ócio e, obviamente, educação. 

Na Educação Integral, as Tdic são fundamentais quando concebidas e 

exploradas como ferramentas de inclusão, pois os adolescentes e jovens do século 

XXI são nativos digitais e, portanto, se não dispuserem de ferramentas e 

possibilidades que as Tdic proporcionam, seus direitos identitários serão 

comprometidos, isto é, a Educação Integral numa perspectiva de Justiça Curricular 

demanda que todos os educandos beneficiem-se da utilização e compreensão das 

Tdic, pois elas influenciam em todas as dimensões da vida do educando. 

Todas as tecnologias funcionam como mecanismos de inclusão, porém se 

convertem, simultaneamente, em recursos de exclusão. Elas permitem 
realizar novas tarefas, ter acesso a informações, instituições e pessoas; 
abrem novas possibilidades de atribuição de poderes àqueles grupos sociais 
que sabem delas se aproveitar. Todavia, como toda tecnologia, ao mesmo 
tempo em que nos mostram este enorme potencial, deixam deslocados, 
perdidos e isolados aqueles grupos e aquelas pessoas que não as 
incorporam em seus hábitos cotidianos (SANTOMÉ, 2013, p. 15-16). 

Todavia, a utilização das ferramentas das Tdic apresenta dois contextos e/ou 

possibilidades. Em primeiro lugar, pode-se focar no investimento em equipamentos 

físicos como: computadores de mesa, notebooks, projetores, tablets, celulares, 

roteadores, televisores, caixas de som, pen drives etc. Em segundo lugar, pode-se 

focar nos investimentos em equipamentos físicos e na compreensão de suas 

funcionalidades, suas aplicabilidades e seus potenciais, ou seja, os investimentos nas 

Tdic devem ir além da aquisição de equipamentos e aparelhos tecnológicos, as 

políticas públicas educacionais devem almejar a construção e/ou autonomia 

tecnológica digital de toda a comunidade escolar, particularmente e, especialmente, a 

dos educandos. 

Sobra retórica ao tratar de convencer os professores, os alunos e suas 

famílias e os cidadãos em geral de que a simples aquisição de um notebook 
basta para fazer milagres. Para poder se beneficiar das possibilidades que o 
notebook oferece é preciso dominar determinadas linguagens, 
conhecimentos e habilidades digitais básicas. Porém, além disso, urge uma 
alfabetização digital que, junto com outros saberes e valores que também são 
exigidos no sistema educativo para formar novas gerações, permitirá tornar 
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realidade uma educação verdadeiramente integral: humanística, científica, 
tecnológica, artística e social (SANTOMÉ, 2013, p. 18-19). 

Portanto, a Educação Integral necessita das Tdic, destarte a Justiça Curricular 

reivindica que as Tdic tenham caráter estritamente inclusivo e combatam 

incisivamente toda e qualquer produção e/ou reprodução de injustiças e 

desigualdades, priorizando os educandos com maiores carências sociais. 

Para que políticas públicas educacionais se afirmem como ações democráticas 

de direitos, a prioridade com educandos socialmente carentes deve enfocar nos 

recursos materiais e imateriais comunicacionais, ou seja, as Tdic apresentam diversas 

e várias formas de comunicação como as redes sociais, sites, blogs, webinars e e-

mails, comunicações que ocorrem por meio de várias funcionalidades como 

videoconferências, videochamadas, imagens, memes, gifs e textos que fomentam 

diálogos coletivos e bilaterais, de maneira síncrona ou assíncrona, portanto, todos os 

educandos devem compreender e ter acesso a todo esse aparato comunicacional. 

As políticas públicas têm de se envolver com maior credibilidade para tornar 

acessível a toda a população os recursos tecnológicos tão decisivos tanto 
para o trabalho das instituições e organizações sociais e comunitárias como 
para cada pessoa. Assim como as sociedades lutaram (e continuam lutando) 
por uma saúde pública e de qualidade, a aposta por um futuro mais justo, 
democrático e solidário exige um maior comprometimento dos governos pelo 
acesso a estas novas tecnologias da informação e comunicação, e, portanto, 
para impedir os monopólios e o controle e a dependência que isso geraria. 
[...] 
Educar estando consciente da atual revolução nas comunicações requer não 
somente adquirir novas linguagens que permitem saber se servir das 
possibilidades dessas novas tecnologias, mas também estar consciente das 
dimensões sociopolíticas das comunicações e dos saberes que são gerados 
destes novos cenários. Não se trata somente do que temos chamado de 
“alfabetização digital”, no sentido de novas e diferentes formas de produzir, 
distribuir, trocar e acessar textos, imagens e sons por meios eletrônicos, mas 
também das novas formas de aprendizagem que estas tecnologias facilitam, 
ou digamos, impõem, baseadas nas fórmulas mais democráticas, 
participativas, colaborativas e críticas, e menos individualistas. Estamos nos 
referindo a modelos comunicativos mais respeitosos em relação às 
experiências e vivências pessoais e, portanto, que estimulam e fazem cada 
pessoa perder o medo de se envolver muito mais com a produção de novos 
saberes, de compartilhar e trocar experiências e informações (SANTOMÉ, 
2013, p. 38-42). 

A Justiça Curricular reivindica igualdade de direitos para os educandos do 

Ensino Médio e a Educação Integral reivindica toda a potencialidade da comunicação 

que é evolutiva e dinâmica. Portanto, as Tdic são fundamentais para promover a 

Justiça Curricular na perspectiva de Educação Integral por meio de políticas públicas 

educacionais que fomentam processos de ensino e aprendizagem conectados com o 
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século XXI, com as Tdic e, particularmente, com os direitos identitários dos 

adolescentes e jovens do Ensino Médio. 

As ciências são os legados da humanidade de primordial relevância para a 

Educação Integral, legados que não são estáticos, inertes e imutáveis, as ciências são 

vivas, evolutivas, dinâmicas, enérgicas e integradas umas às outras. Desse modo, 

para a Justiça Curricular, as ciências devem ser compreendidas como possibilidades 

e recursos para a construção e/ou desenvolvimento de protagonismo autônomo dos 

educandos permeados por uma cultura altruísta, solidaria, ética e humanitária. 

Em geral, podemos dizer que estas dinâmicas interdisciplinares que estão por 

trás das revoluções científicas de nosso tempo acumulam em sua existência 
um importante crescimento exponencial do conhecimento. As soluções de 
muitos dos grandes problemas de nosso tempo já são evidentes, algo que há 
poucos anos nem a ficção científica se atreveria a imaginar. E o futuro ainda 
pode ser muito mais fascinante; o que vai depender das atuais gerações é a 
criação de condições para que estas possibilidades da ciência sirvam para 
facilitar a vida de todos os homens e mulheres do planeta, seja qual for sua 
origem e seu país de residência, sua classe social, seu credo, seu gênero e 
sua idade: que todos os seres vivos do planeta se beneficiem (SANTOMÉ, 
2013, p. 50). 

Os adolescentes e jovens do Ensino Médio almejam e anseiam por pertença. 

Querem se sentir membro de uma sociedade, comunidade, grupo, enfim, os 

educandos estão formando bases para suas características identitárias e, para tal, 

buscam fundamentações científicas, mas também, e, principalmente, 

fundamentações nas suas interações sociais com base nas relações sociais que os 

constituem. Entretanto, a partir do século XX, quando houve o rompimento literal da 

paz mundial compelida por duas guerras mundiais e ocorreram avanços significativos 

em prol de direitos sociais coletivos e individuais, as relações sociais foram 

profundamente transformadas e renovadas, principalmente por meio da 

reconfiguração da família. Assim, nesses contextos, os adolescentes e jovens do 

século XXI são impactados, especialmente pelas Tdic, e por uma infinidade de 

possibilidades de relações sociais. 

Para a Justiça Curricular e, consequentemente, para a Educação integral, as 

relações sociais experienciadas, possíveis e idealizadas, pelos e para os educandos, 

são especialmente importantes porque são integradas à política, sociedade e cultura, 

portanto, as relações sociais também são repletas de hábitos, costumes e tradições 

de cunho nocivo, como preconceitos; discriminações; racismos; LGBTfobias; 

machismos, sexismo ou misoginia; intolerância religiosa; estereótipos etc. 

Consequentemente, esses valores e/ou atitudes, particularmente no contexto escolar, 
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são promotores de violências e de conflitos desumanos, agentes de injustiças sociais, 

por conseguinte, se caracterizam como bullying2 e/ou cyberbullying3, obviamente, as 

relações sociais também apresentam hábitos, costumes e tradições de caráter 

benigno. Desse modo, as políticas públicas educacionais, os projetos políticos 

pedagógicos e os currículos escolares devem conhecer, reconhecer, compreender e 

analisar as relações sociais presentes na comunidade escolar na perspectiva dos 

direitos identitários dos educandos, almejando a Justiça Curricular em prol da 

Educação Integral. 

É muito importante aprender a desenvolver empatia com o outro e dessa 

forma compreender suas dificuldades e sua realidade. Educar também é 
combater e derrubar estereótipos e preconceitos que assumimos mediante 
toda classe de rotinas e, em muitas ocasiões, manifestamos. 
Uma filosofia educativa multicultural crítica deve vigiar escrupulosamente 
todos os estereótipos sobre a autopercepção e a percepção do que é 
estranho; fomentar a abertura e a compreensão (SANTOMÉ, 2013, p. 82). 

Os conflitos identitários dos educandos do Ensino Médio estão presentes no 

multiculturalismo que os permeiam, isto é, com o desejo intenso por pertença os 

educandos comprometem o seu discernimento ético sobre questões a respeito de 

diversidade cultural, consequentemente, obstaculizando a formação de cidadãos 

diligentes, autônomos, emancipados, democráticos, solidários, éticos e altruístas. 

Uma educação que pretenda educar cidadãos para nosso tempo precisa 

insistir no desenvolvimento de habilidades e posturas que valorizem o 
conhecimento e colaborem com todas as pessoas e os grupos sociais. Esta 
meta implica estar consciente das distorções da informação pelas quais 
éramos e continuamos sendo dominados, estar cientes de nossos 
preconceitos e nossas falsas expectativas sobre as culturas e comunidades 
às quais não pertencemos. Estamos falando de uma educação que possibilite 
o aprendizado de como harmonizar os direitos individuais e coletivos como 
meio para continuar mantendo e desfrutando da riqueza e das possibilidades 
de um mundo onde a diversidade cultural é a norma (SANTOMÉ, 2013, p. 
83). 

Um aspecto fundamental das relações sociais para os adolescentes e jovens 

do Ensino Médio é a economia; que por meio do consumo de bens e serviços e por 

meio das atividades econômicas desenvolvidas pelos educandos e por seus 

responsáveis, sejam elas sustentáveis ou não, representam objetivos, expressões e 

comportamentos imprescindíveis para os educandos, ou seja, de que forma as 

economias pessoal, familiar, comunitária e social impactam a vida e expectativas dos 

 
2 Conjunto de comportamentos agressivos, de ordem fíConjunto de comportamentos agressivos, de 
ordem f repetida, que sportamentos agressivos, de ordem fs contra alguém considerado mais 
vulnerável, sobretudo em contexto escolar. 
3 Uso das Tdic para praticar bullying virtual. 
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adolescentes e jovens do Ensino Médio. Nesse contexto, a função do Ensino Médio 

constantemente é reduzida à preparação para o mercado de trabalho; políticas 

públicas educacionais implementadas por governos que adotam modelos econômicos 

neoliberais são promotoras dessa função limitada para o Ensino Médio, é muito 

comum que os educandos justifiquem sua presença no Ensino Médio apenas para 

ingressar no mercado de trabalho e/ou conquistar os melhores empregos, ou ainda, 

ingressar no Ensino Superior para ter uma profissão com ótimos salários. 

Os sistemas educativos a serviço de governos que apostam em modelos 
econômicos neoliberais também são contemplados de modo simplista como 
o conjunto de possibilidades oferecidas a cada pessoa para que ela se 
capacite e tenha melhor empregabilidade no mercado de trabalho; ou seja, 
uma educação para poder participar do mercado de trabalho e dele obter os 
maiores benefícios econômicos possíveis. As necessidades empresariais 
passam a ser o referente que condiciona tanto a duração da escolarização 
obrigatória como, principalmente, o currículo obrigatório a ser cursado, as 
especialidades que são oferecidas e, por sua vez, o controle para decidir os 
níveis de qualidade e excelência dos sistemas educativos (SANTOMÉ, 2013, 
p. 95). 

Desse modo, e numa perspectiva neoliberal, muitas das transformações, 

renovações, inovações e novidades que ocorrem no campo da economia se tornam 

obstáculos para o desenvolvimento da Educação Integral, pois fomentam políticas, 

sociedades e culturas impregnadas de competitividade, privilégios, meritocracias e 

fetiches que são produtores e/ou reprodutores de injustiças sociais e, 

consequentemente, impedem que se desenvolva a Justiça Curricular por meio da 

rejeição, exclusão e invisibilidade dos educandos que não se encaixam em modelos 

preconcebidos pelos sistemas educativos de caráter econômicos neoliberais, ou seja, 

é um processo educacional de seleção daqueles que representarão a elite dominante, 

para reproduzir e produzir controle, domínio e opressão, e a seleção e/ou exclusão 

daqueles que representarão o povo, a massa, a base da pirâmide social, enfim, os 

desfavorecidos que serão dominados, controlados e oprimidos, mas, que também, às 

vezes, dominarão e oprimirão para que se mantenha um ciclo vicioso em prol de um 

status quo social de desigualdades e privilégios. 

Os educandos do Ensino Médio são envolvidos por atividades econômicas 

próprias e/ou globalizadas que apresentam caráter predatório ou sustentável. A 

economia predatória é incompatível com a Educação Integral porque tem objetivos 

individualistas, egoístas, egocêntricos, e por vezes, irracionais, pois, os adeptos da 

economia predatória caminham em direção à destruição do seu meio ambiente. 

Portanto, é imprescindível e impreterível que a Educação Integral fomentada pela 



  128 

 

Justiça Curricular promova políticas, sociedades e culturas que valorizam e estimulam 

economias sustentáveis que almejam satisfazer e corresponder às necessidades dos 

adolescentes e jovens, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. 

As economias sustentáveis dependem de valores, atitudes e culturas 

sustentáveis; e a formação de cidadãos sustentáveis depende de uma educação 

pública diligente e, consequentemente, engendrar cidadãos politizados depende da 

Educação Integral para valorizar e reconhecer as significâncias dos conhecimentos 

científicos, para compreender e participar das democracias e lutas de classes, 

apreendendo sobre o liberalismo e o socialismo com autonomia crítica, e para 

conhecer, compreender, exigir e lutar por direitos humanos. Neste contexto, os 

adolescentes e jovens do Ensino Médio no século XXI são fortemente impactados por 

direitos identitários, se engajando em diversos tipos de movimentos sociais como: 

Negro; Estudantil; Feminista; LGBTQIA+; Ecológico; enfim, o sentimento de pertença 

e a luta por ele emerge com a politização dos educandos. 

Neste cenário, a Justiça Curricular se apresenta como contraditória à doutrina 

do conservadorismo e favorável à doutrina do progressismo, pois, para atender e 

respeitar todos os grupos sociais, é necessário que haja movimentos, evoluções e 

dinâmicas em prol da melhoria da condição humana, rompendo com padrões sociais 

tradicionais que alimentam, produzem e reproduzem privilégios, carências e situações 

de injustiças sociais. Desse modo, a educação política diligente se torna 

imprescindível e fundamental para a Educação Integral na perspectiva de Justiça 

Curricular. 

Se admitirmos que a política é o conjunto de discursos, propostas e ações 

que afetam a vida das pessoas e que respondem à reflexão de como é e 
como deveria ser nossa vida e nossos modelos de convivência, a educação 
política se torna um objetivo urgente. O grau em que essas reflexões, 
decisões e ações serão democráticas ou não estará relacionado com as 
possibilidades e condições que os cidadãos tiveram de participar. Neste 
sentido, a educação desempenhará um papel muito importante frente à 
atribuição de poderes a estes novos cidadãos (SANTOMÉ, 2013, p. 136). 

