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RESUMO 

 

O Ensino Médio constitui-se hoje para a educação brasileira a última etapa escolar 

formal da Educação Básica. Como direito de formação em nível médio para a 

juventude, nas últimas décadas seus sentidos e/ou significados histórico-sociais vêm 

sendo rediscutidos, sobretudo, dada a série de ajustes e/ou reformas políticas e 

educacionais decorrentes das condicionalidades de financiamento advindas de 

organismos internacionais para a estrutura, organização e funcionamento de todo o 

sistema de ensino. Considerando este cenário, num percurso histórico-político-social 

que compreende a totalidade de relações e contradições derivadas das articulações entre 

capital e trabalho na educação, buscamos desenvolver uma reflexão sobre a 

possibilidade da oferta de um Ensino Médio em Tempo Integral que desvele e supere 

dualidades ainda existentes entre teoria e prática, conteúdo e forma, trabalho manual e 

intelectual, formação humana e profissional. Para tal, fundamentados no referencial 

epistemológico e teórico-metodológico do materialismo histórico-dialético, propomo-

nos à análise do Programa Novo Futuro, da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e 

Esporte de Goiás, na tentativa de compreendê-lo e, a partir dele, identificar elementos 

que nos permitam repensar o Ensino Médio para além do cumprimento das exigências 

do sistema econômico-produtivo vigente, considerando a importância da ampliação de 

tempos, espaços e aprendizagens na apreensão do conhecimento e de outras relações 

estabelecidas em práticas educativas e/ou processos de escolarização mediados pelo 

trabalho docente. Para tal, partimos das seguintes questões: qual a concepção de Ensino 

Médio em Tempo Integral constitutiva do Programa Novo Futuro, como se dão as 

relações entre a organização curricular e o processo de ensino-aprendizagem presentes 

no trabalho docente deste lugar e que fundamentos pedagógicos podem contribuir para a 

melhoria da qualidade da educação, do ensino e da escola pública considerando a 

possibilidade de um Ensino Médio em Tempo Integral de fins emancipatórios. Assim, 

foi realizado um estudo junto a uma das unidades de ensino que materializam a proposta 

– o Centro de Ensino em Tempo Integral Pedro Xavier Teixeira – e neste lugar, 

utilizando como procedimentos metodológicos a análise documental da proposta do 

Programa Novo Futuro e do projeto político-pedagógico da instituição escolar, 

articulados ainda a entrevistas semi-estruturadas com dez sujeitos pertencentes ao 

quadro de funcionários (dentre professores (as), coordenação pedagógica e direção). As 

informações e respostas obtidas foram reagrupadas em categorias de análise: Políticas 

Públicas e Educacionais – Tempos, Espaços e Aprendizagens Ampliadas – Ensino 

Médio em Tempo Integral e, ao reconsiderarmos os limites e/ou possibilidades do 

Programa Novo Futuro, articulamos toda esta discussão à necessidade de uma formação 

essencialmente omnilateral e politécnica para a juventude, a partir do entendimento de 

uma concepção marxista e gramsciana em educação. Por fim, ao compreendermos 

experimentalismos e descontinuidades das políticas publicas e educacionais nacionais, 

regionais e locais atentamo-nos para a necessidade urgente de um Ensino Médio em 

Tempo Integral que promova transformações na reconstrução da sociedade, 

considerando as articulações entre formação humana e profissional, educação, escola e 

ensino, capital e trabalho. 

 

Palavras-Chave: Educação Brasileira. Educação Integral. Escola Pública de Tempo 

Integral. Ensino Médio em Tempo Integral.  
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ABSTRACT 

 

 

The High School is constituted today for brazilian education the last formal school stage 

of Basic Education. How right training for mid-level for youth in recent decades their 

senses and/or historical and social meanings are being re-discussed, especially given the 

number of adjustments and/or political and educational reforms arising from financing 

conditionality arising from international organizations for the structure, organization 

and functioning of the entire education system. Considering this, a historical-political-

social path that comprises the totality of relations and contradictions derived from the 

links between capital and labor in education, we seek to develop a reflection on the 

possibility of offering a High School in Full-Time to unveil and overcome dualities still 

exist between theory and practice, content and form, manual and intellectual work, 

human and professional training. To this end, based on the epistemological and 

theoretical framework of historical and dialectical materialism, we propose the analysis 

of the Programa Novo Futuro, the State Department of Education, Culture and Sport of 

Goiás, trying to understand it, and from it, identify elements that allow us to rethink 

secondary education in addition to meeting the requirements of current economic and 

production system, considering the importance of the extension of time, space and 

learning in the acquisition of knowledge and other relationships established in 

educational practices and/or schooling processes mediated teaching. To do this, we set 

the following questions: what is the concept of High School in Full-Time in constitutive 

Programa Novo Futuro, as we give the relationship between the curriculum organization 

and the process of teaching and learning present in teaching this place and educational 

foundations can contribute to improving the quality of education, teaching and public 

school considering the possibility of a High School in Full-Time emancipatory 

purposes. Thus, we conducted a study by one of the teaching units that materialize the 

proposal - the Centro de Ensino em Tempo Integral Pedro Xavier Teixeira - and in this 

place, using as methodological procedures document analysis of the proposal of the 

Programa Novo Futuro and political-pedagogical project of the school, articulated even 

the semi-structured interviews with ten subjects belonging to staff (among teachers (as), 

pedagogical coordination and direction). The information and the responses were 

grouped into categories of analysis: Public Policy and Educational - Times, Spaces and 

Learning Extended – High School in Full-Time - and to reconsider the limits and / or 

possibilities of the Programa Novo Futuro, articulate all this discussion to need for an 

essentially omnilateral and polytechnic training for youth, from understanding a marxist 

and gramscian concept in education. Finally, to understand experimentalism and 

discontinuities of public policies and national educational, regional and local atentamo 

us to the urgent need for a High School in Full-Time that promotes changes in the 

reconstruction of society, considering the links between human and professional 

training, education , school and education, capital and labor. 

 

Keywords: Brazilian Education. Integral Education. Public School Full Time. High 

School Full-Time. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Ensino Médio hoje, na compreensão dos níveis e modalidades de educação e 

de ensino no Brasil, é considerado como última etapa formal de escolarização da 

Educação Básica (composta ainda pela Educação Infantil e o Ensino Fundamental) e 

como um pré-requisito para o ingresso e a continuidade de estudos no Ensino Superior 

(entendido como segundo nível da educação escolar brasileira). Esta determinação só 

foi instituída a partir da aprovação da última Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) n° 9394/96 que, em consonância com os pressupostos estabelecidos 

pela Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, 

considerou a necessidade de uma formação de nível médio juvenil, via instituição 

escolar, que contemplasse o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e de sua qualificação para desempenhar funções e/ou tarefas no 

mundo do trabalho (BRASIL, 1988, 1990 e 1996). 

Lembro que durante meu processo de formação escolar, na passagem pela 

Educação Básica em Goiânia, entre o final dos anos de 1990 e início de 2000, havia a 

possibilidade de ingresso – após a conclusão do último ano no Ensino Fundamental, em 

cursos de formação técnica em nível médio e escolas de formação geral das redes 

pública ou privada de ensino. Minha continuidade se deu numa unidade escolar pública 

e gratuita pertencente à rede estadual de ensino. O objetivo do Ensino Médio que 

participei enquanto estudante secundarista naquele momento histórico-social específico 

era o ingresso numa Instituição de Ensino Superior (IES) que preferencialmente 

também fosse pública e gratuita. 

A aprovação em exames vestibulares para a continuidade dos estudos em cursos 

superiores de graduação era considerada sinônima de que ali se havia alcançado êxito 

no ensino. Talvez naquele período fossem surgidos os primeiros questionamentos sobre 

os sentidos e/ou significados histórico-sociais do Ensino Médio enquanto futuro 

pesquisador e que hoje se tornariam parte desta pesquisa, pois, a realidade social já se 

mostrava contraditória. Era perceptível que nem todos os sujeitos dali concluiriam seus 

estudos mesmo em nível médio, teriam os mesmos interesses e/ou condições de dar 

prosseguimento em cursos superiores, por exemplo. Em suma, outras necessidades 

histórico-sociais na dinâmica de existência e pertencimento da vida social muitas vezes 

se faziam mais urgentes do que o ensino e a instrução escolar. 
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Pude ingressar e concluir os primeiros estudos em nível superior no Curso 

Superior de Tecnologia em Planejamento e Construção de Edifícios (2002-2006) do 

antigo Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFET) – que mais tarde se 

tornara Instituto Federal de Educação de Goiás (IFG), e depois disso exercer por alguns 

anos atividades laborais desta formação específica. No entanto, cursava 

concomitantemente a esta formação tecnológica a Licenciatura em Educação Física 

(2005-2008) na Universidade Federal de Goiás (UFG) e dela veio o interesse docente na 

Educação Básica. 

Em 2010, inicio na condição de professor estatutário, minha carreira docente 

como professor de Educação Física na rede municipal de ensino em Aparecida de 

Goiânia e como professor de Dança, na rede estadual de ensino de Goiás, aonde venho 

desempenhando meu trabalho no contexto da escola pública regular e de tempo integral. 

Destes lugares, no exercício do trabalho docente, veio outros questionamentos sobre a 

Educação Básica e, principalmente, sua possibilidade em ser ofertada como escola 

pública de tempo integral. 

O que num primeiro momento se mostrava aparentemente e potencialmente 

interessante do ponto de vista curricular e da própria organização do trabalho 

pedagógico, na articulação da ampliação de tempos, espaços e aprendizagens, num 

segundo momento se tornou contraditório e/ou conflitante em sua essência, dada a 

análise da realidade situacional profissional quando observadas tensões de estrutura, 

organização e funcionamento que, em suma, traduzir-se-iam pelo experimentalismo e a 

descontinuidade de políticas públicas e educacionais para a educação, o ensino e a 

escola pública que ali se materializavam. 

Surgiu então um interesse maior de aprofundar minhas discussões sobre a 

Educação Básica e, especificamente, sobre temáticas da educação integral e da escola 

pública de tempo integral. Em meio a leituras e/ou estudos sobre programas, projetos 

e/ou propostas direcionadas neste contexto, estas foram se desenvolvendo na Faculdade 

de Educação da UFG, junto ao Grupo de Estudos e Pesquisas Educação, Ensino, Espaço 

e Tempo (GEPEEET) e, mais tarde, no Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalho Docente 

e Educação Escolar (TRABEDUC). A possibilidade de compreensão configurada 

enquanto análise reflexiva e investigativa de pesquisa acadêmico-científica veio 

posteriormente pelo ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação no ano de 

2015, na condição acadêmica de mestrando. 
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Assim, melhor compreendendo estas discussões em torno da formação escolar e 

do ensino na Educação Básica, de fato, as inquietudes para a análise do Ensino Médio 

vieram deste momento histórico-social na observância da discussão efervescente da 

reformulação do Ensino Médio no campo das políticas públicas e educacionais, (re) 

considerando seus sentidos e/ou significados histórico-sociais diante da prerrogativa 

manifesta entre a necessidade e a legitimidade de um ensino que se relacionasse e 

articulasse à totalidade da conjuntura internacional e das particularidades que se 

apresentavam em níveis nacional, regional e/ou local. 

Estas questões se complexificaram ainda mais dada à possibilidade da oferta de 

um Ensino Médio em Tempo Integral, que se justificava no reordenamento de outro tipo 

de formação escolar de nível médio para a juventude que caminhasse na contramão do 

que até então vinha sendo feito, em condições de promoção de uma educação, um 

ensino e uma escola pública que pudesse contemplar a integralidade dos sujeitos, 

desvelar dualidades históricas e que ainda pudesse ir além de um mero atendimento ao 

sistema econômico-produtivo que cada vez mais tem engendrado a dinâmica das 

relações entre os sujeitos e a vida social. 

Nesta (re) leitura histórico-social de identificação do Ensino Médio, a partir de 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), foi possível compreender a existência de concepções 

distintas: uma compreensão propedêutica, destinada à preparação de estudantes para dar 

continuidade aos seus estudos em cursos superiores; uma compreensão técnica, de que 

neste nível de ensino o conjunto de competências e habilidades que possam vir a serem 

adquiridas se volte para a preparação da mão de obra num sentido instrumental, 

considerando a urgente necessidade imediata do mercado; e uma compreensão 

humanística, entendendo o Ensino Médio num sentido ampliado que não se esgotaria na 

dimensão propedêutica e/ou na dimensão técnica, mas que nele pudessem ser 

articuladas as duas formações de maneira integrada e/ou dinâmica. 

O Ensino Médio, portanto, acabara se constituindo um desafio tornando-se um 

problema investigativo interessante para estudos e pesquisas de natureza acadêmico-

científica – sobretudo daquelas que versam sobre sentidos e/ou significados histórico-

sociais adquiridos, considerando sua particularidade enquanto fenômeno com a 

totalidade da realidade concreta de uma sociedade contemporânea que se processa 

permeada por outras relações. E até o momento esta trama se configura numa lógica 
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dinâmica, dialógica e/ou dialética de influências que precisam ser analisadas para além 

daquilo que se apresenta hoje em sentido aparente. 

Levando-se em consideração a possibilidade e o interesse de estudos neste lugar, 

articulados ainda ao conjunto de relações que perpassam por nossa trajetória pessoal e 

histórico-social constitutiva enquanto sujeito, docente, trabalhador da educação e/ou 

pesquisador, foi possível identificar momentos, e a partir destes, elementos que se 

entrecruzaram na (re)definição histórico-político-social da formação em nível médio na 

educação brasileira e que se tornaram cruciais para a escolha do Ensino Médio em 

Tempo Integral como objeto investigativo deste trabalho. 

E destes elementos, considerando ainda a realidade concreta pertencente 

enquanto trabalhador da educação em Goiás, elencar posteriormente, a análise da 

proposta de formação em nível médio do Programa Novo Futuro da Secretaria de 

Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (SEDUCE) – considerando seus limites 

e/ou possibilidades de tempos, espaços e aprendizagens ampliadas, para a proposição de 

um Ensino Médio em Tempo Integral que tenha como fundamentos pedagógicos a 

omnilateralidade e a politecnia entendidos a partir dos estudos marxistas e gramscianos 

para a educação, o ensino e a escola pública. 

A escolha do Programa Novo Futuro se deu pela proximidade e latência 

discursiva, principalmente, pelo grau de materialização da proposta iniciada em 2013, 

encontrando-se ainda em processo, pois, no presente ano de 2016, encerra-se o ciclo das 

primeiras turmas naquilo que tem sido proposto neste lugar de formação escolar juvenil. 

Compreender a proposta então vai de encontro às discussões e inquietações 

anteriormente apresentadas e corrobora para um entendimento deste momento histórico-

social de reformulação do Ensino Médio brasileiro. Dele podemos alavancar uma 

discussão maior que possibilite a construção de outro Ensino Médio considerando sua 

possibilidade em tempo integral, superando o que ate então temos conhecido. 

Deste modo, considerando esta possibilidade de análise de uma proposta 

específica de Ensino Médio em Tempo Integral – nosso objeto de estudo – a partir do 

que se materializa hoje no Programa Novo Futuro, buscaremos neste trabalho responder 

às seguintes questões: qual a concepção de Ensino Médio em Tempo Integral 

constitutiva do Programa Novo Futuro, como se dão as relações entre a organização 

curricular e o processo de ensino-aprendizagem presentes no trabalho docente deste 

lugar e que fundamentos pedagógicos podem contribuir para a melhoria da qualidade da 
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educação, do ensino e da escola pública considerando a possibilidade de um Ensino 

Médio em Tempo Integral de fins emancipatórios. 

Como objetivo geral, buscamos compreender o processo de (re) construção e de 

(re) constituição do Ensino Médio no contexto histórico-social brasileiro, sobretudo 

diante da sua possibilidade de oferta em tempo integral. E especificamente, no campo 

das discussões nos campos das políticas públicas e educacionais em curso que tem 

suscitado sua possibilidade de reformulação e, partindo da identificação dos modos de 

organização curricular e dos processos de ensino-aprendizagem do Programa Novo 

Futuro, propomos a análise das relações existentes entre tempo, espaço e melhoria da 

qualidade do ensino e aprendizagem, bem como estruturar fundamentos pedagógicos 

que contribuam para subsidiar o trabalho desenvolvido, colaborando consequentemente 

para a construção de eventuais propostas de um Ensino Médio em Tempo Integral que 

tenha a educação omnilateral e politécnica como fundamentos pedagógicos. 

Para a realização deste trabalho, considerando sua forma de estruturação 

discursiva capitular, no debate da política nacional sobre o Ensino Médio e a 

materialização de propostas, programas e/ou projetos, algo que historicamente ainda não 

vivenciado e que por isso mesmo abre uma possibilidade histórico-social bastante 

importante e que deve ser ativamente discutida, aperfeiçoada e materializada, 

partiremos do que se evidenciam nos avanços, retrocessos, contradições e/ou relações 

que podemos estabelecer de marcos e/ou dispositivos legais (BRASIL, 1988; 1990; 

1996, 2004, 2007a, 2007b, 2009, 2011,2012a, 2012b, 2013a, 2013b, 2013c, 2014a e 

2014b). 

Buscaremos compreender o Ensino Médio no contexto da escola pública da 

sociedade contemporânea e entendendo-o como derivação dialética da reestruturação 

econômico-produtiva do capital na (re) configuração de tempos e espaços, a partir de 

Marx (2013); Engels (2009); Marx e Engels (2008); Mészáros (2007), Harvey (2008); 

Berman (1982); Elias (1998); Santos (2008); Libâneo, Oliveira e Toschi (2012). 

Partiremos de um percurso histórico-social de (re) construção e (re) constituição da 

escola pública em Enguita (1989); Manacorda (2006); Saviani (2011) e Alves (2006). E 

no intuito de melhor compreendermos o movimento da formação em nível médio 

brasileiro, dadas às contribuições de Nascimento (2007); Kuenzer (1997, 2000a); 

Romanelli (1993); Baciano (2011); Xavier (1990); Manfredi (1999); Germano (1994) e 

Cunha (1994). E mais adiante, considerando a dinamicidade de relações na 
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reestruturação produtiva da sociedade nos apoiaremos em Brandão (1985); Figueiredo 

(2009); Leher (1999); Santos e Limonta (2014); Gentili (2005); Shiroma, Moraes e 

Evangelista (2000); Libâneo (2012a e 2012b); Saviani (2013a) e Nosella (2002) para 

fomentar esta discussão. 

Numa revisão bibliográfica, cabe ressaltar que atualmente há um grande número 

de pesquisadores acompanhando o desenvolvimento das políticas e propostas que visam 

à integração entre a educação escolar e educação profissional no Ensino Médio, e destes 

foram elencados para dar contribuições em nosso trabalho, destacaremos o que nos 

dizem Frigotto e Ciavatta (2004); Ciavatta e Ramos (2011); Frigotto, Ciavatta e Ramos 

(2005); Moehlecke (2012); Moura (2007, 2010 e 2012); Castro e Garrossino (2010); 

Oliveira (2012), Ramos (2012); Corso e Soares (2014) na realização de toda esta 

discussão no primeiro capítulo. 

No segundo capítulo avançaremos no entendimento do Ensino Médio, mas agora 

a partir de sua particularidade e das condições concretas de realização na atual estrutura 

e organização do sistema de ensino brasileiro, objetivando compreender a possibilidade 

e a materialidade do Ensino Médio em Tempo Integral. Tentaremos revisitar conceitos, 

levantar estudos concernentes a esse lugar e elencar aspectos e/ou experiências 

nacionais relevantes que permitam sua compreensão específica. 

Nesta discussão que perpassa pela compreensão do que poderia vir a ser uma 

educação integral em tempo integral, ao situar possíveis articulações entre capital e 

trabalho, educação e ensino no contexto atual da escola pública brasileira, remeteremos-

nos aos escritos de Marx (2011 e 2013); Azzi (2012); Duarte (1993 e 2010); Alves 

(2006); Saviani (2011); Libâneo, Oliveira e Toschi (2012); Oliveira (2003); Cardoso 

(2011); Mascarenhas (2002); Costa (1996); Martins (2006); Kuenzer (2000a); Libâneo 

(2012a e 2012b); Santos e Limonta (2014); Arroyo (2012); Limonta (2014); Mészáros 

(2005) e Bourdieu (1998). 

Para o entendimento de um possível projeto da escola pública de tempo integral 

do qual o Ensino Médio começa a ser delineado aqui no Brasil, autores como Freitas e 

Galter (2007); Paro (1988 e 2009); Ciavatta (2005); Moll (2012); Limonta (2014); 

Lunkes (2004); Gomes (2009); Saviani (2001); Coelho (2004); Castro e Lopes (2001); 

Teixeira (1967); Nunes (2009); Campello, Kokay e Lemos (2013); Pereira e Rocha 

(2006); Mauricio (2009); Mignot (2008) e Dias (2015) serão necessários para esta 

compreensão. E diante da possibilidade de um Ensino Médio em Tempo Integral 
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nacional, nos valeremos do que se encontra prescrito nos dispositivos legais e nas 

contribuições de Saviani (2011); Libâneo (1998 e 2012a); Dias (2015); Kuenzer (2000a) 

e Cenpec (2016). 

No terceiro capítulo, buscaremos refletir sobre a possibilidade de ser ofertar uma 

proposta genérica de Ensino Médio Integral em Tempo Integral que articule trabalho e 

educação como princípio educativo, na defesa de uma (con) formação humana e cidadã 

essencialmente omnilateral e politécnica, que consiga integrar ciência, arte e trabalho na 

formação escolar da juventude brasileira, apontando para possíveis caminhos que 

possam nos ajudar a romper com os resquícios existentes e evidentes da dualidade 

histórico-social na escola secundarista. 

Assim, no intuito de ultrapassar o limite da aparência e chegar à concretude e a 

materialidade do Programa Novo Futuro, adotaremos o materialismo histórico dialético 

como pressuposto teórico, epistemológico e metodológico (KOPNIN, 1978 e KOSIK, 

2002). Observando a particularidade do Programa Novo Futuro com a totalidade do que 

fora apresentado nos dois primeiros capítulos, a análise se dará situando-o à conjuntura 

de raízes no processo de desenvolvimento histórico e político do Ensino Médio no 

Brasil, considerando os ajustes e/ou reformas políticas e educacionais a partir de Soares 

(2000); Mauricio (2006), ICE (2014) e dos dispositivos legais de Goiás (2011, 2012a e 

2012b). 

Considerada a necessidade de um estudo numa das unidades escolares que 

materializam o Programa Novo Futuro, foram adotados como procedimentos 

metodológicos a análise documental e realização de entrevistas semi-estruturadas. 

Observaremos a Lei Estadual n° 17.920/2012 que cria os CEPI’s, o projeto específico 

do programa disponibilizado pela SEDUCE e o Projeto Político Pedagógico (PPP) do 

CEPI Pedro Xavier Teixeira, considerando a importância de uma discussão em Ludcke 

e André (2008); Trivinos (1987); Veiga (1998, 2001 e 2003). 

As entrevistas semi-estruturadas aconteceram no CEPI Pedro Xavier Teixeira 

com dez sujeitos aleatoriamente selecionados considerando o quadro funcional de vinte 

e dois professores e do grupo gestor, como pesquisa social compreendida em Minayo 

(1998). Para a identificação de elementos destas entrevistas, foram definidas as 

categorias de análise: Políticas Públicas e Educacionais – Tempos, Espaços e 

Aprendizagens Ampliadas – Ensino Médio em Tempo Integral que, em sua discussão, 

serão correlacionadas aos demais autores supracitados nos capítulos anteriores. 
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Diante de tais considerações, acreditamos ser possível conhecer os modos de 

organização e de realização do trabalho pedagógico da escola no Programa Novo 

Futuro, identificando como esta têm se organizado curricularmente e entender melhor 

como o grupo gestor e os professores compreendem a realização dos processos de 

ensino e aprendizagem a partir dos objetivos elencados pela proposta. Isso dará 

condições e elementos para a análise das relações existentes entre tempos, espaços e 

aprendizagens na formação dos estudantes, compreendendo limites e possibilidades da 

formação de nível médio considerando essa ampliação em tempo integral proposto pelo 

programa e a proposição de outro Ensino Médio em Tempo Integral. 

A partir das reflexões apresentadas na concretude do Programa Novo Futuro, 

será possível a tentativa de identificar elementos para a proposição de uma educação 

omnilateral e politécnica entendidos como fundamentos pedagógicos para a construção 

de um Ensino Médio em Tempo Integral, a partir de Manacorda (2007); Kuenzer (2000a 

, 2000b e 2010); Gramsci (1988 e 2000); Mészáros (2005 e 2007); Manacorda (2007 e 

2013); Soares (2000); Nosella (2004 e 2007); Sousa Junior (2010); Lombardi (2012); 

Marx (1982a, 1982b e 2011); Marx e Engels (2007 e 2008); Machado (1989); Frigotto 

(1996); Saviani (2003b e 2011); Araújo e Rodrigues (2012); Frigotto, Ciavatta e Ramos 

(2012); Santos e Limonta (2014); Moura, Filho e Silva (2015) e Silva (2016). 

E concluindo, nas considerações finais, tentaremos realizar uma síntese de todo 

trabalho buscando contribuir para novas reflexões sobre a formação escolar em nível 

médio da escola pública brasileira, sobretudo em tempo integral, destacando a 

importância e a necessidade de aprofundamento e desenvolvimento de futuras pesquisas 

sobre a educação, o ensino e a escola. 
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CAPÍTULO I 

 

A FORMAÇÃO ESCOLAR BRASILEIRA DE NÍVEL MÉDIO NO CONTEXTO 

DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

Na sociedade contemporânea neoliberal, de capital global e mundializado, 

caracterizada por uma reestruturação econômico-produtiva de altos impactos 

socioambientais, de rápidas transformações no mundo do trabalho e ainda notáveis 

avanços nos campos científico, tecnológico e digital – sobretudo nos meios de 

informação e/ou comunicação, possibilitar à juventude brasileira que hoje se encontra 

presente no Ensino Médio um conjunto de práticas e/ou processos educativos 

significativos que dialoguem dialeticamente com a totalidade desses fenômenos e, 

sobretudo, com a própria realidade social destes na condição de sujeitos, têm se 

constituído um desafio permanente dentre os inúmeros já existentes na agenda das 

políticas públicas e educacionais dos governos em todo território brasileiro, estejam em 

âmbito nacional, regional e/ou mesmo local. 

Ao serem observados os movimentos de natureza política e pedagógica que se 

encontra em exercício e permanente (re) construção no Brasil percebemos, por exemplo, 

a partir da análise de documentos legais, oficiais e/ou outras diretrizes normativas, 

grande parte do que possa vir a ser referenciado no debate sobre os aspectos basilares e 

constitutivos da estrutura, organização e funcionamento da educação, dos sistemas de 

ensino e das orientações curriculares para as escolas. Suas intencionalidades, valores, 

atitudes e/ou mesmo certo unidirecionamento social se apresentam na organicidade e 

concretude do trabalho pedagógico, nos processos de escolarização, no trabalho docente 

desenvolvido pelos professores e nas práticas educativas que se estabelecem dada essa 

multiplicidade de relações que se materializam nas unidades escolares. 