A urgência da educação política diligente é intrínseca aos valores humanos, 

sociais, culturais e individuais. No século XXI, apesar do conservadorismo e de 

tradições seculares ou até mesmo milenares, esses valores estão recebendo 

impactantes influências por meio de revoluções em vários campos sociais. Neste 

cenário, os educandos do Ensino Médio são profundamente impactados pelas Tdic e, 

consequentemente, por mídias informativas que por vezes resultam em uma cultura 
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individualista e o sentimento de pertença se torna uma obsessão por fama, que resulta 

na formação de indivíduos desprovidos de altruísmo, empatia e solidariedade.  

Esta cultura individualista, egoísta e sectária está presente nos perfis de 

adolescentes e jovens praticantes de bullying e cyberbullying, e que, por vezes, 

resultam em indivíduos psicologicamente perturbados, capazes de romper com 

valores humanos fundamentais. No contexto escolar, neste século, o Brasil, 

infelizmente, já se caracteriza como uma sociedade onde o ataque a tiros em escolas 

se tornou comum, pois, apenas em duas décadas do século XXI ocorreram oito 

atentados, com armas de fogo, cometidos por alunos e ex-alunos em escolas 

brasileiras, uma média de um ataque a cada dois anos e meio que se iniciou em 2002, 

em Salvador (BA), quando um aluno de 17 anos matou, a tiros, duas alunas de 15 

anos, dentro da sala de aula; no ano de 2003, foi na cidade de Taiúva (SP) que um 

ex-aluno adentrou uma escola e efetuou quinze disparos com um revolver e depois se 

matou, deixando oito pessoas feridas, das quais um aluno, que foi atingido na coluna 

vertebral, ficou paraplégico; em 2011 foram dois atentados. No primeiro, na cidade do 

Rio de Janeiro (RJ), em ex-aluno invadiu uma escola e abriu fogo contra alunos em 

salas de aula lotadas, deixando doze vítimas fatais e treze feridos, todos com idade 

entre 12 e 14 anos. No segundo ataque, realizado em São Caetano do Sul (SP), um 

aluno pré-adolescente de 10 anos de idade, munido de um revólver, efetuou vários 

disparos contra uma professora dentro da sala de aula e, logo em seguida, suicidou-

se com um tiro na cabeça. A professora sobreviveu, com ferimentos. No ano seguinte, 

em 2012, foi na cidade de João Pessoa (PB) que um aluno de 16 anos entrou em uma 

escola e atirou seis vezes, ferindo três alunas; já no ano de 2017, em Goiânia (GO), 

um aluno de 14 anos abriu fogo contra seus colegas em sala de aula, matando dois 

alunos de 12 e 13 anos de idade e ferindo outros quatro, para, só então, ser contido 

por outros alunos e professores. No ano de 2018, na cidade de Medianeira (PR), dois 

alunos de 15 anos munidos de faca, rojões, bombas caseiras e uma garrucha de 

calibre 22 adentraram a escola onde estudavam e realizaram disparos que 

culminaram com dois feridos à bala. No ano de 2019, dois rapazes de 17 e 25 anos, 

ex-alunos da Escola Estadual Raul Brasil, localizada na cidade de Suzano (SP), 

cometeram um verdadeiro massacre dentro da escola. Eles premeditaram, planejaram 

e executaram um ataque que resultou em nove mortes minutos antes de chegarem a 

escola. Os atiradores, que estavam munidos de um revólver calibre 38, jet loaders 

(carregador rápido de munição), coquetéis molotov, machado, arco e flechas e uma 
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besta (arco e flecha horizontal com disparo por gatilho), invadiram a escola no 

momento exato do intervalo do período de aulas, quando centenas de pessoas 

estavam no pátio. Cercando a única saída, efetuaram vários disparos aleatórios contra 

as pessoas que ali estavam, e quando os educandos tentavam passar por eles eram 

atacados a machadadas, o horror só cessou quando se ouviu a sirene da polícia e um 

atirador acertou o outro e suicidou-se em seguida. 

Todos esses horríveis ataques têm em comum o desrespeito pela vida humana, 

e a desorientação com relação aos valores emocionais, portanto, é de suma 

importância que a Justiça Curricular permeie os currículos escolares com propostas 

de fomentar o sentimento de pertença com altruísmo, empatia e solidariedade, sem a 

ingenuidade de acreditar que a escola possa extinguir todo e qualquer tipo de 

violência, mas, com o propósito de auxiliar a escola e os currículos escolares a coibir 

as violências gerenciando contextos, conflitos, atitudes e ações. 

[...] é necessário superar a visão romântica da escola e do currículo como se 
fossem experiências e vivências espontaneamente harmônicas da 
diversidade. A hipótese mais realista seria a de que há provavelmente muito 
mais violência sutil e dissimulada do que harmonia operando nas rivalidades 
entre os grupos de diversidade cultural no currículo de nossas escolas 
(CASALI, 2018, p. 558). 

Essa cultura individualista, egoísta e sectária também produz carências que 

provocam sofrimentos que podem levar a depressões e, consequentemente, a 

suicídios de adolescentes e jovens, independentemente de suas classes sociais e/ou 

suas organizações familiares. Desse modo, é necessário que as políticas públicas 

educacionais fomentem, mediante a Educação Integral por meio da Justiça Curricular, 

a construção e/ou desenvolvimento de políticas, culturas e sociedades com valores 

humanos sociais, culturais e individuais, multiculturais imbuídos de amorosidade. 

Os valores humanos sociais, culturais e individuais são inculcados por anseios, 

desejos e expectativas por prazer nas relações sociais. Uma das relações sociais 

particularmente especial para os educandos do Ensino Médio é a relação de trabalho 

e ócio, isto é, o trabalho é supervalorizado se proporciona fama, fortuna, segurança e 

prazer, e é desvalorizado se é volátil e limita o tempo para o ócio. Assim, a Justiça 

Curricular deve combater a demonização, depreciação e descrédito ao tempo para o 

ócio, ou seja, o tempo para o ócio não se trata apenas de folga do trabalho, descanso, 

repouso, lazer, vagar, preguiça, inação, desocupação e quietação, pois, todas essas 
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condições permitem aos cidadãos reflexões sobre o autoconhecimento em prol de 

suas potencialidades para seu desenvolvimento pleno e contínuo. 

Uma educação para aprender a usar o tempo de lazer de maneira 

enriquecedora surge como necessidade de uma educação que se preocupe 
com o ser humano em todas suas dimensões. Quando nos referimos à 
obrigação da sociedade de oferecer uma educação integral à infância e à 
juventude, implicitamente já estamos destacando que a educação não 
começa e acaba na formação para se incorporar ao sistema produtivo e nele 
se manter, que os aprendizados formais não têm como missão única nos 
capacitar para nos ajudar na produção e no consumo. 
A educação para o lazer deve servir para ampliar e explorar novos detalhes 
nas abordagens que as distintas áreas do conhecimento possibilitam; para 
abrir novos interesses e horizontes, complementares àqueles que são 
trabalhados nas salas de aula. Porém, a característica mais idiossincrásica 
dessa ampliação do mundo da experiência dos alunos é que ela se faz com 
base na autonomia e na liberdad– - ela não é resultado de um currículo 
obrigatório e fechado (SANTOMÉ, 2013, p. 175).  

A Educação Integral deve ser compreendida como possibilidade para que os 

educandos tenham o discernimento e a disposição com o mundo do trabalho sem a 

perda de seus direitos identitários. 

O trabalhador é o proprietário de sua força de trabalho enquanto barganha a 

venda desta última com o capitalista, e ele só pode vender aquilo que possui: 
sua força de trabalho individual, isolada. Esse estado de coisas não se altera 
de modo algum pelo fato de o capitalista comprar cem forças de trabalho em 
vez de uma, ou contratar cem trabalhadores independentes entre si em vez 
de apenas um. Ele pode empregar os cem trabalhadores sem fazê-los 
cooperar. Desse modo, o capitalista paga o valor das cem forças de trabalho 
independentes, mas não paga a força de trabalho combinada dessa centena. 
Como pessoas independentes, os trabalhadores são indivíduos isolados, que 
entram numa relação com o mesmo capital, mas não entre si. Sua 
cooperação começa somente no processo de trabalho, mas então eles já não 
pertencem mais a si mesmos. Com a entrada no processo de trabalho, são 
incorporados ao capital. Como cooperadores, membros de um organismo 
laborativo, eles próprios não são mais do que um modo de existência 
específico do capital. A força produtiva que o trabalhador desenvolve como 
trabalhador social é, assim, força produtiva do capital. A força produtiva social 
do trabalho se desenvolve gratuitamente sempre que os trabalhadores se 
encontrem sob determinadas condições, e é o capital que os coloca sob 
essas condições. Pelo fato de a força produtiva social do trabalho não custar 
nada ao capital e, por outro lado, não ser desenvolvida pelo trabalhador antes 
que seu próprio trabalho pertença ao capital, ela aparece como força 
produtiva que o capital possui por natureza, como sua força produtiva 
imanente (MARX, 2017, p. 408). 

A alienação, fetiche e reificação dos adolescentes e jovens do Ensino Médio 

são contraditórias à proposta de Educação Integral, portanto, as relações de trabalho 

e ócio devem fundar-se nos direitos identitários com princípios emancipatórios, 

democráticos, solidários, éticos e de respeito e tolerância às diversidades culturais. 

Todas essas transformações, renovações, inovações e novidades estão 

intrinsecamente ligadas à educação e, neste contexto, as políticas públicas 
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educacionais auferem extrema e fundamental importância social, particularmente, 

àquelas que atendem ou negligenciam o Ensino Médio. Desse modo, a ausência de 

propostas de Educação Integral viáveis se caracteriza como política econômica, mas, 

principalmente, ideológica que obstaculiza e/ou impede o desenvolvimento da Justiça 

Curricular, isto é, a Educação Integral na perspectiva e finalidade de Justiça Curricular 

é uma política de Estado, todavia, por todas essas transformações, a educação e, 

consequentemente, a Educação Integral se tornam verdadeiros campos de batalhas 

de disputas políticas que envolvem praticamente todos os setores da sociedade, mas, 

não de uma maneira democrática em prol do bem social e sim por meio de um viés 

mercantilista, egoísta e partidário que visa privilégios, benefícios e ideais próprios da 

opressão.  

[...] há um sintoma que considero muito preocupante e que as políticas 
educativas dominantes estão agravando: o desinteresse ou a desmotivação 
perante a educação formal por parte de grande parte dos jovens. Penso que 
há um enorme consenso que diz que as gerações atuais de crianças já não 
organizam suas vidas levando em conta a cultura escolar como o eixo mais 
importante com o qual satisfazem suas necessidades, suas aspirações, seus 
desejos e seus sonhos. Para grande parte dos jovens, as escolas são 
espaços de encontro, reunião e troca de ideias e projetos, mas à margem dos 
fins estipulados para estas instituições; ou seja, os alunos não conferem 
prioridade aos conteúdos e às tarefas escolares. Para um grande número de 
estudantes, o que mais interessa no atual sistema de educação é como obter 
determinados certificados e títulos que sabem ser importantes devido ao seu 
valor para encontrar um posto de trabalho, e não para se sentirem realizados 
como pessoas e cidadãos responsáveis (SANTOMÉ, 2013, p. 181). 

No Ensino Médio esta situação se agrava, pois, é flagrante a política de 

desvalorização do ensino público por meio das condições de estruturas físicas, 

organizacionais e suplementares, bem como por meio dos recursos financeiros, 

humanos e materiais que geralmente são insuficientes, inadequados, inexistentes e 

desinteressantes para os educandos, ou seja, há uma depreciação das instituições 

públicas escolares que são relegadas da importância e prestígio que a educação deve 

gozar. 

Atualmente, a diversidade da população e, consequentemente, dos alunos, 

não é condizente com escolas pensadas para uniformizar e impor um cânone 
cultural. Porém, à medida em que não está sendo produzida uma 
modernização adequada à realidade atual nas escolas, esta disfunção se 
converte no alvo de inúmeras críticas. A cada dia são maiores as pressões 
que pedem um forte compromisso com dois grandes encargos: por um lado, 
educar as crianças para conviver em sociedades multiculturais e 
multilinguísticas, em coerência com o mundo globalizado em que vivemos; 
formar cidadãos cosmopolitas; e, por outro lado, capacitar as novas gerações 
a fim de que se incorporem de maneira ativa e eficaz aos mercados de 
produção atuais (SANTOMÉ, 2013, p. 183. 
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Na Educação Integral esses dois grandes encargos não se contrapõem. Ao 

contrário, eles são complementares e exigem compromissos integrados de atenção, 

investimentos, recursos e vontade política para suas execuções, e, simultâneas 

sempre que possível. Nesse cenário, a igualdade concebida como direitos iguais, sem 

exclusão de nenhuma classe social em prol dos direitos humanos no Ensino Médio, e 

em toda a educação brasileira, enfrenta gigantescos obstáculos para o seu 

reconhecimento, implementação e desenvolvimento, muito em função das influencias 

produzidas e promovidas por ideologias e instituições internacionais que impactam 

fortemente as políticas públicas educacionais e, consequentemente, o Ensino Médio 

que é alvo eminente do mercado de trabalho. 

Neste mundo globalizado de acordo com parâmetros neoliberais, como 

facilmente podemos constatar, uma rede bem organizada de instituições 
internacionais condiciona cada vez mais e de maneira mais decisiva as 
políticas a serem implementadas por cada um dos distintos países. A OCDE, 
por meio do programa PISA, vigia a educação da forma que estamos vendo; 
o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu 
vigiam a economia; a Organização Mundial do Comércio é responsável pelo 
mundo dos negócios, pelo mercado de trabalho e pela produção; a OTAN, 
pelas políticas de defesa e pelo mercado de armamentos; o Vaticano, pelos 
assuntos religiosos e também muitos aspectos da vida social, familiar e da 
educação, etc. Esses tipos de organizações internacionais têm uma grande 
capacidade de influência, mas convém estarmos cientes de que são 
instâncias que raramente precisam dar explicações ou prestar contas do que 
fazem e exigem ou mesmo de seus erros. 
Uma das chaves do poder destas instituições, salvo o Vaticano, está em sua 
capacidade de manejar e apresentar dados estatísticos de cada um dos 
países; em estabelecer comparações e publicá-las. Suas estatísticas 
decidem e reorientam continuamente as tomadas de decisão dos governos 
de cada país. Até os próprios partidos políticos que se encontram em 
determinado momento na oposição recorrem a estas estatísticas para extrair 
os dados a lançar contra os governos e seus ministérios (SANTOMÉ, 2013, 
p. 208-209). 

Isto posto, denota-se e evidencia-se de urgência, extrema, importante e 

fundamental necessidade a propositura de propostas de políticas públicas 

educacionais para o Ensino Médio, com proposições de fomento à Educação Integral, 

na perspectiva de Justiça Curricular, com foco nas dinâmicas das Tdic; ciências; 

relações sociais; econômicas; ecológicas; políticas; dos valores humanos, sociais, 

culturais e individuais; do trabalho e ócio; e na educação, pois, essas dinâmicas 

determinam ações que culminam nos rumos da educação.  

Conforme o conceito de Educação Integral cunhado neste estudo, é dever de 

uma sociedade democrática, como intitula-se a sociedade brasileira, promover uma 
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educação humanitária, almejando o desenvolvimento de cidadãos autônomos e 

protagonistas num contexto de igualdade de direitos. 

Educar é preparar as crianças e os adolescentes para serem pessoas 

autônomas, capazes de tomar decisões e elaborar julgamentos arrazoados e 
razoáveis, tanto sobre sua conduta como sobre a conduta dos demais; torná-
los capazes de dialogar e cooperar na resolução de problemas e nas 
propostas de solução encaminhadas para a construção de uma sociedade 
mais justa. Para esse objetivo, toda pessoa educada precisa dispor de 
conteúdos culturais relevantes, que lhe permitam compreender o mundo e, 
ao mesmo tempo, desenvolver suas capacidades cognitivas, afetivas e 
sociais com as quais poderão tirar o melhor partido para seus direitos e 
deveres como cidadãos. Consequentemente, o estudo das distintas áreas do 
conhecimento e disciplinas que constam no currículo escolar (idiomas, 
matemática, história, geografia, ciências experimentais, novas tecnologias, 
filosofia, artes, etc.) é a estratégia que permitirá que as novas gerações 
aprendam a conhecer o mundo e se capacitem para se integrar ao seu tecido 
profissional, cultural, político e social (SANTOMÉ, 2013, p. 215-216). 

No reconhecimento, análise e valorização das diferenças com o propósito de 

garantir direitos identitários e sociais, a Justiça Curricular é o recurso cabal, 

fundamentalmente essencial para a humanização. Desse modo, a Justiça Curricular 

pode e deve combater as desigualdades e exclusões sociais, as desigualdades 

porque moldam os processos de flexibilidade, mobilidade e aprendizagem dos 

educandos, favorecendo um status quo de opressão social e a exclusão porque 

representa submissão perversa, sujeição imposta, o extermínio presente em diversas 

condutas e normas sociais como preconceito, discriminação, LGBTfobia, machismo, 

intolerância religiosa, estereótipo, racismo e sexismo. Sobre o racismo e o sexismo, 

Santos (2010, p. 281) nos afirma: 

No entanto, em ambas as formas de hierarquização se pretende uma 
integração subordinada pelo trabalho. No caso do racismo, o princípio da 
exclusão assenta na hierarquia das raças e a integração desigual ocorre, 
primeiro, através da exploração colonial (escravatura, trabalho forçado), e 
depois, através da imigração. No caso do sexismo, o princípio da exclusão 
assenta na distinção entre o espaço público e o espaço privado e o princípio 
da integração desigual, no papel da mulher na reprodução da força do 
trabalho no seio da família e, mais tarde, tal como o racismo, pela integração 
em formas desvalorizadas do trabalho. Por um lado, a 
etnicização/racialização da força de trabalho, por outro, a sexização da força 
de trabalho. O racismo e o sexismo são, pois, dispositivos de hierarquização 
que combinam a desigualdade de Marx e a exclusão de Foucault. 

Essa hierarquização hibridizada dos sistemas de desigualdade e exclusão se 

contrapõe totalmente à Justiça Curricular e, consequentemente, à Educação Integral, 

isto é, neste contexto, as diferenças são usadas para subjugar, explorar e oprimir 

socialmente. 
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Enquanto o sistema da desigualdade assenta paradoxalmente no 

essencialismo da igualdade, sendo por isso que o contrato de trabalho é um 
contrato entre partes livres e iguais, o sistema da exclusão assenta no 
essencialismo da diferença, seja ele a cientifização da normalidade e, 
portanto, do interdito, ou o determinismo biológico da desigualdade racial ou 
sexual. As práticas sociais, as ideologias e as atitudes combinam a 
desigualdade e a exclusão, a pertença subordinada e a rejeição e o interdito. 
Um sistema de desigualdade pode estar, no limite, acoplado a um sistema de 
exclusão (SANTOS, 2010, p. 281-282). 

A Justiça Curricular na perspectiva de Educação Integral no Ensino Médio não 

é tarefa simples, não basta apenas a implantação de políticas públicas educacionais 

de caráter emancipatório, esta tarefa tem um alto grau de complexidade e requer a 

compreensão minuciosa e crítica dos sistemas de desigualdade e exclusão, pois, no 

século XXI estes sistemas estão se tornando ainda mais multifacetados e implícitos 

por meio de fenômenos como a pós-verdade, o efeito bolha social e as fak135ombws. 

Portanto, as políticas públicas educacionais de caráter emancipatório, almejando a 

Educação Integral por meio da Justiça Curricular, deve combater intensamente os 

sistemas de desigualdade e exclusão, pois, estes são importantes ferramentas de 

manutenção de um status quo social de opressão, reprodutores de injustiças sociais 

que limitam ou extinguem direitos identitários dos adolescentes e jovens, 

principalmente, por meio de uma assimilação cultural de nível nacional em busca de 

uma homogeneização. 

Pelos três mecanismos acima identificados – transferência do sistema de 

exclusão para o sistema de desigualdade, divisão do trabalho social de 
exclusão entre os espaços públicos e o espaço privado; diferenciação entre 
diferentes formas de exclusão segundo a perigosidade e a consequente 
estigmatização e demonização – o Estado moderno capitalista, longe de 
procurar a eliminação da exclusão, pois que assenta nela, tem-se proposto 
apenas a geri-la de modo que ela se mantenha dentro de níveis tensionais 
socialmente aceitáveis (SANTOS, 2010, p. 294). 

Neste contexto, autonomia e protagonismo dos educandos do Ensino Médio 

não deve representar individualismo, empreendedorismo, meritocracia com o 

simbolismo de fracasso ou sucesso, pois, as culturas, sociedades e políticas nas quais 

estão imersos os educandos são impactadoras, limitadoras, moldadoras e 

dominadoras das possibilidades e expectativas, ou ausência delas, que permeiam a 

vida dos adolescentes e jovens que frequentam o Ensino Médio. 

Os indivíduos são convocados a serem responsáveis pelo seu destino, pela 
sua sobrevivência e pela sua segurança, gestores individuais das suas 
trajectórias [sic] sociais sem dependências nem planos predeterminados. No 
entanto, esta responsabilização ocorre de par com a eliminação das 
condições que a poderiam transformar em energia de realização pessoal.  O 
indivíduo é chamado a ser senhor do seu destino quando tudo parece estar 
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fora do seu controle. A sua responsabilização é a sua alienação; alienação 
que, ao contrário da alienação marxista, não resulta da exploração do 
trabalho assalariado, mas da ausência dele (SANTOS, 2010, p. 300). 

Conhecer, reconhecer e analisar as diferenças em prol da Justiça Curricular é 

fundamental para compreender que as diferenças são multiculturais e situam-se nos 

sistemas de desigualdade e exclusão. Portanto, as políticas públicas educacionais 

para o Ensino Médio devem fomentar a igualdade pautada na valorização dos direitos 

identitários, almejando autonomia e protagonismo dos educandos, com foco no 

discernimento sobre a ausência de possibilidades e expectativas sociais. 

O conhecimento e o reconhecimento das diferenças pressupõe a prevalência 
do conhecimento-emancipação e da ecologia dos saberes. De fato, só na 
trajectória [sic] do colonialismo para a solidariedade será possível reconhecer 
as diferenças e distinguir, entre elas, as que inferiorizam e as que não 
inferiorizam, na específica constelação social de desigualdades e de 
exclusões em que elas existem (SANTOS, 2010, p. 314). 

A Justiça Curricular está conectada intrinsecamente com a igualdade e a 

diferença no prisma dos direitos identitários dos educandos do Ensino Médio: “temos 

o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser 

diferentes sempre de a igualdade nos descaracteriza” (SANTOS, 2010, p. 316). Por 

esse aspecto, a Educação Integral se torna um direito público subjetivo inalienável, 

entretanto, na democracia brasileira as políticas públicas educacionais, com 

raríssimas exceções, têm tratado esse direito como opcional às secretarias de 

educação, aos sistemas de ensino e, principalmente, aos educandos, ou seja, 

favorece uma política de responsabilização alienista dos adolescentes e jovens. Logo, 

diante de políticas de responsabilização alienista dos educandos do Ensino Médio, 

isto é, políticas que preconizam implicitamente sujeição, opressão, individualismo, 

intolerância, indiferença e competitividade é fundamental que as resistências e 

combates contra essas políticas tenham em suas gêneses o Protagonismo e 

Autonomia dos adolescentes e jovens, especialmente, aqueles que frequentam o 

Ensino Médio. 

As políticas públicas educacionais são criadas, propostas, implantadas, 

executadas e fundamentadas nas estruturas de poder. Na década de 70 do século XX 

Michel Foucault cunhou o conceito de biopoder como a política de controle dos corpos 

e uma biopolítica social que reproduz e produz instrumentos disciplinares incumbidos 

de remover do corpo humano sua força produtiva, por meio do controle do tempo e do 

espaço, permeados em instituições sociais como a escola, a fábrica, o hospital e a 
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prisão. Portanto, a Justiça Curricular, ao fomentar o protagonismo e a autonomia dos 

educandos do Ensino Médio, deve almejar que os estudantes tenham, na medida do 

possível, controle sobre seus corpos, tempos e espaços para desenvolver-se nos 

princípios da Educação Integral de conceito cunhado neste estudo. 

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela 

consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no 
biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade 
capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica (FOUCAULT, 2018, p. 144). 

A disciplina, enquanto o conjunto de regras ou ordens que regem o 

comportamento do educando, de uma turma escolar, de toda uma comunidade 

discente escolar e/ou de todos os educandos de um sistema de ensino, por si só não 

é maléfica, ou seja, a disciplina pode representar determinação, persistência e foco 

para atingir um objetivo; o que é muito importante no processo de ensino e 

aprendizagem, entretanto, quando a disciplina se torna uma ferramenta de controle 

dos corpos dos educandos para impor-lhes regras que os alienam de seus direitos 

sociais ela não só é maléfica como também é reprodutora de injustiças que 

obstaculizam a Educação Integral por meio do biopoder: “A disciplina é, antes de tudo, 

a análise do espaço. É a individualização pelo espaço, a inserção dos corpos em um 

espaço individualizado, classificatório, combinatório” (FOUCAULT, 2018, p. 181). 

O poder disciplinar é um potente instrumento de controle social que pode, 

dissimuladamente, promover a manutenção de um status quo social de severas 

desigualdades, discriminações, preconceitos, racismos, e vários tipos de injustiças 

sociais, normalizando eventos e fatos por meio de discursos acríticos e/ou 

normatizáveis. 

Na realidade, as disciplinas têm o seu discurso. Elas são criadoras de 

aparelhos de saber e de múltiplos domínios de conhecimentos. São 
extraordinariamente inventivas no nível dos aparelhos que produzem saber e 
conhecimento. As disciplinas são portadoras de um discurso que não pode 
ser o do direito; o discurso da disciplina é alheio ao da lei e da regra enquanto 
efeito da vontade soberana. As disciplinas veicularão um discurso que será o 
da regra, não da regra jurídica derivada da soberania, mas o da regra 
“natural”, que dizer, da norma; definirão um código que não será o da lei, mas 
o da normalização; referir-se-ão a um horizonte teórico que não pode ser de 
maneira alguma o edifício do direito, mas o domínio das ciências humanas; a 
sua jurisprudência será a de um saber clínico (FOUCAULT, 2018, p. 293).  

Isto posto, a Educação Integral mediatizada pela Justiça Curricular pode e deve 

fomentar o poder disciplinar para o Protagonismo e Autonomia dos educandos do 

Ensino Médio, almejando a emancipação deles, portanto, é necessário reivindicar, 
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exigir e lutar pela implantação e desenvolvimento de políticas públicas educacionais 

de Estado em prol da Educação Integral, caracterizando-a como um direito público 

subjetivo na busca de consolidação da justiça social. 

A justiça pode ser concebida como: princípio moral que inspira o respeito pelos 

direitos humanos e os deveres de cada cidadão; a condição do que é equitativo ou 

moralmente correto; a administração da autoridade para exercer seus fins; o poder de 

aplicar as leis, o poder judicial; a aplicação das leis para mediar e solucionar litígios, 

julgar causas e atribuir sanções; a conformidade com o direito estabelecido; o conjunto 

de pessoas e/ou membros do poder judicial; cada uma das jurisdições que exercem o 

poder judicial; o conjunto dos magistrados, a magistratura; a alegoria que representa 

a imparcialidade da aplicação do direito, simbolizada por uma mulher de olhos 

vendados com uma balança em uma das mãos e uma espada na outra; a 

imparcialidade, a isenção; a capacidade de julgar e agir de forma apropriada às 

circunstâncias, sem que haja favorecimentos ou discriminações; o reconhecimento do 

mérito ou do valor de algo ou alguém, enfim, essa polissemia do conceito de justiça 

incumbe a Justiça Curricular de responsabilizar-se pela humanização dos educandos, 

isto é, a Justiça Curricular na perspectiva de Educação Integral deve fomentar a 

conscientização e emancipação dos educandos em relação aos sistemas opressores, 

promovendo posicionamentos de luta e combate contra discriminações, preconceitos, 

racismos e todo tipo de injustiças sociais. 

Desse modo, uma proposta de educação humanitária requer a compreensão 

de concepções educacionais de caráter libertário ou opressor, ou seja, as propostas 

curriculares para o Ensino Médio são favoráveis e/ou inertes às desigualdades, 

discriminações, preconceitos, racismos e outros tipos de injustiças sociais que 

alimentam um status quo de opressão; ou são problematizadoras no intuito de 

promover a conscientização dos educandos sobre sua humanidade por meio da 

dialogicidade. Sobre concepções educacionais, Freire (1987, p. 62) nos afirma: 

É que, se os homens são estes 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. Um educador humanista, revolucionário, não há e esperar esta 
possibilidade. – Não fazemos esta afirmação ingenuamente. Já temos 
afirmado que a educação reflete a estrutura do poder, daí a dificuldade que 
tem um educador dialógico de atuar coerentemente numa estrutura que nega 
o diálogo. Algo fundamental, porém, pode ser feito: dialogar sobre a negação 
do próprio diálogo. – Sua ação, identificando-se, desde logo, com a dos 
educandos, deve orientar-se no sentido da humanização de ambos. Do 
pensar autêntico e não no sentido da doação, da entrega do saber. Sua ação 
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deve estar infundida da profunda crença nos homens. Crença no seu poder 
criador. Isto tudo exige dele que seja um companheiro dos educandos, em 
suas relações com estes. A educação “bancária”, em cuja prática se dá a 
inconciliação educador-educandos, rechaça este companheirismo. E é lógico 
que seja assim. No momento em que o educador “bancário” vivesse a 
superação da contradição já não seria “bancário”. Já não faria depósitos. Já 
não tentaria domesticar. Já não prescreveria. Saber com os educandos, 
enquanto estes soubessem com ele, seria sua tarefa. Já não estaria a serviço 
da desumanização. A serviço da opressão, mas a serviço da libertação. 

A rebeldia permeia a identidade dos adolescentes e jovens, portanto, a Justiça 

Curricular deve possibilitar que esta rebeldia se torne revolucionária, progressista e 

conscientizadora dos direitos e deveres sociais, fomentando a emancipação dos 

educandos do Ensino Médio por meio de protagonismo e autonomia para que estes 

adolescentes e jovens alcancem o pleno desenvolvimento de suas potencialidades. 

Desse modo, a Educação Integral, mediante a Justiça Curricular focada na 

humanização dos educandos, deve conceber, implantar e promover a concepção 

educacional problematizadora, almejando a vocação ontológica dos adolescentes e 

jovens de protagonizar seus históricos-sociais com liberdade e autonomia crítica. 

Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os 

homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Mediatizados 
pelos objetos cognoscíveis que, na prática “bancária”, são possuídos pelo 
educador que os descreve ou os deposita nos educandos passivos (FREIRE, 
1987, p. 69). 

Para que a Justiça Curricular se corporifique, é fundamental que as relações 

humanas recebam análises e reflexões, principalmente por parte dos educandos, e 

que estejam sintonizadas com o progressismo para compreender a história da 

humanidade de maneira evolucional com aprimoramento contínuo devido a 

necessidade de transformações nas educações, nas culturas, nos valores humanos, 

nas políticas, nas ecologias, nas economias, nas ciências, e principalmente, nas 

relações sociais, para garantir o progresso comunitário e social.  