Isso permite que compreendamos a existência de tensões e contradições que não 

são observáveis diretamente, mas que coexistem no ambiente escolar e no 

entrecruzamento de tempos, espaços e momentos de ensino e de aprendizagem. Em 

outras palavras, podemos apreender na análise da realidade tanto uma concepção 

idealista de sujeito e de sociedade a serem (con) formados pela educação formal quanto 

à construção e defesa de novos conhecimentos e outros tipos de relações que podem ser 

estabelecidas no momento histórico vivido pelo sujeito que está no Ensino Médio e que 
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se confronta com o limiar do que nossa sociedade estabeleceu para seu ingresso na vida 

adulta, nas condições imediatas de inserção e de participação na dinâmica da vida social 

não mais como um escolar.  

Se analisarmos a construção do projeto educacional brasileiro a partir de um viés 

que compreende a necessidade permanente de uma educação apoiada na premissa de um 

ensino de qualidade que seja destinado para todos (as) e ainda propicie uma (con) 

formação cidadã de sujeitos eminentemente ativos e emancipados, torna-se fundamental 

atentarmos para as articulações oriundas do conjunto de ordenamentos políticos, 

jurídicos, institucionais e organizacionais que legitimam os sistemas de ensino 

promovidos pelos governos e se materializam nas escolas enquanto práticas e/ou 

processos de escolarização. Essa reflexão tende a se aprofundar quando consideramos 

que o acesso à cultura, ciência e arte são direitos humanos, universais e potencialmente 

(trans) formadores, presentes nessa engrenagem social e passíveis de discussão ao serem 

considerados em seus limites e possibilidades quando se tornam conhecimentos 

escolares ao serem articulados numa concepção de educação, ensino e aprendizagem 

que objetiva propiciar aos sujeitos um desenvolvimento humano, cultural, científico 

e/ou tecnológico. 

Sob a prerrogativa de rompimento com dualidades estruturais que perpassam às 

próprias relações de produção dessa sociedade que se reproduz e consome, torna-se 

ainda mais emergente essa reflexão sobre o Ensino Médio, pois entendemos que é 

possível realizar, pela pesquisa, um movimento intelectual de superação da dicotomia 

entre trabalho e educação, que no âmbito escolar se materializa nas dicotomias teoria e 

prática, pensar e fazer, conteúdo e forma e na separação hierárquica entre 

conhecimentos e práticas “válidas” (e outras nem tanto) para a formação dos jovens do 

Ensino Médio. 

A partir de Frigotto (1996), que nos auxilia na compreensão e clareza desta 

realidade, partiremos de um entendimento que, 

[...] o pressuposto fundamental da análise materialista histórica é de 

que os fatos sociais não são descolados de uma materialidade objetiva 

e subjetiva e, portanto, a construção do conhecimento histórico 

implica o esforço de abstração e teorização do movimento dialético 
(conflitante, contraditório, mediado) da realidade. Trata-se de um 

esforço de ir à raiz das determinações múltiplas e diversas (nem todas 

igualmente importantes) que constituem determinado fenômeno. 
Apreender as determinações do núcleo fundamental de um fenômeno, 

sem o que este fenômeno não se constituiria, é o exercício por 
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excelência da teorização histórica de ascender do empírico – 

contextualizado, particularizado e, de início, para o pensamento, 
caótico – ao concreto pensado ou conhecimento. Conhecimento que, 

por ser histórico e complexo e por limites do sujeito que conhece, é 

sempre relativo (p. 17).  

 

Desvelar a realidade do Ensino Médio na escola pública brasileira, não é apenas 

compreender suas singularidades e particularidades, que no caso desta pesquisa, é a 

proposta de Ensino Médio em Tempo Integral da Secretaria de Estado de Educação, 

Cultura e Esporte do Estado de Goiás (SEDUCE), mas compreender nesta 

particularidade a essência, o movimento do Ensino Médio goiano no contexto geral da 

Educação Básica e na totalidade histórico-social. Ao iniciarmos nossa reflexão sobre o 

Ensino Médio no Brasil para apreendermos os elementos que o constituem enquanto 

totalidade e que nos ajudam a compreender a particularidade do Ensino Médio em 

tempo integral, neste capítulo objetivamos caracterizá-lo política e historicamente, 

buscado compreender o processo de desenvolvimento do Ensino Médio brasileiro. 

Partindo das considerações apresentadas nessa reflexão inicial, buscaremos 

analisar a construção e o desenvolvimento histórico e político do Ensino Médio em suas 

relações e contradições com as transformações sociais, que por sua vez, no nosso 

entendimento, derivam das relações e contradições entre capital e trabalho e suas 

implicações para o campo da educação formal.  

Nesse sentido, analisamos criticamente concepções hegemônicas de educação e 

de educação em nível médio advindas dos discursos de organismos internacionais – a 

partir do que nos apresentam autores como Leher (1999), Figueiredo (2009), Saviani 

(2011), Santos e Limonta (2014) em suas leituras, sobre aquilo que tem norteado as 

propostas, programas e/ou projetos de educação pública em nosso país, buscando 

desmistificar ideias que se apresentam como alternativas para o desenvolvimento do 

Brasil, mas que na verdade buscam amenizar as tensões entre capital e trabalho por 

meio da formação de uma mão de obra “mais ou menos” qualificada e capaz de 

consumo. 

Objetivamos também nesse capítulo compreender o Ensino Médio inserido na 

atual estrutura e organização do sistema de ensino brasileiro ao dialogarmos 

criticamente com a política educacional para este nível de ensino. 
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1.1 A sociedade contemporânea como derivação dialética da reestruturação 

econômico-produtiva do capital: bases para a compreensão da escola pública 

As concepções e propostas de educação, escola e ensino da atualidade, precisam 

ser compreendidas e relacionadas à existência do trabalho humano e ao acúmulo de 

relações que foram se estabelecendo ao longo dos séculos pela humanidade, a partir de 

necessidades biológicas e histórico-culturais, que possibilitaram o surgimento e o 

desenvolvimento do conhecimento e dos modos de produção, reprodução e transmissão 

do conhecimento acumulado sob a forma da cultura – ciência, arte e filosofia.  

O processo histórico de construção, desenvolvimento e transformação do 

conhecimento assim como de suas formas de organização objetivando a transmissão 

configuraram historicamente a educação escolar como o espaço e o tempo onde esta 

transmissão pode se materializar concretamente. Queremos dizer que a educação escolar 

em sua atual forma histórica é derivada do processo histórico de conhecimento, que por 

sua vez deriva do processo histórico do trabalho.  

Nesse sentido, podemos afirmar que esses elementos também adquiriram certa 

natureza de caráter histórico e ontológico e que na produção e reprodução da existência 

humana, foram também criadas determinadas condições de (con) formação do sujeito ao 

ser social, que num movimento dialético permitiram o desenvolvimento, mas também 

acarretaram os modos de produção e formas de organizações sociais por meio da 

divisão social do trabalho (MARX, 2013). A educação formal que temos hoje tem suas 

raízes nas práticas de ensinar e aprender que foram se constituindo no tempo histórico 

no processo de desenvolvimento do modo de produção. 

Um momento histórico importante da gênese da educação formal está na Idade 

Média, quando se estabeleceu, pelo costume, a prática de educar as crianças em casas de 

famílias alheias seguindo uma divisão de classes sociais. Este tipo de instrução e de 

ensino se diferenciava, sobretudo, quando apenas os filhos das famílias mais abastadas 

eram enviados aos mosteiros e universidades ou quando eram exclusivamente educados 

por um preceptor (ENGUITA, 1989). 

É nesse momento histórico que se dissemina a ideia de que a melhor educação 

que se pode oferecer a uma criança ou jovem pobre é a aprendizagem de um ofício. O 

importante a ser ressaltado é que o ensino das atividades pertinentes a cada ofício já era 

uma prática entre as famílias, onde todos os jovens (pobres) deveriam aprender um 

ofício para que dele pudessem retirar seu próprio sustento. Soma-se à aprendizagem de 
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um ofício o ensino religioso e aí temos a gênese histórica da “escola para todos” ou 

“escola pública”, que seguirá um longo e complexo processo de desenvolvimento até a 

forma histórica que conhecemos hoje.  

Em alguns séculos, o ensino do “ler, escrever e contar” será acrescentado a essa 

forma histórica de escola, e, segundo Enguita (1989), o aprofundamento do “ler, 

escrever e contar” sob formas mais desenvolvidas da literatura, matemática e filosofia, 

levaria outros tantos séculos para que fosse incorporado à “escola para as massas”. O 

aumento do grau de dificuldade e da quantidade de conhecimentos para as crianças e 

jovens desta escola foi também uma luta travada no interior da luta de classes no 

decorrer do tempo histórico.  

Conforme Engels (2009), com o advento do capitalismo as relações sociais 

tornam-se contratos sociais, marcados pela hegemonia de uma classe e submissão de 

outra, e na complexificação e entrecruzamento cada vez maior dos sistemas político, 

econômico e social. A expansão do modo de produção industrial e do trabalho 

assalariado levou à expansão urbana e à necessidade de serem estabelecidas novas 

formas de socialização, como forma de controle e ao mesmo tempo de desenvolvimento 

dessa mesma sociedade. A exploração da força de trabalho dá origem à luta de classes, 

ocasionando tensões, rupturas e transformações nas relações sociais e também a 

existência de uma desigualdade social e econômica cada vez maior. 

Uma vez que o trabalhador passou a existir apenas como força de trabalho e o 

assalariamento torna-se sua condição real de sobrevivência, naturaliza-se, por meio da 

divisão social do trabalho, a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual e 

consolida-se, em novas bases produtivas, a concepção da aprendizagem de um ofício 

como forma de sobrevivência. Além disso, o grande número de crianças e jovens 

“desocupados” passa a ser motivo de preocupação dos “bons cidadãos”, que viam na 

escola uma forma de guardá-los, vigiá-los e, por que não, educá-los no que fosse 

conveniente para o novo ordenamento social. A multiplicação das escolas de primeiras 

letras para todos pela Europa e logo em seguida por todo o mundo “civilizado” tem uma 

origem histórica não tão poética, como afirma Enguita (1989).  

É necessário inserir aqui uma reflexão inicial sobre o “tempo de escola” que 

deriva desse momento inicial de institucionalização e universalização da educação 

escolar, importante para nossa análise do Ensino Médio em Tempo Integral proposto no 

Estado de Goiás. A expansão do “tempo de escola” é também objeto de luta de classes e 
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esta expansão, tanto materialmente quanto filosoficamente, se dará progressiva e 

lentamente, até chegarmos ao atual contexto histórico de que todo o processo de 

escolarização, da Educação Infantil até o Ensino Médio, se realize em tempo integral. 

 O conceito de tempo, nas compreensões de Elias (1998) e de Santos (2008), se 

origina no uso que dele fazemos e situa-se em níveis de generalização e síntese. 

Pressupõe também um riquíssimo patrimônio social do saber concernente aos métodos 

de mensuração e de sequenciamento temporal das regularidades com que se apresenta 

ao ser denominado sob as mais variadas formas e considerações, interdependentemente 

do momento vivido e ao ser eleito como forma de mensuração física, histórica e mesmo 

social.  

 Em cada modo específico de produção, que por sua vez gera um modo 

específico de organização social, são constituídos formas e conceitos particulares de 

tempo. No modo de produção industrial existe uma concepção de tempo diferente 

daquele da ordem feudal, onde tudo já estava pré-estabelecido pela natureza e por Deus 

e o ordenamento social se dava pelo nascimento e não pelo trabalho. Tempo e espaço 

são categorias determinantes no processo de desenvolvimento histórico e com o 

processo de industrialização e urbanização podem ser regulados e devem ser utilizados 

para um melhor controle e organização de aglomerados urbano-industriais tão 

complexos. 

Podem ser apreendidos racionalmente pelos princípios matemáticos e 

econômicos e rapidamente passarão a serem os reguladores de uma nova forma de 

disciplinarização social, baseada na exploração da força de trabalho num determinado 

tempo-espaço que levará ao aumento cada vez maior da produção por meio do 

desenvolvimento da maquinaria e da tecnologia consolidadas nas “máquinas que 

produzem máquinas” e aceleram cada vez mais a produção e o consumo.  

O processo de desenvolvimento do modo de produção manufatureiro para o 

modo de produção industrial e as novas formas de relação entre tempo e espaço que se 

originam do crescimento urbano-industrial leva à necessidade histórica da criação de 

lugares específicos para a instrução escolar e o ensino de crianças e jovens filhos do 

enorme contingente de operários que vai se formando. Primeiro em orfanatos e casas de 

trabalho, posteriormente nas escolas de primeiras letras, com objetivos não muito 

humanizadores, como dissemos anteriormente, mas com o objetivo de retirá-los das ruas 

para não que prejudicassem a ordem vigente, condicionando-os à disciplina social por 
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meio do ensino religioso e ensinando-lhes de um ofício para uma posterior ocupação na 

vida adulta. O ensino da leitura e da escrita era realizado de forma bastante rudimentar e 

as atividades referentes ao ofício ocupariam a maior parte do tempo e do espaço 

disponível (MANACORDA, 2006). 

O desenvolvimento do modo produção industrial em pouco tempo mostrará os 

limites dessa organização inicial da escola de massas, logo far-se-á necessária outra 

forma de ensino para atender as demandas de uma nova ordem capitalista-industrial o 

adestramento religioso e o ensino de ofícios que estavam literalmente desaparecendo 

não servirá mais aos objetivos educativos dos filhos da classe trabalhadora.  

A instituição escolar como possibilidade de adestramento social torna-se 

interessante nesse contexto em que são inauguradas outras formas de relações entre o 

sistema de produção, a ordem social e a educação moral, estabelecendo-se agora valores 

e costumes necessários para a disciplinarização do corpo e da mente para o trabalho 

fabril – (con) formar corpo e mente para a nova sociedade moderna e industrializada é 

tomado como objetivo educativo. 

No entanto, é importante ressaltar que as escolas surgidas na época 

necessariamente não foram criadas para este propósito e “simplesmente estavam ali e se 

podia tirar bom partido delas” (ENGUITA, 1989, p. 114). A escola então passaria a ser 

uma necessidade da nova ordem social e suas funções iam ao encontro do modo de 

produção baseado no trabalho fabril, universalizando-o desde a infância por meio da 

escola, criando sentidos e significados em relação ao conhecimento, ao trabalho, aos 

ideias sociais e até mesmo criando um novo ideal de família, a família nuclear burguesa, 

composta de pai que trabalha na fábrica e mãe que fica em casa dedicada aos cuidados 

dos (poucos) filhos, que vão à escola. 

Nessa sociedade moderna, a realização individual está acima da realização social 

e pertencer ao gênero humano é superá-lo, é tornar-se indivíduo que venceu a 

sociedade, como vitória decorrente do esforço e de mérito pessoal. O indivíduo 

apresenta-se dissolvido numa coletividade, o que era feito poderia ser desfeito numa 

relação diretiva entre produção e consumo e o permanente estado de crise do capital foi 

incorporado ao meio social em virtude da livre concorrência e da competitividade do 

mercado. 

Tempo e espaço terão grande importância nessa nova ordem social. Na 

modernidade o tempo é racionalizado em seu movimento cíclico e repetitivo, mas 
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orientado ao progresso, entendido como acúmulo de capital – “time is money”. Da 

mesma forma o espaço será compreendido como atributo naturalizado e objetivo das 

coisas, medido e apreendido na regulação da vida, possibilitando o surgimento de 

lugares específicos para o direcionamento de práticas e processos materiais de 

reprodução da vida urbano-social (MÉSZÁROS, 2007). 

Harvey (2008) chama a atenção para uma condição ambivalente dessa 

seguridade rumo ao progresso que aparentemente a relação tempo e espaço na 

modernidade conduz a humanidade, quando traça uma análise da crise inglesa de 

acumulação do capital, da tensão entre o sistema financeiro e a base monetária 

promovendo o ajustamento de tempos e espaços na vida econômica, política e cultural 

dos sujeitos. Como o espaço europeu tornara-se unificado a partir do desenvolvimento 

do capitalismo e de todo pensamento iluminista, a crise refletiu em todo continente um 

cenário de incertezas e questionamentos temporais e espaciais. Havia uma crescente 

unidade entre a aproximação de distâncias e o desenvolvimento de outras formas de 

comunicação, o que acarretou certa insatisfação da representação do lugar que agora se 

configurava sob as forças homogeneizantes do dinheiro e da troca de mercadorias. A tão 

propalada “globalização” seria, na verdade, seu contrário. 

Em resposta à crise que se seguiu ao ideário da globalização econômica, o 

espaço foi fragmentado e sujeitado ao tempo, provocando o deslocamento espacial e 

temporal na busca de se ampliar outros espaços de expansão do comercio e de 

investimento exterior. Estariam assim lançadas as bases de todo um processo que 

décadas que mais tarde atingiriam uma amplitude ainda maior, até chegarmos a atual 

forma societária conhecida hoje. No entanto, essa relação não pode ser atribuída apenas 

a partir de significados objetivos desconsiderando os mesmos processos que 

possibilitaram essa concepção.  

Os conflitos e incertezas da modernidade traduziram diferentes qualidades de 

tempo e de espaço considerados relevantes para a vida social e nesse sentido pode-se 

afirmar apenas que havia uma maneira comum de experimentação. Isso é importante 

para compreendermos a forma histórica da escola pública na contemporaneidade, pois a 

cultura, a ciência, a arte e a filosofia serão “cobradas” por não terem resolvido os 

problemas humanos e terão sua importância relativizada, tanto na produção quanto na 

educação das novas gerações. 
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Marx e Engels (2008, p. 13), já afirmavam, dois séculos antes, que “tudo que é 

sólido desmancha no ar”, antecipando uma síntese daquilo que seria caracterizado como 

moderno. Rejeitando a tese do capitalismo benevolente, na modernidade eclode o 

fenômeno cultural do modernismo, que se constituiria como a parte cultural da 

modernidade, enquanto a modernização estaria correlacionada à sua condição 

econômica e política. 

Para Harvey (2008, p.97), “o modernismo é uma perturbada e fugidia resposta 

estética a condições de modernidade produzidas por um processo particular de 

modernização”. A modernidade seria a própria racionalidade em evidência, o 

modernismo abarcaria a razão universal por meio de códigos de valores e estaria 

relacionado às concepções artísticas e filosóficas e a modernização seria o capitalismo 

em ação. 

A ideia de modernidade e da “necessária aceleração do tempo” associar-se-ia à 

ideologia do desenvolvimento capitalista, marcada pelo acelerado desenvolvimento do 

conhecimento científico, aprimoramento tecnológico e pela luta de classes um pouco 

mais complexa e dissolvida, mas permanente. A modernidade trata da experiência do 

progresso pela modernização, supondo uma ordem do domínio espacial preexistente 

onde o tempo numa condição histórica de velocidade, instantaneidade e simultaneidade 

orientaria todo processo de mudança social e de espacialização temporal definindo as 

práticas cotidianas.  

O domínio do espaço e do tempo, segundo Harvey (2008) torna-se então 

elemento primordial na obtenção do lucro ao serem redefinidas também certas regras 

básicas desse complexo jogo social. O dinheiro passaria a representar o tempo de 

trabalho social realizado num dado momento e enquanto movimento espacial 

configurar-se-ia sempre numa relação de poder. Assim, o tempo de produção e de 

circulação de trocas tornou-se algo sumariamente veloz e determinante no mercado 

competitivo e consequentemente adentrou os processos de reprodutibilidade da vida 

social, principalmente no que refere ao ensino em relação à importância e o lugar do 

conhecimento e da informação.  

Ainda segundo Harvey (2008), a divisão técnico-social do trabalho organizado 

tornou-se um dos princípios fundadores do capitalismo e este, em suas necessidades de 

expansão e consequente internacionalização de mercado mundial, ultrapassou fronteiras 

territoriais e nacionalistas, sucumbindo-as. A concentração de riqueza e de poder 
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econômico nas mãos da burguesia denotam esse momento de transformação do mundo 

e de reposicionamento do indivíduo na esfera social onde todos no cenário moderno 

seriam considerados iguais em possibilidades concretas de existência, embora não 

estivessem em condições sociais e materiais do seu exercício.   

A capacidade de adaptabilidade e flexibilidade do trabalhador foi fundamental 

para que houvesse o desenvolvimento do capitalismo no contexto da passagem do 

modelo fordista para os modos flexíveis de acumulação. As reduções de barreiras 

espaciais por meio da produção corporativa e de criação de espaços particulares 

trouxeram as possibilidades de novas formas de exploração e consumo, que se refletirão 

nos projetos educacionais desse “admirável mundo novo”.  

De acordo com Berman (1982), poderíamos compreender a modernidade como a 

experiência do novo nas descobertas de tempos e espaços compartilhados por homens e 

mulheres em todo mundo. Uma unidade paradoxal e ambígua permeada por uma 

relação dual que se apresenta ao mesmo tempo no lugar da efemeridade e da 

fragmentação, de eternidade e imutabilidade. A insegurança seria a única segurança 

possível, uma vez que o projeto de modernidade cunhado a partir dos ideais iluministas 

do século XVIII no ideal de progresso, controle racional e científico das forças naturais 

pelas artes e ciências, mostrava-se condicionado ao constante estado de mudanças e de 

transitoriedade colocando-se em discussão inclusive o que considerava como utópica a 

possibilidade de efetivação do estado de libertação e de emancipação humana, dada as 

reais condições de vida urbana e social. No entanto, não é possível deixar de ver que se 

trata, nada mais nada menos, de uma nova ideologia que mais uma vez serve ao capital 

e cujo objetivo continua sendo ao mesmo tempo ocultar e incrementar a exploração do 

trabalho. 

Nesse sentido, Harvey (2008) alerta ainda para mudanças substanciais nos 

sistemas de representação, nas formas culturais e no sentimento filosófico trazendo a 

discussão também do conceito de “compressão do tempo-espaço”. Na história do 

capitalismo significaria uma aceleração do ritmo de vida ao mesmo tempo em que são 

vencidas barreiras espaciais em que tudo se resume ao presente, reconfigurando uma 

série de tensões e reações sociais, culturais e políticas. A transição para a acumulação 

flexível se deu por meio da implantação de novas formas organizacionais e tecnologias 

produtivas, em resposta original a superioridade militarista, a rigidez político-

econômica e crise do modelo fordista de produção e de reprodução da vida social. 
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Em Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), observa-se que no final do século XIX, o 

engenheiro americano Frederic W. Taylor na tentativa de aperfeiçoar a forma de 

organização do trabalho em linhas de operação e montagem estabeleceu um conjunto de 

técnicas e princípios organizacionais que orientariam a fragmentação do trabalho, as 

relações sociais no processo produtivo e o mecanismo de remuneração ao relacionar 

rendimento e produção. Consistiu no aperfeiçoamento da divisão entre o trabalho 

intelectual no que se refere à sua concepção, planejamento e direção e o trabalho 

manual da produção direta. Ao primeiro seria dado o sentido de responsabilidade da 

eliminação da autonomia do trabalhador manual no processo produtivo, o aumento e a 

garantia da expansão do mercado e do lucro.  

Nesse contexto a velocidade da máquina e o desenvolvimento da esteira móvel 

transformou toda a atividade produtiva em algo fragmentado, repetitivo, monótono e de 

pouco e/ou nenhum sentido ao seu produtor. Já no início do século XX, a partir da 

indústria automobilística de Henry Ford, inaugura-se um novo momento de articulação 

entre capital, trabalho e educação. Ao instituir um tempo fixo de trabalho e de 

remuneração (oito horas diárias a cinco dólares), consolida-se a ideia de disciplina do 

sistema das linhas de montagem ao mesmo tempo em que se promove a redução do 

custo de treinamentos e mão de obra.  

A renda e o tempo de lazer do trabalhador passam também a serem fundamentais 

para que os bens produzidos fossem consumidos em massa num ciclo de consumo, 

produção, geração de emprego e renda e novo consumo. Com a eliminação dos 

movimentos operários mais radicais, o modelo de organização fordista reproduziria toda 

ordem racional e instrumental da sociedade moderna com um Estado-Nação responsável 

pelo gerenciamento político da relação entre capital, trabalho e educação (LIBÂNEO, 

OLIVEIRA e TOSCHI, 2012). 

Tudo isso implicará diretamente na intensificação dos processos de trabalho e na 

ideologia da desqualificação e requalificação do trabalhador. Para além do trabalho, a 

vida social passou a ser regida pela ideia da mobilidade, novidade obsoleta, mercados 

voláteis, produtos descartáveis e da passagem do consumo de bens para o consumo de 

“serviços” pelos indivíduos. Predomina no modo de produção a produção de signos, 

símbolos e imagens compartilhadas simultaneamente em espaços distintos para além da 

produção de mercadorias, tornando necessário que os sujeitos se identificassem com o 

mercado, se autoidentificassem nele e a partir dele, sendo este o sentido e o significado 
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da autorrealização pessoal. Mas a produção e o consumo continuam sendo base da vida 

social, no entanto, fica cada vez mais difícil perceber e compreender esse fato. 

Em Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), observa-se que o fordismo os processos 

sociais foram acelerados e que as forças produtivas também aumentaram a 

espacialização do tempo, de encolhimento, fragmentação e de abstração do próprio 

espaço. Apoiado na estética funcional e da eficiência modernista, aliado às políticas 

intervencionistas keynesianas de orientação macroeconômica estatal se manteve 

crescente até o início da década de 1970 numa conjuntura de regulamentação político-

econômica mundial e de reconfiguração geopolítica de alianças demonstrando sinais de 

crise quando começa a ocorrerem às primeiras quedas nas taxas de lucro e 

consequentemente de produtividade, seguidas do aumento da inflação, déficit público, 

desemprego e do aumento da frequência de tensões sociais decorrentes dessa forma de 

organização do trabalho produtivo. 

A desaceleração do mercado consumidor implicou na redução de investimentos 

e da capacidade de tributação estatal comprometendo sua receita e todos os benefícios 

sociais proclamados pelo até então chamado Estado do Bem-Estar-Social. Ao mesmo 

tempo em que era crescente a situação de desemprego, o Estado se viu obrigado a 

intensificar seus programas de assistência e essa tensão se mostrou completamente 

desfavorável ao processo de acumulação do capital. Apresentou-se na crise fordista um 

quadro de rigidez nos investimentos do capital fixo em larga escala e em longo prazo 

nos mercados e contratos de trabalho, no poder da classe trabalhadora e nos 

compromissos estatais. Assim, dentre as saídas formuladas, a melhor encontrada para 

garantir certa estabilidade econômica foi promover uma nova racionalização e 

reestruturação por inovações tecnológicas e modelos organizacionais de gestão e de 

intensificação do trabalho
1
. 

Em meio a um mercado volátil, competitivo e de estreitamento das margens de 

lucro, os regimes e contratos de trabalhos mais flexíveis surgem no proveito ao 

enfraquecimento sindical e excessiva quantidade de mão de obra excedente. Isso 

possibilitou o surgimento das diferentes formas de processo de trabalho e de 

organização da produção gerando subcontratações, subempregos e a disseminação da 

ideia de profissão autônoma e do empreendedorismo individual. Aliados ainda a 

                                                             
1 Favorecidos com a expansão neoliberal no poder com a vitória de Margareth Thatcher na Grã-Bretanha 

(1979) e Ronald Reagan nos Estados Unidos (1980).  
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crescente revolta dos assalariados no processo de alienação do trabalho e a exploração 

máxima da capacidade individual, o modelo toyotista automobilístico japonês se 

mostrou como uma nova alternativa à crise de produção em massa do sistema fordista 

reconfigurando toda organização do trabalho (HARVEY, 2008). 