Desse modo, o propósito da Justiça Curricular na perspectiva de Educação 

integral deve ser o de humanizar os educandos do Ensino Médio, fecundando em suas 

identidades o sentimento de amorosidade, pois, “o verdadeiro revolucionário é guiado 

por grandes sentimentos de amor. É impossível pensar num revolucionário autêntico 

sem esta qualidade” (GUEVARA, 2020, p. 37), isto é, não se trata de fomentar em 

todos os educandos a iniciativa de participação diligente em revoluções políticas e/ou 

torná-los grandes renovadores, idealizadores e inovadores, mas sim de imbuir nos 

adolescentes e jovens uma qualidade fundamental para protagonizar sua construção 
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histórico-social com autonomia, empatia e justiça, que é a qualidade de ser amoroso, 

pois, não há Justiça Curricular e, consequentemente, Educação Integral se os 

adolescentes e jovens que passarem pelo Ensino Médio tornarem-se pessoas 

repletas de rancor e pobres de amor. 

Para a Justiça Curricular e para a educação Integral a educação 

problematizadora citada por Freire representa a valorização da compreensão do 

mundo por meio da “palavra”, implicando o reconhecimento e a importância de todas 

as vozes, ou seja, os educandos do Ensino Médio só podem ter seus direitos 

identitários garantidos se poderem pronunciar suas experiências e contextos histórico-

sociais de maneira reflexiva, autônoma e emancipadora. 

A existência, porque 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 (FREIRE, 1987, p. 
78). 

Neste cenário, a Justiça Curricular deve anunciar, denunciar e expor 

fenômenos como a pós-verdade e o efeito bolha social quando estes são produtores 

e/ou reprodutores de injustiças sociais, promovendo a educação problematizadora por 

meio da dialogicidade, permeada de amor ao mundo e aos homens. 

Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que seja 

essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de 
dominação. Nesta, o que há é patologia do amor: sadismo em quem domina; 
masoquismo nos dominados. Amor não. Porque é um ato de coragem, nunca 
de medo, o amor é compromisso com os homens. Onde quer que estejam 
estes, oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com sua causa. A 
causa de sua libertação. Mas, este compromisso, porque é amoroso, é 
dialógico (FREIRE, 1987, p. 80). 

Isto posto, a dialogicidade é fundamental para fomentar a igualdade de direitos 

para os educandos do Ensino Médio, com reconhecimento, análise e valorização das 

diferenças e diversidades com o propósito de garantir direitos identitários e sociais 

para que os educandos possam protagonizar autonomamente o controle sobre seus 

corpos, tempos e espaços para desenvolver-se plenamente na sua dimensão 

cognitiva por meio da significância dos conhecimentos científicos, respeitando os seus 

direitos identitários e o dos Outros, almejando o desenvolvimento pleno de suas 

potencialidades, para o discernimento sobre a dinâmica da práxis da cidadania e para 

o discernimento e disposição com o mundo do trabalho pautados em princípios 

emancipatórios, democráticos, solidários, éticos e de respeito e tolerância às 
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diversidades culturais, enfocando na luta e combate contra discriminações, 

preconceitos, racismos e todo tipo de injustiças sociais. Em outras palavras, a Justiça 

Curricular na perspectiva de Educação Integral deve suscitar a humanização dos 

educandos por meio da “palavra” fomentando a construção e/ou consolidação de 

políticas, sociedades e culturas humanitárias.  
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4 PROTAGONISMO JUVENIL 

 

É impossível pensar e/ou propor uma Educação Integral no Ensino Médio 

desconsiderando o Protagonismo Juvenil. Para tanto, é imprescindível conhecer quais 

as compreensões, percepções e conceitos que os educandos nutrem pela Educação 

Integral. É notório que há décadas o Ensino Médio enfrenta enormes desafios, 

portanto, as vozes dos educandos podem e devem ecoar retumbantemente, pois, a 

diversidade e heterogeneidade das identidades dos adolescentes e jovens que 

frequentam o Ensino Médio representam um enriquecimento para a Educação 

Integral. Neste contexto, fundamentam-se as significâncias do currículo para os 

educandos, desse modo, é essencial fomentar e promover as práticas de 

protagonismos dos educandos. 

O termo “Protagonismo Juvenil”, palavra-chave deste trabalho, delimita um 

público específico, que são os educandos matriculados no Ensino Médio na faixa-

etária de 14 a 17 anos, com exceção dos adolescentes e jovens dotados de altas 

habilidades e/ou àqueles que por diversos motivos tiveram que adiar ou repetir anos 

escolares. Esta delimitação imprime um conceito específico à palavra protagonismo, 

pois refere-se ao educando como ator principal do próprio processo de ensino e 

aprendizagem. O conceito inerente à palavra juvenil indica que este público pertence 

à fase da adolescência. Portanto, são pontos de relevante considerações porque é 

preciso que esteja bem caracterizado quem são os protagonistas, ou seja, é o 

educando, é o corpo discente, é o professor, é o corpo docente, é a escola, são as 

políticas públicas educacionais, são os governos, enfim, qual protagonismo há e se 

almeja no Ensino Médio. Quanto à adolescência (juvenil), demanda a compreensão 

de que esta é uma fase de transição da infância para a vida adulta e essa transição 

implica mudanças complexas como abster-se da heteronomia da infância para exercer 

a autonomia da idade adulta, as mudanças biológicas e fisiológicas que entre muitas 

coisas implicam as condições de rebento e genitor e as mudanças imbricadas pela 

vida estudantil e vida profissional, além de todo o escopo da vida social dos 

educandos, que geralmente nesta fase se expandem consideravelmente. 

Sobre este conceito de protagonismo, Costa e Vieira nos afirmam:  

a prática do protagonismo contribui para o desenvolvimento do senso de 

identidade, da auto-estima [sic], do autoconceito, da autoconfiança, da visão 
do futuro, do nível de aspiração vital, do projeto e do sentido da vida, da 
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autodeterminação, da auto-realização [sic] e da busca de plenitude humana 
por parte dos jovens (COSTA; VIEIRA, 2006, p. 21). 

O Protagonismo Juvenil no Ensino Médio perpassa e requer políticas públicas 

educacionais perenes que se consolidem como políticas de Estado. A alternância de 

governos, sejam eles federais, estaduais ou municipais não devem inviabilizar 

programas, projetos e ações que fomentam e possibilitam o desenvolvimento do 

protagonismo e autonomia dos educandos. Ao contrário, é dever dos governos 

promover a continuidade e ampliação de modelos educacionais exitosos, como as 

Escolas-Parques de Anísio Teixeira e os Centros Integrados de Educação Pública, de 

Darcy Ribeiro e tantos outros, que foram e são desenvolvidos nas redes públicas de 

diversas esferas governamentais do território nacional. Obviamente, não se trata de 

copiar ações desenvolvidas em um determinado contexto histórico social para 

implementar em outro. É fundamental que cada contexto e realidade vivenciada pelos 

educandos recebam reflexões, análises, inferências e compreensões por parte dos 

adolescentes e jovens. É um trabalho que deve ser feito por muitas cabeças, no 

entanto, é imprescindível que todas essas cabeças respeitem e compreendam que os 

educandos são os atores principais no processo de ensino e aprendizagem. 

O protagonismo juvenil é uma forma de atuação com os jovens, a partir do 
que eles sentem e percebem da sua realidade. Não se trata de uma atuação 
para os jovens, muito menos de uma atuação sobre os jovens. Portanto, trata-
se de uma postura pedagógica visceralmente contrária a qualquer tipo de 
paternalismo, assistencialismo ou manipulação (COSTA; VIEIRA, 2006, p. 
23). 

Desse modo, as escolas, com seus Projetos Políticos Pedagógicos, devem 

conhecer, reconhecer, analisar, refletir e debater sobre o “ser” adolescente, jovem, 

juvenil, juventude, pois, esta fase da vida é fortemente impactada e consumida por 

correntes filosóficas, como as teologias de modo geral que imprimem culturas 

religiosas; a teologia da libertação, com propostas de desenvolvimento da partilha 

solidária; o liberalismo, com a proposta meritocrática de valorização do individualismo 

e exaltação do mercado; o positivismo, com a proposta de valorização do 

conhecimento científico e suas técnicas como verdade universal; o marxismo, com a 

proposta de compreensão e debate sobre as lutas de classes, evidenciando privilégios 

e desvantagens, enfim, certamente há outras correntes filosóficas, ideologias e várias 

formas de pensar o mundo e tudo isso influencia os adolescentes e jovens de diversas 

maneiras e de diferentes formas, isto é, a escola como promotora da construção do 

conhecimento dos educandos, inserida em um Estado laico, imbuída da Educação 
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Integral, não deve e não pode fomentar um conhecimento unilateral com exclusividade 

para uma corrente filosófica. Na escola, a teologia deve abarcar o estudo da história 

das religiões com o intuito de desenvolver o respeito e a tolerância a todo e qualquer 

tipo de crença e/ou credo, a teologia da libertação deve ser explorada como 

possibilidade para um convívio social harmonioso, não apenas entre seres humanos, 

mas, principalmente com a natureza, o liberalismo representa a oportunidade para o 

desenvolvimento da criticidade dos educandos, ou seja, quais as condições que cada 

um pode ou não se desenvolver individualmente, o positivismo apresenta as 

possibilidades das teorias, do conhecimento científico e como isso impacta nos 

cotidianos e na vida social, já o marxismo, assim como o liberalismo, também 

representa a oportunidade para explorar e desenvolver a criticidade dos educandos, 

contudo, o viés aqui está na luta de classes, no combate aos privilégios e redução das 

desigualdades excludentes e promotoras de injustiças sociais. Destaca-se neste 

contexto que essas influências e impactos nas vidas dos adolescentes e jovens 

podem durar a vida inteira. Logo, o Protagonismo Juvenil não pode ser fomentado 

pela escola, desconsiderando os perfis dos educandos, ou seja, quem são os 

adolescentes e jovens matriculados no Ensino Médio, quais as suas origens, de onde 

eles vêm, como são os seus cotidianos, como está o desenvolvimento de suas 

identidades pessoais e sociais, quais as suas potencialidades, quais as suas 

expectativas.  

O Protagonismo Juvenil demanda a participação democrática dos educandos, 

é imprescindível que estes adolescentes e jovens emitam opiniões, formulem 

hipóteses, assumam posições conscientes diante de diversos temas e assuntos na 

busca pela construção de juízos de valores pautados em princípios emancipatórios, 

democráticos, solidários, éticos, e de respeito e tolerância às diversidades culturais, 

enfocado na luta e combate contra discriminações, preconceitos, racismos e todo tipo 

de injustiças sociais. Contudo, as ideias que emanam dos educandos precisam 

receber uma escuta ativa dos educadores e, consequentemente, da escola, primeiro 

porque é um direito e segundo porque a participação implica dialogicidade, isto é, o 

Protagonismo Juvenil dialoga com o mundo adulto. 

Os adolescentes, além de portadores de entusiasmo e vitalidade para a ação, 
são dotados também de pensamento e palavra. O propósito do protagonismo 
juvenil, enquanto educação para a participação democrática, é criar 
condições para que o educando possa exercitar, de forma criativa e crítica, 
essas faculdades na construção gradativa de sua autonomia. Autonomia essa 
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que ele será chamado a exercitar de forma plena no mundo adulto (COSTA; 
VIEIRA, 2006, p. 139). 

É fundamental compreender que o Protagonismo Juvenil não é um dom ou uma 

condição inata das pessoas, ele é um processo que implica ensino e aprendizagem, 

e principalmente, representa a centralidade do papel dos adolescentes e jovens nas 

mudanças sociais. É importante destacar que a juventude do século XXI, ou seja, os 

nativos deste século, por sua condição de nativo digital, assumem características 

globalizantes. Muitos termos são usados para definir a primeira geração do século 21: 

Geração Z, Geração Net, iGeneration, Geração @..., nota-se que esses termos têm 

em comum conceitos inerentes às Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação, o que denota o quão global podem ser as ações, atitudes, 

comportamentos e valores dos adolescentes e jovens para a transformação do tecido 

social, assim, o Protagonismo Juvenil tem potencial e possibilidades para promover 

transformações sociais em nível local, regional, nacional e até mesmo global, segundo 

Costa e Vieira (2006, p. 237): “O protagonismo é em última análise a expressão da 

aquisição pelo adolescente de um novo compromisso com a sua escola, com a 

comunidade onde ela se encontra inserida, com sua cidade, com seu país e, 

finalmente, com o mundo”. Os autores também afirmam que: “O protagonismo juvenil, 

embora tenha seu eixo na educação para a cidadania, concorre também para a 

formação integral do adolescente, uma vez que as práticas e vivências exercem 

influência construtiva sobre o jovem em toda a sua inteireza” (COSTA; VIEIRA, 2006, 

p. 248). 

 

4.1 Entrevistas: fundamentação da análise 

 

As pesquisas científicas são impulsionadas e movidas por problemas de ordem 

social, elas se alimentam de inquirições na busca por informações acerca do tema 

pesquisado de forma metódica: 

A pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e o próprio homem. Para 

esta atividade, o investigador recorre a observação e a reflexão que faz sobre 
os problemas que enfrenta, e a experiencia passada e atual dos homens na 
solução destes problemas, a fim de munir-se dos instrumentos mais 
adequados a sua ação e intervir no seu mundo para construi-lo adequado a 
sua vida (CHIZZOTTI, 2017b, p. 17). 

Desse modo, as pesquisas científicas se caracterizam como essenciais para o 

desenvolvimento da sociedade. Elas produzem “novos” conhecimentos que apesar de 
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novos estão intrinsicamente ligados aos conhecimentos historicamente construídos 

pela humanidade, ou seja, o ponto de partida das pesquisas científicas são os 

conhecimentos acumulados ao longo do tempo, isto é, o homem é um ser histórico 

social produtor e reprodutor de informações, princípios, ideias, aprendizagens, 

ciências, enfim, de conhecimentos. 

Este trabalho demandou uma pesquisa de campo com respeito, 

responsabilidade social e ética, imbuída da missão de escuta ativa aos educandos do 

Ensino Médio matriculados em uma escola pública com proposta de Educação 

Integral. Para tanto, fez-se necessário a utilização de técnicas para a implementação 

das entrevistas. Sendo assim, o autor optou pela técnica de análise de conteúdo para 

tratamentos dos dados que foram obtidos nas entrevistas em busca de responder as 

indagações do problema motriz deste estudo, expresso pela seguinte hipótese: “o 

Ensino Médio deve promover a Justiça Curricular através da “Educação Integral” dos 

adolescentes e jovens, uma Educação Integral que forme os cidadãos nas diversas e 

diferentes dimensões da vida, considerando os aspectos biológicos, psíquicos, sociais 

e culturais do indivíduo, possibilitando que estes construam autonomia intelectual, 

cognitiva, física, emocional, ética e social, e assim, mediando para que esses 

adolescentes e jovens construam e desenvolvam suas habilidades e competências 

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

sobretudo, com humanismo”. 

Como o trabalho se constitui em uma pesquisa qualitativa, a análise de 

conteúdos representa possibilidades de compreensões e interpretações para o 

desvelamento de novos horizontes. 

A análise dos dados e a interpretação que a segue ou acompanha não vêm 
concluir o procedimento de pesquisa. Deve-se ainda tirar conclusões: 
pronunciar-se sobre o valor da hipótese, elaborar um esquema de explicação 
significativo, precisar-lhe o alcance bem como os limites e ver que horizontes 
novos se abrem à curiosidade dos pesquisadores (LAVILLE; DIONNE, 1999, 
p. 228-229). 

A pesquisa de campo envolveu 15 educandos que frequentam o Ensino Médio, 

e que percorreram esta etapa da educação básica em Escola com programa de 

Ensino Integral. Esta seleção se justifica pelo propósito de ouvir, evidenciar e anunciar 

as vozes dos adolescentes e jovens que frequentam o Ensino Médio. Foram 

realizadas entrevistas com um roteiro de questões semiestruturado, com indagações 

abertas e fechadas buscando, dessa forma, a otimização e compreensão para a 
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análise de conteúdo. As entrevistas foram fundamentadas pela hipótese que norteia 

este trabalho com o propósito de atender a temática deste estudo. 

Fazer uma análise temática consiste em descobrir os “núcleos de sentido” 

que compõe a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição, 
podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido. 
O tema enquanto unidade de registro, corresponde a uma regra de recorte 
(do sentido e não da forma) que não é fornecida, visto que o recorte depende 
do nível de análise e não de manifestações formais reguladas. Não é possível 
existir uma definição de análise temática, da mesma maneira que existe uma 
definição de unidades linguísticas (BARDIN, 2011, p. 135). 

A pesquisa de campo e a opção pela “análise de conteúdo” representam a 

possibilidade de distanciar-se da temática do estudo para compreensão crítica e 

fundamentada das mensagens implícitas e explicitas presentes no cotidiano do Ensino 

Médio e, particularmente, a possibilidade de escuta ativa dos adolescentes e jovens 

que na condição de educandos experimentam, vivenciam, produzem e reproduzem 

as culturas escolares permeadas por políticas públicas que impactam diretamente em 

suas formações como cidadãos. Logo, esta escuta ativa precisa ser profundamente 

analisada para se compreender criticamente e com clareza os resultados obtidos. 

A análise de conteúdo fornece informações suplementares ao leitor crítico de 

uma mensagem, seja este linguista, psicólogo, sociólogo, crítico literário, 
historiador, exegeta religioso ou leitor profano que deseja distanciar-se da sua 
leitura “aderente”, para saber mais sobre esse texto (BARDIN, 2011, p. 165). 

A incursão a campo ocorreu com a marcação das unidades de análise em 

primeiro plano. Depois, foram definida as categorias de análises, as codificações e 

tabulações possíveis para a exposição e compreensão dos dados obtidos nas 

entrevistas.  

 

4.2 Perfil dos entrevistados 

 

Foram entrevistados 15 educandos matriculados e frequentadores do Ensino 

Médio em uma escola pública estadual de São Paulo participante de um programa de 

Educação Integral. Os entrevistados serão identificados como E (educando), seguido 

do número ordinal das entrevistas, ou seja, serão nomeados como: [E1, E2, E3, ..., 

E15]. Desse modo, o grupo de entrevistados se constituiu em 4 homens e 11 

mulheres, abaixo seguem alguns dados dos entrevistados: 
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Quadro 2 - Perfil dos entrevistados 

Nome Idade 
Autodeclaração de 

cor (cf IBGE) 
Autodeclaração de 

gênero 

Anos de estudos no 
Programa de Ensino 

Integral 

E1 18 Parda Feminino 3 

E2 17 Preta Feminino 3 

E3 18 Branca Feminino 3 

E4 18 Branca Feminino 3 

E5 17 Branca Feminino 7 

E6 17 Branca Masculino 3 

E7 17 Branca Feminino 3 

E8 17 Amarela Feminino 3 

E9 17 Parda Masculino 2 

E10 17 Branca Feminino 2 

E11 17 Preta Masculino 3 

E12 18 Parda Feminino 4 

E13 18 Branca Feminino 3 

E14 17 Branca Feminino 3 

E15 16 Branca Masculino 3 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2022. 
 
 

Com o intuito de não contaminar os dados os entrevistados foram escolhidos 

de maneira voluntária e aleatória em relação às turmas do terceiro ano do Ensino 

Médio, ou seja, como a escola em questão possuía três turmas do terceiro ano, para 

cada turma foram convidados cinco educandos que foram eleitos democraticamente 

entre seus pares. Desse modo se constituiu os gráficos que se seguem: 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos entrevistados por idade 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2022. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos entrevistados por autodeclaração de cor (cf IBGE) 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2022. 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos entrevistados por autodeclaração de gênero 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2022. 
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Gráfico 4 - Distribuição dos entrevistados por anos de estudos no Programa de 

Educação Integral 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2022. 
 
 

4.3 Justificativa para o roteiro de entrevista 

 

Foram construídas 23 questões fundamentadas na busca pela interpretação e 

compreensão das hipóteses e indagações pujantes no estudo e ao longo da pesquisa, 

com foco nos temas sobre o Ensino Médio, a Educação Integral, a Justiça Curricular 

e no Protagonismo Juvenil. 

 

4.4 Análise das entrevistas 

 

Para a análise das entrevistas, foram selecionadas 14 questões, de maior 

relevância com os temas da pesquisa, dentre as 23 realizadas no roteiro das 

entrevistas. 

 

4.4.1 Questão 1 

 

Qual deve ser a finalidade do Ensino Médio, segundo a sua opinião? 

Essa primeira questão busca apreciar as concepções e conceitos que os 

educandos têm sobre os objetivos do Ensino Médio, particularmente no que diz 

respeito à legislação, e também no que se refere às expectativas e realidades dos 
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adolescentes e jovens. Desse modo, os resultados das entrevistas revelam que dos 

15 entrevistados 9 concebem o Ensino Médio como um momento para a consolidação 

e aprofundamento de conhecimentos já adquiridos, como uma preparação para o 

mundo do trabalho e para o exercício da cidadania, enfim, como uma preparação para 

a vida, portanto, sobre a finalidade do Ensino Médio destacam-se as afirmações de 

E1, E4, E8, E10, E11 e E15 a seguir: 

E1: Para abranger o seu conhecimento, né? Porque a gente aprende muita 

coisa no ensino fundamental, que são coisas básicas para a gente, por 
exemplo seguir a nossa vida. 
 
E4: É para ajudar na carreira acadêmica e também ter uma base para o aluno 
e principalmente para aquele aluno que quer ir para uma faculdade, dar 
bastante apoio para ele, ainda mais se ele resolver fazer vestibular e também 
ajudar na carreira trabalhista, ajudar no que ele quer fazer, principalmente 
nas aulas de projeto de vida, ajudar a ele saber onde e para qual direção ele 
quer ir e o que ele quer fazer. 
 
E8: Trazer esse olhar mais crítico, ensinar de uma maneira mais formal, 
ajudar também com os problemas pessoais, formar pessoas que enfrentam 
problemas e não desistam deles, sabe? E como eu falei, gosto muito do 
ensino integral, então aprendi muitas coisas. 
 
E10: Eu acho que ele serve para a gente amadurecer, e pelo menos aqui na 
escola integral, eu acho que ele serve para a gente amadurecer e para a 
gente pegar o ritmo de quando for trabalhar porque aqui a gente tem bastante 
atividades, assim se a gente for trabalhar, se a gente for fazer estágio ou fazer 
faculdade eles preparam muito a gente para isso, para o ENEM eles 
preparam a gente, eles preparam a gente para várias coisas. 
 
E11: Além de preparar você para o mercado de trabalho também te preparar 
para a educação e não só academicamente, te preparar para o futuro além 
da escola. 
 
E15: Para formação profissional e curricular do indivíduo, do aluno, o ensino 
médio é meio que um embasamento para o aluno começar a andar com seus 
próprios passos, começar a criar uma vida desenvolvê-la e assim se tornar 
um ser autônomo e responsável no mercado de trabalho inserido na 
sociedade para assim fazer o bem, então, eu vejo que o ensino médio é algo 
que não apenas contribui, mas sim é essencial. 

Nessas falas também evidencia-se que os educandos anseiam por um Ensino 

Médio prazeroso, repleto de possibilidades e, principalmente, agregador, isto é, o 

Ensino Médio não deve gerar, promover e/ou impor escolhas aos educandos que os 

limitem nas suas perspectivas, objetivos, realizações, enfim, em suas vidas. 
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4.4.2 Questão 2 

 

O que é mais importante no Ensino Médio: ensinar uma profissão ou transmitir 

conhecimentos? É possível fazer as duas coisas? 

A segunda questão corrobora a primeira no sentido de compreender as 

concepções e conceitos que os educandos apresentam sobre o Ensino Médio, e ainda 

questiona se o Ensino Médio deve ter uma concepção dualista, ou seja, deve ser 

focado no ensino acadêmico ou deve ser focado no ensino profissionalizante, e por 

fim questiona se essa dicotomia é inevitável. Assim, os resultados obtidos nas 

entrevistas denotam que os educandos desejam e esperam que as políticas públicas 

educacionais para o Ensino Médio atendam a LBD 9394/96 em seu artigo 35 incisos 

I, II, III e IV, isto é, o objetivo e as finalidades do Ensino Médio devem ser abrangentes 

e repletos de possibilidades para os educandos desenvolverem-se de maneira 

humanitária. 

Dessa forma, destacaram-se as falas dos entrevistados E1, E4, E5, E7, E10, 

E11 e E15: 

E1: Eu acho que transmitir conhecimento, né? Se a gente vai aprender uma 

profissão, vai ser na faculdade. Eu não diria ensinar, mas acho que 
compartilhar o conhecimento sobre determinada profissão, é importante sim. 
 
E4: As duas coisas, e a escola ajuda bastante nos dois. 
 
E5: Acho que o objetivo do ensino médio para mim é tanto uma questão de 
uma nova fase de convivência, uma nova fase de aprendizado, mas, também 
algo que vai te preparar para uma vida tanto academicamente quanto uma 
vida mais pessoal, mais de amigo mesmo. 
 
E7: Acredito que os dois estão ali lado a lado, mas eu preferi optar para a 
área do conhecimento porque eu não sabia o que ia fazer. 
 
E10: Acho que é possível fazer as duas coisas, porque eu acho que um 
complemento o outro, não sei explicar, só acho que um complementa o outro. 
 
E11: Acho que as duas coisas porque é na escola que você pode ir além de 
aprender alguma coisa específica, você pode aprender coisas diversas e 
saber se você vai gostar dessas coisas ou não, eles não vão te determinar 
um futuro eles vão te dar possibilidades. 
 
E15: Eu vejo que é possível fazer as duas coisas, os alunos daqui tem uma 
cabeça muito diferente uma das outras e eles tem pensamentos muito 
diferentes, visões e valores diferentes, então, eu vejo que essa escola, e não 
só essa, mas todas as escolas têm como dever orientá-los. 
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Nessas falas também evidenciou-se que os educandos anseiam pelo 

reconhecimento, valorização e promoção das suas potencialidades, desejam expandir 

seus horizontes e experimentar uma vida repleta de possibilidades educacionais. 

 

4.4.3 Questão 3 

 

Além de se aprender as bases para uma profissão e adquirir conhecimentos 

científicos, o que mais se deveria aprender/fazer no Ensino Médio? 

O objetivo desta questão é avaliar as perspectivas, possibilidades e desejos 

que os educandos apresentam sobre que vida querem ter durante e após o Ensino 

Médio. Todos os entrevistados se mostraram insatisfeitos com o currículo do Ensino 

Médio em algum aspecto evidenciando que se sentem limitados em suas 

aprendizagens, demonstrando que esperam muito mais das escolas e, 

consequentemente, das políticas públicas educacionais, e entre os entrevistados 

destacaram-se as falas de E1, E2, E3, E4, E6, E7, E8, E11 e E15: 

E1: Socializar, eu acho que aqui a gente aprende isso, e como a gente vai 
sair daqui é como a gente vai levar para nossa vida toda. 
 
E2: Deviam ensinar sobre educação sexual, sabe, esse negócio sobre 
racismo, gênero e trabalho. 
 
E3: Eu acho que deveria ensinar uma vida financeira, porque é algo muito 
comum que nós vamos utilizar, também questões emocionais que hoje em 
dia já se falam, né? São papéis importantes que eu considero. 
 
E4: Devia ter mais aula descontraídos, porque eu vejo muita gente falando 
sobre a aula de costura a aula de culinária, devia ter bastante aulas diversas, 
não só focadas em Matemática, História ou Geografia. 
 
E6: Acho que aprender a ter relação social, ter uma conversação melhor. 
 
E7: Acho que uma ampliada no estudo das línguas, nas linguagens. 
 
E8: Tornar pessoas mais maduras preparados para depois do ensino médio 
a faculdade, independente se vai entrar ou não na faculdade, estar preparado 
para viver a vida. 
 
E11: Acho que algo mais sobre a tecnologia, porque hoje em dia o que 
comanda está sendo a tecnologia, deveria ter aulas específicas para preparar 
as pessoas para o futuro. 
 
E15: Eu vejo que dá para nos ensinar bastante coisa, como por exemplo, 
como é que se abre uma conta no banco, como é que se administra uma 
conta no banco, e outros conhecimentos em geral, ou seja, como é que a 
gente recorre aos recursos que a gente tem. 
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As falas dos educandos evidenciam que eles não participam efetivamente da 

construção do currículo, isto é, eles apresentam muitas dúvidas sobre o que deveriam 

aprender, estão muito incertos sobre o que querem, não apenas para o futuro, mas, 

inclusive em relação ao presente. Contudo, existe uma certeza de que o Ensino Médio 

deve ser mais abrangente nos seus currículos, apresentando diversas e múltiplas 

possibilidades de aprendizagens e escolhas. 

 

4.4.4 Questão 4 

 

A Emenda Constitucional n.º 59 de 11/11/2009 estabeleceu a obrigatoriedade 

do Ensino Médio, você concorda que seja obrigatório? 

O objetivo desta questão é analisar a importância da educação na vida dos 

educandos. Essa questão gerou muita controvérsia. Em algumas entrevistas foi 

preciso ler a legislação para que ficasse claro o questionamento, em primeiro lugar 

porque a palavra obrigatoriedade gerou vários sentidos, ou seja, obrigatoriedade para 

quem? Para o Estado, para as famílias ou para os educandos, segundo porque 

obrigatoriedade também pode representar absolutismo, ditadura, tirania. Então fez-se 

necessário, em alguns casos, esclarecer que a obrigatoriedade, neste caso, se refere 

as instituições: Estado, família, governo, escola, e que o objetivo é a promoção de 

direitos iguais para todos os brasileiros.  

No grupo de entrevistados não houve integrantes que discordassem da 

obrigatoriedade para o Ensino Médio. Entre os que concordaram com a legislação, 10 

educandos entendem que o Ensino Médio deve ser obrigatório. Entretanto, 

ponderaram que pode haver algumas limitações com relação às possibilidades de 

execução desta lei. Nesse sentido, o entrevistado E5 ponderou: 

Porque a gente vive num país capitalista e tem toda uma questão de classes 
sociais, então você fazer a obrigatoriedade do ensino médio, você tem que 
pensar que nem todo mundo vai conseguir essa obrigatoriedade, nem todo 
mundo vai ter essa oportunidade. Então, quando eu penso nisso, ah! é 
obrigatório, legal você vai ter um trabalhador ou alguém que vai entrar numa 
faculdade que já tem um currículo que já tem uma base de conhecimentos, 
mas, e por exemplo, um trabalho que precisa de ensino médio completo, mas, 
a pessoa nunca teve essa oportunidade de estudo. Então, eu sempre penso 
muito nessa questão de classes, eu gosto muito de pensar nisso porque é 
o país que a gente vive, é a nossa realidade. Então, sim eu concordo que seja 
obrigatório. É interessante porque você já tem uma base de estudo, você já 
tem uma base de conhecimento para aquela pessoa, mas eu sei que nem 
todo mundo vai conseguir ter essa oportunidade. 
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Já para os outros 5 educandos, esta lei é de responsabilidade social e coletiva, 

isto é, toda a sociedade brasileira deveria participar ativamente para que todos os 

adolescentes e jovens tenham acesso, permanência e consecução no Ensino Médio. 

Sobre esse aspecto, o entrevistado E12 nos afirma: 

O ensino médio deve ser obrigatório porque ele impulsiona você a não parar, 

então ele está ali para te ensinar sobre o trabalho, o ensino que você quer 
ter, a educação que você deve ter, e sobre a vida, sobre a visão geral de cada 
problema e situação que está acontecendo no mundo. 

 

4.4.5 Questão 5 

 

Na escola, os alunos do Ensino Médio sofrem com sua identidade? 