Pensar numa produção diversificada voltada diretamente ao cosumo, produzir 

baseado num estoque mínimo de produtos na quantidade e no momento necessário (just 

in time), controlar a produção em cada processo por meio de registros visíveis de pós-

venda (kanban) e constituir um trabalhador polivalente constituíram medidas que deram 

êxito à custa de intensificação do trabalho e de aumento da taxa de mais-valia. As novas 

gestões organizacionais nessa forma de organização multifuncional e polivalente 

conseguiram trazer maior envolvimento e engajamento do trabalhador no processo 

produtivo pela captura ideológica de sua subjetividade. Esse modelo de reestruturação 

produtiva propagou-se para o mundo do trabalho e para a vida social novas formas de 

organização e precariedade flexível de produção.  

Esses modelos de gestão da organização do trabalho e do processo produtivo 

diretamente acabariam orientando também as relações e a vida social. Foram possíveis 

dentro das condições existentes em determinado momento do processo de acumulação 

do capital, porém mediante novas crises outros modelos seriam subservientes. O que se 

pode analisar é que nesse contexto a relação entre capital e trabalho seguindo uma ideia 

de circuitos integrados e de avançada tecnologia permitiu o rompimento entre tempo e 

espaço. 

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um 

confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na 
flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 

produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de 

setores da produção inteiramente novos, novas maneiras de 

fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, 
taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 

organizacional. [...] envolve um novo movimento que chamarei de 

“compressão do espaço-tempo” no mundo capitalista – os horizontes 
temporais da tomada de decisões privada e pública se estreitam, 

enquanto a comunicação via satélite e a queda dos custos de transporte 

possibilitam cada vez mais a difusão imediata dessas decisões num 
espaço cada vez mais amplo e variegado (HARVEY, 2008, p.140). 

 

O tempo torna-se leve, fluído, volátil e efêmero. Se antes a espacialidade 

tradicional do capitalismo encontrava-se demarcado por concentrações espaciais de 

capital e trabalho, desequilíbrios regionais, migrações desterritorializantes, degradação 
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ambiental, espaço urbano segregador, involutivo e de modernização predatória do 

campo, agora se volta para um modelo flexível de desenvolvimento econômico-

produtivo. Agravando esta situação, envolveria necessariamente uma compressão 

espacial e temporal por meio das tecnologias na reorganização política mundial, 

possibilitando que o capital desconhecesse agora fronteiras e se organize pela 

desorganização e reparo de seu estado de crise imanente. Ao trabalhador coube uma 

permanente sensação de incertezas em lugares onde empresas simplesmente surgem ou 

desaparecem conforme seu julgamento de oportunidades econômicas. 

A vida social consequentemente tornou-se também um lugar flexível e tudo isso 

possibilitou que o capital fosse além do tempo e do espaço adquirindo, por exemplo, 

flexibilidade e mobilidade fronteiriça ao atravessar continentes pelo processo de 

globalização. Foram definidos agora novos processos de trabalho, hábitos de consumo e 

configurações histórico-geográficas constituídas principalmente na possibilidade de 

novas tecnologias que reconstituem práticas políticas e organizacionais de caráter 

legitimador. O modo capitalista de produção tornou-se responsável pelo 

desenvolvimento histórico-geográfico mundial através de um regime de acumulação 

econômica do capital e de regulamentação político-social (HARVEY, 2008). 

No período pós-guerras (entre 1945-1970), se materializaria um conjunto de 

práticas de poder político-econômico, de tecnologias, controle de trabalho e de hábitos 

segundo o modelo fordista de produção. Este, após seu esgotamento e sem respostas a 

uma nova crise, durante a década de 1970 na passagem pelo toyotismo cederia lugar as 

atuais formas de acumulação flexível, responsáveis pelas presentes formas de 

reprodução do capitalismo. 

Nesse movimento entre capital e trabalho, se observarmos as articulações entre 

ensino, educação e mesmo o ideal do próprio surgimento da escola pública e para todos 

(entre o final do século XVIII e início do século XIX) e seu desenvolvimento (con) 

formativo secular consequente, seus objetivos se atrelam tanto à educação como forma 

de preparação para o trabalho industrial quanto ao lugar de espera enquanto seus pais 

cumpriam seu destino enquanto classe trabalhadora. 

Deste modo, a escola contemporânea como necessidade ao novo modo de 

produção instaurado inicialmente na Europa e posteriormente no mundo, foi se (re) 

adequado constantemente ao modo de produção em XVIII, XIX, XX, até os dias atuais 

(SAVIANI, 2011). 
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Segundo esse contexto, em Harvey (2008),  podemos nos atentar que, 

Marx descreve, pois, processos sociais que agem no capitalismo 

caracterizado por promover o individualismo, a alienação, a 

fragmentação a efemeridade, a inovação, a destruição criativa, o 
desenvolvimento especulativo, mudanças imprevisíveis nos métodos 

de produção e consumo (desejos e necessidades), mudança da 

experiência do espaço e do tempo, bem como uma dinâmica de 
mudança social impedida pela crise. Se essas condições de 

modernização capitalista formam o contexto material a partir do qual 

pensadores e produtores culturais modernos e pós-modernos forjam 
suas sensibilidades, princípios e práticas estéticas parece razoável 

concluir que a virada para o pós-modernismo não reflete nenhuma 

mudança fundamental na condição social. A ascensão do pós-

modernismo ou representa um afastamento (se assim podemos 
chamar) de modos de pensar sobre o que pode ou deve ser feito com 

relação a essa condição social, ou reflete uma mudança de operação 

do capitalismo em nossos dias (p. 107). 

 

O pós-modernismo se apresenta como um novo conjunto de respostas às 

experiências de “compressão do tempo-espaço” que justamente se colocou como 

resposta a essa crise da experimentação, na qual as categorias espaciais vêm dominando 

as temporais num relação inversa da condição moderna anterior. Em sua análise das 

formas culturais, coloca-se em evidência o lugar o simulacro ou “um estado de réplica 

tão próxima da perfeição que a diferença entre o original e a cópia é quase impossível 

de ser percebida” (HARVEY, p. 261). Quebra-se a ideia de continuidade e totalidade 

das coisas, a evocação do imediatismo aparente é evidente e a especulação pode ser 

considerada uma categoria fundamental de compreensão dos fatos e fenômenos sociais 

contemporâneos. 

O espaço, ao ser esfacelado no tempo, possibilita o entrelaçamento de 

simulacros pela colagem e o ecletismo da vida diária e pela experiência da mercadoria 

na individuação de diversos mundos históricos e geográficos. Assim, acaba 

materializando-se enquanto realidade, dando ao indivíduo uma falsa sensação de 

liberdade e de escolha, ao mesmo tempo em que consegue ocultar seus traços de origem 

nos processos de trabalho. As práticas culturais e estéticas apresentam-se mais 

suscetíveis a essa materialidade da “compressão do tempo-espaço”, dada sua construção 

pelas representações e artefatos espaciais no fluxo da experiência humana, embora 

tenham uma maior autonomia da influência direta dos aspectos político-econômicos. 



33 

 

 

 

Nesse sentido o pós-modernismo se apresentaria não só enquanto condição histórica, 

mas também geográfica
2
.  

Harvey (2008), ao compreender o processo de passagem da modernidade para 

uma eventual condição pós-moderna, afirma que num primeiro momento, faz-se a 

crítica à fixidez categórica do pensamento iluminista, de controle e organização da 

sociedade pela razão, substituindo-o por sistemas divergentes de representações ou pela 

contestação pelo descumprimento das promessas progressistas iluministas que não se 

materializaram na modernidade. Critica-se também o ideal modernista, positivista e 

heroico do período entre guerras que tem na máquina, na fábrica e na cidade o suporte 

para a reconstrução política e econômica do planeta. E por fim, questiona-se o 

“coração” do Estado de Bem-Estar Social, tanto as teses keynesianas para o 

desenvolvimento econômico, quanto à organização e a produção industrial de base 

fordista-taylorista.   

A partir de 1970, notadamente no campo das artes e do pensamento intelectual 

europeu, a qualidade da vida urbana da cidade passou a ser vislumbrada pela ideia de 

redes e interações sociais que se orientavam por finalidades diversas, para além da 

concepção de um sistema racionalizado e automatizado de produção e consumo de 

massa. Como lugar de produção de signos e imagens, as cidades foram identificadas 

agora como espaços plásticos e maleáveis, não hierárquicos e nem homogêneos, onde o 

individualismo subjetivo e a identidade pessoal estariam além da distinção social pela 

aparência e muito além da ideia de propriedade. 

Todas essas concepções foram dando forma ao que Harvey (2008) chama de 

“condição pós-moderna”, alicerçada na redefinição do discurso – não existe um, mas 

vários discursos – e na desconfiança em relação às teorias, denominadas de 

metanarrativas do modernismo. Nesse sentido, embora o pós-modernismo continuasse a 

abarcar valores modernos como o efêmero, o fragmentário, o descontínuo e o caótico, 

                                                             
2 Observamos uma crítica na interpretação do mundo pela redução do conhecimento e do significado a 

todo um conjunto desordenado de significantes, pela representação simplista de discursos da 

complexidade instaurada mediante a “compressão do tempo-espaço”, a naturalização e universalização do 

capitalismo na reprodução da vida social substituída cada vez mais em sua máxima pela competitividade 

e individualização. A partir do materialismo histórico-dialético, Harvey (2008) aponta caminhos de 

superação que se referem ao tratamento da diferença e alteridade, onipresentes na tentativa de apreensão 
da dialética da mudança social; na análise de produção de imagens e discursos como parte da reprodução 

e transformação da ordem simbólica; o reconhecimento das dimensões temporais e espaciais na 

determinação das geografias, redes de ação social, territórios e poderes reais e metafóricos na organização 

geopolítica do capitalismo; e no resgate do materialismo histórico-geográfico enquanto metateoria e 

modo de pesquisa aberta e dialética. 
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não se observam maiores questionamentos em relação à produção, ao consumo e a 

reestruturação do capital. A crítica política, econômica e cultural da pós-modernidade 

parece situar-se numa esfera “descolada” da realidade. A cultura e a ciência são 

criticadas e transformadas “à força” pelo discurso pós-moderno, mas as bases 

econômicas e a política parecem não existir. 

Nas reflexões e debates sobre a educação escolar o termo “pós-modernismo”, ou 

as ideias a respeito da cultura e da ciência que dele derivam, surgem com frequência 

quando são discutidas novas possibilidades de organização do tempo, do espaço e do 

conhecimento escolar. De um lado, entendemos que há um importante questionamento 

sobre os limites da ciência moderna e uma não menos importante abertura para outras 

formas de manifestações culturais, políticas e até mesmo científicas, que historicamente 

ficaram à margem da educação escolar.   

No entanto, é preciso refletir cuidadosamente sobre a reorganização dos 

conhecimentos a serem ensinados na escola, sob o risco de mantermos a classe 

trabalhadora ainda mais distante do conhecimento científico no contexto do modo de 

produção capitalista. 

[...] a escola na perspectiva do capital, não necessita cumprir as suas 

proclamadas funções específicas. Retrógrada, por manter uma 
organização didática anacrônica e descomprometida com o 

conhecimento, pelo alvitamento de seus conteúdos curriculares, sua 

expansão é necessária, do ponto de vista material, pois permite a 
alocação de trabalhadores expulsos das atividades produtivas junto às 

camadas intermediárias da sociedade, executoras de atividades 

improdutivas. Eis o segredo da força infreável do processo de 
expansão da escola pública no final do século XIX e ao longo do 

século XX (ALVES, 2006, p. 184). 

 

Para Mészáros (2007), a escola como instituição social responsável pelos 

processos formais de escolarização carrega o que o autor denomina como o desafio e 

fardo do tempo histórico. A consolidação do modo de produção e da vida em sociedade 

não se deu apenas com base na educação escolar formal, mas esse espaço-tempo foi 

fundamental para o assentamento de conformidades e naturalização do modo de 

produção capitalista como única forma possível de vida social, o que o autor denomina 

de sociedade do capital. 

Na sociedade do capital, controlar o tempo de trabalho ampliando e acelerando a 

produtividade é entendido como forma constituinte do próprio capital. Diante disso, a 

escola não pode ser a única (e nem a última) forma social responsável por promover o 
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desenvolvimento cultural e científico necessário às radicais e transformações no modo 

de produção. A educação escolar tem como prerrogativa o chamamento para a 

promoção de ações que sejam essenciais e não formais - o que leva inclusive à 

necessidade de revisão e crítica de práticas educativas secularmente estabelecidas. Essa 

seria a contribuição da educação escolar para que sejam realizadas mudanças estruturais 

e não reformas no modo de produção “para além do capital, no sentido genuíno e 

educacional viável do termo” (MÉSZAROS, 2007, p. 196).  

É a partir dessa conjuntura e vislumbrando a força da educação escolar no 

processo geral de luta da classe trabalhadora pela transformação da sociedade do capital 

que nos propomos a investigar e melhor compreender o Ensino Médio brasileiro. 

 

1.2 A construção histórica e política do Ensino Médio no Brasil 

A dualidade estrutural que perpassa as relações de produção (pensar e fazer, 

teoria e prática, trabalho intelectual e trabalho manual) constitui-se, no Ensino Médio, 

uma determinação bastante complexa e que dificilmente poderá compreendida e 

transformada sem que enfrentemos esses dilemas e as contradições entre capital e 

trabalho quando remetidos ao ensino formal na escola de Educação Básica. Entendemos 

que todas as demais determinações que constituem a educação da juventude e o Ensino 

Médio em nosso país vão se constituindo a partir desta premissa, ainda que, 

contraditoriamente, tanto do ponto de vista político quanto pedagógico, possamos 

identificar certos avanços, alguns retrocessos e muitas contradições nas relações entre 

trabalho e educação nas concepções e propostas de Ensino Médio integrado à formação 

para o trabalho em nosso país. 

As políticas públicas e educacionais brasileiras para o Ensino Médio expressam 

ainda mais esse dualismo fundamentado na divisão social do trabalho, reposicionando 

homens e mulheres a partir da separação entre as funções intelectuais e manuais, de 

acordo com origem e classe, escolas, currículos e conteúdos distintos. Nesse sentido, 

tem sido historicamente seletivo e vulnerável à desigualdade social revelando apenas 

reorganizações superficiais sem o oferecimento de um unitariedade de ensino que 

busque superar as desigualdades socioeconômicas e educacionais, conforme nos indica 

Nascimento (2007). 

Por isso consideramos necessário compreender o Ensino Médio na totalidade 

econômica, política e social de reestruturação produtiva e de crescente desenvolvimento 



36 

 

 

 

tecnológico no aumento do consumo de massa na qual o Brasil se insere ao mesmo 

tempo em que se acirram as desigualdades econômicas e sociais e a baixa qualidade da 

educação escolar pública que se consolidam como um problema histórico-social. Estes 

determinantes conjunturais, apesar de muitas vezes ignorados, têm exigido de forma 

cada vez veloz algumas respostas imediatas da, na e para a Educação Básica, 

acentuando-se a concepção ideológica de que os problemas qualitativos da educação 

pública estariam nas práticas educativas escolares e nos processos de ensino e 

aprendizagem em sala de aula. 

Para que entendamos todo esse processo e o atual estágio em que se encontram 

as políticas públicas e econômicas reformistas do Ensino Médio é necessário 

analisarmos e transcorrermos, mesmo que rapidamente, sobre seu desenvolvimento 

histórico-social nos últimos séculos articulado a toda conjuntura brasileira, a fim de 

observarmos como se expressam de forma determinante o conjunto das relações entre 

capital e trabalho. 

Como salienta Kuenzer (2000a, p.13): 

[...] a história do Ensino Médio no Brasil revela as dificuldades típicas 
de um nível de ensino que, por ser intermediário, precisa dar respostas 

à ambiguidade gerada pela necessidade de ser ao mesmo tempo, 

terminal e propedêutico. Embora tendo na dualidade estrutural a sua 
categoria fundante, as diversas concepções que vão se sucedendo ao 

longo do tempo, refletem a correlação de funções dominantes em cada 

época, a partir da etapa de desenvolvimento das forças produtivas. 

 

A educação escolar brasileira, cuja pedagogia é de gênese jesuítica, ao longo dos 

anos veio se adequando aos tempos, espaços e momentos exigidos pela engrenagem de 

manutenção do modus operandi da sociedade. Nos quatros séculos iniciais, dada a 

inserção europeia na territorialidade do país, a economia caracterizava-se pelo regime 

de produção escravocrata, pela divisão entre uma minoria de indivíduos com direito à 

propriedade e em caráter essencialmente agroexportador. Assim, tanto o trabalho quanto 

a educação eram considerados em nível secundário como atividade de menor 

importância, dado seu caráter colonial de exploração. 

O trabalho manual era desprovido de qualquer valoração social e estava atribuído 

aos escravos e sujeitos pertencentes às camadas mais baixas da sociedade colonial e a 

educação por aqui, não era interessante à elite que, quando buscavam, se dirigiam às 

matrizes europeias do conhecimento. Uma educação voltada para o trabalho 
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praticamente era inexistente no período colonial e imperial, sofrendo a mesma valoração 

discriminatória dos trabalhos manuais. Ao mesmo tempo, o que por aqui começou a ser 

desenhado como início de uma possível educação escolar genuinamente brasileira tinha 

suas finalidades atreladas à formação de uma pequena parcela da elite social 

considerada pensante que se voltava para um ensino humanístico que atendessem 

diretamente ao exercício das atividades políticas e burocráticas das profissões liberais 

(ROMANELLI, 1993). 

Nas últimas décadas do século XIX, com as mudanças histórico-sociais 

abolicionistas da escravocracia, proclamação republicana, introdução da mão-de-obra 

estrangeira reflexa das transformações industriais na Europa, aparecimento das 

primeiras indústrias e adoção do regime de trabalho assalariado oriundas do processo de 

expansão do capitalismo que começavam a se consolidar internacionalmente todo esse 

cenário começa a ser reformulado significando o reflexo de uma totalidade não restritiva 

à realidade nacional, num relação dialética entre educação e sociedade. 

Em Baciano (2011), encontramos referenciais de que, 

[...] o Ateneu no Rio Grande do Norte, criado em 1835, e os Liceus da 
Bahia e da Paraíba, criados em 1836, foram os primeiros 

estabelecimentos provinciais públicos de Ensino Secundário. Em 

1837, por decreto de 02 de dezembro, o Seminário de São Joaquim, na 
capital do Império, foi transformado em Colégio Pedro II, o primeiro 

estabelecimento de nível secundário criado pelo poder central. Nem 

mesmo no Colégio Pedro II, que deveria ser modelo de 
estabelecimento, o Ensino Secundário era um curso estruturado, antes 

se constituía por matérias avulsas, preparatórias para o exame de 

ingresso no Ensino Superior [...] com a abolição da escravatura em 

1888 e a Proclamação da República em 1889, a conjuntura social 
estava tomada pela efervescência cultural, pois implicava a 

reconfiguração da sociedade. Observando a tendência corrente na 

Europa e em alguns países vizinhos como Argentina, Chile e Uruguai, 
atribuiu-se à educação um caráter messiânico para resolução dos 

problemas sociais e esperava-se a criação de um sistema nacional de 

ensino público. Entretanto, a instrução pública só foi assumida pelo 

governo central com a aprovação da primeira constituição 
republicana, em 24 de fevereiro de 1891 (p. 45-46). 

 

No conjunto de transformações político-econômicas do país, entre o final do 

século XIX e o início do século XX, durante a instauração da primeira república e em 

meio ao conflito de interesses daqueles que defendiam a modernização industrial e a 

oligarquia latifundiária contrária a esse processo, mudanças significativas para o ensino 

secundário se deram de forma tardia. Apesar do choque entre esses dois grupos 
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dominantes, tornava-se cada vez mais forte um direcionamento político-ideológico 

orientado para a promoção de um desenvolvimentismo nacional baseado no modelo 

econômico-produtivo de substituição das importações para o atendimento do mercado 

interno. 

Com o capitalismo monopolista avançando para os países subdesenvolvidos, mas 

que ao mesmo tempo eram vislumbrados como novos mercados a serem explorados, 

percebemos que o modo de produção e acumulação de bens e serviços desde a 

passagem das formas rudimentares de produção agrícola e artesanal para a manufatura 

fabril também criou por aqui, mesmo muito tempo depois do processo colonizador, a 

necessidade de uma educação sistematizada e ampliada que se articulasse diretamente à 

produção em larga escala, ocasionando tanto a divisão social do trabalho quanto a 

prerrogativa de uma mão de obra mais ou menos qualificada para o desenvolvimento 

das atividades laborais (SAVIANI, 2011). 

Desse modo, as atividades urbano-industriais brasileiras, ao se vincularem às 

forças econômico-produtivas em direção à adoção do modelo capitalista-industrial, 

deram início, a partir da década de 1930, a um novo momento histórico-social de 

intensificação e expansão industrial e de construção de instituições político-sociais que 

atendessem suas demandas. Até essa época o ensino secundário era bastante elitista e 

oferecido em sua maioria em instituições confessionais particulares. A educação 

popular, quando oferecida, findava-se no ensino primário e quando muito, em algum 

curso profissionalizante.  

A necessidade de levar o país a um novo modelo produtivo trouxe a reboque a 

necessidade de se melhorar a instrução pública, inaugurando-se um período de 

construção de um sistema nacional via reformas que aconteceriam ao longo das décadas 

de 1940 e 1950, culminando com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) em 1961.  

Essa nova interdependência do capitalismo internacional via industrialização dos 

países pobres, embora tenha levado o Brasil a certo nível de desenvolvimento 

econômico, não modificou em nada a concentração de renda, poder e prestígio social de 

regiões e segmentos específicos no país, mantendo a dominância hegemônica de alguns 

enquanto a maioria da população de fato continuava excluída da econômica, da política 

e vida social.  
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O Ensino Médio brasileiro não foi pensado como um sistema para transmissão e 

desenvolvimento de um tipo de conhecimento que possibilitasse de imediato um 

aprimoramento científico e tecnológico nacional. Ao contrário, em meio a embates 

junto aos grupos e instituições políticas e culturais conservadores, foi necessário um 

verdadeiro trabalho de convencimento e muita luta política para que fossem viabilizadas 

decisões que superassem minimamente o pensamento cultural conservador dominante e 

levasse o país à adoção de pelo menos parte dos ideais modernistas que já eram 

efervescentes nos países europeus. 

Esse processo de modernização dado a partir da aceleração da industrialização e 

urbanização nacional foi o que lançou as bases para que se consolidasse a necessidade 

do ensino e da formação escolar formal para todas as classes sociais. A formação de 

uma mão de obra melhor qualificada e, ao mesmo tempo, a necessidade de se 

estabelecer novos hábitos, valores e comportamentos nas cidades em expansão, foram 

forças motrizes para que a elite dominante se mobilizasse para que fossem 

estabelecidas, sob certas condições, reformas e consequente expansão do sistema 

educacional brasileiro. 

De acordo com Xavier (1990), esse processo foi se consolidado a partir de três 

momentos sócio-históricos distintos. A primeira teria ocorrido nas duas primeiras 

décadas do século XX, na fase agroexportadora, quando ocorre a expansão da demanda 

social pela educação por meio de iniciativas reformistas de educadores progressistas. 

Nesse primeiro período, marcado pelos conflitos de interesses entre a elite rural e a 

burguesia industrial emergente, a insatisfação social ante o atraso educacional do país, 

expresso concretamente nas altas taxas de analfabetismo, fez eclodir movimentos de 

operários, culturais e sociais que reivindicavam mais e melhores escolas, inclusive com 

questionamentos às ideias e práticas de educação e ensino tradicionais. Nesse período, o 

pensamento progressista de John Dewey apresentado e defendido no Brasil por muitos 

educadores dentre os quais se destacava Anísio Teixeira, orientou os primeiros 

movimentos educacionais renovadores em vários estados. 

O segundo período, que Xavier (1990) situa entre 1930 e 1946, caracterizou-se a 

partir da Reforma Francisco Campos e das Leis Orgânicas do Ensino. Pode ser definido 

não só pela popularização das ideologias opostas a respeito das melhores formas para a 

organização e o desenvolvimento do país que se materializava na tensão entre os dois 

grupos (agroexportadores e urbano-industriais), mas também pelo movimento dos 
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autoproclamados renovadores da educação (também conhecidos como pioneiros da 

educação nova), na defesa de uma escola que se possibilitasse um ensino gratuito, laico, 

público e obrigatório e que não estivesse submissa a qualquer ordem política ou 

religiosa, entrando em conflito aberto com os educadores católicos que defendiam uma 

educação subordinada à doutrina religiosa. O ponto alto deste segundo momento foi a 

publicização, em 1932, do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, escrito e 

assinado por diversos educadores que eram referência no cenário educacional nacional
3
. 

Em 1930, ao ser criado o Ministério da Educação e da Saúde, comandado por 

Francisco Campos, foram baixados um conjunto de decretos (conhecidos como 

Reforma Francisco Campos) com o intuito de refomar o ensino superior (Decretos nº 

19.851/31 e nº 19.852/31), o ensino secundário (Decreto n.º 19.890/31) e o ensino 

comercial (Decreto n.º 20.158/31).  

O decreto sobre o ensino secundário organizava-o em dois ciclos: ciclo 

fundamental, com duração de cinco anos e que se destinava a uma formação geral; e 

ciclo complementar, com duração de dois anos, que se voltava para a preparação para o 

ingresso no ensino superior. O currículo desse ciclo complementar subdividia-se ainda 

em três modalidades: pré-jurídico, pré-médico e pré-politécnico
4
, segundo a área que o 

estudante almejava cursar no ensino superior, equiparando desta forma a organização 

curricular de todas as escolas de ensino secundário ao currículo do Colégio Pedro II. 

Mantinha-se o elitismo com regras extremamente rígidas de seleção, avaliação 

classificatória e formas de ensino notadamente tradicionais, a partir do que se justificava 

a impossibilidade da população de um modo geral ingressar, permanecer e concluir seus 

estudos secundários (ROMANELLI, 1993). 

Numa compreensão em Romanelli (1993), pode-se dizer que essa proposta de 

ensino secundário logo entraria em contradição e conflito, revelando problemas de 

                                                             
3 Segundo Nascimento (2007), embora fossem duramente combatidas pelos conservadores, as ideias e 

ideais escolanovistas avançavam, se propagavam e já se faziam presentes na exposição de motivos da 

Reforma Francisco Campos, nas consequentes reformas educacionais dos estados e na criação das 

universidades de São Paulo (1934) e do Distrito Federal (1935). 
4 Cada ciclo secundário específico era composto por disciplinas específicas. Pré-jurídico (para os 

aspirantes ao curso de Direito): Latim I e II, Literatura I e II, Noções de Economia e Estatística I, 

Biologia Geral I, Psicologia e Lógica I, Geografia II, Higiene II, Sociologia II e Historia da Filosofia II. 
Pré-médico (para os aspirantes aos cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia): Alemão e Inglês I e 

II, Matemática I, Física I e II, Química I e II, História Natural I e II, Psicologia e Lógica I e Sociologia II. 

Pré-politécnico (para os aspirantes aos cursos de Engenharia e de Arquitetura): Matemática I e II, Física I 

e II, Química I e II, História Natural I e II, Geografia e Cosmologia I, Psicologia e Lógica I, Sociologia II 

e Desenho II. 
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descontinuidade e impossibilidade de implementação em cidades do interior do país. 

Anos mais tarde, com promulgação da Constituição de 1934, que estabelecia 

obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário, a fixação de índices mínimos 

orçamentários, a regulação e fiscalização das instituições de ensino públicas e 

particulares por parte do Estado também levaria ao questionamento da organização do 

ensino secundário. 

Em 1937, quando promulgada a Carta Constitucional do governo ditatorial de 

Getúlio Vargas (1937-1945), o Estado assume um papel subsidiário na manutenção e 

expansão do ensino público. O ensino secundário começa a ser repensado e logo se 

materializa a dicotomização deste nível de ensino, com a promoção de um ensino 

profissional voltado para a grande maioria dos jovens e um ensino propedêutico, 

destinado à preparação para o ingresso no ensino superior dos jovens estudantes de 

famílias mais abastadas. Assim, nasce sobre a base do elitismo uma escola pública 

secundária dualista, uma de caráter profissional para o povo e outra de preparação para 

o ensino superior para as classes sociais mais abastadas (NASCIMENTO, 2007). 

No ano de 1942, Gustavo Capanema, ao substituir Francisco Campos, deu 

continuidade ao conjunto de reformas políticas e educacionais que consolidaria o 

modelo de ensino secundário acima descrito, estabelecendo as Leis Orgânicas de Ensino 

que passariam a estruturar agora tanto o ensino primário como o secundário e o técnico-

profissional, que agora se subdividiria em normal, industrial, comercial e agrícola. 

No primeiro caso extinguir-se-iam os cursos complementares, agora substituídos 

por cursos médios de segundo ciclo conhecidos como “colegiais”, de tipo clássico ou 

científico, com três anos de duração e que objetivavam preparar os estudantes para o 

ensino superior, enquanto os cursos de formação profissional se encerravam em si 

mesmos e atendiam imediatamente às demandas necessárias do mercado urbano-

industrial. Isso viria a materializar de fato e agora do ponto de vista legal e constituinte, 

a escola dualista de ensino secundário: propedêutico para as elites e profissionalizante 

para os trabalhadores. 

De acordo com Kuenzer (1997), os saberes válidos socialmente para a formação 

das elites dirigentes, que são o domínio dos conteúdos gerais das ciências, das letras e 

das humanidades, estariam sempre presentes nos cursos propedêuticos. Quanto à classe 

trabalhadora, pode-se ver o quanto estava distante do curso propedêutico o tipo de 

conhecimento oferecido no ensino secundário profissionalizante, uma vez que este (o 
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profissionalizante) não dava acesso ao ensino superior e se voltavam para uma 

especificidade de campo de trabalho, o que atende à própria divisão técnico-social deste 

trabalho que, nesse momento sócio-histórico é gerido pelos modelos taylorista e 

fordista, mas que nos lembra, e muito, a gênese da “aprendizagem de um ofício para os 

pobres” que observamos ainda na Idade Média. 

Não é coincidência que, nessa época, fossem criados o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) no ano de 1942 e, quatro anos mais tarde, o Serviço 

Nacional da Aprendizagem Comercial (SENAC), responsáveis pela oferta de uma 

formação profissional complementar dos estudantes, no entanto, no âmbito da iniciativa 

privada. Como apresenta Nascimento (2007), 

A criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, 

em 1942, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 

SENAC, em 1946, marcaram o início e a oficialização pelo Estado da 
transferência para o setor privado da responsabilidade pela formação e 

qualificação da mão-de-obra necessária para o crescimento da 

indústria, tendo em vista, que o Estado não tinha recursos para equipar 

adequadamente as suas escolas profissionais. Desta forma, através das 
Leis Orgânicas, o Governo transferiu para os empregadores a 

responsabilidade pela formação profissional dos trabalhadores ( p. 82). 

 

Nesse contexto, o planejamento e os investimentos estatais em educação 

profissional se darão sob a forma de uma constante adequação/readequação das relações 

existentes entre os sistemas educacionais de ensino e as demandas do mercado de 

trabalho, de forma direta e interdependente, na qual o primeiro subordina-se ao 

segundo. O acesso ao conhecimento necessário para o desenvolvimento das forças 

produtivas e econômicas por meio da educação escolar passa a ser compreendido como 

fundamental e indispensável para o atendimento dos setores produtivos em processo de 

modernização e significou, historicamente, a adoção por completo do modelo industrial 

capitalista como modo de produção nacional. Rapidamente o modo de produção 

passaria a reger, regular e regulamentar o consumo e a vida social, direcionando e 

massificando valores e atitudes de um determinado estilo de vida constituído de padrões 

importados dos países capitalistas ocidentais (MANFREDI, 1999). 

Após 1946, portanto, quando se reacendem os debates em torno da função social 

do ensino escolar entre os conservadores e progressistas – dadas à exigência de um 

projeto nacional de educação que se materializou na nova Constituição Federal de 1946 
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– tem-se inicio o terceiro período de evolução das aspirações educacionais e de 

expansão do sistema educacional, conforme análise de Xavier (1990). 

Uma vez que estavam dadas as condições para o aumento da produção interna e 

progressiva substituição das importações e com a consolidação no poder do grupo 

urbano-industrial “progressista”, configura-se o momento propício para a constituição 

de um sistema nacional de educação com a fixação das diretrizes e bases da educação 

nacional. Estavam dadas as condições para a retomada do debate iniciado na década de 

1930 entre os educadores conservadores e os progressistas, que buscavam ainda ampliar 

o acesso à escola e reorganizá-la mais modernamente.   

Buscando atender ao dispositivo constitucional, Clemente Mariani, Ministro da 

Educação, sancionou um projeto que acabara ser transformando na primeira LDBEN 

(Lei nº 4.024/61), mantendo a organização em dois níveis, ensino primário e ensino 

secundário, mas flexibilizando a estrutura ao integrar o ensino profissional no sistema 

regular de ensino, equivalendo este à possibilidade de continuidade de estudos em nível 

superior do ensino propedêutico. O ensino secundário se estrutura a partir do ensino 

ginasial em quatro anos ou colegial de três anos, podendo abarcar agora tanto o ensino 

secundário quanto o ensino profissional normal, industrial, agrícola ou comercial. 

Porém, em sua essência não deixou de perpetuar a dualidade escolar que continuava a 

coexistir em dois modelos de escola. 

A partir da instauração do regime militar em 1964, o crescimento econômico e o 

desenvolvimento cultural e científico do país refletiriam reformas institucionais 

caracterizadas pelo modelo de gestão desenvolvimentista e ao mesmo tempo 

extremamente autoritário que combinaria a duríssima e policialesca repressão política e 

cultural com a euforia industrial-desenvolvimentista no campo da economia. 

O conjunto de reformas educacionais que se seguiram tem como base e pano de 

fundo o acordo firmado entre o governo brasileiro e a Agência Americana para o 

Desenvolvimento Internacional (MEC-USAID), acordo que visava à transferência de 

conhecimento e tecnologia educacional buscando convencer e adequar à educação 

brasileira ao tecnicismo como forma ideal de educação escolar capaz de promover a 

aceleração do desenvolvimento produtivo e econômico nacional, escondendo, 

obviamente, o consequente endividamento externo (GERMANO, 1994). 

Ainda segundo Germano (1994), em relação ao ensino secundário, no regime 

militar foram promovidas algumas mudanças de ordem utilitarista, buscando estabelecer 
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uma articulação ainda mais direta entre o sistema educacional e os setores produtivos, 

subordinando educação e ensino às demandas da produção industrial em expansão 

acelerada. Duas reformas caracterizam o projeto educativo da época, que consistiu 

basicamente em aumentar o número de vagas no ensino superior e secundário sem o 

correspondente investimento em qualidade: a Lei n° 5.540/68, que reformava o ensino 

superior e a Lei n° 5.692/71, que promoveu uma reforma no ensino primário e no ensino 

secundário. 

 O ensino escolar no Brasil dividia-se, dali por diante, em ensino de 1° Grau, 

obrigatório e com oito anos de duração, onde foram fundidos o primário e o ginásio, 

retirando-se a necessidade de exame de admissão para o ginásio. O ensino de 2º Grau, 

com duração de três anos, unificava os cursos propedêutico e profissionalizante ao 

instituir a profissionalização compulsória para todos os estudantes de 2º Grau, 

promovendo uma ideia ilusória de homogeneização social pela preparação para o 

trabalho, mas que mascarava a necessidade de diminuição da pressão social para o 

acesso ao ensino superior. 

A reforma do Ensino de 1° e de 2º Graus não alcançou os resultados esperados 

pela falta de recursos financeiros e de educadores preparados para a nova realidade, que 

exigia mais diálogo e a reorganização curricular. A profissionalização compulsória foi 

um retumbante fracasso, pois não havia professores em número suficiente para os 

diversos cursos que foram criados e, mais uma vez, a expansão quantitativa não foi 

seguida da expansão qualitativa.  

Em pouco tempo a maioria dos cursos foi fechada e logo a profissionalização 

compulsória mostrou-se não realizável, pois no ano seguinte ao da reforma, o Parecer nº 

45/72 buscou alterar a ideia de que toda escola que ofertasse o 2º Grau fosse também 

uma escola profissionalizante pela ideia de profissionalização do estudante, que poderia 

fazer o curso profissionalizante em outra instituição. Esse projeto também não se 

concretizou e a Lei n° 7.044/82 extingue a escola única de profissionalização 

obrigatória, que na verdade nunca existiu. O curso normal de nível médio foi o único 

curso que “sobreviveu” a este momento histórico. 

Foram criados, para suprir ao menos parcialmente a inexistência dos cursos 

profissionalizantes de 2º Grau, cursos de curta duração em nível superior, a maioria nas 

áreas científica e tecnológica e também foram criadas as famosas “licenciaturas curtas”, 

para atender ao grande contingente de alunos que ia do primário para o ginásio e depois 
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para o 2º Grau, uma vez que não havia mais os exames de admissão. Também houve 

uma grande expansão das Escolas Técnicas Federais, com a oferta de cursos 

profissionalizantes em nível médio, que mais tarde transformar-se-iam nos CEFET’s ou 

Centros Federais de Educação Tecnológica (CUNHA, 1994). 

Com o fim da ditadura militar, que culmina em 1985 após o lento processo de 

redemocratização iniciado em meados da década de 1970, assistiremos o complexo 

processo de desenvolvimento e aprovação de uma nova constituição, a Constituição 

Federal de 1988. A nova constituição exigiria não mais uma reforma educacional, mas a 

revisão das diretrizes e bases da educação nacional, que quase uma década depois 

resultaria na atual LDBEN nº 9.394/96 (BRASIL, 1996). A LDBEN manteve a estrutura 

anterior do ensino de 1º e 2º Graus (oito anos e três anos), nomeando-os de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio e elevando a Educação Infantil à condição de primeira 

etapa da Educação Básica. 

Nas últimas duas décadas, reformas e programas bastante importantes se seguiram 

à LDBEN, dentre os quais destacamos o Ensino Fundamental de nove anos, a 

universalização e obrigatoriedade da matrícula aos quatro/cinco anos na pré-escola e o 

Programa Mais Educação, que visa materializar, ainda que de forma um tanto 

equivocada, a oferta de educação escolar em tempo integral para todos. As mudanças na 

concepção e organização do Ensino Médio após a LDBEN de 1996 serão detalhadas no 

próximo tópico deste capítulo. 

 

1.3 O Ensino Médio na dinâmica da reestruturação produtiva da sociedade 

contemporânea 

Para Brandão (1985), a educação propicia para a formação humana o que pode ser 

apreendido entre os saberes existentes numa cultura, formando tipos de sujeitos segundo 

necessidades e exigências sociais num dado momento da história humana e da história 

do próprio desenvolvimento pessoal. Constituir-se-ia numa multiplicidade de formas
5
 e 

não aconteceria apenas no espaço escolar, local institucionalizado para o ensino. 
                                                             
5
 A educação não intencional refere-se às possíveis influências e interferências do meio natural e social 

sobre o homem como as religiões, as leis e as práticas familiares. Já de forma intencional, apresenta-se 

formalmente num caráter institucional, direcionado, estruturado, organizado e sistematizado. Com 
objetivos explícitos, conteúdos, métodos de ensino e procedimentos didáticos, presentes na escola ou fora 

dela. Ou ainda informalmente, em atividades intencionais de relações pedagógicas com pouca 

sistematização ou estruturação, como os movimentos sociais e os meios de comunicação (LIBÂNEO, 

OLIVEIRA e TOSCHI, 2013). 
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Segundo o autor, a escola inclusive já não poderia ser considerada o único e, talvez, 

nem o mais eficiente espaço de socialização dos conhecimentos técnico-científicos. 

Porém, ao refletir sobre os limites em que se encontra a educação escolar na 

contemporaneidade chegamos à conclusão de que não estamos próximos da constituição 

de uma sociedade sem escolas, pelo contrário, entendemos que mais do que nunca a 

classe trabalhadora tem na educação escolar uma necessidade histórica que ainda não 

foi plenamente satisfeita. A constatação de que a escola é ainda uma necessidade 

histórica, particularmente da classe trabalhadora, também não se fundamenta na 

aceitação passiva do progressivo desenvolvimento da educação escolar que 

acompanharia, como uma sombra, o progressivo desenvolvimento das forças 

produtivas. A escola que temos, muito embora seja possível acompanhar seu 

desenvolvimento histórico, ainda não é a escola que queremos. 

As forças produtivas, a ciência e tecnologia se desenvolveram de forma intensa e 

em níveis tais que temos a impressão, ideologicamente constituída, de que a escola que 

temos não ensina mais nada a ninguém. Mas à escola não foram dadas todas as 

condições para que se beneficiasse deste desenvolvimento e o trouxesse para o seu 

interior, pelo contrário, refrear e até mesmo impedir o pleno desenvolvimento 

intelectual e científico das crianças e jovens da classe trabalhadora pela oferta de uma 

educação escolar cada vez melhor apenas na aparência, sempre foi uma tarefa muito 

bem executada pelo capital, conforme Alves (2006).  

Problematizar a forma histórica atual da escola pública se faz absolutamente 

necessário para que possamos superá-la e realmente construir uma escola pública de 

qualidade social para todos. Aproximamo-nos da concepção de Libâneo, Oliveira e 

Toschi (2012, p. 63), quando os autores afirmam que o ensino escolar deve contribuir 

para: 

a) formar indivíduos capazes de pensar e aprender 

permanentemente (capacitação permanente) em um contexto de 
avanço das tecnologias de produção e de modificação da 

organização do trabalho, das relações contratuais capital-trabalho 

e dos tipos de emprego; 

b) prover formação global que constitua um patamar para atender 
à necessidade de maior e melhor qualificação profissional, de 

preparação tecnológica e de desenvolvimento de atitudes e 

disposição para a vida numa sociedade técnico-informacional; 
c) desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o 

exercício autônomo, consciente e crítico da cidadania; 

d) formar cidadãos éticos e solidários. 
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Nas últimas duas décadas, observamos, no conjunto de reformas econômicas 

operadas “de cima para baixo” no país, a confirmação da inserção do Brasil na 

economia mundial, muito mais pelos acordos firmados com agências internacionais de 

financiamento de projetos de “desenvolvimento”, organizadas e dirigidas desde a 

década de 1940 pelos Estados Unidos, do que pela concretude do desenvolvimento 

econômico e social de nosso país. Diversos “ajustes econômicos” precisaram ser 

realizados internamente para que o Brasil saísse do grupo dos países do “terceiro 

mundo” e pudesse entrar na lista dos países “em desenvolvimento” da década de 1990, 

depois denominados de “emergentes” a partir dos anos 2000.  

Esse processo de ajustes visava, mais uma vez, atender internamente às 

exigências da reestruturação produtiva do capital por meio de uma subordinação cada 

vez mais complexa e fluida, mas nem por isso menos violenta e irracional, ao mercado 

internacional, servindo à nova fase do capitalismo, baseada na superexploração do 

trabalho pelo aumento exponencial do exército de reserva provocado pela introdução 

maciça de tecnologia digital nos setores produtivos e de serviços, substituindo a 

tecnologia mecânica e, na aparência, prescindido cada vez mais do trabalho humano 

(FIGUEIREDO, 2009). 

A educação formal, aí incluída a escolarização básica, entra nesse processo de 

ajuste econômico como ferramenta absolutamente ideológica, deslocando o problema 

do desemprego estrutural, que é a face mais perversa do modo de produção, para os 

indivíduos, que nunca estão adequadamente ou suficientemente “educados” para esse 

“novo” mundo do trabalho. Nesse novo paradigma produtivo, uma educação básica e 

profissional de caráter generalista e ao mesmo tempo flexível o bastante para que seja 

totalmente permeável às “novas” ideologias que sustentam a relação entre trabalho e 

educação é agora mais interessante do que uma formação técnica especializada e 

fragmentada, como se exigia do trabalhador até bem pouco tempo, para que atendesse 

ao padrão produtivo taylorista. Tecnologia, flexibilidade, adaptação, competitividade, 

meritocracia – também para a educação escolar essas serão as novas orientações. 

Como um movimento crescente, vemos do campo das políticas educacionais, 

que as reformas educacionais que atendem aos ajustes econômicos têm sido 

implementadas nos países latino-americanos desde a década de 1970 e que há um maior 

ajustamento, sobretudo a partir dos anos 1990, evidenciando claramente essa tendência 
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de reordenamento direcionado pelas agências multilaterais e redefinindo significados e 

sentidos sociais atribuídos à educação escolar (SAVIANI, 2011). 

Verificamos que certos processos de intensificação reformista no campo das 

políticas educacionais se articulam a uma série de ajustes estruturais e setoriais de 

ordem macroeconômica, diretamente relacionada às condicionalidades econômico-

financeiras e político-ideológicas, advindas de empréstimos financeiros junto aos 

organismos multilaterais de financiamento
6
 e da transferência de conhecimento e 

tecnologia de outros, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) 
7 e a Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe (CEPAL) 
8
.  

Em Leher (1999), é possível compreendermos o impacto da internacionalização 

da estrutura de poder dos organismos multilaterais nas políticas públicas e educacionais 

brasileiras. O movimento de alteração da política dos organismos internacionais teve 

origem no final da década de 1960, buscando novas configurações de subjugação pela 

força das ideias e das crises estruturais do capitalismo começou a se manifestar de 

forma mais nítida na década de 1970. A exclusão social, o aumento do endividamento 

dos países periféricos somados ao crescimento do sentimento antiamericano fez com 

que fossem adotadas pelo Banco Mundial (BM), medidas mais incisivas de dominação, 

defendendo o direito à educação como forma de garantir a segurança da estabilidade dos 

países hegemônicos, especialmente aos países simpáticos ao comunismo. 

O cenário nos anos de 1970 não era tão favorável e a crise da oferta de petróleo e 

o crescente poder bélico da União Soviética acirraram disputas e como estratégia para 

garantir e acrescer a subserviência, diante das dificuldades dos países periféricos, o BM 

concedeu empréstimos a estes países para além de suas capacidades de pagamento. Em 

face dessa situação imposta pela crise econômica cujo ápice se deu em 1982, o BM 

explorou o seu poder de pressão, exigindo o ajuste estrutural que incidia sobre a 

desestabilização do Estado do Bem Estar Social, mediante a situação caótica decorrente 
                                                             
6 Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 

(BIRD), Banco Mundial (BM) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Desde a década de 

1970, por exemplo, o Banco Mundial destaca a necessidade de se racionalizar recursos e se promover 

uma reforma das estruturas educacionais dos países em desenvolvimento. 
7 

Responsável pela organização da Conferência Mundial de Educação para Todos no ano de 1990 em 

Jomtien (Tailândia) e produziu entre 1993-1996 o “Relatório Delors” fazendo um diagnóstico do contexto 

planetário e analisou os desafios para a educação no século XXI. 
8 Como exemplo desta transferência de conhecimento, citamos os documentos “Transformacion 

productiva com equidad” (1990) e “Educacion y Conocimiento: eje de la transformacion productiva con 

equidad” (1992).  
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do desemprego estrutural, a expansão das privatizações, o aumento das taxas de juros e 

o processo de aniquilamento dos direitos trabalhistas. 

As prioridades de investimento em educação não se seguiram sempre na mesma 

direção. Na década de 1970, os empréstimos foram para implantação do ensino técnico, 

deixando à margem o ensino elementar. Nos anos de 1980 priorizou o ensino elementar, 

o que é assumido de forma mais radical nos anos de 1990. E o investimento no ensino 

fundamental não objetivava uma formação consistente, mas a apropriação de conteúdos 

mínimos (denominados básicos) e requerendo uma formação de professores rápida, 

aligeirada, pragmática e com domínio de técnicas, sem aprofundamento teórico, apenas 

o suficiente para atender a perspectiva de pacificação das massas (LEHER, 1999). 

Assim, resultantes desse movimento, diversos documentos foram elaborados a 

partir das orientações dos organismos internacionais. Por exemplo, o Relatório Delors, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (1996), o Plano Decenal de Educação Para Todos 

(1993-2003), os Programas Bolsa Família (2004) e Mais Educação (2007), dentre 

outros. E em Goiás, especificamente, consideramos o Pacto pela Educação como intuito 

de direcionar os rumos da educação nos países que assumiram compromisso como os 

organismos internacionais. 

Os incontáveis documentos, diretrizes e orientações produzidas por estas 

agências há pelo menos meio século tem em comum a concepção reducionista e 

econômico-tecnocrática de que o desenvolvimento social é consequência do 

desenvolvimento econômico retroalimentado pelo desenvolvimento técnico-científico 

(desconsiderando suas implicações humanas e sociais) associando de forma mecânica e 

idealista ciência e técnica, conhecimento e informação, educação e desenvolvimento 

socioeconômico (SANTOS E LIMONTA, 2014). 

Na redefinição do papel desempenhado pela educação escolar no processo de 

reestruturação produtiva, solicita-se o desenvolvimento de competências e habilidades 

que melhor adequem sujeitos necessariamente polivalentes, flexíveis e multifuncionais a 

uma sociedade em que a tecnologia e os postos de trabalho mudam de forma rápida e 

constante, educando assim para a empregabilidade, para o “aprender a aprender” e mais 

atualmente para o “aprender a empreender”. Considerando esta lógica, se o emprego 

não existe seja um empreendedor e crie seu próprio emprego.  

Como consequência desta progressiva ideologização da educação sob a forma 

aparente de uma melhor integração entre trabalho, educação e desenvolvimento social e 
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individual, a educação escolar passa a ser compreendida e oferecida na condição de 

serviço
9
, cuja estrutura, organização e funcionamento se dão a partir do que podemos 

denominar de “políticas de governo” e não de uma política de Estado. As políticas de 

governo são marcadas por experimentalismos e descontinuidades, estão 

permanentemente em “estado de reforma” sob a justificativa da falta de qualidade e de 

produtividade, firma-se então a concepção da educação escolar como um produto e não 

como processo (GENTILI, 2005). 

Ainda, segundo Gentili (2005), trata-se de uma revisão da boa e velha teoria do 

capital humano
10

 sob uma roupagem mais contemporânea. No entanto, constantemente 

é levantada a bandeira da necessidade de melhoria da qualidade da escola pública, como 

frequentemente temos visto, particularmente quando se tratam de propostas, programas 

e/ou projetos de educação escolar em de tempo integral e da educação profissional 

integrada à educação escolar no Ensino Médio. 

Na década de 1990, os projetos financiados para o ensino fundamental 

brasileiro, pelo Banco Mundial, objetivaram enfrentar o fracasso 
escolar, interpretando como identificador de ineficiência e falta de 

qualidade. Os componentes ou programas de ação dos projetos 

financiados para o ensino fundamental priorizaram orientações e 

propostas pautadas em critérios gerenciais para promover a 
concorrência, a qualidade, a produtividade e a racionalidade 

econômica. Dessa forma, subjacente à política de enfrentamento do 

fracasso escolar, verificamos, além dos critérios de avaliação e de 
concorrência, os critérios de produtividade e racionalidade econômica 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 1135-1136).  

 

As reformas educacionais advindas dos ajustes econômicos também atingem a 

escola “por dentro”: cobram formas de gestão escolar mais próxima à gestão de 

negócios e empresas, alteram quantitativa e qualitativamente os currículos escolares e 

induzem o processo de ensino e aprendizagem. Também afetam o campo da formação 

                                                             
9 O termo “serviço” tem como objetivo relembrar que na história da educação brasileira, mais 

precisamente quando o ideário europeu e cristão que veio com a chegada dos portugueses no Brasil, se 

expressava em ideias pedagógicas de cunho religioso, tendo os jesuítas como seus principais veiculadores 

num processo de aculturação, principalmente sob a cultura indígena. Mais tarde, em função do regime 

republicano, os ideais leigos chocam-se com os religiosos, obrigando os jesuítas a tomar novos rumos, 

passando a ter como foco a educação das elites. Percebe-se então que neste momento a educação não se 

configura como um bem subjetivo e necessário para todo e qualquer cidadão, mas sim como um “serviço” 

oferecido para uma pequena parcela da sociedade (SAVIANI, 2011). 
10 Refere-se à denominação advinda da “Teoria do Capital Humano” elaborada por Theodore W. Schultz. 
Aplicada ao campo educacional a ideia de capital humano gerou toda uma concepção tecnicista sobre o 

ensino e organização da educação, o que acabou por mistificar seus reais objetivos. Sob a predominância 

desta visão tecnicista, passou-se a disseminar a ideia de que a educação é o pressuposto do 

desenvolvimento econômico, bem como do desenvolvimento do indivíduo e que, ao educar-se, estaria 

“valorizando” a si próprio na mesma lógica em que se valoriza o capital. 
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inicial e continuada dos professores quando disseminam que há muita teoria e pouca 

prática na formação docente e ideologicamente denominam essa formação pela/na 

prática de “profissionalização”.  

São muitos os fatos concretos que comprovam nossa crítica, e por trás de toda 

essa “arquitetura”, encontra-se o BM e suas prioridades e estratégias para a educação 

escolar dos países periféricos com o claro objetivo de reduzir a pobreza a níveis 

aceitáveis, para que não haja um colapso social nestes países, o que poderia dificultar 

que novos consumidores sejam arrebanhados, uma espécie de “neocolonialismo”, 

travestido de políticas neoliberais, como muitos autores já denunciou, conforme 

denunciara Shiroma, Moraes e Evangelista (2000).  

Destacam-se a redução do papel estatal como agente financiador, a privatização 

como forma diversificada de busca por mecanismos e fontes de financiamento, a 

minimização de direitos ao substituir o conceito de universalidade pelo da equidade 

social, a ideia de competência justificando a seletividade e a contenção ao acesso, o 

atendimento à pobreza como forma de justiça social equalizando os diferentes e 

sedimentando as diferenças, o uso da lógica da mercadoria sobre a educação, o ensino e 

a escola mantendo a hegemonia do capital nas práticas e/ou processos que nesses 

lugares se realizam.  

Para Kuenzer (1997), a adoção de políticas neoliberais sob o pretexto de reformas 

políticas, econômicas e educacionais, caracteriza uma condição superestrutural, a 

reestruturação produtiva, na qual o país articula-se a todo um movimento maior e mais 

ampliado de globalização do capital e mundialização da economia nessas bases.  

De acordo com Saviani (2011), o trabalho dos professores é diretamente afetado 

por tais reformas, pois são compreendidos como prestadores de serviços, sendo os 

alunos, os clientes e, por consequência, dando continuidade à lógica empresarial, a 

educação escolar é um produto de qualidade variável e dependente da produção de seus 

prestadores de serviço. Assim, qualquer problema que ocorra durante o processo de 

“fabricação” é de total responsabilidade de quem o produz.  

Essas concepções, cuja origem esperou ter esclarecido nos parágrafos acima, são 

as que têm norteado o planejamento e se concretizado em ações dos sistemas públicos 

de ensino, desconsiderando os avanços de gestões anteriores e perpetuando os 

retrocessos, uma vez que as políticas, que deveriam ser mais amplas e de longo prazo, 

dão lugar a propostas, programas e/ou projetos promovidos pela gestão pontual que 
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ocupa as secretarias de educação, como parece ser o caso do Programa Novo Futuro, 

nosso objeto de investigação.  