O objetivo desta questão é aferir se as identidades e os contextos dos 

educandos implicam o processo de ensino e aprendizagem. No grupo de 

entrevistados, houve 4 educandos que entendem que os educandos possuem 

liberdade para ser e se expressar de acordo com a sua personalidade, suas origens, 

seus hábitos e costumes. Entretanto, a maioria do grupo, ou seja, 11 educandos 

consideram que não há respeito identitário, isto é, os educandos enfrentam 

dificuldades em seus desenvolvimentos educacionais por lutarem contra preconceitos, 

discriminações e vários outros tipos de violências quanto às suas identidades. Dessa 

maneira, muitos educandos se submetem a hábitos e costumes que lhes prejudicam 

em suas aprendizagens e, praticamente, impedem o desenvolvimento integral deles. 

 

4.4.6 Questão 6 

 

No Ensino Médio, os alunos têm oportunidade de aprender a participar e ser 

autônomo nas suas aprendizagens? 

O objetivo desta questão é analisar se as políticas públicas educacionais, o 

sistema de ensino, a escola e os educadores influenciam, favorecem e promovem que 

os educandos desenvolvam autonomia em suas aprendizagens. No grupo de 

entrevistados apenas um educando considerou que não há oportunidades para o 

desenvolvimento e construção da autonomia dos educandos. Entre os outros 14 

entrevistados, 10 acreditam, com certeza, que aprenderam a participar e ser 

autônomos em suas aprendizagens. Todavia, alguns educandos demonstraram, em 
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suas justificativas, que não compreendem bem o conceito de autonomia e entendem 

que participação nas suas aprendizagens é mera execução de tarefas. Nesse sentido, 

destaca-se a fala do entrevistado E5: 

A gente tenta, eles incentivam muito essa questão de você tomar iniciativa, 
só que eu acho que como a gente ainda tem que seguir todo um currículo 
certinho e a gente ter uma base de como é uma escola, as vezes a gente 
ainda se prende um pouco nisso do ensino tradicional, mas de vez em quando 
eles dão essa liberdade para a gente, da gente interagir, da gente discutir, da 
gente debater sobre a aprendizagem. 

 

4.4.7 Questão 7 

 

Todos os alunos do Ensino Médio são respeitados? 

O objetivo desta questão é avaliar o sentimento de pertença, o desenvolvimento 

das práticas de educação inclusiva e as possibilidades de desenvolvimento integral 

dos educandos. Os resultados mostraram que 6 entrevistados presumem que todos 

os educandos são respeitados por considerarem que o ambiente é acolhedor e 

inclusivo e 9 entrevistados, apesar de também considerarem o ambiente acolhedor e 

inclusivo, acreditam que há vários educandos que não são respeitados no Ensino 

Médio, pois, há quem se sinta deslocado e/ou excluído. Entre esses 9 educandos, 

destacaram-se as falas de E2, E8, E9, E10 e E15: 

E2: Como eu disse, como nós somos adolescentes e são adultos que 
trabalham com a gente, muitas vezes eles não têm paciência ou senão não 
entendem o que a gente está passando, muitos acabam pensando que é 
frescura aquilo, e muitas vezes nós somos desrespeitados, ainda mais 
também por conta de gênero e outras coisas. 
 
E8: Não são todas as pessoas que gostam de estudar no Ensino Integral, 
mas, mesmos assim as vezes é muito puxado, as vezes não gostam e eu já 
conheci pessoas que ficaram para traz. 
 
E9: Porque acho que querendo ou não, as vezes a gente está em um mau 
dia, a gente é ser humano, então a gente vai acabar sendo ríspido com 
alguém, e agente é muito ignorante, não no quesito de ser grosso, a gente é 
ignorante em vários quesitos que engloba a sociedade, tipo, pela pessoa ser 
homo, ou ser negro, a gente não entende tão bem como as pessoas 
enxergam algumas palavras que a gente fala, então, não tem tanto respeito, 
não tem a mente formada para ter respeito, seja por parte de funcionários ou 
por parte dos próprios colegas. 
 
E10: Porque tem muitas coisas que ainda precisam ser consertadas, e não é 
só nessa escola é em todas as escolas, como por exemplo preconceitos, se 
eu te falar que a gente respeita, mas, a gente pega e faz uma brincadeira com 
uma aluna, que nem hoje teve uma menina que estava tendo uma crise 
porque um amigo dela, um amigo mesmo, (ela sentou no banco para falar 
com ele) e ele falou nossa quase quebrou o banco, e tipo era amigo, então, 
se eu te falar que todos são respeitados eu estarei sendo hipócrita. 
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E15: Meu embasamento para discordar é a acessibilidade, pessoas que 
necessitam de cuidados especiais, de atenção especial, essa escola é muito 
boa, mas, a escada para ir lá para baixo, até que dá para levar um cadeirante, 
mas, uma pessoa que tem problemas para andar, tem problema de 
coordenação motora, as portas são bem ruinzinhas de fechar por dentro, a 
estrutura do prédio não atende todos. 

 

4.4.8 Questão 8 

 

Você acha que o que se ensina no Ensino Médio respeita e atende as 

necessidades e os direitos de todos os alunos? 

O objetivo desta questão é apreciar se o currículo apresenta oportunidades e 

garantias de aprendizagens imbuídas de diversidades e variedades condizentes com 

os vários e diversos perfis e contextos sociais de educandos. Apesar dessa questão 

ser complementar à questão 7, com relação aos resultados, os dados se inverteram, 

pois, 9 entrevistados presumem que o currículo respeita e atende as necessidades e 

os direitos dos educandos, enquanto os outros 6 entrevistados acreditam que o 

currículo restringe as necessidades e os direitos de alguns educandos. 

 

4.4.9 Questão 9 

 

Os conhecimentos que os alunos aprendem no Ensino Médio os ajudam a 

tornarem-se cidadãos mais conscientes de seus deveres e direitos? 

O objetivo dessa questão é aferir se o currículo promove a práxis da cidadania 

pautada em princípios emancipatórios, democráticos, solidários, éticos, e de respeito 

e tolerância às diversidades culturais, enfocado na luta e combate contra 

discriminações, preconceitos, racismos e todo tipo de injustiças sociais, isto é, o 

currículo proporciona a geração de cidadãos humanitários. Os resultados mostraram 

que o grupo acredita que o currículo é responsável pela formação dos cidadãos. 

Dessa forma, destacaram-se as falas dos entrevistados E3, E4, E5, E6 e E15: 

E3: Principalmente na matéria de Sociologia onde deixa muito claro todos os 

direitos e coisas que nós cidadãos temos que fazer. 
 
E4: Sim, principalmente nas aulas de Sociologia, é bastante discutido, em 
Geografia a gente debate bastante sobre o movimento negro, sobre os 
nossos direitos. 
 
E5: Sim porque a gente tem Sociologia, né? Que fala muito sobre isso e eu 
gosto muito da minha professora de Sociologia, porque ela na verdade se 
formou em direito, ela é advogada. Então, ela traz muito disso, dessa 
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experiência dela para a gente, ela pega bastante nessa questão de direitos e 
deveres do cidadão e como você tem que se comportar em sociedade. E o 
jeito que ela passa para a gente é muito bom é muito didático, então você 
assisti uma aula dela, e você fica caramba uau! Um pouquinho da experiência 
do mundo, sabe bem legal. 
 
E6: Acho que sim, porque com a educação que a gente tem no ensino médio, 
a gente consegue ter um olhar mais crítico, um olhar mais afiado sobre a 
sociedade, sobre o que é certo e o que é errado. 
 
E15: Sim, por exemplo, tipo as matérias mais relacionadas às linguagens, 
como tecnologia, projeto de vida, eletivas, não sei se o clube é uma matéria, 
mas, o clube também pode envolver uma linguagem, porque essas matérias 
curriculares, como a Matemática é exato, então, dois mais dois é igual a 
quatro e quatro mais quatro é igual a oito, só que essas matérias que 
envolvem mais um pouco de linguagem nos ensina a ser um ser humano 
melhor, a evoluir pessoalmente, como recorrer a nossos direitos, quais são 
os nossos direitos, como recorrer quando alguém não está gozando de seus 
direitos. 

 

4.4.10 Questão 10 

 

Como o que se aprende nas disciplinas do Ensino Médio poderia ajudar a 

combater injustiças sociais? 

O objetivo dessa questão é analisar se as disciplinas que compõem o currículo 

promovem a práxis da cidadania pautada em princípios emancipatórios, democráticos, 

solidários, éticos, e de respeito e tolerância às diversidades culturais, enfocado na luta 

e combate contra discriminações, preconceitos, racismos e todo tipo de injustiças 

sociais, com foco na geração de adolescentes e jovens humanitários. Os resultados 

mostraram que o grupo de entrevistados compreende a importância das disciplinas 

como ferramentas para a formação de uma sociedade repleta de cidadãos 

humanitários, imbuídos de fomentar as justiças sociais. Entretanto, alguns educandos 

consideram que as disciplinas de Sociologia e Filosofia têm exclusividade nesta tarefa, 

o que denota a falta de percepção, por parte de alguns educandos, de metodologias 

interdisciplinares. Nesta questão, praticamente todas as falas se destacaram, ficando 

em evidência as falas de E1, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E12 e E15: 

E1: a gente vê alguém, sofrendo alguma justiça no trabalho a gente vai poder 

conversar com aquela pessoa para ela correr atrás dos direitos dela, porque 
a gente está aprendendo aqui. 
 
E3: Eu acho que totalmente, com esse conhecimento sobre História, 
Geografia, dados estatísticos que trazem todas as coisas e mostra 
claramente todas as injustiças sociais que ocorreram durante os anos. 
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E4: A gente é bastante apoiado a justificar por que que aquilo está 
acontecendo. A gente aprende bastante, a saber por que que isso acontece, 
porque que deve ser erradicado. Por exemplo, os preconceitos que acontece 
na sociedade. 
 
E5: A gente pega também sociologia, filosofia. A gente pega história, né? 
Porque tudo envolve história. Então acho que a gente tem bastante debate, 
tanto é que, por exemplo, vai ter o Dia da Consciência Negra no sábado e aí 
a gente já está montando cartazes e a gente sempre gosta de falar, tudo bem 
que é aquele negócio, a gente sabe que não pode falar num dia só, ou num 
mês só, sobre a conscientização de certas coisas, mas, a gente gosta muito 
de debater isso em aulas. E por isso que a gente pega nestas questões de 
minoria, por exemplo, teve uma vez que a gente estava aprendendo sobre 
samba, pagode, alguma coisa assim, na aula de educação física, que é uma 
parte do currículo e aí eu comecei a ter uma discussão com a sala e com o 
professor sobre essa marginalização, desse estilo musical, porque ele 
começou com as pessoas pretas, com pessoas descendentes de africanos, 
e aí a gente vê que ele começou a tomar forma, começou a tomar 
popularidade quando pessoas brancas se apropriaram disso, então é muito 
legal a gente ter esse tipo de discussão e a gente entender nossos privilégios, 
ou seja, eu sou uma pessoa branca discutindo sobre o que é racismo. Eu sei 
que eu tenho meu privilégio e eu entendo isso, porque na escola já me foi me 
dito, por que eu vou muito atrás disso, então é muito legal ter esses debates 
e a gente tem essa oportunidade, de ter em aulas esses debates sobre 
consciência da ação das coisas e tudo mais. 
 
E6: Eu acho que para combater isso, poderíamos tipo, fazer trabalhos, 
apresentações sobre isso tudo, sobre as injustiças e com159ombatetê-las em 
cada escola, pois é como fazemos nessa escola. 
 
E8: A gente sabendo os nossos direitos podemos mostrar para as pessoas, 
que elas também têm esses direitos, como lutar por eles, numa manifestação 
a gente sabe que não é só fazer bagunça, não é só desmontar as coisas, e a 
gente pode mostrar como fazer uma manifestação ou protesto de forma 
pacífica. 
 
E9: Acho que umas matérias são bem importantes nesse quesito tem 
Sociologia e Filosofia, o nome já diz Sociologia que é sociedade, querendo 
ou não engloba a todos, então, nessa matéria engloba mais um bem-estar de 
todo mundo querer respeitar a todos. E Filosofia faz a gente pensar, não só 
em nós, mas em todos, então, querendo ou não ajuda. 
 
E12: A gente aprende muito, a gente faz até seminário sobre isso, faz 
dinâmicas, então é muito bom isso porque a gente se põe no lugar de um 
assediado, e se a gente se sente desconfortável, então vemos como a gente 
não queria que nos tratassem para aprender a tratar uma pessoa. 
 
E15: De certa forma sim, eu acredito que a educação é a base de tudo, 
educação é base, como na teoria de Immanuel Kant: “um ser humano é o que 
a educação fornece, e ele é resultado de sua própria educação”, então, eu 
imagino que a interação social, a aprendizagem do respeito, a aprendizagem 
de saber quem é o próximo e respeitá-lo, eu acho que trabalhando isso nas 
disciplinas como a agente trabalha, nos projetos de vida, como as eletivas, 
como tecnologia ajuda demais, desde de a nossa formação lá no início. 

Essas falas também evidenciam que em uma escola com proposta de 

Educação Integral, com uma jornada integral de ao menos 8 horas diárias de efetivo 

trabalho escolar, é possível e muito favorável ao desenvolvimento de projetos 
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interdisciplinares, transdisciplinares e multidisciplinares, isto é, o currículo se torna 

repleto de possibilidades enriquecedoras em relação ao processo de ensino e 

aprendizagem de todos os educandos. 

 

4.4.11 Questão 11 

 

Na sua escola vocês desenvolvem projetos diferentes (culturais, artísticos, 

esportivos, políticos...)? 

O objetivo dessa questão é avaliar se o currículo proporciona e incentiva a 

participação de todos os educandos. O grupo de entrevistados foi unânime em afirmar 

que a escola promove projetos diferenciados que flexibilizam o currículo e as 

metodologias didáticas, o que ficou evidente na fala do entrevistado E5: 

Porque a gente tem aula de eletiva que é uma vez por semana durante um 

semestre inteiro, e aí no final a gente tem a culminância com apresentações 
para os pais e a comunidade, e é muito legal a culminância, porque os 
professores, eles auxiliam a gente para que a gente monte toda a 
culminância, então a gente enfeita a sala, a gente discute o que a gente vai 
apresentar para os pais, e aí no dia determinado a gente apresenta aos pais. 
Eu acho muito boa essa liberdade que eles dão para a gente. E nos encantos 
literários também, os professores auxiliam, mas, a gente que monta toda 
apresentação. 

 

4.4.12 Questão 12 

 

É importante os alunos do Ensino Médio participarem do que acontece na 

escola, no bairro, na cidade, no Estado, no país e no mundo? 

O objetivo dessa questão é aferir se os educandos se sentem pertencentes ao 

tecido social, se compreendem a importância de suas ações individuais e coletivas 

com relação ao exercício da cidadania. Novamente houve unanimidade no grupo de 

entrevistados e 12 educandos são convictos de que a participação social é essencial 

para a vida das pessoas, o que se corrobora na fala do entrevistado E5: 

Porque eu acho que o ato de você participar já é um ato de cidadania, é você 
estar convivendo em sociedade, você entender o meio onde você vive porque 
se você participa é porque você vê que você precisa participar, se você sabe 
que você precisa participar é porque você já entende o meio onde você está, 
senão você se isola, você fala, não preciso. Mas, quando você entende que 
é necessária aquela ajuda ali, ou vai ser bem aceito a sua ajuda ali, é porque 
eu acho que você entende o meio onde você vive. E eu acho que você 
participar da escola e do bairro já te prepara para uma fase daqui para frente, 
por exemplo, você está numa profissão, e você vai ter que participar de um 
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trabalho, você vai ter que entender a dinâmica dos seus colegas de trabalho, 
você vai ter que entender a dinâmica da sociedade onde você está vivendo, 
então, eu acho que é um preparo, enquanto a gente aprende, a gente vai 
ensinando e a gente vai se preparando. 

 

4.4.13 Questão 13 

 

As vozes dos alunos do Ensino Médio são ouvidas e respeitadas pelos gestores 

e professores da escola? 