Tudo o que apresentamos até aqui nos permite compreender que existe uma 

relação dinâmica e dialética entre o modo de produção e a educação escolar e que não se 

pode deixar de considerar a totalidade, sob o risco de nunca compreendermos 

claramente a particularidade. Não é possível analisar de forma crítica a realidade de um 

determinado fenômeno sem que se faça uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto, 

conforme Saviani (2013a). 

Talvez a concepção de “escola do acolhimento” que nos apresenta Libâneo 

(2012a), seja um conceito, melhor dizendo, uma unidade, que pode explicitar de forma 

concreta a totalidade da educação escolar brasileira, instituição social e histórica 

marcada por avanços e retrocessos e certo tipo de desenvolvimento que ao mesmo 

tempo engendra uma contínua precarização, mas que no atual momento histórico tem se 

caracterizado predominantemente, mais como um lugar de assistência e convívio social 

do que um espaço de cultura e de ciência, de formação e de desenvolvimento.  

A superação desta forma histórica da escola pública se dará num movimento 

contra-hegemônico, que necessariamente parte da análise radical do que se compreende 

como a essência da instituição escolar, qual seria sua função dentro do processo geral de 

superação do modo de produção como um todo, o que pressupõe certa radicalidade do 

pensamento sobre as formas históricas existentes. Tentando trazer essa “radicalidade do 

pensamento” para uma reflexão sobre o Ensino Médio, a integração entre educação 

escolar e educação profissional, melhor dizendo – o Ensino Médio integrado – como 

tem sido denominado nas pesquisas e nas políticas e propostas, nos parece ser a forma 

histórica mais desenvolvida de formação da juventude brasileira. 

Tomando como base a LDB nº 9.394/96, o Decreto nº 2.208/97 objetivou 

reestruturar a educação profissional brasileira a partir da superação da dualidade entre a 

formação geral de preparação para o ensino superior e a habilitação profissional. 

Reafirmam-se os objetivos do Ensino Médio expressos na LDBEN: o aprofundamento 

dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, a preparação básica para o 

exercício da cidadania e do trabalho e o aprimoramento do educando como pessoa 

humana, diante da possibilidade de compreender os fundamentos científicos e 

tecnológicos por meio do conhecimento escolar. Afirma-se também o Ensino Médio 

como etapa final da Educação Básica cuja prioridade é o desenvolvimento global do 
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indivíduo como sujeito histórico, visando sua inserção social e cidadã na vida e no 

trabalho. 

O Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica 

(CNE/CEB) nº 15 de 1998 e a Resolução CNE/CEB nº 03 do mesmo ano, instituem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), em que se propunha 

uma reformulação curricular incluindo competências básicas, conteúdos e formas de 

tratamento desses conteúdos coerentes com princípios pedagógicos de identidade, 

diversidade e autonomia, e também aos princípios de interdisciplinaridade e de 

contextualização, adotados como estruturadores do currículo para o Ensino Médio – 

seguindo-se uma lógica de orientação pós-moderna a partir das orientações dos 

organismos internacionais.  

As disciplinas se estruturariam a partir de blocos fundamentais de conhecimento 

de base nacional comum – linguagem e código, ciências da natureza e matemática e 

ciências humanas, e outra base diversificada (incluindo o conhecimento de pelo menos 

uma língua estrangeira e outras disciplinas de caráter interdisciplinar e que leve em 

conta o contexto histórico-social e o mundo produtivo). Os cursos técnicos 

profissionalizantes foram desvinculados do nível médio para serem oferecidos 

concomitante ou sequencialmente e nesse documento podemos identificar ainda a ideia 

de terminalidade, já que este se constitui etapa final da Educação Básica. 

Ao analisarmos as DCNEM de 1998, percebe-se que ainda há uma dualidade e 

não uma unidade, no que diz respeito à educação profissional, já que esta pode 

acontecer de forma concomitante ou subsequente ao percurso regular do Ensino Médio, 

priorizando-se a formação geral, secundarizando e de certa forma “tecnologizando” o 

ensino profissional, como se pode observar abaixo: 

Art.12 – Não haverá dissociação entre a formação geral e a preparação 
básica para o trabalho, nem esta última se confundirá com a formação 

profissional. § 1º A preparação básica para o trabalho deverá estar 

presente tanto na base nacional comum como na parte diversificada. § 

2º O Ensino Médio, atendida a formação geral, incluindo a preparação 
básica para o trabalho, poderá preparar para o exercício das profissões 

técnicas, por articulação com a Educação Profissional, mantida a 

interdependência entre os cursos (BRASIL, 2013a). 

 

De acordo com Nosella (2002), embora o trabalho tenha sido definido, já na 

LDBEN de 1996, como um dos princípios orientadores do Ensino Médio, este não 

constituiu, ainda, a identidade desse nível de ensino por não esclarecer se essa formação 
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orientada para o trabalho consiste numa formação voltada para o mercado ou por 

instruções gerais para o mundo do trabalho, inexistindo uma discussão da natureza do 

trabalho na sociedade contemporânea. 

A vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais são princípios 

norteadores da educação nacional, no que diz respeito às especificidades do Ensino 

Médio, apresentam-se ainda dois princípios norteadores para o trabalho pedagógico a 

ser realizado neste nível de ensino, que se referem ao trabalho moderno e as 

necessidades psicológicas de autonomia, criatividade e responsabilidade dos educandos. 

Sem esquecer o processo histórico de produção, pano de fundo de 

nossa reflexão, é preciso também considerar o homem (aluno do 2º 
grau) que vive, diríamos quase ‘febrilmente’, o processo de negação 

da dependência e da imitação social (e familiar) à procura de sua 

responsabilidade, autonomia e criatividade. Nesse sentido, a 
especificidade pedagógica do ensino médio decorre da especificidade 

psicológica de sua clientela que implicitamente solicita da geração 

mais adulta uma formação sistemática e racional para o exercício da 
responsabilidade, a autonomia e a criatividade individual e coletiva 

(NOSELLA, 2002, p. 111). 

 

No contexto econômico-produtivo nacional marcado pelas desigualdades 

histórico-sociais, a juventude brasileira acaba buscando sua inserção social profissional 

de maneira precoce, como auxílio no sustento de sua estrutura familiar.  Embora haja a 

necessidade de uma formação profissional, o que aqui podemos problematizar é o lugar 

onde esta formação ocorre e, sobretudo, como se dá a relação entre educação 

profissional e educação escolar, pois entendemos que ambas são importantes, se 

completam, se complementam.  

Logo se vê que não é a reforma curricular que poderá garantir as condições 

necessárias para a integração entre trabalho e educação no Ensino Médio, pois numa 

sociedade cindida em classes, que se funda nas contradições entre capital e trabalho, tais 

contradições se manifestarão na escola, na realização concreta das práticas educativas, 

que muitas vezes estão distantes do que expressam ou desejam as políticas 

educacionais. No entanto, o conjunto de documentos que configuram a política de 

educação em muito pode nos ajudar a compreender este fenômeno, quando não 

analisados em si mesmos, mas em suas relações e contradições com a realidade mais 

ampla. 

Atualmente existem propostas, programas e/ou projetos em nível nacional, 

regional e local para o Ensino Médio que buscam abranger em sua totalidade as 
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especificidades deste nível de ensino, bem como superar problemas históricos, dentre os 

quais destacamos a desarticulação entre educação escolar, educação profissional e 

trabalho, que em nosso entendimento torna-se a questão mais importante e essencial do 

Ensino Médio. Podemos afirmar que se trata de um processo de construção de uma 

política nacional, algo que historicamente ainda não havíamos vivenciado de fato e que, 

por isso mesmo, abre uma possibilidade histórica bastante importante que deve ser 

ativamente discutida, aperfeiçoada e materializada.  

Tal processo de construção de uma política nacional para o Ensino Médio se 

evidenciam em avanços, retrocessos, contradições e/ou nas relações que podemos 

estabelecer do ponto de vista legal dos seguintes dispositivos: 
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Quadro 01: Dispositivos legais de orientação das políticas públicas e educacionais para o Ensino Médio no Brasil 

DISPOSITIVO LEGAL ASSUNTO TRATADO 

Constituição da Republica Federativa do 

Brasil de 1988 
- 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
Dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente e dá outras providências 
(BRASIL, 1990) 

Lei nº 9.394, de 23 de dezembro de 1996 Fixa as diretrizes e bases da educação nacional (BRASIL, 1996) 

Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004 
Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional, e dá outras providências (BRASIL, 2004) 

Lei nº 11.494, de 20 de Junho de 2007 
Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (BRASIL, 2007a) 

Decreto nº 6.302, de 12 de dezembro de 2007 Institui o Programa Brasil Profissionalizado (BRASIL, 2007b) 

Portaria nº 971, de 09 de outubro de 2009 Institui o Programa Ensino Médio Inovador (BRASIL, 2009) 

Lei nº 11.513, de 26 de outubro de 2011 

Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); altera as Leis n
o
 7.998, de 11 de 

janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), Lei n
o
 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui 

Plano de Custeio, n
o
 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior, e Lei n
o
 11.129, de 30 de junho de 2005, que institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(ProJovem); e dá outras providências. (BRASIL, 2011) 

Resolução CNE/CEB nº 02, de 30 de janeiro 

de 2012 
Define as atuais DCNEM (BRASIL, 2012b e 2013a) 

Projeto de Lei nº 6.840 de 2013, da Comissão 

Especial de Estudos e Proposições para a 

Reformulação do Ensino Médio 

Objetiva instituir a jornada em tempo integral e dispor sobre a organização dos currículos (BRASIL, 2013b) 

Portaria n° 1.140, de 22 de novembro de 2013 Institui o Pacto Nacional pelo Ensino Médio (BRASIL, 2013c) 

Decretos nº 5.154, de 23 de julho de 2004 e n° 

8.268, de 18 de junho de 2014 
Regulamentam o que dispõe a LDB sobre a educação profissional (BRASIL, 2014a). 

Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014 
Aprova o Plano Nacional de Educação e dispõe sobre o Ensino Médio na meta 03, que se desdobra em 14 estratégias 

(BRASIL, 2014b) 

Fonte: Elaborado pelo autor na observância dos dispositivos legais nacionais. 
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Sabemos que a legislação e a proposição de propostas, programas e/ou projetos 

via Ministério da Educação por si só não concretizam a política educacional que se 

pretende e muito menos a que se faz necessária. Numa análise de conjunto, buscamos 

compreender quais concepções perpassam tais documentos e quais são as contradições e 

possibilidades materiais de real superação da dicotomia entre trabalho e educação que 

constituem, ainda que de forma fragmentada e um tanto desarticulada, um processo de 

construção de política nacional para a formação em nível médio dos jovens do nosso 

país. 

É necessário que ultrapassemos o nível das reformas, conforme Mészáros (2005), 

para que tal processo se constitua na construção e consolidação de uma política de 

Estado (e não de governo) para este nível da educação brasileira. Ressaltando que 

atualmente há um grande número de pesquisadores acompanhando o desenvolvimento 

das políticas e propostas que visam à integração entre a educação escolar e educação 

profissional no Ensino Médio, destacamos as contribuições de Frigotto e Ciavatta 

(2004); Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005); Moehlecke (2012); Moura (2007, 2010 e 

2012); Castro e Garrossino (2010); Oliveira (2012) e Ramos (2012).   

De acordo com Ramos (2012, p. 38), o Decreto nº. 5.154/2004, 

[...] buscou, fundamentalmente, restabelecer os princípios norteadores 

de uma política de educação profissional articulada com a educação 
básica, tanto como um direito quanto como uma necessidade do país.  

 

A aprovação deste decreto dá início ao processo de tentativas reais de integração 

entre educação escolar e formação para o trabalho, pois desde suas concepções enfatiza 

a necessidade de superação do ensino técnico pelo ensino tecnológico, fundamentando-

se na necessária articulação entre trabalho produtivo e instrução escolar, uma “tendência 

progressista”, que ainda conforme a autora, “que disputa espaço com as conservadoras, 

inclusive no próprio aparelho de Estado” (p. 44). Destaca-se, neste documento, a 

concepção de educação escolar integrada à formação para o trabalho na perspectiva da 

politecnia, ainda que tal perspectiva não seja anunciada explicitamente no documento, 

conforme aponta Moura (2012, p. 56): 

[...] a possibilidade de integração entre ensino médio e educação 
profissional, constante no decreto n. 5.145/2004, representa uma 

possibilidade de avanço na direção de construir um ensino médio 

igualitário para todos, pois, apesar de não se confundir com a 
politecnia, fundamenta-se em seus princípios e é exigência de uma 

sociedade na qual a elevada desigualdade socioeconômica obriga 

grande parte dos filhos das classes populares a buscar, bem antes dos 
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18 anos de idade, a inserção no mundo do trabalho, visando 

complementar a renda familiar. 

 

As propostas, programas e/ou projetos que se seguiram ao Decreto nº 5.154/2004, 

revelam que as “forças conservadoras” reveladas por Ramos (2012), vão tentando impor 

suas concepções, pois há elementos no Programa Brasil Profissionalizado (Decreto nº 

6.302/2007) – cujo principal objetivo é o fortalecimento das redes estaduais de 

educação profissional e tecnológica – que aproximam o financiamento para este 

fortalecimento daqueles objetivos tão caros ao capital expressos no campo educacional 

nas ideias de polivalência, competência, habilidade e flexibilidade para adequar-se às 

demandas do instável e sempre em transformação mercado de trabalho.  

O Ensino Médio Inovador (Portaria nº 971/2009), programa que incentiva as 

escolas públicas de Ensino Médio a realizarem inovações pedagógicas e curriculares 

entra em contradição com o Programa Brasil Profissionalizado. Ou seja, a formação 

para o trabalho prevista neste programa se contrapõe à formação escolar sugerida pelo 

Ensino Médio Inovador, pois neste há uma clara e crítica orientação para a concepção 

de Ensino Médio integrado ao trabalho oposta à concepção de formação de 

competências técnicas para o mercado de trabalho.  

Seu objetivo central é superar a dualidade do ensino médio, definindo-

lhe uma nova identidade integrada, na qual se incorporem seu caráter 
propedêutico e seu caráter de preparo para o trabalho. Quer-se 

estimular a reorganização curricular da escola, de modo a superar a 

fragmentação do conhecimento, reforçando-se a flexibilização do 

currículo e desenvolvendo uma articulação interdisciplinar, por áreas 
de conhecimento, com atividades integradoras definidas com base nos 

quatro eixos constitutivos do ensino médio – trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura. Desse modo, propõe-se um currículo organizado 
não apenas em torno de disciplinas, mas também de ações, situações e 

tempos diversos, assim como de espaços intra e extraescolares, para 

realização de atividades que favoreçam a iniciativa, a autonomia e o 
protagonismo social dos jovens (MOEHLECKE, 2012, p. 45). 

 

A Lei nº 11.513/2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC), tem como objetivo principal, de acordo com o que 

prescreve o documento, expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos 

e profissionais de nível médio, de cursos de formação inicial e continuada para 

trabalhadores e intensificar o programa de expansão de escolas técnicas em todo o país. 

Para Ciavatta e Ramos (2011), o documento revela que as políticas públicas de 
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educação profissional mais uma vez inclinam-se na direção das exigências do mercado 

de trabalho. 

Não se trata de promover a integração entre educação escolar e educação 

profissional no nível médio escolhendo-se qual dos polos será objeto de atenção, se o 

trabalho ou a educação, como parece ser o caso do Pronatec, que incentiva os jovens das 

escolas de nível médio públicas a matricularem-se em escolas técnicas privadas, o que 

no nosso entendimento em nada contribui para a consolidação de um sistema público e 

de qualidade de educação integrada. 

Diante da baixa qualidade da oferta, a educação profissional não deixa 

de ser uma alternativa de funcionalidade do ensino, no sentido de 
proporcionar uma suposta facilidade de ingresso no mercado de 

trabalho. A oferta concomitante e subsequente da educação 

profissional não deixa de seguir a mesma lógica. É por isso, a nosso 
ver, que o dispositivo presente nos projetos do Plano Nacional de 

Educação (Lei nº 10.172/2001) e do Pronatec, ao incentivar a oferta 

gratuita de matrículas na educação profissional pelos setores privados 
pode ser, contraditoriamente, tão atrativa à sociedade, pois valeria, 

novamente, como compensação à baixa qualidade do ensino médio 

público (CIAVATTA e RAMOS, 2011, p. 35-36). 

 

Em 2006, a Secretaria de Educação Básica publiciza as “Orientações Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio”, evidenciando ainda mais o processo de construção de 

novas diretrizes em curso, que vai deste momento até maio de 2011, quando foi 

aprovado e publicizado o Parecer do CNE/CEB nº 05, de 2011, estabelecendo novas 

diretrizes curriculares para o Ensino Médio, finalmente promulgadas por meio da 

Resolução CEB/CNE nº 02, de 2012 (MOEHLECKE, 2012). 

Para a autora, as novas diretrizes reforçam e nesse sentido, ajudam a consolidar, 

avanços mais recentes, dentre os quais destaca as orientações explícitas para que o 

trabalho pedagógico se constitua sobre o princípio da integração entre o Ensino Médio e 

a educação profissional; a garantia de financiamento específico para esse fim, já 

prevista por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e o cumprimento da Emenda 

Constitucional nº. 59, de 2009, que assegura a obrigatoriedade de estudo de crianças e 

adolescentes dos 04 aos 17 anos. 

Corso e Soares (2014, p. 02), por sua vez afirmam que, 

Dentre os diversos desafios apontados para o Ensino Médio, ganha 

destaque a superação da dualidade curricular, a necessária ampliação 

da oferta, o enfretamento da evasão escolar, a diminuição das taxas de 
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abandono e reprovação, a qualidade e definição de uma identidade 

mais clara para esse nível de ensino. 

 

No entanto, sem negar certos avanços, é preciso inserir as novas diretrizes na 

realidade em que se encontra a juventude brasileira nos dias de hoje, pois há um grande 

contingente de jovens que deveriam estar no nível médio e que não estão. Dados do 

Censo Escolar de 2012 mostram que as matrículas no Ensino Médio se estagnaram nas 

últimas duas décadas e que em alguns estados sofreram alguma retração. De acordo com 

esses dados, de um total de 10.357.854 jovens brasileiros que estavam na faixa etária 

que vai de 15 a 17 anos, 5.451.576 foram matriculados no Ensino Médio, ou seja, 58%, 

pouco mais da metade dos jovens entre 15 e 17 anos. Estavam matriculados no Ensino 

Fundamental 3.352.117 jovens de 15 a 17 anos e 978.540 de jovens brasileiros nesta 

faixa etária estavam fora da escola, um número alarmante que certamente já é maior nos 

dias de hoje. 

Além disso, a dualidade entre educação escolar/educação profissional apresenta-se 

explícita quando compreendemos as tensões e contradições entre o Ensino Médio 

Inovador, o Programa Brasil Profissionalizado, as DCNEM e o PRONATEC. Se há no 

Ensino Médio Inovador e nas diretrizes orientações curriculares e pedagógicas dignas 

de reconhecimento – como o Ensino Médio reconhecido como direito subjetivo e dever 

do Estado com oferta pública e gratuita a todos e a compreensão da organicidade entre 

trabalho, ciência, cultura e tecnologia, organicidade que é compreendida como eixo 

integrador e estruturador dos conhecimentos a serem ensinados – tais avanços no campo 

curricular e no ensino ficam comprometidos, pois no nosso entendimento, se colocam 

em contradição com a política de formação técnica e profissional conforme o Programa 

Brasil Profissionalizado e o PRONATEC. 

Do ponto de vista curricular e pedagógico a relação trabalho/educação, educação 

escolar/educação profissional é uma concepção de Ensino Médio em constituição, que 

“atravessa” conteúdos e processos pedagógicos. Já os dois programas que se destinam à 

formação técnica e profissional perdem de vista esta concepção, inviabilizando a 

integração pretendida. 

 As propostas, programas e/ou projetos destinados ao Ensino Médio estão se 

sobrepondo sem que sejam concluídos ou plenamente executados e avaliados. Desta 

forma, temos uma política de programas e não um programa político de Estado. Veja-se 

a Portaria n° 1.140/2013, que institui o Pacto Nacional pelo Ensino Médio e que visa 
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dar suporte financeiro e pedagógico aos estados e ao Distrito Federal para a formação 

continuada dos professores e coordenadores pedagógicos, num sistema de 

“multiplicadores”, já largamente utilizado em outros programas de formação de 

professores da Educação Básica.  As universidades se responsabilizaram pela formação 

de um pequeno grupo de professores que por sua vez se encarregaram de “multiplicar” o 

conhecimento em suas secretarias e unidades escolares. No nosso entendimento, esse 

não é um projeto adequado de formação continuada para os professores da Educação 

Básica e os vários programas de formação já realizados a partir desta concepção, salvo 

raríssimas exceções, consumiram um imenso montante de recursos financeiros e não 

melhoraram a qualidade do ensino nas escolas.  

O mesmo aconteceu com o Pacto Nacional pelo Ensino Médio, é preciso romper 

definitivamente e superar esta concepção de formação docente, focada em mudanças 

pontuais nas metodologias de ensino e atribuindo-se aos professores em suas salas de 

aula tamanha responsabilidade. Formação e trabalho formam uma unidade, é preciso 

muito tempo, esforço intelectual e condições materiais adequadas para compreender 

teoricamente a realidade escolar, planejar e realizar o ensino. É necessário outro tipo de 

formação e outras condições de trabalho para que o Ensino Médio integrado se 

materialize, essa lição da história é bastante antiga e os autores que dialogam conosco 

nesta pesquisa produziram e produzem muitos conhecimentos que poderiam levar às 

transformações radicais na escola pública brasileira.  

Finalizando esta exposição sobre as relações e contradições das atuais propostas, 

programas e/ou projetos direcionados ao Ensino Médio, faremos um breve comentário a 

respeito do PL n° 6.840/2013, elaborado pela Comissão Especial de Estudos e 

Proposições para a Reformulação do Ensino Médio da Câmara dos Deputados e que 

está em tramitação. O PL n° 6.840/2013 objetiva regulamentar a organização dos 

currículos do em áreas do conhecimento, bem como e a jornada integral (07 horas ou 

mais, conforme a LDBEN nº 9.394/1996), adequando o nível médio de ensino ao que 

prevê o Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) na meta 06: “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”.  

O PL n° 6.840/2013 prevê a divisão da organização do currículo do Ensino Médio 

em áreas do conhecimento que poderiam ser previamente escolhidas pelos estudantes, 

de acordo com seu interesse ou “vocação”: linguagens, matemática, ciências da 
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natureza, ciências humanas e formação profissional. Prevê também a oferta do Ensino 

Médio diurno em tempo integral; a ampliação do Ensino Médio noturno para quatro 

anos; a inclusão de temas transversais no currículo, como a prevenção ao uso de drogas 

e álcool, educação ambiental, educação sexual, cidadania e ética e a proposta de 

eliminação do ensino noturno para menores de 18 anos, entre outras proposições.  

Isso demonstra claramente que a assertiva crítica que fizemos até aqui: num 

momento em que tantas propostas, programas e/ou projetos se encontram em pleno 

funcionamento e deve reestruturados, realizados e acompanhados com cuidado, tal 

projeto de lei, que muito bem representa as “forças conservadoras” às quais se referia 

Ramos (2012), representa um grande retrocesso, sem mencionar no desconhecimento de 

seus propositores a respeito do que se passa na política educacional como um todo em 

nosso país. 
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CAPÍTULO II 

 

ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL: ENTRE A APARÊNCIA 

MODIFICADA DE “MAIS DO MESMO” E A CONSTRUÇÃO DA ESSÊNCIA 

DE UM PROJETO INOVADOR DE FORMAÇÃO EM NÍVEL MÉDIO PARA A 

JUVENTUDE BRASILEIRA 

 

No segundo capítulo que aqui se apresenta, avançaremos no entendimento do 

Ensino Médio, mas agora a partir de sua particularidade e condições concretas de 

realização na atual estrutura e organização do sistema de ensino brasileiro, objetivando 

compreender a possibilidade e a materialidade do Ensino Médio em Tempo Integral. 

Buscaremos levantar estudos concernentes a esse lugar e elencar aspectos e/ou 

experiências nacionais relevantes que permitam sua compreensão específica, antes da 

análise do Programa Novo Futuro (que se dará no capítulo posterior) como proposta de 

Ensino Médio de Tempo Integral para a educação formal escolar da juventude em 

Goiás. 

 

2.1 Educação integral em tempo integral: situando possíveis articulações entre 

capital e trabalho, educação e ensino no contexto atual da escola pública brasileira 

Homens e mulheres na condição de seres e/ou de sujeitos sócio-histórico-

culturais em épocas distintas no desenvolvimento histórico da humanidade têm sido (re) 

constituídos a partir da multiplicidade de formas e na dinamicidade de relações que se 

apresentam dialeticamente, em caráter particular e universal. Quando são observados os 

tempos e espaços vivenciados por esses sujeitos, percebe-se que nos diferentes 

momentos histórico-sociais da existência humana e, no exercício de (re) formulação de 

tipos, formas e/ou identidades sociais, suas singularidades foram (re) construídas como 

parte e/ou na (re) definição de uma totalidade ainda maior e, sobretudo, bem mais 

complexa. 

Essa mesma totalidade continua a ser tecida no entrecruzamento de experiências, 

imagens, representações, mediações e interações de sentidos e significados sociais 

mutáveis, mediante o conjunto de práticas e/ou processos educativos que foram se 

estabelecendo antes e durante a vida concreta dos indivíduos, podendo (ou não) 

continuar após sua existência material. Quando passam a serem (re) organizados sob a 
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forma de conhecimentos passíveis de transmissão de maneira sistematizada no contexto 

da educação formal através de práticas e/ou processos de escolarização, acabam 

contribuindo para certo direcionamento do sujeito ao serem definidos sentidos, estados 

e pertencimentos que (inter) dependem de suas possíveis condições reais e concretas de 

um “vir a ser” no mundo. 

Partimos dessa premissa inicial e de certo entendimento nos escritos de Marx 

(2011 e 2013), para considerarmos nesse contexto o trabalho como elemento fundante e 

a atividade vital humana por excelência, que possibilitou a (re) configuração de sentidos 

e significações histórico-sociais de homens e mulheres sobre a natureza circundante e os 

próprios sujeitos quando são apresentadas potencialidades reflexivas sobre seu conteúdo 

e forma, na (re) produtibilidade dos meios e diante da própria existência humana 

contribuindo assim para a objetivação da vida genérica. 

A partir de uma série de relações preexistentes no trabalho, por ele e a partir 

dele, foi permitido aos sujeitos (co) existirem numa trama social individual e/ou coletiva 

em que a condição de (des) humanização passaria a ser considerada – graças à (im) 

possibilidade de uma vida social num contexto ampliado e multilateral, representando 

ainda uma referência para a (in) consciência de pertencimento de um determinado grupo 

social, situando tempos e espaços específicos, apreendidos e vivenciados. Assim, como 

condição fundamental da vida humana (dimensão ontológica), seu desenvolvimento tem 

caminhado numa relação dialética com a complexidade humana de formação conceitual, 

a necessidade história de acumulação, elaboração, sistematização e transmissão do 

conhecimento acumulado e com a própria possibilidade de existência de práticas e/ou 

processos educativos. 

O trabalho docente
1
, por exemplo, como um de muitos desdobramentos do 

próprio trabalho, se constitui enquanto base para a formação escolar e é possível de ser 

materializado nas relações estabelecidas entre os sujeitos envolvidos nessa prática social 

e ainda entre o sujeito e seu objeto do conhecimento, podendo contribuir tanto para sua 

formação humana e educativa quanto para a construção de uma sociedade pensante e 

                                                             
1 Para Azzi (2012), o trabalho docente desenvolve e se transforma expressando em distintos momentos 

históricos diferentes imagens e situações de profissionalização. A docência passa a ser vista como 

trabalho a partir de sua profissionalização, que ainda apresenta uma série de limitações sociais, 

econômicas e culturais. Constrói-se e se transforma no cotidiano da vida social e sua compreensão 

depende da análise da categoria central “trabalho” e sua especificidade a “docência” entendida, sobretudo 

como práxis. 
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emancipatória, enquanto um processo humano concreto determinado por formas 

históricas de (re) produção da existência e nele situam-se diferentes níveis da práxis 

(AZZI, 2012). 

A ação docente pressupõe um ato de objetivação do sujeito, seja em relação a si 

mesmo na sua particularidade adaptativa de interiorização do mundo e/ou mesmo para 

si na individualidade e capacidade de sintetizar algo novo e, para que aconteça, o 

professor necessita de certa autonomia didática e de aporte pedagógico suficiente para 

enfrentar os desafios decorrentes do próprio processo de ensinar e aprender, não se 

restringindo a um trabalho e/ou simples comportamento pragmático e utilitarista 

(DUARTE, 1993). 

Embora o processo do trabalho docente seja interdependente da própria 

singularidade do sujeito nas condições pessoais e do contexto em que realiza sua prática 

social, é necessária uma articulação entre saberes (entendidos aqui como fases de 

desenvolvimento do conhecimento) e o conhecimento pedagógico específico. O docente 

tem sua responsabilidade de ação na condição de sujeito em relação ao mundo através 

de processos de ensino-aprendizagem do conhecimento esteja na condição de mediação, 

orientação e/ou mesmo intervenção didático-pedagógica junto aos educandos, 

possibilitando-lhes uma ação ativa e protagonista cognoscitiva sobre a prática social e a 

própria realidade. 

A noção de racionalização e de planejamento de investimentos educacionais por 

parte do Estado foi se configurando nessas relações diretas entre o sistema ocupacional 

e educacional, em que tanto os graus de instrução quanto de progresso do conhecimento 

passariam a serem de fundamental importância para a melhoria do atendimento aos 

setores que se encontravam em processo de modernização. Isso significaria dizer 

também que a adoção do modelo industrial capitalista como modo de (re) produção 

social passaria a reger não só o consumo, mas também as relações sociais e a forma de 

vida das pessoas na sociedade contemporânea (ALVES, 2006). 

As transformações sociais e a conjuntura político-econômica nacional 

estruturada agora sob as bases do capitalismo global e mundializado, trouxeram ainda 

novos sentidos, significados e/ou objetivos para a educação, as escolas e todo o sistema 

de ensino, que agora passariam e serem reorganizados, regulados e regulamentados 

segundo a lógica do mercado em seus princípios de funcionamento. A educação tornara-
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se um lugar de tensões em relação à sua própria concepção, finalidade e funcionalidade 

social, na qual as discussões políticas e pedagógicas envolvendo sua especificidade no 

processo formativo humano, na preparação da vida em sociedade e para o mercado de 

trabalho passariam a revisitação tendo a escola pública brasileira como um lugar de 

ideias, reformas, ajustes políticos e educacionais (SAVIANI, 2011). 

No Brasil, ao longo dos anos, esse amplo conjunto de reformas políticas e 

educacionais foram sendo implantadas e/ou implementadas no sistema de ensino no 

qual o Ensino Médio se materializa como etapa final da Educação Básica. 

Acompanhando cada momento histórico-social do país numa relação dialética, dinâmica 

e dialógica de influências que, se articulam nas tramas do contexto internacional de 

consolidação do capital global e mundializado em seus períodos de crise e de (re) 

estruturação econômico-produtiva, observa-se que as práticas educativas, os processos 

de escolarização, os tempos e espaços de ensinar e aprender e o trabalho docente 

desenvolvido pelos professores foram se rendendo também a toda essa lógica de se 

tentar potencializar o aprimoramento da qualidade, da produtividade e do rendimento do 

ensino para a modernização e integração nacional ditados pelo modo de produção 

capitalista. 

Em Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) observamos que essas ações podem ser 

vistas tanto na organização como na estrutura e no funcionamento da educação escolar 

brasileira. E que os investimentos estatais em diferentes governos têm orientado, por 

exemplo, processos que incentivam a avaliação em larga escala de resultados 

padronizados e estandardizados a partir de modelos hieráticos de execução por métodos 

e todo um direcionamento técnico-operacional que fomentam o desenvolvimento e 

aprimoramento de competências e habilidades específicas em consonância com a 

dinâmica de reestruturação econômico-produtiva do modo de produção. 

Duarte (2010), também salienta que nessa tentativa de se desenvolver e integrar 

o Estado nacional ao modo de produção, a educação também acabara se tornando alvo 

de reformas sob a justificativa de uma possível falta de qualidade e de produtividade. 

Continuando uma orientação por teorias pedagógicas, observa-se uma quase total 

hegemonia das “pedagogias do aprender a aprender” na compreensão da oferta de 

educação de qualidade como serviço essencial básico. 
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É notória uma série de contradições que traduzem essa busca pela manutenção 

das condições favoráveis mínimas de estabilidade econômica, política e social 

decorrente desses ajustes estruturais e setoriais nos países em desenvolvimento, onde a 

apreensão do conhecimento não se torna necessariamente mais a centralidade do 

processo educativo. E nesse contexto, por exemplo, Oliveira (2003) chama-nos atenção 

para as reformas políticas e educacionais quanto à ressignificação do processo de 

profissionalização e trabalho docente. 

A profissionalização acaba se tornando resultante de processos de capacitação 

técnica em relação à própria atuação, onde o histórico de participação em programas de 

formação, certificados e diplomas define quem é ou não professor. Isso independe de 

sua capacidade reflexiva e/ou ainda da sua atuação, relação com os pares e a própria 

instituição de ensino onde desenvolveria seu trabalho docente. A formação docente 

adquire um sentido de competência, não necessariamente precisa se realizar no meio 

acadêmico, sendo externa ao indivíduo e de responsabilização do mesmo por sua 

condição no mercado de trabalho
2
. 

O trabalho docente se define agora pela compreensão da gestão da escola, 

planejamento, elaboração e execução de projetos, participação discursiva quanto ao 

currículo e a avaliação, bem além do trabalho desenvolvido na sala de aula pelo 

professor. Identificar-se como professor significa necessariamente situar e pertencer a 

um determinado grupo social que, pelo exercício do trabalho e da atividade docente, se 

materializa num espaço de trabalho e/ou se apresenta como uma categoria profissional 

específica. 

Como aponta Mascarenhas (2002), essa compreensão se amplia quando a 

docência é entendida enquanto classe trabalhadora, constituída dentro de uma prática e 

representação social, configuração de formação histórica, social, política e econômica 

de relações produtivas segundo necessidades, interesses, sentimentos e valores. 

Composta ao mesmo tempo de um espaço constituído e de formulações de 

                                                             
2  As reformas políticas e educacionais ocorridas no Brasil não mudaram apenas as práticas docentes, mas 

também os docentes e o próprio significado de ser professor, principalmente quando é observada uma 

tentativa de se estabelecer uma identidade homogeneizadora. Disso podemos apreender que as dimensões 

constitutivas da identidade profissional docente, portanto passariam necessariamente pelo contexto sócio-

histórico-cultural vivido pelo sujeito, a constituição de sua subjetividade, a formação profissional inicial e 

ainda pela trajetória profissional individual e em grupo desenvolvida no conjunto das relações sociais 

(CARDOSO, 2011). 
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representações e significações, efetiva-se na experimentação das situações e relações 

determinadas de identificação e interesse
3
. 

No entanto, devido à natureza e especificidade do trabalho docente em sua 

articulação com o mundo do trabalho propriamente dito, esta tarefa tem se tornado 

extremamente árdua no contexto atual da educação em que vivemos, uma vez que o 

valor humano se resume à venda da força vital e de trabalho nas condições impostas 

pelo modo de produção e acumulação capitalista de um Estado minimalista. Nesse 

cenário, permeado ainda por incertezas sociais, pressões políticas internas e externas, 

compromissos econômicos assumidos em nível nacional e internacional, baixo 

investimento no sistema público educacional, formação aligeirada e superficial de 

professores e/ou mesmo em relação à própria precarização do trabalho docente 

manifesto em sua desvalorização, esvaziamento, sucateamento, exploração, exclusão e 

expropriação social
4
 observa-se a emergência de superação da concepção e modelo 

produtivista, mecanicista e positivista atualmente imposto. 

Ainda no emaranhado dessas relações e sob a tensão de tempos e espaços (re) 

significados, nesse lugar o conhecimento acaba sendo substituído pela ideia de um saber 

fazer travestido enquanto competência a ser ensinada e alcançada que, erroneamente, 

passa a ser traduzido como sinônimo de autonomia intelectual. Da mesma forma, 

observa-se uma tendência progressista de certo recuo e/ou descarte da teoria em sua 

objetividade e racionalidade ao desqualificar uma série de conhecimentos considerados 

clássicos, dando-lhes ás vezes até uma conotação negativa. 

                                                             
3 Nos estudos de Carvalho (2011) sobre um possível conceito de identidade, é possível compreendê-la 

como um fenômeno psicossocial estabelecido num movimento totalitário de unicidade entre diferença e 

igualdade, de forma múltipla, dinâmica e metamórfica. As ações e/ou práticas sociais dos indivíduos 

consigo, com os outros e com a própria estrutura social pertencente seriam responsáveis pela formação de 

identidades que, mediante processos e transformações, acabam constituindo possibilidades nos modos de 

ser e estar no mundo, o que torna fundamental uma compreensão da articulação entre trabalho e 

identidade. Em Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), a identidade tem sentido epistemológico no 

reconhecimento da docência como um campo de conhecimentos específicos configurados em conjuntos 

de conhecimentos que compreendem diversas áreas do saber e ensino (ciências humanas e naturais, 

cultura e artes), conteúdos didático-pedagógicos relacionados à prática profissional, relacionados ainda a 
saberes pedagógicos ampliados no campo teórico da educação e outros ligados à explicitação no sentido 

da existência humana individual com sensibilidade pessoal e social. A docência constituir-se-ia, portanto, 

um campo específico de intervenção profissional na prática social. 
4 A partir de Marx, compreende-se que o trabalho docente parte da totalidade constituída pelo trabalho no 

capitalismo e se submete à sua lógica e contradições decorrentes das relações entre valores de uso e troca. 

Estas guardam uma relação dialética entre si onde ao mesmo tempo o trabalho se apresenta como 

exercício qualificador e desqualificado, prazeroso e explorador causando sofrimentos, 

descomprometimento e a desistência da própria atividade da classe que vive desse trabalho como 

apontam os estudos de Costa (1996). 
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O conhecimento que agora passa a ser considerado é algo transitório, devido à 

dinamicidade e relativismo da própria realidade que se apresenta, onde o processo de 

ensino-aprendizagem passa a se basear nesse conhecimento tácito e transitório orientado 

para a resolução de problemas imediatos e aparentemente concretos. Nesse lugar, a 

teoria e a prática constituem mais uma dualidade e são dissociados. A forma passa a ser 

mais importante que o conteúdo, uma vez que há a possibilidade de uma flexibilidade 

formativa e isso se aplicaria tanto na formação inicial e continuada de professores 

quanto no desenvolvimento do seu trabalho docente junto aos educandos nas práticas 

educativas que se estabelecem (MARTINS, 2006). 

Na escola pública de ensino regular e, mais aprofundada ainda na ampliação de 

tempos e espaços da escola pública de tempo integral, essa forma de pensamento tem se 

materializado de forma impregnada na realidade concreta – seja nos discursos, nas 

práticas e/ou processos educativos e de escolarização estabelecidos na realização do 

trabalho docente. Ao lidar com dificuldades recorrentes dos educandos, por exemplo, 

muitos professores no exercício de suas atividades de ensinar e aprender chama para si 

e/ou em si a naturalização de ideias de auto-responsabilidade e/ou culpabilidade do 

aluno e de sua família pelo fracasso escolar, baixa qualidade do ensino e falta de esforço 

individual, desconsiderando a síntese de múltiplas determinações presentes nas 

condições materiais e contradições sociais, históricas e culturais mais amplas que 

abrangem a forma de (re) produção do capital em suas relações metabólicas com a 

sociedade. 

Assim, o conhecimento acaba se tornando o menos importante na centralidade 

do processo educativo e o trabalho docente é resignificado nas possibilidade de 

vivências e atividades de ocupação de tempos e espaços ociosos nas unidades escolares. 

Em outras palavras, o conhecimento acaba se tornando meio e/ou recurso para a 

aquisição de competências que adquirem a centralidade desse processo e dessa forma 

concordamos com Kuenzer (2000a, p.17) quando salienta que: 

Cabe às escolas, portanto, desempenharem com qualidade seu papel 

na criação de situações de aprendizagem que permitam ao aluno 

desenvolver as capacidades cognitivas, afetivas e psicomotoras 

relativas ao trabalho intelectual, sempre articulado, mas não reduzido 
ao mundo do trabalho e das relações sociais, com o que certamente 

estarão dando a sua melhor contribuição para o desenvolvimento de 

competências na prática social e produtiva. Atribuir à escola a função 
de desenvolver competências é desconhecer sua natureza e 
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especificidade enquanto espaço de apropriação do conhecimento 

socialmente produzido, e, portanto, de trabalho intelectual com 
referência a pratica social, com o que, mais uma vez, se busca esvaziar 

sua finalidade, com particular prejuízo aos que vivem do trabalho. 

 

Nesse sentido, se o trabalho docente compreende intencionalidades políticas, 

didáticas e pedagógicas
5 em relação aos aspectos humanos, sociais e cognitivos de 

estudantes, devemos considerar que a educação escolar na escola pública de tempo 

integral precisa promover as condições de ampliação temporal e espacial para o 

aprimoramento das capacidades intelectuais e cognoscitivas da aprendizagem do 

conhecimento que nela acontece. A qualidade do ensino faria sentido na relação 

dialética entre trabalho e educação na medida em que os educandos conseguissem 

aprender a pensar pelo domínio de ações mentais conectadas aos conteúdos, adquirindo 

instrumentos e procedimentos apropriados para a apreensão de conceitos através de seu 

desenvolvimento cognitivo. E enquanto práxis, serem capazes ainda de compreenderem 

a concretude dessas relações nas práticas e relações e sociais que estabelecerão ao longo 

de sua formação e da própria vida em sociedade. 

Diante dessas questões, ao analisar a educação brasileira, observa-se que sua 

construção no cenário das reformas políticas e educacionais tem se voltado para um 

processo de flexibilização, de enfraquecimento material e simbólico do trabalho 

docente. Este se torna muita das vezes a simples realização de atividades e/ou tarefas de 

caráter racional, utilitarista, técnico e/ou metodológico predeterminados por manuais 

didáticos, projetos e/ou programas sociais. O docente se torna consultor, facilitador e/ou 

promotor de um conhecimento pré-elaborado, esfacelando-se cada vez mais seu papel 

mediador, sua construção e constituição identitária. Especificamente no projeto de 

escola pública de tempo integral ampliando-se as necessidades sociais, o professor se vê 

inserido diante de compromissos e/ou responsabilidades de proteção, assistência e 

                                                             
5 Segundo Libâneo (2012), pedagogia e didática formam uma unidade, se correspondem, mas não são 
idênticas, pois se é fato que todo trabalho didático é trabalho pedagógico, nem todo trabalho pedagógico é 

didático, já que há uma grande variedade de práticas educativas além da escola. A partir da teoria 

histórico-cultural fundada por Lev Vygotsky observamos uma unicidade entre ensino, aprendizagem e 

desenvolvimento humano. A aprendizagem se caracterizaria por mudanças qualitativas na relação entre a 

pessoa e o mundo, pela mediação de instrumentos ou ferramentas culturais envolvendo a interação entre 

pessoas , culminando com a internalização de significados sociais, especialmente de saberes científicos, 

procedimentais e colaborativos. O processo de ensino-aprendizagem tem o significado de instrução 

(ensino por meio da atuação de outra pessoa) na apropriação de conceitos, métodos e instrumentos 

cognitivos. Portanto, o único bom ensino se adianta ao desenvolvimento. 
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cuidado social ao educando, para além do processo de ensino-aprendizagem dos 

conteúdos escolares e apreensão de conceitos acarretando em crises e tensões
6
. 

Em Santos e Limonta (2014) são possíveis de se destacar ainda para essa 

discussão, elementos que nos permitem compreender nessa dinâmica histórico-social o 

que poderia vir a ser identificado nos atuais processos de proletarização, exploração e 

intensificação em que se (re) encontra o trabalho docente:  

1. Redução do tempo livre (ao terem que trabalhar em diferentes 

unidades de ensino, fator que aumenta suas jornadas laborais e, que 
em vários casos, são estendidas para fora do que é tolerado pela 

Legislação Trabalhista em vigor); 

2. Aumento dos vínculos empregatícios parciais, temporários, 

terceirizados, comissionados, etc. (que ao serem muito cobrados em 
sua produtividade e sem contar com o maior amparo legal, amargam 

com a instabilidade e a insegurança); 

3. Falta de recursos técnicos, humanos e financeiros para as unidades 
de ensino; 

4. Afastamento do trabalho, devido aos problemas crônicos de saúde 

(síndrome de Burnout, síndrome do pânico, estresse, problemas 
cardiovasculares, alcoolismo, tabagismo, câncer de pele, etc.). 

5. Aumento do assédio moral, do preconceito e da violência contra os 

professores; 

6. Ausência de programas públicos de formação continuada de 
professores (dentro e fora do espaço de trabalho), situando a 

responsabilidade de continuidade da formação no próprio docente. 

7. Achatamento salarial decorrente do enxugamento de gastos pelo 
Estado; 

8. Perda ou deslegitimação de direitos sociais (como alterações no 

plano de carreira dos servidores do magistério para atender os 

interesses do Estado e do capital); 
9. Cobrança do aumento da produtividade e dos níveis de exigência 

institucionais (traduzidos pelo termo meritocracia), tanto para os 

docentes temporários como para os estáveis/concursados (p. 187-188). 

 

Nesse lugar ao compreendermos que a oferta de uma educação de qualidade 

constitui-se enquanto um serviço essencial básico observa-se ainda uma série de 

contradições que traduzem esse momento histórico-social nacional de busca pela 

manutenção das condições favoráveis mínimas de estabilidade econômica, política e 

social decorrentes desses próprios ajustes estruturais e setoriais nos países em 

desenvolvimento, onde a pobreza é mantida e considerada em níveis suportáveis de 

acomodação, conveniência e de convivência social, naturalizando-se assim mais 

                                                             
6 Aqui podemos falar novamente da dualidade que perpassa o Ensino Médio brasileiro em sua 

(re)constituição histórico-social na adoção e/ou articulação de duas propostas curriculares. Uma de ação 

instrumental (de resultados) e outra de ações socioeducativas (de caráter assistencialista). 
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facilmente uma série de dicotomias e dualidades nas escolas brasileiras, como já nos 

apresentou Libâneo (2012a). 

Observamos assim que outros compromissos e responsabilidades sociais 

adquirem conteúdo e tomam forma para além dos processos de escolarização. Na 

Educação Básica e, especificamente no Ensino Médio, a função primordial de 

proporcionar aos educandos o acesso a todo um conjunto de conhecimentos acumulados 

e sistematizados sócio-histórico-culturalmente, no domínio da língua materna enquanto 

fala e escrita e de apreensão de conceitos elementares das Linguagens (Língua 

Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física), Matemática, 

Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e Ciências Humanas (História, 

Geografia, Filosofia e Sociologia), são reorientados também para atenderem a demandas 

sociais que no contexto atual não se relacionam apenas ou diretamente ao processo de 

ensino e aprendizagem dos conteúdos escolares. 

Diante disso, nos últimos anos tem sido crescente esse debate sobre a educação 

em níveis quantitativos e qualitativos em que são problematizadas as ações 

governamentais que buscam materializar propostas que oportunizem soluções para os 

problemas constitutivos e/ou ainda não resolvidos historicamente na tradicional forma 

de organização escolar. A necessidade de se (re) pensar toda uma estrutura de oferta e 

ampliação de tempos, espaços e aprendizagens escolares que, se apresentam em 

programas, projetos e/ou concepções de uma educação integral e de tempo integral em 

todo país, por exemplo, surgem nessa perspectiva. 

Alargar a função da escola, da docência e dos currículos pra dar conta 

de um projeto de educação integral em tempo integral que articule o 
direito ao conhecimento, às ciências e tecnologias com o direito às 

culturas, aos valores, ao universo simbólico, ao corpo e suas 

linguagens, expressões ritmos, vivências, emoções, memórias e 

identidades diversas. Essa função da escola mais integral da formação 
humana exige mais tempos, mais espaços, mais saberes, artes, 

compromissos profissionais, diversidade de profissionais (ARROYO, 

2012, p. 44-45). 

 

Quando observarmos as ações de consolidação do projeto de escola pública de 

tempo integral existentes no país que, em alguns momentos confunde-se e/ou se torna 

sinônimo de educação integral, identificamos propostas de organização de tempos e 

espaços escolares orientados para uma promoção socializadora, de proteção social e/ou 
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meramente profissional. Estas ainda têm sido desenvolvidas através da (re) produção de 

vivências e atividades escolares tradicionais, no reforço e/ou recuperação dos 

componentes curriculares da base nacional comum, sendo acrescidas principalmente de 

outras possibilidades nos campos artístico-culturais e esportivo-corporais. Esse conjunto 

de atividades complementares que em algumas propostas curriculares também são 

identificados como oficinas, são entendidas como necessárias para a formação ampliada 

dos sujeitos justificadas ainda como forma de atendimento a proposta de uma educação 

completa e integral. 

Nessa perspectiva, ao se questionar o discurso de uma educação de qualidade 

enquanto possibilidade de projeto de educação integral possível na escola pública de 

tempo integral, por exemplo, o risco de se estar atendendo apenas a urgências e 

necessidades sociais de permanência, cuidado e proteção individual é outro ponto a ser 

considerado, uma vez que Limonta (2014) em sua análise apresenta-nos que, 

Escapa à maioria dessas propostas um fundamento que pode 
comprometer todo o projeto: permanecer por mais tempo na escola é 

consequência e não a razão do projeto das escolas de tempo integral. 

A escola é de tempo integral porque é necessário mais tempo (e mais 

espaço) para que a escolarização seja ampliada e se atinja níveis cada 
vez mais elevados de formação (corporal, psicológica, social, cultural, 

científica, estética, política...). Sem essa perspectiva, corre-se o risco 

de preencher o tempo ampliado num sentido utilitarista ou lúdico, sem 

a devida relação com a formação integral (p.125-126). 

 

Em decorrência de todo esse processo tanto o trabalho quanto a atividade 

docente também precisam ser (re) avaliados, uma vez que a discussão da integralidade 

compreendendo a educação na totalidade social se dá na compreensão e a partir de 

diferentes linguagens, situações e/ou condições de ensino e aprendizagem que 

envolveria aspectos estéticos, culturais, cognitivos, físicos, históricos e sociais no 

diálogo entre diferentes e variadas atividades e circunstâncias no contexto educacional
7
. 

Neste sentido e para além de tempos e espaços ampliados, seria necessário analisar o 

próprio entendimento de função social da escola, pressupondo certa radicalidade de 

pensamento sobre a estrutura, organização e funcionamento de toda lógica existente. 

                                                             
7 Remetemos essa integralidade às origens de uma educação socialista num sentido omnilateral no sentido 

de formar o ser humano em sua integralidade física, mental, cultural, política e científico-tecnológica. 

Nesse sentido, ao se pensar na integralidade do sujeito e na possibilidade de vida em sociedade, é 

indissociável sua relação com a emancipação humana onde ciência, arte e trabalho são elementos 

fundamentais. 
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Diante dessas considerações vale a pena refletir criticamente como aparece à 

questão da educação integral no Plano Nacional de Educação (2014-2024)
8
, para 

compreendermos o que de fato pode ser realizado. Sua Meta 06 define a oferta de 

educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas 

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos 

(as) da educação básica. Esta por sua vez se desdobra em oito estratégias: 

1) Ampliação do tempo (igual ou superior a 7 horas diárias; 
2) Construção de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário 

adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em 

comunidades pobres; 

3) Melhoria e ampliação dos recursos de infraestrutura e 
equipamentos, material didático e formação para os professores; 

4) Articulação no território –  fomentar a articulação da escola com os 

diferentes espaços educativos, culturais e esportivos, e equipamentos 
públicos; 

5) Parcerias com entidades privadas;  

6) Parcerias com Organizações Não Governamentais;  
7) Atendimento em tempo integral à diversidade (escolas do campo, 

indígenas e quilombolas);  

8) Tempo integral para pessoas com necessidades educacionais 

especiais, assegurando atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar ofertado em salas de recursos 

multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas  

(BRASIL, 2014b). 

 

Isso nos leva novamente a dar importância aos desafios propostos e para a 

própria dimensionalidade do projeto da escola pública de tempo integral que se 

apresenta. Se a escola possibilita processos sistematizados, intencionais e significativos 

de escolarização levantamos a necessidade de se articular o trabalho docente a aspectos 

pedagógicos e didáticos numa discussão em que o conhecimento e a apreensão de 

conceitos estejam na centralidade e objetividade do processo educativo, seja na 

formação inicial, continuada e/ou mesmo durante o trabalho desenvolvido pelos 

professores em suas realidades escolares. 

Nesta discussão acerca de possíveis articulações entre capital e trabalho, 

educação e ensino no contexto atual da escola pública brasileira, buscamos suscitar 

questionamentos que abarcassem os sentidos e significados em educação, da educação 

básica e da própria escola pública no qual o Ensino Médio de materializa. Considerar a 

ampliação de tempos e espaços para além de seus aspectos quantitativos, 

                                                             
8 Consultar: http://www.observatoriodopne.org.br. 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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correlacionando-os a processos de se ensinar e aprender que proporcionem o aumento e 

a apreensão de conceitos e do domínio cognoscitivo da realidade pela aquisição e 

aprofundamento do conhecimento historicamente acumulado, elaborado e sistematizado 

por parte dos educandos, nas relações estabelecidas nas práticas educativas para fins 

emancipatórios consiste num imenso desafio, dada sua dimensionalidade. 

Em Mészáros (2005, p.207) observamos que, 

[...] é por isso que, também no âmbito educacional, as soluções “não 

podem ser formais; elas devem ser essenciais”. Em outras palavras, 

elas devem abarcar a totalidade das práticas educacionais da sociedade 

estabelecida. [...] Romper com a lógica do capital na área da educação 

equivale, portanto, a substituir as formas onipresentes e 

profundamente enraizadas de internalização mistificadora por uma 

alternativa concreta abrangente. 

 

Como ainda há indicações de que o processo de ensino-aprendizagem tem se 

dado de forma pragmática e utilitarista, onde o conhecimento necessariamente não se 

configura em primeiro plano e as ações tendenciam ao desenvolvimento de vivências e 

atividades de preenchimento desse tempo e espaço por meras ocupações, considera-se 

que, talvez, o projeto da escola pública de tempo integral consolide e materialize 

práticas educativas, processos educacionais e de escolarização que contribuam de fato 

para a elevação da formação omnilateral dos educandos, tornando-os sujeitos capazes de 

promoverem transformações sociais e a própria construção de uma sociedade pensante. 