O objetivo dessa questão é analisar se as políticas públicas educacionais para 

o Ensino Médio, se o Projeto Político Pedagógico (PPP) e se as metodologias 

didáticas dos professores fomentam a dialogicidade no ambiente escolar. Os 

resultados mostraram que 6 educandos consideram que podem participar ativamente 

do processo de ensino e aprendizagem por meio do PPP. Contudo, os outros 9 

educandos se sentem limitados quanto à possibilidade de protagonizarem suas 

aprendizagens. Neste sentido, destacaram-se as falas de E1, E2 e E9: 

E1: Por exemplo, a situação do uniforme, aqui a gente compra o uniforme, eu 

tenho condições de pagar, mas, tem muita gente que não tem, e a escola não 
vai entender que você não pode pagar, porque aqui você obrigatoriamente 
tem que vir de uniforme, pelos menos com a camiseta, então, é uma questão 
de ouvir o lado de alguns e colocar na balança. 
 
E2: Um bom exemplo é o Grêmio que são alunos que juntam algumas Ideias 
e depois levam para os coordenador e diretor, só que muitas vezes eles 
falam: “não, vocês que vão escolher isso, vocês vão fazer isso” sendo que na 
maioria das vezes é ele que avalia se você vai ou não fazer e muitas vezes 
as ideias não são aceitas. É tipo as ideias dele, tipo assim, você pode fazer o 
que você quiser! Só que não, porque a decisão final sempre é deles. 
 
E9: Porque a gente é adolescente, as vezes parece que eles nunca passaram 
pela fase da adolescência, as vezes eles se privam de ver que eles também 
eram assim, de que queriam saciar a sua vontade de alguma forma seja ela 
fazendo projetos com os amigos ou coisa assim. 

 

4.4.14 Questão 14 

 

A escola conhece as expectativas e projetos de todos os alunos? 

O objetivo dessa questão é avaliar se as políticas públicas educacionais para o 

Ensino Médio, se o PPP e se as metodologias didáticas dos professores diagnosticam 

e conhecem os perfis, realidades e contextos de todos os educandos da comunidade 

escolar. Essa questão apresentou algumas contradições nas falas dos entrevistados, 

pois a maioria dos educandos, ou seja, 11 deles acreditam que a escola conhece as 
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expectativas e projetos de todos os educandos, e desses 11 há cinco educandos que 

estão convictos disso. Uma fala que corrobora esses fatos é a do entrevistado E12: 

A escola conhece através do PV (Projeto de Vida) e eles vão muito adiante, 

eles perguntam se a gente não desistiu, faz a gente trabalhar e pesquisar 
sobre se é isso mesmo que a gente quer, então eles sempre estão do nosso 
lado para a gente não desistir. 

É importante ressaltar que no Programa de Ensino Integral da rede pública 

estadual de São Paulo o Projeto de Vida (PV) representa uma disciplina da parte 

diversificada do currículo, a qual conta com uma carga horária de 160 horas ao longo 

de todo o Ensino Médio, com aulas semanais e professores intitulados “tutores” para 

acompanhar cada educando em seus projetos. Todavia, no grupo de entrevistados 

houve 4 educandos que acreditam que a escola não conhece as expectativas e 

projetos, ou a falta de projetos, de todos os educandos, seja por falta de diálogos, por 

falta de oportunidades ou mesmo por uma questão estrutural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em 

casa. 
Quando se vê, já são 6 horas: há tempo... 

Quando se vê, já é 6ª feira... 
Quando se vê, passaram 60 anos... 

Agora, é tarde demais para ser reprovado... 
E se me dessem – um dia – uma oportunidade, eu não 

olhava o relógio seguia sempre, sempre em frente... 
E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das 

horas. 

Mario Quintana 

 

Nossa casa é o nosso lar e o nosso lar representa nosso ego num sentido 

psicanalítico, de que sou consciente, de autoestima, logo, nosso lar não é apenas uma 

casa feita de alvenaria ou madeiras, o lar implica o sentimento de pertença. Portanto, 

se nos sentirmos cidadãos planetários, dizemos que a Terra é o nosso lar; se nos 

sentirmos cidadãos de uma nação, dizemos que a nação é o nosso lar; se nos 

sentirmos pertencentes a uma comunidade, dizemos que ela é o nosso lar. Por 

conseguinte, a vida é um dever que realizamos ou não realizamos em sociedade, é a 

nossa vivência numa trajetória temporal.  

A trajetória desta pesquisa objetivou a construção de conhecimentos sobre 

como solucionar a crise do Ensino Médio pelos seus altos índices de evasão e 

reprovação escolar que resultam em falta de identidade junto aos adolescentes e 

jovens, culminando em falta de oportunidade, perspectivas e diversos tipos de 

injustiças. Procurou evidenciar e anunciar as consequências deste problema na Rede 

Pública Estadual de São Paulo, visando a colaboração para o aprimoramento do 

atendimento aos educandos do Ensino Médio, propondo-se a colaborar com o 

fomento da formação de adolescentes e jovens autônomos, reflexivos, críticos, 

conscientes e praticantes de seus deveres e direitos, concebendo que o Ensino Médio 

deve promover a Justiça Curricular através da “Educação Integral” dos adolescentes 

e jovens, uma Educação Integral que forme os cidadãos nas diversas e diferentes 

dimensões da vida, considerando os aspectos biológicos, psíquicos, sociais e culturais 

do indivíduo, possibilitando que estes construam autonomia intelectual, cognitiva, 

física, emocional, ética e social, e assim, mediando para que esses adolescentes e 

jovens construam e desenvolvam suas habilidades e competências para o exercício 
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de seus deveres e direitos de forma ética, responsável, solidária, e, sobretudo, com 

humanismo. 

Essa trajetória foi projetada e sistematizada por meio de uma abordagem 

qualitativa, tendo como procedimentos o Estado do Conhecimento, a revisão 

bibliográfica, a análise documental e incluindo incursão em campo numa escola 

pública de Ensino Médio participante do Programa Ensino Integral do Estado de São 

Paulo. A metodologia desenvolvida consolidou-se na pesquisa de campo por meio das 

entrevistas semiestruturadas, com um questionário semiaberto compondo 18 

questões conforme roteiro de entrevista (vide apêndice), das quais foram 

selecionadas 14 questões específicas sobre o Ensino Médio, a Educação Integral, a 

Justiça Curricular e o Protagonismo Juvenil para a análise de conteúdo. Dessa forma, 

os dados coletados foram transcritos e sistematizados por meio de software com o 

propósito de organizar esses dados para explanar as percepções e sentimentos que 

os educandos têm sobre suas educações. Para a análise desses dados, foi feita a 

marcação das unidades de análise em primeiro plano. Depois, foram definidas as 

categorias de análises, as codificações e tabulações possíveis para a exposição e 

compreensão dos dados obtidos nas entrevistas com o propósito de corroborar ou 

refutar as hipóteses e conceitos que estão explícitos no corpo deste trabalho.  

Na esteira das reflexões para a composição de diálogos, debates, conferências, 

discussões, seminários e planejamentos que ponderem sobre práticas de políticas 

públicas educacionais de Educação Integral para o Ensino Médio foi formulado um 

conceito de Educação Integral como sendo o pleno desenvolvimento da pessoa 

humana, especialmente, na sua dimensão cognitiva por meio da significância dos 

conhecimentos científicos, respeitando os direitos identitários dos adolescentes e 

jovens, pressupondo o protagonismo e autonomia para o desenvolvimento pleno das 

potencialidades dos educandos, para o discernimento sobre a dinâmica da práxis da 

cidadania e para o discernimento e disposição com o mundo do trabalho pautados em 

princípios emancipatórios, democráticos, solidários, éticos, e de respeito e tolerância 

às diversidades culturais, enfocado na luta e combate contra discriminações, 

preconceitos, racismos e todo tipo de injustiças sociais.  

Desse modo, podemos afirmar que a metodologia e os materiais utilizados 

foram satisfatórios e suficientes para a abordagem do problema desta pesquisa e 

proporcionaram a confirmação da hipótese, isto é, no Ensino Médio o 

desenvolvimento da Educação Integral pautada na Justiça Curricular fomentando o 
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Protagonismo Juvenil promove a construção de cidadãos autônomos, reflexivos, 

críticos, conscientes e praticantes de seus deveres e direitos de forma ética, 

responsável, solidaria, e sobretudo, imbuído de humanitarismo, isso evidencia-se em 

diversas falas dos entrevistados que demonstraram um alto nível de consciência e 

criticidade sobre os temas abordados. 

Sobre o tema Ensino Médio, podemos concluir que apesar dos entrevistados 

não mencionarem as legislações educacionais há uma compreensão tácita sobre elas, 

o que sugere reivindicações de direitos e que implicam que os educandos são ávidos 

pelos conhecimentos, com o propósito de serem cidadãos planetários, de se sentirem 

pertencentes. Os educandos também demonstraram insatisfações quanto às 

oportunidades e possibilidades que o currículo escolar lhes proporciona, eles não se 

sentem pertencentes à comunidade escolar no tocante à construção e 

desenvolvimento do currículo, fato que se revela nas contestações sobre as diversas 

e múltiplas possibilidades de aprendizagens, ou seja, sobre a abrangência curricular. 

O destaque crucial foi a compreensão que os educandos demonstraram sobre a 

importância do Ensino Médio na vida de todos os adolescentes e jovens, julgando-o 

como essencial em suas vidas. 

Sobre o tema Educação Integral, podemos concluir que, ainda que o grupo de 

entrevistados participe de uma escola com a proposta de um Programa de Ensino 

Integral, há uma parcela considerável de educandos que se sente invisibilizada pelo 

currículo escolar em relação às suas identidades, perfis e contextos sociais, e 

consequentemente, prejudicada em seus processos de ensino e aprendizagem. Os 

educandos consideram-se participantes ativos e autônomos de seus processos de 

ensino e aprendizagem. Contudo, ficou evidente que para os educandos, participação 

significa a mera execução de tarefas escolares, sem considerar o planejamento e a 

avaliação. Desse modo, denota-se que há educandos deslocados e/ou excluídos do 

processo de desenvolvimento de Educação Integral para toda a comunidade escolar. 

O destaque essencial ficou por conta da importância e compreensão que os 

educandos apresentaram sobre a finalidade da Educação Integral, isto é, o pleno 

desenvolvimento da pessoa humana. 

Sobre o tema Justiça Curricular, podemos afirmar que os educandos não 

compreendem o dinamismo do currículo, e ao considerarem o currículo como estático 

acreditam que todos os educandos tenham suas necessidades e direitos respeitados 

e preservados, também acreditam que o currículo escolar é primordial para a formação 
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de cidadãos. O destaque crucial foi a compreensão da importância das disciplinas 

como ferramentas, numa proposta interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar 

para a formação de uma sociedade repleta de cidadãos humanitários imbuídos de 

fomentar as justiças sociais. 

Sobre o tema Protagonismo Juvenil podemos afirmar que o grupo de 

entrevistados entende que há diversidades de oportunidades para a participação 

discente, entretanto, a maioria dos educandos entrevistados se sente inibida e limitada 

em relação ao protagonismo nos seus processos de ensino e aprendizagem. Desse 

modo, evidencia-se que a escola desconhece todas as identidades, perfis e contextos 

sociais do seu corpo discente, ou seja, apesar deste Programa de Ensino Integral 

possuir uma disciplina intitulada Projeto de Vida (PV), que tem por finalidade auxiliar 

os educandos no desenvolvimento de seus projetos pessoais, o que se constatou é 

que ainda há, na comunidade escolar, educandos invisibilizados. O destaque 

essencial foi a compreensão que os educandos demonstraram sobre a participação 

social na vida das pessoas, isto é, protagonismo implica pertencimento social. 

Para contribuir com a solução da crise no Ensino Médio, os desdobramentos 

presentes nesta pesquisa nos impulsionam a propor algumas sugestões para o 

fomento da Educação integral no Ensino Médio numa perspectiva de Justiça 

Curricular pautada no Protagonismo Juvenil: 

1. A legislação educacional sobre o Ensino Médio carece de divulgação entre 

os educandos, é imprescindível que eles conheçam, reflitam, debatam e discutam 

sobre as leis da educação, suas garantias, suas aplicabilidades, suas consequências 

e suas necessárias eventuais reformulações, bem como a criação de novas leis. Neste 

sentido, é fundamental que o Projeto Político Pedagógico (PPP) fomente e promova 

a construção de um currículo escolar de caráter dinâmico com a efetiva participação 

da comunidade escolar, particularmente, o corpo discente, como uma proposta de 

assembleias juvenis periódicas, por exemplo. Em novembro de 2009 o Ensino Médio 

foi alçado ao posto de ensino obrigatório no Brasil, portanto, as políticas públicas 

educacionais podem e devem tratá-lo como tal, isto é, os objetivos, metas, propostas, 

programas, planejamentos e recursos humanos e/ou financeiros devem atender a 

todos os adolescentes e jovens, sem exceções. 

2. Os educandos do Ensino Médio se caracterizam por uma fase da vida de 

extrema complexidade, as transformações inerentes a sua personalidade são 

intensas, impactantes, profundas e constantes. Portanto, cabe à escola identificar, 
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diagnosticar, conhecer e reconhecer as identidades, os perfis e contextos sociais de 

todos os educandos para propor a construção de um currículo que atenda a todos 

integralmente em suas aprendizagens, o sentimento de não pertença e/ou de 

exclusão entre os educandos, deve ser enfrentado e combatido continuamente, 

vigorosamente e incessantemente. Ressalta-se, também, que as propostas de 

Educação Integral exemplificadas e citadas nesta pesquisa, com demonstrações de 

aplicabilidades exitosas, implicam a implantação de uma jornada escolar integral com 

um mínimo de 8 horas diárias semanais de efetivo trabalho escolar, portanto, cabe a 

todos os governos de todas as esferas públicas a ampliação, expansão e fomento 

imediatos dos Programas de Educação Integral com jornadas de tempo integral para 

todas as escolas públicas de Ensino Médio. 

3. No arcabouço documental das escolas, o PPP é a ferramenta imprescindível 

para o desenvolvimento de práticas sociais e dialógicas na comunidade escolar com 

o propósito de instauração de um ambiente salutar impregnado de justiça, portanto, 

as políticas públicas educacionais para o Ensino Médio podem e devem propor que o 

PPP compreenda e fomente um planejamento de ação participativa da comunidade 

escolar, com particularidades para o corpo discente, implementando e desenvolvendo 

a práxis da cidadania entre e com os educandos. Também é possível e extremamente 

necessário que o PPP fomente e promova um currículo escolar imbuído de 

metodologias e didáticas interdisciplinares, transdisciplinares e multidisciplinares 

relacionadas com práticas altruístas e humanitárias. 

4. É fundamental que os governos, as políticas públicas educacionais para o 

Ensino Médio, as escolas e os professores compreendam que o Protagonismo Juvenil 

representa uma prática com os adolescentes e jovens, logo, é imprescindível que haja 

dialogicidade e que ela seja vigorosamente horizontalizada, impedindo que os 

educandos se sintam inibidos e/ou limitados para participar dos seus processos de 

ensino e aprendizagens. Também é fundamental que se instaure e desenvolva, na 

comunidade escolar, a cultura de uma escuta ativa em relação aos educandos, 

fomentando seus entusiasmos e vitalidades para agir e participar, seja por meio de 

pensamentos, palavras e/ou ações que promovam o desenvolvimento de suas 

autonomias. 