E que discutir as relações existentes entre os pares dialéticos: professor-aluno, 

formação-trabalho e ensino-aprendizagem, sejam também talvez tão urgentes no âmbito 

dos ajustes e reformas econômicas no contexto da sociedade capitalista neoliberal, 

globalizada e de reestruturação produtiva. Vale salientar ainda a responsabilidade de 

ação docente ante as reformas educacionais, no sentido de luta contra o sentimento de 

esvaziamento, desprofissionalização, perda da autonomia e, de certa forma, da aceitação 

passiva e de naturalização de certa desresponsabilidade pedagógica diante da apreensão 

de conceitos e do conhecimento nos atos de ensinar e aprender. 

A função social da educação materializada nas instituições escolares tornam-se 

outras e isso acontece não só pela existência de problemas históricos ainda não 

resolvidos na educação brasileira como também na tentativa de ampliação do 

atendimento escolar com compromissos e responsabilidades sociais de assistencialismo, 
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proteção e acolhimento social dos educandos nas unidades escolares, sob o discurso de 

uma educação integral em tempo integral escondendo meramente seu caráter 

socializador. 

Isso precisa ser combatido num projeto audacioso que compreende a análise de 

uma série de condicionantes e determinantes sociais, históricos, culturais, políticos e 

econômicos na síntese de suas múltiplas determinações. E ainda ressignificar o próprio 

trabalho docente, os sentidos e significados da educação e da escola na construção de 

um projeto de sociedade voltado para a emancipação de sujeitos, a transformação social 

e cidadã, o desenvolvimento de potencialidades e a autonomia do pensamento pela ação 

da práxis na articulação entre vida e trabalho. 

Pensar numa melhoria para a educação brasileira superando os atuais modelos, 

concepções e/ou orientações advindas do modo de produção capitalista, pressupõe antes 

de tudo que haja uma compreensão de educação, ensino e de escola pública como 

direitos sociais, no fortalecimento de seu caráter público, democrático, gratuito, laico e 

inclusivo superando desigualdades, no conhecimento e respeito às diversidades, 

entendendo a importância de se estabelecer relações que contribuam para a ampliação 

do capital cultural em todas as classes sociais (BORDIEU, 1998). 

 

2.2 O projeto para o Ensino Médio da escola pública de tempo integral no Brasil 

A partir de Freitas e Galter (2007), apreendemos que educação integral diz respeito 

a uma concepção que compreende a educação escolar como possibilidade de formação 

total do sujeito, em suas dimensões produtiva, intelectual, física, política, ética e 

estética; educação integrada se refere ao conjunto de ações políticas, educativas e 

pedagógicas que visam uma integração do currículo escolar com a formação 

profissional e educação em período integral ou de tempo integral refere-se à ampliação 

da jornada diária escolar visando à permanência dos estudantes na escola durante todo o 

dia para o desenvolvimento de atividades para além dos conteúdos curriculares 

previstos, bem como para uma melhor mediação, no caso do Ensino Médio, da 

educação integral com a educação integrada. 

Paro (1988 e 2009), chama-nos atenção ao perceber que o projeto educacional de 

educação integral tem sido constituído apenas na ampliação dos tempos e dos espaços 

de se ensinar e aprender em que as crianças e os jovens permanecem nas escolas, o que 
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não significaria, necessariamente, uma melhoria da educação oferecida, já que talvez 

pudesse continuar vir a serem desenvolvidos na proposta de educação integral os 

mesmos processos educativos realizados em tempo parcial. Para o autor “mais do 

mesmo” não traria benefício algum para a melhoria da qualidade do ensino escolar 

brasileiro. Por isso, antes de tudo, é importante entender que existem relações e 

contradições importantes entre os conceitos de educação integral, educação integrada e 

escola de tempo integral e que, embora se relacionem e articulem em princípios 

epistemológicos, filosóficos e pedagógicos, é necessário observar aproximações e/ou 

diferenças. 

Remetemo-nos também à ideia de integralidade a partir de Manacorda (2006), 

dada à tradição da cultura ocidental de se remontar em suas origens a uma educação na 

antiguidade clássica, desde a Paideia grega. Num percurso secular histórico social, 

ganhou novos contornos no advento da modernidade a partir do desenvolvimento do 

modo de produção industrial e das relações de produção dele decorrentes no qual o 

racionalismo, a crença no progresso científico e o desenvolvimento da psicologia 

levariam à compreensão do homem como um ser social total que deveria ser educado 

em todas as suas dimensões – intelectual, afetiva, física e moral e esta compreensão da 

vida social, direcionando a institucionalização escolar como o lugar ideal para a 

realização de uma educação integral. 

Essa concepção original aproxima-se a um sentido omnilateral de educação e 

ensino, cujo objetivo é a formação do ser humano em suas múltiplas determinações: 

física, psicológica, cultural, política e científico-tecnológica tendo a relação entre 

trabalho e educação como princípio educativo. Nesse sentido, ao se pensar na 

omnilateralidade do ser social é indissociável sua relação com a emancipação humana 

onde ciência, arte e trabalho são constituintes tanto do homem quanto da sociedade.  

A ideia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido 

historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar 
e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de superar a redução 

da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, 

simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese 

científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social 
(CIAVATTA, 2005, p. 85). 

 

Tal formação, hoje, a nosso ver é uma necessidade histórica que nos leva a 

reforçar a importância do debate sobre a escola pública de tempo integral em nosso país 

e como as políticas e projetos de educação integral em tempo integral para o Ensino 
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Médio podem efetivamente contribuir na melhoria da oferta e da qualidade educacional 

nesta etapa, tendo a formação omnilateral como objetivo concreto. São muitos os 

problemas históricos que se somam aos novos desafios que deverão ser enfrentados na 

construção da escola pública de tempo integral como uma política nacional de Educação 

Básica e a integração entre educação escolar e educação profissional no nível médio em 

escolas de tempo integral. 

A partir dos escritos de Moll (2012), podemos identificar as primeiras 

experiências de educação integral escolástica na modernidade
9
, com o advento das 

escolas de Paul Robin na França e de Francesc Ferrer na Espanha (inauguradas em 

1901) – articulando às disciplinas escolares outras atividades de caráter desportivo e 

atividades onde se desenvolviam linguagens artísticas. No início do século XX 

seguiram-se novas experiências de educação integral, como as “escolas de vida 

completa” inglesas, as “comunidades escolares livres” alemãs, as “casas das crianças” 

italianas (de orientação nos estudos de Montessori), a “casa dos pequenos” suíça (de 

Claparède e Bovet) e as “escolas para a vida” belgas (de Decroly) e francesas (de 

Freinet). 

Aqui no Brasil, num breve retrospecto histórico, observamos que com o intenso 

crescimento urbano e industrial e as novas necessidades de processos de escolarização, 

a ideia de educação integral já se fazia presente no Manifesto dos Pioneiros da 

Educação de 1932. E novamente em Moll (2012), nota-se que apesar das diferenças 

ideológicas e pedagógicas entre os grupos que constituíam o movimento escolanovista 

brasileiro, a concepção de uma educação escolar integral como propulsora do 

desenvolvimento do indivíduo e, consequentemente do sistema econômico-produtivo 

nacional, era parte do pensamento comum. 

A educação integral passa a ser um elemento evidente nesta discussão 
quando é apontada pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

como modelo ideal de escolarização, entendendo que na formação 

completa da criança estaria o embrião do adulto civilizado, capaz de 

alavancar o desenvolvimento do país. Pode-se dizer que a partir daí a 
ideia de educação integral anunciada pelos pioneiros sempre esteve 

                                                             
9 Há outra compreensão de que um possível conceito de educação integral dialogue diretamente com a 
proposta de cidades educadoras que, em territórios urbanos ou rurais, têm sua gestão voltada para a 

garantia do desenvolvimento integral dos habitantes. Nessa concepção, a ideia de uma cidade educadora 

desvela talentos e investe nos potenciais das comunidades numa ação educativa permanente. Esse 

conceito surge na década de 90 em Barcelona e hoje se dissemina pela Associação Internacional de 

Cidades Educadoras (AICE), sob a prerrogativa de que uma cidade para ser educadora conjugue órgãos 

oficiais e não oficiais em um projeto político democrático que beneficie todos que nela convivem. Ver 

em: http://educacaointegral.org.br/conceito/. Acesso em 12 abr. 2015. 

 

http://educacaointegral.org.br/glossario/cidade-educadora/
http://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
http://www.edcities.org/
http://www.edcities.org/
http://educacaointegral.org.br/conceito/
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nos horizontes políticos e pedagógicos, mas efetivamente nunca se 

concretizou (LIMONTA, 2014, p. 124). 
 

Entendida sob a responsabilidade do Estado de organizá-la em cooperação com 

outras instituições sociais (especialmente a família), defendida pelo educador Anísio 

Teixeira à luz das concepções do movimento da Escola Nova, os ideais contidos nesse 

documento convergiam para a universalização da escola pública, laica, gratuita e de 

qualidade, na centralidade da luta pelo processo de transformação da sociedade e na 

indissociabilidade entre vida e educação (LUNKES, 2004; GOMES, 2009). 

Para Saviani (2011), o Manifesto dos Pioneiros se tornou um importante marco 

político ao influenciar a construção da Constituição de 1934 e um marco histórico para a 

educação brasileira nos embates entre a pedagogia tradicional e da escola nova ou, em 

outras palavras, entre os conservadores católicos e os renovadores. Porém, ao mesmo 

tempo em que seria interessante uma educação que mantivesse a ordem era crescente o 

pensamento de se modernizar o país, constituindo-se numa combinação particular entre 

os princípios e metodologias das pedagogias tradicionais e da escola nova. 

[...] apresenta-se, pois, como um instrumento político, como é próprio, 
aliás, desse “gênero literário”. Expressa a posição do grupo de 

educadores que se aglutinou na década de 1920 e que vislumbrou na 

Revolução de 1930 a oportunidade de vir a exercer o controle da 

educação no país. Pode, pois, ser considerado um importante legado 
que nos é deixado pelo século XX. É um marco de referência que 

inspirou as gerações seguintes, tendo influenciado, a partir de seu 

lançamento, a teoria da educação, a política educacional, assim como 
a prática pedagógica em todo o país (SAVIANI, 2011, p. 34-35). 

 

Destacam-se no início do século XX, três movimentos político-sociais no Brasil 

apresentam a educação integral na escola de tempo integral como uma concepção 

necessária. O movimento conservador pretendia garantir sua permanência de controle 

político social em matrizes educacionais de “aquisição científica, educação dos sentidos, 

educação moral e cívica; educação física e escotismo como atividades essenciais à 

constituição de um ensino primário de qualidade” (COELHO, 2004, p. 94). 

O movimento socialista, tanto anarquista como comunista, que lutavam por uma 

educação que se propunham a ideia do pleno desenvolvimento físico, intelectual, 

cultural, social, moral e político articulando-se ao trabalho. E o movimento liberal, que 

segundo Cavaliere (2003), foi representado pelo escolanovismo tendo Anísio Teixeira 
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como figura central, no direcionado para a necessidade de democratização do ensino 

público e a ampliação das funções da escola. 

Cavaliere (2004) lança contribuições no entendimento desse momento histórico-

social, quando salineta-nos que, 

A compreensão da maneira pela qual a concepção de educação 

integral se desenvolve no Brasil passa obrigatoriamente pelo estudo 

do pensamento educacional das décadas de 20 e 30 do século XX. A 
educação integral, significando uma educação escolar ampliada em 

suas tarefas sociais e culturais, esteve presente nas propostas das 

diferentes correntes políticas que foram se delineando naquele período 
(p. 01). 

 

Em Maurício (2009) e Coelho (2009) é possível destacarmos a influência do 

pensamento escolanovista norte-americano personificado em Anísio Teixeira que, ao 

longo das décadas de 1920 a 1950, lançaria através de seus discursos, documentos e/ou 

ações as bases constitutivas de uma concepção de educação integral no país que, mais 

tarde, se articularia à ideia de uma escola pública organizada predominantemente em 

tempo integral dada a particularidades social e econômica nacional. 

Portanto, educação integral e escola pública de tempo integral adquiriram 

relações tão profundas nesse momento que por vezes eram considerados termos 

sinônimos, principalmente se apresentou no início da década de 1930 uma proposta de 

educação com espaços destinados a diferentes atividades educativas e que já previa 

realização de serviços sociais de outras ordens, tais como atendimento médico e 

odontológico e de assistência social. 

Para Castro e Lopes (2001,p.264), 

Aqui já se nota a preocupação do projeto de escola de Anísio Teixeira 
em compensar as deficiências da educação familiar, dando à escola 

uma sobrecarga de tarefas que certamente não lhe caberiam, e esta 

ideia de escola compensatória vai permanecer nos programas de 
educação integral desde essa época até os dias atuais, para justificar a 

jornada ampliada de permanência da criança na escola, intencionando 

afastá-la dos riscos sociais. 

 

Essa concepção só conseguiu ser materializada na década de 1950, pelo próprio 

Anísio Teixeira com a proposição do Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR) na 

cidade de Salvador. O projeto ainda se constitui enquanto marco referencial para uma 

proposta de educação integral e de propostas de escola pública de tempo integral que 

foram surgidas posteriormente, devido a sua concepção de estruturação e organização 
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por espaços de ensino de conteúdos escolares (escolas-classe) e de outras atividades 

sociais, artísticas, recreativas, de educação física e oficinas de iniciação ao trabalho 

(escolas-parque) 
10

. 

É contra essa tendência à simplificação destrutiva que se levanta este 
Centro Popular de Educação. Desejamos dar de novo à escola 

primária, o seu dia letivo completo. Desejamos dar-lhe os seus cinco 

anos de curso. E desejamos dar-lhes seu programa completo de leitura, 
aritmética e escrita, e mais ciências físicas e sociais, e mais artes 

industriais, desenho, música, dança e educação física. [...] e, além 

disso, desejamos que a escola dê saúde e alimento à criança, visto não 

ser possível educá-la no grau de desnutrição e abandono em que vive 
(TEIXEIRA, 1967, p. 142). 

 

Nessa primeira organização combinaram-se instrução intelectual e atividades 

manuais, artísticas e corporais, mas pensadas ainda na dicotomização e na fragmentação 

escolar que não se relacionavam a partir de uma organização temporal e espacial por 

turno (escolas-classe) e contra-turno (escolas-parque). Essa ideia ainda se faz presente 

em projetos espalhados nacionalmente de educação integral em tempo integral e neles 

ainda não é possível identificar uma proposta expressiva que rompa com mais um 

dualismo na educação brasileira. 

Os alunos do CECR eram agrupados em turmas de 20 a 30 alunos 

para realizar várias atividades oferecidas por diferentes setores, como 
por exemplo: a) artes aplicadas (desenho, modelagem e cerâmica, 

escultura em madeira, cartonagem e encadernação, metal, couro, 

alfaiataria, bordados, tapeçaria, confecção de brinquedos flexíveis, 
tecelagem, dentre outros) no Setor de Trabalho; b) jogos, recreação e 

ginástica no Setor de Educação Física e Recreação; c) grêmio, jornal, 

rádio-escola, banco e loja no Setor Socializante; d) música 

instrumental, canto, dança e teatro no Setor Artístico; e) leitura, estudo 
e pesquisas no Setor de Extensão Cultural e Biblioteca (NUNES, 

2009, p. 126). 

 

Na década de 1960, essa proposta foi expandida para Brasília num projeto mais 

audacioso em relação à infraestrutura arquitetônica e no número maior de atendimento 

aos alunos, passando a compor um projeto para seu sistema de ensino. Em Campello, 

Kokay e Lemos (2013), vemos que esse projeto representava a possibilidade de se 

materializar em grande escala a utopia educativa de Anísio Teixeira e ia de encontro ao 

                                                             
10

  Começaram atendendo aproximadamente 4.000 estudantes de idades entre 7 a 15 anos, que 

permaneciam das 7h30min às 16h30min. Os alunos dividiam seu tempo entre a escola-classe e a escola-

parque, que contava com pavilhões de trabalho e de educação física, jogos e recreação, biblioteca, teatro 

de arena e setores de socialização e artístico. 
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projeto liberal modernista na nova capital do país por sua proposta pedagógica e 

arquitetônica inovadora. 

As escolas-parque seriam uma referência cultural e unificadora das grandes 

quadras, mas não prosperou por razões políticas e econômicas porque o número de 

alunos crescia mais rápido que a própria construção de novas escolas-parque. Em Pereira 

e Rocha (2006), observamos que, 

As escolas primárias seriam edificadas no interior das quadras, de 

modo que as crianças não tivessem de deslocar-se por longos trajetos 

para atingi-las. Para o cálculo da população escolarizável, considerou-

se que cada quadra abrigaria uma população variável de 2.500 a 3.000 
habitantes. (...) Para cada quadra um jardim de infância com quatro 

salas, para, em dois turnos de funcionamento, atender a 160 crianças; 

uma escola-classe, com oito salas, para, em dois turnos, atender a 480 
alunos (16 turmas de 30 alunos). Para cada grupo de quadras seria 

construída uma escola-parque, destinada a atender, em dois turnos, a 

cerca de 2.000 alunos de quatro escolas-classe, em atividades de 
iniciação para o trabalho (para alunos de 7 a 14 anos), oficinas de artes 

industriais (tecelagem, tapeçaria, encadernação, cerâmica, 

cartonagem, costura, bordado e trabalhos em couro, lã, madeira, 

metal, etc.) e atividades artísticas, sociais e de recreação (música, 
dança, teatro, pintura, exposições, grêmios, educação física). Esse 

conjunto de edifícios e suas diversas atividades Anísio comparava a 

algo como se fosse uma universidade infantil (p. 5.004-5.005). 

 

Ainda segundo Campello, Kokay e Lemos (2013) a falta de professores, 

funcionários e de materiais pedagógicos levaram também à descaracterização do projeto 

e gradativamente foi sendo diminuída a carga horária das atividades artísticas 

dissolvendo no tempo de oito horas de educação da proposta original para que se 

atendessem um número maior de estudantes dada à falta de vagas para o contingente 

que se erigia. Ao final abriu-se mão desse projeto que de 28 unidades projetadas tiveram 

apenas 05 construídas e que hoje permanecem em atividade, mas como escolas 

regulares. 

No Rio Janeiro, em meados dos anos de 1980, Darcy Ribeiro retoma os ideais do 

pensamento de Anísio Teixeira e traz a proposição dos Centros Integrados de Educação 

Pública (CIEP’s) com objetivo de ampliar a jornada escolar oferecendo aos estudantes 

atividades de lazer, promoção da saúde e cultura na articulação entre escola e 

comunidade. Nessa proposta, segundo Mauricio (2009), a concepção de escola de tempo 
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integral é orientada explicitamente para o atendimento das camadas sociais mais pobres 

em condições de vulnerabilidade social. 

O compromisso assumido se traduziu na proposta de criação de 
escolas nas quais as crianças permaneceriam o dia inteiro, 

diferentemente das escolas existentes, nas quais, em grande parte, os 

alunos só tinham pouco mais de três horas de atividades diárias, que 

cumpriria, segundo o discurso oficial disseminado durante o debate 
provocado com a sua implantação, um duplo papel protetor: das 

crianças pobres e indefesas, salvando-as da marginalidade e, da 

sociedade, porque quanto mais tempo os alunos permanecessem na 
escola, menos perigo representariam para ela. A iniciativa liderada 

pelo vice-governador Darcy Ribeiro, renomado intelectual que criara a 

Universidade de Brasília, pretendia conferir um novo patamar de 
qualidade à educação pública e, para tanto, construiu edifícios 

grandiosos para a realização de uma educação escolar assistencialista 

(MIGNOT, 2008, p. 76). 

 

Para Lunkes (2004), os CIEP’s se tornaram referência para o debate nacional 

sobre educação integral e escola pública de tempo integral no contexto das reformas 

educacionais, principalmente pelo projeto de construção do número significativo de 

escolas, pela viabilidade e real efetivação dos objetivos propostos, constituindo-se 

assim: 

[...] uma tentativa de dar identidade à escola pública, conferindo à 

implantação da escola de tempo integral a possibilidade de evitar a 
evasão das crianças menos favorecidas do caos em que vivia a 

sociedade (p.08). 

 

Na mesma década o governo de São Paulo apresenta seu Programa de Formação 

Integral da Criança (PROFIC), ampliando o tempo de permanência dos alunos nas 

escolas num projeto que buscavam ampliar a jornada escolar em unidades escolares de 

setores considerados sob um risco social. 

Diante do elevado índice de repetência e evasão escolar nas séries 

iniciais da rede pública escolar, esse programa surgiu como uma 
resposta nova a antigos problemas educacionais. Esse novo modelo de 

escola se propunha a ir além da instrução para exercer também um 

papel de agência protetora da infância. O PROFIC, claramente 
inspirado na experiência dos CIEPs do Rio de Janeiro, assumia 

explicitamente o caráter assistencialista e protetor da infância pobre. A 

base do programa era o repasse de recursos financeiros diretamente às 
escolas da rede estadual que aderissem ao programa, para que estas 

oferecessem atividades esportivas, artísticas, profissionalizantes e de 

reforço escolar no contraturno. Também foi permitido o 

estabelecimento de parcerias público-privadas, as chamadas “escolas 
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conveniadas”, escolas particulares poderiam aderir ao programa desde 

que recebessem alunos da rede pública estadual para as atividades do 
contraturno e lhes fornecesse duas refeições (DIAS, 2015, p.54). 

 

A partir da década de 1990, com a publicação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1997) e da LDBEN (1996), o Brasil passou a compreender em ações, 

programas e políticas, a educação integral como resposta às muitas vulnerabilidades de 

crianças e adolescentes, considerando ainda certo aprimoramento contínuo da qualidade 

da aprendizagem. No início, no âmbito federal é proposto um programa de oferta de 

educação integral em tempo integral com caráter de instrução e proteção, conhecido 

como Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente 

(PRONAICA). Este se caracterizou por um conjunto de ações básicas de caráter sócio-

educativo promovido em atividades de caráter específico voltados para o 

desenvolvimento da criança e do adolescente em diferentes fases, que aconteciam em 

unidades de serviço chamadas de Centros Integrados de Apoio à Criança (CIAC’s) e 

que mais tarde se tornariam os Centros de Atendimento Integral à Criança (CAIC’s). 

De acordo com Limonta (2014), a construção dos CIACs foi de fato a primeira 

tentativa de implementação de uma política nacional de escola pública em tempo 

integral nacional com traços e demarcações populistas, distantes dos princípios 

epistemológicos e pedagógicos que norteavam a proposta inicial de Anísio Teixeira e os 

CIEP’s de Darcy Ribeiro. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), sob o movimento de 

globalização econômico-cultural do capitalismo e dos organismos internacionais, as 

reformas políticas e educacionais são intensificadas na busca da universalização da 

educação básica e trazem destaque para a discussão o projeto de educação integral e 

propostas de escola de tempo integral. Na urgente universalização da Educação Básica, 

a escola de tempo integral passa por um momento de inflexão e torna-se secundária no 

debate político e educacional (LIMONTA, 2014). 

 Outras experiências de âmbito municipal se tornam notórias e se seguiram em 

Apucarana (PR), Belo Horizonte (MG) e Nova Iguaçu (RJ). Em Apucarana (PR), o 

Programa de Educação Integral buscava superar a concepção limitada de tempo integral, 

que só dizia respeito ao tempo em que o aluno permanecia na escola no atendimento aos 

seus aspectos cognitivos, político-sociais, ético-culturais e afetivos. Já em Belo 

Horizonte (MG), o Programa Escola Integrada, instituído como programa intersetorial, 

http://educacaointegral.org.br/marcos/
http://educacaointegral.org.br/marcos/
http://educacaointegral.org.br/marcos/
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não só ampliava o período de permanência do aluno na escola, como também utilizava 

de outros espaços da cidade em centros educativos proporcionando diversas outras 

atividades e experiências. No projeto de Nova Iguaçu (RJ), a ideia de bairro escola e 

cidade educadora, compreendia também a utilização de vários espaços no 

desenvolvimento de um sujeito crítico, cidadão, autônomo e participativo (GOMES, 

2009). 

 Os Centros Educacionais Unificados (CEUs), da prefeitura de São Paulo, 

durante a gestão de Marta Suplicy (2001-2004) foi outra experiência ampla de educação 

em tempo integral no Brasil. Outras propostas se seguiram e tem se consolidado em 

diversos estados e municípios, porém referenciados a partir destes e/ou em consonância 

com as recentes orientações nacionais para a oferta de educação integral. O que 

atualmente tem sido apontado na indução de políticas públicas e educacionais nacionais 

de educação integral
11

 se afirma pelo Decreto nº 7.083/2010, quando foi instituído o 

Programa Mais Educação. Este se constitui numa ação de ampliação do tempo de 

permanência do aluno da educação básica na escola, fomentada por recursos que se 

direcionam para a promoção de atividades socioeducativas, principalmente do contra 

turno escolar. 

Em 2007, isso se materializa também quando o Ministério da Educação lança o 

Programa Mais Educação, objetivando aumentar a oferta educativa nas escolas públicas 

por meio de atividades optativas oferecidas em diálogo direto com as comunidades. 

Traçando um paralelo, o que caracteriza uma política de educação integral nessa 

perspectiva são a articulações intersetoriais, prevendo necessariamente a integração e 

interlocução das agendas, políticas, receitas e orçamentos das mais diferentes frentes: 

esporte, cultura, assistência social, habitação, transportes, planejamento, etc.  

Na leitura da última versão do PNE (2014-2024), é proposta a oferta de 

educação em tempo integral em cinquenta por cento das escolas públicas de educação 

básica, no atendimento de pelo menos vinte e cinco por cento do total de alunos, por 

                                                             
11  O Manual Operacional de Educação Integral do MEC/SEB (BRASIL, 2012a), organizado conforme o 
Decreto n° 7.083/2010 estabelece os princípios da educação integral na compreensão do direito de 

aprender como inerente ao direito à vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e 

comunitária e como condição para o próprio desenvolvimento de uma sociedade democrática. A Lei nº 

10.172/2001 que instituiu o PNE retoma e valoriza a educação integral como possibilidade e avança para 

além do texto da LDBEN, ao apresentar a educação em tempo integral como objetivo do Ensino 

Fundamental e, também, da Educação Infantil. A Lei nº 11.494/2007, que instituiu o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), determina e regulamenta a educação básica em tempo integral e os anos iniciais e finais do 

ensino fundamental. 

http://educacaointegral.org.br/historico/


86 

 

meio de atividades de acompanhamento pedagógico e interdisciplinar. No entanto, a 

dimensão desse projeto nacional de educação integral e de escola pública de tempo 

integral tem se esbarrado em problemas históricos da escola pública brasileira, nas 

próprias condições materiais do trabalho docente e da infraestrutura desses espaços. 

A educação nacional tem sido reformulada em função da qualidade do ensino 

numa sociedade complexa de capitalismo contemporâneo, onde se busca garantir o 

direito ao conhecimento num campo de disputa e tensão. Nas propostas apresentadas 

podemos observar ações de consolidação de um projeto de escola pública de tempo 

integral que em alguns momentos confunde-se como sinônimo e/ou educação integral. 

A escola tem sido organizada em momentos distintos, no desenvolvimento de atividades 

escolares tradicionais e para o reforço e/ou de recuperação escolar, ampliação de 

aprendizagens artístico-culturais e esportivo-corporais, de caráter socializador, 

profissionalizante e/ou de proteção social. 