A trajetória e o tempo estão intimamente ligados, mas, o tempo não é apenas 

cronológico, como citado nesta pesquisa ele também é kairós, isto é, também 

representa uma qualidade prazerosa experimentada num intervalo cronológico, pois 
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bem, a trajetória desta pesquisa está se findando cronologicamente, estamos 

convictos de que seu tempo também é kairós, de que há frutos que florescerão em 

muitas outras primaveras, e porque não dizer em todas as quatros estações. Todos 

os seres humanos desejam um tempo kairós em suas trajetórias, independentemente 

do ambiente que vivenciam, a Educação Integral representa a possibilidade que os 

educandos podem ter de experimentar um tempo kairós no Ensino Médio. A beleza 

do poema de Mario Quintana está em romantizar o “tempo”, logo, romântico que sou 

creio que todos os adolescentes e jovens podem e devem experimentar e 

proporcionar tempos kairós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  169 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Robson M. Leitura antropológica-filosófica da EaD: interatividade entre 
educação, tecnologia e pessoas, pelas vias de mediações pedagógicas on-line e off-
line. In: LEONEL, André Ary; MARCON, Karina; ALVES, Dom Robson Medeiros 
(Orgs.). Reflexões e práticas na EaD. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2016. p. 272-
299. 

ARROYO, Miguel G. O direito a tempos-espaços de um justo e digno viver. In: 
MOLL, Jaqueline (Org.). Caminhos da Educação Integral no Brasil: direito a 
outros tempos e espaços educativos. Porto Algre: Penso, 2012. p. 33-45. 

ÁVILA, Ivany Souza. Por entre Olhares, Danças, Andanças, os Alfabetismos, 
Letramento na Perspectiva da Educação Integral In: MOLL, Jaqueline (Org.). 
Caminhos da Educação Integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços 
educativos. Porto Algre: Penso, 2012. p. 258-266. 

AZEVEDO, Fernando et al. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) e 
dos educadores 1959. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 
2010. 

BARDIN, Lawrence. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

BRASIL. LEI N. 5.692, de 11 de agôsto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o 
ensino de 1° e 2º graus, e dá outras providências. Disponível em: 
https://legis.senado.leg.br/norma/547565/publicacao/15714278. Acesso em: 09 jul. 
2020. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, compilado até a Emenda Constitucional n.º 
114/2021. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2022. 
Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/594836/CF88_EC114_livro.pdf?
sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 29 jan. 2022. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 2. ed. Brasília: Senado 
Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2018. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/544283/lei_de_diretrizes_e_bas
es_2ed.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 29 jan. 2022. 

BRASIL. LEI Nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de 
Educação - PNE e dá outras providências. Disponível em: 
https://legis.senado.leg.br/norma/584816/publicacao/15643219. Acesso em: 16 jul. 
2020. 

BRASIL. Lei Nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis n º 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 
11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

https://legis.senado.leg.br/norma/547565/publicacao/15714278
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/594836/CF88_EC114_livro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/594836/CF88_EC114_livro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/544283/lei_de_diretrizes_e_bases_2ed.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/544283/lei_de_diretrizes_e_bases_2ed.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://legis.senado.leg.br/norma/584816/publicacao/15643219


  170 

 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; 
revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à 
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 2017. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm. Acesso 
em: 18 jul. 2020. 

CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Unesp, 1999. 

CASALI, Alípio. Descolonização e Direitos Humanos na Educação. Revista de 
Educação Pública, Cuiabá, v. 23, n. 53/1, p. 259-279, 2014. Disponível em: 
https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/1617. 
Acesso em: 25 jul. 2020. 

CASALI, Alípio. Direitos humanos e diversidade cultural: implicações curriculares. 
Revista de Educação Pública, Cuiabá, v. 27, n. 65/2, p. 549-572, 2018. Disponível 
em: 
https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/6883/
4454. Acesso em: 31 jan. 2022. 

CHACON, Jerry Adriano Villanova. Ensino Médio e Filosofia: contribuições da 
Filosofia da Libertação para a formação da autonomia dos estudantes, na percepção 
dos professores. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação: Currículo) - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017. 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo: 
Cortez, 2017a. 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. 
Petrópolis: Vozes, 2017b. 

CHIZZOTTI, Antonio; CASALI, Alípio. O Paradigma Curricular Europeu das 
Competências. Cadernos de História da Educação, v. 11, n. 1, p. 13-30, 2012. 
Disponível em: https://seer.ufu.br/index.php/che/article/view/17528/9627. Acesso em: 
28 jan. 2022. 

CHIZZOTTI, Antonio; PONCE, Branca Jurema. O Currículo e os Sistemas de Ensino 
no Brasil. Currículo sem Fronteiras, v. 12, n. 3, p.25-36, Set/Dez 2012. Disponível 
em: http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss3articles/chizzotti-ponce.pdf. 
Acesso em: 05 out. 2020. 

COMÉNIO, João Amós. Didáctica Magna. Porto: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1985. 

COMENIUS, Jan Amos. Didática Magna. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 

CORTELLA, Mário Sergio. A Escola e o Conhecimento. São Paulo: Cortez, 2001. 

COSTA, Antonio Carlos Gomes da; VIEIRA, Maria Adenil. Protagonismo juvenil: 
adolescência, educação e participação democrática. São Paulo: FTD, 2006. 

DELORS, Jacques. Educação: Um tesouro a descobrir. Brasília: Cortez, 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm
https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/1617
https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/6883/4454
https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/6883/4454
https://seer.ufu.br/index.php/che/article/view/17528/9627
http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss3articles/chizzotti-ponce.pdf


  171 

 

DEWEY, John. Democracia e Educação. São Paulo: Nacional, 1979. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro; São Paulo: Paz e Terra, 
2018. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

GIMENO SACRISTÁN, José. Saberes e Incertezas sobre o Currículo. Porto 
Alegre: Penso, 2013. 

GIOLO, Jaime. Educação de Tempo Integral: resgatando elementos históricos e 
conceituais para o debate. In: MOLL, Jaqueline (Org.). Caminhos da Educação 
Integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços educativos. Porto Alegre: 
Penso, 2012. p. 94-105. 

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2001. 

GUEVARA, Ernesto C. O Socialismo e o Homem em Cuba. Porto Alegre: 
Coragem, 2020. 

HENS, Celso Ilgo. Paulo Freire e a educação integral: cinco dimensões para 
(re)humanizar a educação. In: MOLL, Jaqueline (Org.). Caminhos da Educação 
Integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços educativos. Porto Alegre: 
Penso, 2012. p. 82-93. 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua – Educação 2019. 2020. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf. Acesso 
em: 16 dez. 2020. 

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
Resultados preliminares do Censo Escolar (rede estaduais e municipais) – DOU 
Anexo I. 2020. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-
atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados. Acesso em: 
16 dez. 2020. 

KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. Lisboa: Edições 70, 2018. 

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber: Manual de 
Metodologia da Pesquisa em Ciências Humanas. Belo Horizonte: UFMG, 1999. 

LUTERO, Martim Educação e Reforma. Porto Alegre: Sinodal, 2000.  

LUZURIAGA, Lorenzo. História da Educação e da Pedagogia. São Paulo: 
Nacional, 1971. 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: livro I: o processo de produção 
do capital. São Paulo: Boitempo, 2017. 

MEC. Ministério da Educação. Programa Ensino Médio Inovador - Documento 
Orientador. 2011. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados


  172 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9607
-documentoorientador-proemi&category_slug=dezembro-2011-pdf&Itemid=30192. 
Acesso em: 28 jan. 2022. 

MEC. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2012. 

MEC. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – Educação é a 
Base – Ensino Médio. 2017. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8512
1-bncc-ensino-medio&category_slug=abril-2018-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 12 
dez. 2019. 

MOLL, Jaqueline. Introdução. In: MOLL, Jaqueline (Org.). Caminhos da Educação 
Integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços educativos. Porto Alegre: 
Penso, 2012a. p. 27-30. 

MOLL, Jaqueline. A agenda da Educação Integral: compromissos para sua 
consolidação como política pública. In: MOLL, Jaqueline (Org.). Caminhos da 
Educação Integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços educativos. Porto 
Alegre: Penso, 2012b. p. 129-146. 

MOLL, Jaqueline; LECLERC, Gesuína de Fátima. Diversidade e tempo integral - A 
garantia dos direitos sociais. Retratos da Escola, v. 7, n. 13, p. 291-304, 2013. 
Disponível em: https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/306/476. 
Acesso em: 01 fev. 2022. 

ONU. Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 1948. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-
dos-direitos-humanos. Acesso em: 29 jan. 2022. 

UNDIME. União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Conheça as 20 
metas do Plano Nacional de Educação. 2013. Disponível em: 
https://undime.org.br/noticia/conheca-as-20-metas-do-plano-nacional-de-educacao. 
Acesso em: 15 fev. 2022. 

PADILHA, Paulo Roberto. Educação Integral e Currículo Intertranscultural. In: MOLL, 
Jaqueline (Org.). Caminhos da Educação Integral no Brasil: direito a outros 
tempos e espaços educativos. Porto Alegre: Penso, 2012. p. 189-206. 

PONCE, Branca Jurema. O Tempo no Mundo Contemporâneo: o tempo escolar e a 
justiça curricular. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 41, n. 4, p. 1141- 1160, 
2016. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/60533. 
Acesso em: 03 out. 2020. 

PONCE, Branca Jurema; ROSA, Sanny S. da. Políticas Curriculares do Estado 
Brasileiro, Trabalho Docente e Função dos Professores como Intelectuais. Revista 
Teias, v. 15, n. 39, p. 54-55, 2014. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/24481. Acesso em: 04 out. 
2020. 

QUINTANA, Mario. Nariz de Vidro. São Paulo: Moderna, 2013. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9607-documentoorientador-proemi&category_slug=dezembro-2011-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9607-documentoorientador-proemi&category_slug=dezembro-2011-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=85121-bncc-ensino-medio&category_slug=abril-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=85121-bncc-ensino-medio&category_slug=abril-2018-pdf&Itemid=30192
https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/306/476
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
https://undime.org.br/noticia/conheca-as-20-metas-do-plano-nacional-de-educacao
https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/60533
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/24481
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/24481


  173 

 

RABELO, Marta K. Oliveira. Educação Integral como Política Pública: a sensível arte 
de (re)significar os tempos e os espaços educativos. In: MOLL, Jaqueline. 
Caminhos da Educação Integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços 
educativos. Porto Alegre: Penso, 2012. p. 118-128. 

SANTOS, Baventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do 
cosmopolitanismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A Gramática do Tempo: para uma nova cultura 
polítca. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

SENADO NOTÍCIAS. Sistema S. 2020. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s. Acesso em: 05 
jul. 2020. 

SOARES, José Nildo Oliveira. Programa Mais Educação: uma política progressista 
de educação integral em tempo integral. 2020. Tese (Doutorado em Educação: 
Currículo) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. 

TORRES SANTOMÉ, Jurjo. Currículo Escolar e Justiça Social: o cavalo de Tróia 
na educação. Porto Alegre: Penso, 2013. 

UNICEF. Fundo das Nações Unidas para a Infância. O Direito de Aprender: 
Potencializar avanços e reduzir desigualdades. Brasília: Unicef, 2009. Disponível 
em: https://andi.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Situacao-da-Infancia-e-da-
Adolescencia-Brasileira-2009-Unicef.pdf. Acesso em: 14 dez. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s
https://andi.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Situacao-da-Infancia-e-da-Adolescencia-Brasileira-2009-Unicef.pdf
https://andi.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Situacao-da-Infancia-e-da-Adolescencia-Brasileira-2009-Unicef.pdf


  174 

 

APÊNDICE 

 

Roteiro da Entrevista Semiestruturada com educandos do Ensino Médio de 

Escola de Tempo Integral da Região Metropolitana de São Paulo 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo 

PUC-SP 

Pesquisador: ANTONIO TORQUATO DA SILVA 

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO E JUSTIÇA CURRICULAR. 

PROTAGONISMO JUVENIL EM ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA 

ESTADUAL DE SÃO PAULO PARTICIPANTE DO PROGRAMA ENSINO 

INTEGRAL 

 

DATA ___/___/____ 

Questões: 

Perfil:  

Idade: _____ 

Autodeclaração de cor (cf IBGE):  

       Preta      

       Branca      

       Parda      

       Amarela      

       Indígena    

Autodeclaração de 

gênero:________________________________________________ 

Você trabalha? (em quê?) 

________________________________________________ 
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É arrimo de família? 

_____________________________________________________ 

Perguntas quebra gelo: 

1. Além de estudar (e trabalhar), o que você mais gosta de fazer? 

2. Como está sendo o Ensino Médio? Você gosta? Se sente bem na Escola? 

Está sendo útil? Qual é a coisa mais importante que acontece na Escola para 

você? 

3. Durante quantos anos você estuda em escolas de tempo integral?  

     1ano      

     2 anos      

     3 anos      

     4 ou mais anos 

4. Como você se vê daqui a cinco anos? 

__________________________________ 

Perguntas sobre o Ensino Médio: 

5. Qual deve ser a finalidade do Ensino Médio, segundo a sua opinião?” 

6. O que é mais importante no Ensino Médio: ensinar uma profissão ou 

transmitir conhecimentos científicos? É possível fazer as duas coisas? Além 

de se aprender as bases para uma profissão e adquirir conhecimentos 

científicos, o que mais se deveria aprender/fazer no Ensino Médio? 

7. A Emenda Constitucional Nº 59 de 11/11/2009 estabeleceu a obrigatoriedade 

do Ensino Médio, você concorda que seja obrigatório? 

1      Discordo totalmente 

2      Discordo  

3      Concordo 

4      Concordo totalmente 

Justifique (Opcional) 

________________________________________________ 

Perguntas sobre Educação Integral: 

8. Na escola, os alunos do Ensino Médio sofrem com a sua identidade? 

1      Discordo totalmente 

2      Discordo  
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3      Concordo 

4      Concordo totalmente 

Justifique (Opcional) 

________________________________________________ 

 

9. No Ensino Médio, os alunos têm oportunidade de aprender a participar e ser 

autônomo nas aprendizagens?  

1      Discordo totalmente 

2      Discordo  

3      Concordo 

4      Concordo totalmente 

Justifique (Opcional) 

________________________________________________ 

 

10. Todos os alunos do Ensino Médio são respeitados? 

1      Discordo totalmente 

2      Discordo  

3      Concordo 

4      Concordo totalmente 

Justifique (Opcional) 

________________________________________________ 

 

Perguntas sobre Justiça Curricular: 

11.  Você acha que o que se ensina no Ensino Médio respeita e atende as 

necessidades e os direitos de todos os alunos?  

1      Discordo totalmente 

2      Discordo  

3      Concordo 

4      Concordo totalmente 

Se sim, de que maneira? Se não, por quê? 

______________________________ 

12.  Os conhecimentos que os alunos aprendem no Ensino Médio os ajudam a 

tornarem-se cidadãos mais conscientes de seus deveres e direitos? 
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13.  Como o que se aprende nas disciplinas do Ensino Médio poderia ajudar a 

combater injustiças sociais? 

Perguntas sobre Protagonismo Juvenil: 

14.  Na sua Escola vocês desenvolvem projetos diferentes (culturais, artísticos, 

esportivos, políticos...)? 

1      Nunca 

2      Raramente  

3      Ocasionalmente 

4      Frequentemente 

5      Sempre 

Justifique (Opcional) 

________________________________________________ 

 

15. É importante os alunos do Ensino Médio participarem do que acontece na 

escola, no bairro, na cidade, no Estado, no país e no mundo? 

1      Discordo totalmente 

2      Discordo  

3      Concordo 

4      Concordo totalmente 

Justifique (Opcional) 

________________________________________________ 

 

16.  As vozes dos alunos do Ensino Médio são ouvidas e respeitadas pelos 

gestores e professores da escola?  

1      Nunca 

2      Raramente  

3      Ocasionalmente 

4      Frequentemente 

5      Sempre 

De que maneira isso acontece? 

_______________________________________ 

17.  A escola conhece as expectativas e projetos de todos os alunos? 

1      Discordo totalmente 
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2      Discordo  

3      Concordo 

4      Concordo totalmente 

É importante conhecer? Por quê? 

_____________________________________ 

Perguntas para finalizar: 

18. Você gostaria de comentar algo sobre o Ensino Médio que não foi perguntado? 

 