 

2.3 O Ensino Médio em Tempo Integral no Brasil 

As mudanças reformistas, do ponto de vista político e educacional, implantadas 

e implementadas no país, têm sido (re) constituídas na dinamicidade e complexidade de 

relações que, no campo educacional, não se dissociam do sistema de forças econômico-

produtivas e dos interesses de domínio e expansão do capital. Localizada num campo de 

tensões no seio da própria sociedade e, sobretudo para a classe trabalhadora, no 

contexto da Educação Básica especificamente para o Ensino Médio, verifica-se uma 

relação ambígua (e ao mesmo tempo dialética) entre os discursos de promoção da 

universalidade de acesso, permanência e conclusão (e possível continuidade) dos 

estudos nessa última etapa basilar de ensino – apoiados numa premissa democrática e 

cidadã, e de (con) formação flexível da juventude ao mercado, que cada vez mais vêm 

orientando ações tanto na educação, quanto no ensino e nas unidades escolares se (re) 

ajustando às novas exigências do mundo do trabalho. 

O empenho em introduzir a “pedagogia das competências” nas escolas 

e nas empresas moveu-se pelo intento de ajustar o perfil dos 

indivíduos, como trabalhadores e como cidadãos, ao tipo de sociedade 

decorrente da reorganização do processo produto. Por isso nas 
empresas se busca substituir o conceito de qualificação pelo de 

competências e, nas escolas, procura-se passar do ensino centrado nas 

disciplinas de conhecimento para o ensino por competências referidas 
a situações determinadas. Em ambos os casos é maximizar a 

eficiência, isto é, tornar os indivíduos mais produtivos tanto em sua 

inserção no processo de trabalho como em sua participação na vida 
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sociedade. E ser produtivo, nesse caso, não quer dizer simplesmente 

ser capaz de produzir mais em tempo menor. Significa como assinala 
Marx, valorização do capital, isto é, seu crescimento por incorporação 

de mais-valia (SAVIANI, 2011, p. 439). 

 

Essa lógica adaptativa escolar ao mercado encontrada no pensamento tanto de 

Saviani como de outros autores que já se debruçaram na compreensão da educação 

brasileira sob o mesmo viés, vai ao encontro do pensamento de Mészáros (2005, p. 42), 

quando o autor nos (re) afirma também que “naturalmente, as instituições de educação 

tiveram de ser adaptadas no decorrer do tempo, de acordo com as determinações 

reprodutivas em mutação do sistema do capital”. 

Se observarmos no percurso histórico-social da educação brasileira todo esse 

movimento que, nas últimas décadas, justifica, legaliza e/ou mesmo legitima a 

necessidade e o surgimento de uma escola pública de tempo integral para os educandos, 

potencializando sua (con) formação plena e cidadã para o convívio em sociedade e 

ainda que se preocupe com a preparação dos jovens qualificando-os para o 

enfrentamento dos desafios impostos pelo capital ao mundo do trabalho, percebemos 

um (re) direcionamento na (re) construção de uma possível proposta nacional de 

educação integral que aconteça prioritariamente em tempo integral. 

Essa ideia tem orientando todo o conjunto de ações e/ou práticas educativas de 

ensino nas escolas, seus processos de escolarização e de forma mais abrangente os 

projetos e/ou programas promovidos pelas secretarias de educação implantadas e 

implementadas no país nas mais diversas realidades num cenário nacional político 

econômico-produtivo de permanente (des) construção. Numa análise geral, é possível 

perceber traços e marcas comuns que, essencialmente, denotam um perfil caracterizado 

pelo experimentalismo e pela descontinuidade de propostas, sobretudo se avaliarmos as 

políticas públicas e educacionais específicas dos governos federal, estadual, municipal e 

distrital em relação à estrutura, organização e funcionamento da educação, do ensino e 

das unidades escolares. 

Para alcançar o pleno desenvolvimento, o Brasil precisa investir 

fortemente na ampliação de sua capacidade tecnológica e na formação 
de profissionais de nível médio e superior. Hoje, vários setores 

industriais e de serviços não se expandem na intensidade e ritmos 

adequados ao novo papel que o Brasil desempenha no cenário 
mundial, por se ressentirem da falta desses profissionais. Sem uma 

sólida expansão do Ensino Médio com qualidade, por outro lado, não 

se conseguirá que nossas universidades e centros tecnológicos atinjam 
o grau de excelência necessário para que o País dê o grande salto para 
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o futuro. É nesse contexto que o Ensino Médio tem ocupado, nos 

últimos anos, um papel de destaque nas discussões sobre educação 
brasileira, pois sua estrutura, seus conteúdos, bem como suas 

condições atuais, estão longe de atender às necessidades dos 

estudantes, tanto nos aspectos da formação para a cidadania como 
para o mundo do trabalho. Como consequência dessas discussões, sua 

organização e funcionamento têm sido objeto de mudanças na busca 

da melhoria da qualidade. Propostas têm sido feitas na forma de leis, 

de decretos e de portarias ministeriais e visam, desde a inclusão de 
novas disciplinas e conteúdos, até a alteração da forma de 

financiamento (BRASIL, 2013a, p. 145). 

 

Na Educação Básica e, especificamente no que se refere ao Ensino Médio como 

etapa final de conclusão dos estudos basilares da juventude, se olhar para sua 

particularidade sem nos desconectarmos com uma totalidade ainda maior e mais 

complexa, percebemos que apesar de inúmeros avanços e retrocessos nesse processo 

histórico-social constitutivo, a dinamicidade de relações (na dialética do fenômeno) têm 

possibilitado a discussão e a materialização de condições concretas daquilo que poderia 

vir a ser, de fato, um projeto nacional de educação integral e que possa vir também a ser 

oferecida em tempo integral no Ensino Médio, reconsiderando a necessidade 

quantitativa e qualitativa de se articularem formas e conteúdos para que se possam 

alcançar significativamente todas as possíveis dimensões dos educandos, atentando-se 

para sua integralidade. 

A qualidade social da educação brasileira é uma conquista a ser 
construída coletivamente de forma negociada, pois significa algo que 

se concretiza a partir da qualidade da relação entre todos os sujeitos 

que nela atuam direta e indiretamente. Significa compreender que a 
educação é um processo de produção e socialização da cultura da vida, 

no qual se constroem, se mantêm e se transformam conhecimentos e 

valores. Produzir e socializar a cultura inclui garantir a presença dos 

sujeitos das aprendizagens na escola. Assim, a qualidade social da 
educação escolar supõe encontrar alternativas políticas, 

administrativas e pedagógicas que garantam o acesso, a permanência e 

o sucesso do indivíduo no sistema escolar, não apenas pela redução da 
evasão, da repetência e da distorção idade-ano/série, mas também pelo 

aprendizado efetivo (BRASIL, 2013, p. 153). 

 

Nessa perspectiva e, como início daquilo que poderia ser apontado como 

possível marco legal na Constituição Federal de 1988
12

, destacam-se três artigos que 

trazem referências diretas à ideia de uma educação integral, mesmo que neles ainda não 

                                                             
12 É importante salientarmos a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 59/2009, que assegura 

Educação Básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, o que significa que, 

regularizado o fluxo escolar no Ensino Fundamental, o Ensino Médio também estará incluído na faixa de 

obrigatoriedade, constituindo-se em direito público subjetivo. 
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estejam descritos explicitamente um possível conceito e/ou concepção. No artigo n° 

205, a educação é apresentada como um direito humano que deve ser promovida e 

incentivada por toda sociedade. No artigo n° 206, ao citar a possibilidade de uma gestão 

democrática para a educação, o ensino e a escola pública, é interessante observarmos 

indícios necessários de se articularem ações intersetoriais nas práticas educativas e nos 

processos de escolarização. E por fim, na leitura do artigo n° 227, percebemos que a 

possibilidade de uma educação integral pode ser ampliada e se materializar na realidade 

concreta quando se (re) afirma a educação como direito e sua proporcionalidade como 

dever assegurado pela participação direta e ativa da família, da sociedade e do Estado 

(BRASIL, 1988). 

No Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 1990
13

, também 

podemos perceber possíveis traços daquilo que poderia vir a corroborar para a 

materialização de uma possível concepção e/ou conceito de educação integral, uma vez 

que vislumbrando a necessidade de se articularem tempos e espaços de se ensinar e 

aprender no contexto escolar, associa-o a outros lugares distintos e existentes fora dele e 

que se inter-relacionam. No artigo n° 53 aponta-se que toda criança e adolescente têm 

direito a uma educação que prepare para o seu desenvolvimento pleno, a vida em 

sociedade numa perspectiva cidadã e que também o qualifique futuramente para o 

mundo do trabalho. Em consonância, no artigo n° 59, destaca-se o que diz respeito à 

responsabilidade de municípios, estados e a União em garantir e facilitar o acesso das 

crianças e adolescentes a diversos espaços culturais, esportivos e de lazer (BRASIL, 

1990). 

Se avançarmos ainda mais nessa discussão legalista, a última LDBEN aprovada 

em 1996, em sua composição nos artigos n° 34 e nº 87, trazem também apontamentos 

claros sobre o que seria um possível ideal de educação integral nacional que possa ser 

desenvolvida em tempo integral. E sob esse viés, nos dois artigos supracitados, 

destacam-se ainda a possibilidade de que o Ensino Fundamental possa também vir a ser 

oferecido em tempo integral, de forma progressiva e segundo critério dos sistemas de 

ensino (BRASIL, 1996). 

Porém antes, no artigo n° 02, afirma-se que a educação tem como finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando na preparação deste para o exercício de sua 

                                                             
13 Na LDBEN, destaca-se que o inciso VI do art. 10 determina que os Estados incumbir-se-ão de 

“assegurar o Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade, o Ensino Médio a todos que o 

demandarem” (Redação dada pela Lei nº 12.061/2009). 
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cidadania, o que também prevê a necessidade de uma educação formal que dialogue 

com os diversos setores da sociedade
14

: 

Este artigo possibilita-nos afirmar que a finalidade da educação é de 

tríplice natureza: 

I – o pleno desenvolvimento do educando deve ser voltado para uma 

concepção teórico-educacional que leve em conta as dimensões: 
intelectual, afetiva, física, ética, estética, política, social e profissional; 

II – o preparo para o exercício da cidadania centrado na condição 

básica de ser sujeito histórico, social e cultural; sujeito de direitos e 
deveres; 

III – a qualificação para o trabalho fundamentada na perspectiva de 

educação como um processo articulado entre ciência, tecnologia, 
cultura e trabalho (BRASIL, 2013, p. 169). 

 

Situando o Ensino Médio nessa relação, percebe-se uma articulação direta e 

imediata entre trabalho e educação, constituindo-se a base de formação cidadã e até 

mesmo dando-lhe certa identidade. Sobre essa questão, Kuenzer (2000a) problematiza 

tanto as finalidades quanto os objetivos do Ensino Médio atual, resumidos no 

compromisso de se educar a juventude para a participação política e produtivamente no 

mundo das relações sociais concretas, pelo comportamento ético e no compromisso 

político através do desenvolvimento da autonomia intelectual e moral. Isso de fato pode 

ser observado quando elencamos também o artigo n° 35 da atual LDBEN: 

Art. 35 O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração 

mínima de três anos, terá como finalidade: 

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; 

                                                             
14 Com a promulgação da Lei nº 9.394/96, o Ensino Médio passa a adquirir identidade própria, como 

etapa final de um mesmo nível da educação (Educação Básica), e teve assegurada a possibilidade de se 

articular, até de forma integrada em um mesmo curso, com a profissionalização, pois o artigo nº36 prevê 
que “o Ensino Médio, atendida à formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de 

profissões técnicas”. Das alterações ocorridas na LDBEN, destacam-se, ainda àquelas oriundas da Lei nº 

11.741/2008, que redimensionou, institucionalizou e integrou as ações da Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Profissional e Tecnológica. Foram 

alterados os artigos nº 37, 39, 41 e 42, e acrescido o Capítulo II do Título V com a Seção IV-A, 

denominada “Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio”, e com os artigos n° 36 A, 36 B, 36 C e 

36 D. Esta lei incorporou o essencial do Decreto nº 5.154/2004, sobretudo, revalorizando a possibilidade 

do Ensino Médio integrado com a Educação Profissional Técnica, contrariamente ao que o Decreto nº 

2.208/97 anteriormente havia disposto. 
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IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina (BRASIL, 1996). 

 

Mais adiante, ao nos atentarmos para o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) – aprovado em 2007, durante a vigência do segundo mandato do governo Lula 

(2007-2010) cujo objetivo era a melhoria de todas as etapas da Educação Básica no 

país, observa-se que a incursão do Programa Mais Educação representa de forma clara, 

direta e explicita uma ação pontual sob o ponto de vista das políticas públicas e 

educacionais nacionais ao trazer orientações para a possibilidade oficial de (re) 

construção e futura ampliação de um possível projeto nacional de educação integral que 

aconteça em tempo integral, mesmo que seja num sentido indutor para que sejam 

implantadas e/ou implementadas outras ações subsequentes que corroborem para a 

materialização de uma proposta comum de educação e ensino para as escolas brasileiras 

(BRASIL, 2007a). 

Vale destacar ainda, a aprovação em 2001 do primeiro Plano Nacional de 

Educação (2001-2010)
15

, pois, dentre suas metas já era observada, mesmo que 

teoricamente, a proposição de um modelo de educação e ensino que acontecesse em 

turno integral para o Ensino Fundamental embora seu intuito estivesse atrelado 

diretamente à ideia de se universalizar o ensino e se diminuir as taxas de retenção. 

Porém é importante observarmos novamente os estudos de Kuenzer (2010), 

quando a autora intitula esse período como uma “década perdida” para a última etapa da 

Educação Básica, dada à ausência na definição de metas, indicadores, mecanismos de 

financiamento, responsabilidades e pela falta de dados que apresentem sua concretude 

de forma transparente, inviabilizando a avaliação do plano como um adequado 

estabelecimento de metas condizentes com a realidade. 

O fato dessas escolas de tempo integral explicitamente serem destinadas 

especialmente às crianças de famílias com baixa renda, ampliando sua jornada escolar 

agora para sete horas diárias, reafirma aquilo que já havia sido apresentado 

anteriormente quando aproximamo-nos da concepção de uma “escola do acolhimento 

social” tal qual descrevera Libâneo (2012a), o que acaba de certa forma entrando em 

consonância também com o artigo nº 34 da última LDBEN: 

                                                             
15 Para o Ensino Médio, estabeleceu-se a meta de se atender 100% da população de 15 a 17 anos até 2011, 

e também instituir Diretrizes para o Ensino Médio, que constituíam pressupostos para serem considerados 

na definição de uma política pública para essa etapa final da Educação Básica. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me004370.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
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§ 2º, preconiza a progressiva implantação do ensino em tempo 

integral, a critério dos sistemas de ensino, para os alunos do ensino 
fundamental. […] Além do atendimento pedagógico, a escola tem 

responsabilidades sociais que extrapolam o simples ensinar, 

especialmente para crianças carentes. Para garantir um melhor 
equilíbrio e desempenho dos seus alunos, faz-se necessário ampliar o 

atendimento social, sobretudo nos municípios de menor renda, com 

procedimentos como renda mínima associada à educação, alimentação 

escolar, livro didático e transporte escolar (BRASIL, 1996). 

 

Mais a frente, com o Decreto nº 6.253/2007, ao ser instituído o FUNDEB e, com 

a Portaria nº 873/2010, acerca do financiamento da educação integral, notam-se outros 

esforços para que sejam efetivadas ações de promoção de uma educação integral 

promovida predominantemente em tempo integral. O FUNDEB teria então como 

objetivo maior destinar recursos pra todas as etapas da Educação Básica, como 

complemento das verbas direcionadas à educação advindas da União enquanto a 

referida Portaria traria a previsão de financiamento para a implantação de uma possível 

proposta de educação integral (BRASIL, 2007a). 

Anos mais tarde, dada à sanção do segundo Plano Nacional de Educação (2014-

2024) – no primeiro mandato do governo de Dilma Rousseff (2011-2014) em 25 de 

junho de 2014, uma possível proposta de educação integral alcança um novo status e 

passa a ser considerada enquanto meta nacional. Agora prevista como meta de número 

seis, a oferta de educação em tempo integral considera o mínimo de 50% das escolas 

públicas e com atendimento de pelo menos 25% dos estudantes inseridos na Educação 

Básica em todo país. Atualizando esse cenário
16

, a porcentagem de escolas públicas da 

Educação Básica com matrículas em tempo integral corresponde a 42%, com 

atendimento por volta de 15,2%, considerando os incentivos de fomento para a 

implantação e implementação do Programa Mais Educação que, do ponto de vista legal 

e oficial, apesar de ser constituído também num campo de tensões, ainda representa 

majoritariamente um mecanismo de indução política e educacional para um possível 

projeto nacional de uma educação integral que possa vir a acontecer em tempo integral 

(DIAS, 2015). 

                                                             

16
 Ver: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/6-educacao-integral 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm
http://pne.mec.gov.br/
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/6-educacao-integral
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Considerando ainda esse contexto do segundo PNE buscando alavancar nossa 

reflexão para a oferta do Ensino Médio Integral em Tempo Integral
17

, é interessante 

atentarmos também para a meta de número três
18

 de se universalizar até 2016 o 

atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e, de se elevar até o final do 

período de vigência do segundo PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio 

para 85%. Este se constitui um dos inúmeros desafios a ser considerado, dado a 

complexidade do atual processo político-educacional nacional e, principalmente, 

quando são observadas as estratégias elencadas para o cumprimento dessa meta 

(BRASIL, 2014):  

Nesse lugar, apesar dos esforços que se encontram em exercício no emaranhado 

de relações preexistentes sob o ponto de vista histórico-social e econômico-produtivo, 

chama-nos atenção à baixa condição brasileira de conclusão dos estudos na Educação 

Básica que, pela Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios Contínua 

(Pnad/IBGE) de 2014, mostram que de 82,6% da população de 15 a 17 anos presentes 

na escola, somente 61,4% estão cursando o Ensino Médio. Soma-se ainda a isso o fato 

de que no Brasil há mais de 1,7 milhão de jovens nessa mesma faixa etária fora da 

escola e pouco mais de 11 milhões de jovens de 18 a 29 anos que não concluíram o 

Ensino Médio. Isso de certa forma traz a necessidade de se (re) avaliar toda a 

possibilidade de oferta de atendimento dessa demanda, garantindo que as redes 

estaduais de ensino possam oferecer nessa etapa os ensinos regular (em tempo integral 

ou parcial), profissional e na EJA (Educação de Jovens e Adultos), nos turnos diurno 

(matutino e vespertino) e noturno. 

Em relação à especificidade de uma proposta de Ensino Médio Integral em 

Tempo Integral, além do estabelecimento de metas e estratégias presentes no atual PNE 

(2014-2024), cabe considerarmos ainda o que se apresentam e articula nas orientações 

das diretrizes curriculares nacionais gerais para a Educação Básica, das DCNEM e 

ainda, dada à possibilidade de um Ensino Médio integrado à formação profissional, o 

                                                             
17 Situam-se também e mais especificamente nesse lugar, o FUNDEB (Lei nº 11.494/2007), a formulação 

e implementação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), a consolidação do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Destacam-se ainda as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica (Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 4/2010) e o 

processo de elaboração deste Parecer, de atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio. 

18
 Ver: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/3-ensino-medio   

 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/3-ensino-medio
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que se apresenta ainda em relação à educação profissional técnica de nível médio 

(BRASIL, 2013a e 2013c). 

Nesse sentido, o desafio passa a ser ainda maior e bem mais complexo exigindo 

a conjugação de esforços em diferentes dimensões que, já evocados nos documentos 

supracitados, justificam, legalizam e/ou mesmo legitimam a necessidade e o surgimento 

de uma escola pública em que o Ensino Médio possa vir a ser oferecido como educação 

integral em tempo integral, uma vez que: 

[...] há reiteradas manifestações da legislação apontando para o seu 
aumento na perspectiva de uma educação integral (Constituição 

Federal, artigos 205, 206 e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Lei nº 9.089/90; Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 125 
9.394/96, art. 34; Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172/2001; e 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação, Lei nº 11.494/2007). 

Além do mais, já existem variadas experiências de escola em período 
integral em diferentes redes e sistemas de ensino no país. Diante desse 

quadro, considera-se que a proposta educativa da escola de tempo 

integral poderá contribuir significativamente para a melhoria da 
qualidade da educação e do rendimento escolar, ao passo em que se 

exortam os sistemas de ensino a ampliarem a sua oferta (BRASIL, 

2013a, p.124). 
 

 

As DCNEM especificamente apresentam pressupostos para o entendimento da 

educação como um estado de direito e de qualidade social, apontando ainda para a 

necessidade de articulação entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura como forma de 

potencialização e aprimoramento de dimensões na formação humana. 

Uma formação integral, portanto, não somente possibilita o acesso a 

conhecimentos científicos, mas também promove a reflexão crítica 

sobre os padrões culturais que se constituem normas de conduta de um 

grupo social, assim como a apropriação de referências e tendências 
que se manifestam em tempos e espaços históricos, os quais 

expressam concepções, problemas, crises e potenciais de uma 

sociedade, que se vê traduzida e/ou questionada nas suas 
manifestações. Assim, evidencia-se a unicidade entre as dimensões 

científico-tecnológico-cultural, a partir da compreensão do trabalho 

em seu sentido ontológico [...] por essa razão trabalho, ciência, 
tecnologia e cultura são instituídos como base da proposta e do 

desenvolvimento curricular no Ensino Médio de modo a inserir o 

contexto escolar no diálogo permanente com a necessidade de 

compreensão de que estes campos não se produzem 
independentemente da sociedade, e possuem a marca da sua condição 

histórico-cultural (BRASIL, 2013, p.162). 
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Nesse lugar, o trabalho configura-se como princípio educativo, compreendido 

num duplo sentido, histórico e ontológico
19

. No primeiro caso se constitui como 

princípio educativo na medida em que proporciona a compreensão do processo 

histórico-social de produção científico-tecnológica, do conhecimento desenvolvido e 

apropriado socialmente na transformação das condições naturais e humanas de vida 

dada à possibilidade de ampliação das capacidades, potencialidades e/ou sentidos. Já no 

segundo caso, adquire um sentido ontológico organizando a base unitária no Ensino 

Médio ao serem colocadas exigências específicas para o processo educacional visando à 

participação direta dos membros da sociedade no trabalho histórico-socialmente 

produzido, fundamentando e justificando, por exemplo, a possibilidade de uma 

formação específica para o exercício de profissões e do entendimento de relações no 

mundo do trabalho. 

No contexto do Ensino Médio Integral em Tempo Integral, essas relações podem 

vir a serem integradas no mesmo currículo diante da possibilidade de uma formação 

plena do educando. Da mesma forma, a pesquisa se apresentaria como um princípio 

pedagógico articulador preponderante. Sob essa condição e, pensando-se numa 

formação que propicie um desenvolvimento integral em tempos e espaços ampliados, os 

estudantes poderiam se tornar capazes de questionar e/ou problematizar de forma 

individual e no coletivo – dada uma apreensão do conhecimento, o mundo circundante
20

 

compreendendo a dinâmica dessa complexa teia de relações.  Pelo desenvolvimento da 

capacidade de pesquisa seria possível nessa etapa final da Educação Básica propiciar 

aos estudantes as condições para que se pudesse conhecer, analisar, interpretar, refletir 

e/ou transformar a realidade histórico-social concreta na clareza de questões de ordem 

política, social, cultural e econômica. 

                                                             
19 Em Gramsci, o trabalho como princípio educativo baseia-se na “ideia de educar a partir da realidade 

viva do trabalhador e não de doutrinas frias e enciclopédicas; a ideia de educar para liberdade concreta, 
historicamente determinada, universal e não para o autoritarismo exterior que emana da defesa de uma 

liberdade individualista e parcial” (NOSELLA, 2004, p. 70). E elencado como princípio pedagógico 

fundamentar-se-ia ainda na superação da separação entre do trabalho manual e intelectual – 

omnilateralidade. 
20 A ideia de sustentabilidade ambiental também é apresentada como meta para o Ensino Médio segundo 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Segundo o documento, nele existem condições 

para a criação de uma educação cidadã, responsável, crítica e participativa, que possibilita a tomada de 

decisões transformadoras a partir do meio ambiente no qual as pessoas se inserem, em um processo 

educacional que supera a dissociação sociedade/natureza (BRASIL, 2013a). 
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Considerando a ideia de educação como um direito humano, no Ensino Médio 

constituir-se-ia, portanto como um elemento norteador para a Educação Básica. E nesse 

lugar, 

Educar para os direitos humanos, como parte do direito à educação, 
significa fomentar processos que contribuam para a construção da 

cidadania, do conhecimento dos direitos fundamentais, do respeito à 

pluralidade e à diversidade de nacionalidade, etnia, gênero, classe 
social, cultura, crença religiosa, orientação sexual e opção política, ou 

qualquer outra diferença, combatendo e eliminando toda forma de 

discriminação. Os direitos humanos, como princípio que norteia o 

desenvolvimento de competências, com conhecimentos e atitudes de 
afirmação dos sujeitos de direitos e de respeito aos demais, 

desenvolvem a capacidade de ações e reflexões próprias para a 

promoção e proteção da universalidade, da indivisibilidade e da 
interdependência dos direitos e da reparação de todas as suas 

violações (BRASIL, 2013a, p.164).  

  

Para o Ensino Médio, sobretudo, dada sua possibilidade de oferta enquanto 

educação integral em tempo integral, reconhecidos nesse caráter integrante da Educação 

Básica e de seu necessário asseguramento quantitativo e qualitativo universal, outro 

desafio consiste não só na possibilidade de se ofertar distintas modalidades de 

organização, mas também de não se dissociar forma e conteúdo, (re) organizando-os nos 

diversos sistemas educacionais para garantir a efetivação de uma escola de qualidade e 

para todos.  

A difusão de conteúdos é a tarefa primordial da escola. Não conteúdos 
abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das 

realidades sociais. A valorização da escola como instrumento de 

apropriação do saber é o melhor serviço que presta aos interesses 

populares, já que a própria escola pode contribuir para eliminar a 
seletividade social e torná-la democrática. Se a escola é parte 

integrante do todo social, agir dentro dela é também agir no rumo da 

transformação da sociedade. [...] assim, a condição para que a escola 
sirva aos interesses populares é garantir a todos um bom ensino, isto é, 

apropriação dos conteúdos escolares básicos que tenham ressonância 

na vida dos átimos. Entendida neste sentido, a educação é uma 
atividade mediadora no seio da prática social global, ou seja, uma das 

mediações pela qual o aluno, pela intervenção do professor e por sua 

própria participação ativa, passa de uma experiência inicialmente 

confusa e fragmentada (sincrética), a uma visão sintética, mais 
organizada e unificada. Em síntese, a atuação da escola consiste na 

preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, 

fornecendo lhe um instrumento, por meio da aquisição de conteúdos e 
da socialização, para uma participação organizada e ativa na 

democratização da sociedade (LIBÂNEO, 1998, p. 29-30). 
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Novamente precisamos nos remeter aos estudos de Kuenzer (2000a), quando a 

autora chama-nos atenção para as finalidades e os objetivos do Ensino Médio no 

compromisso de se educar o jovem para participar política e produtivamente do mundo 

das relações sociais concretas com comportamento ético e compromisso político, 

através do desenvolvimento da autonomia intelectual e moral. Para isso tornar-se-ia 

mais do que urgente e necessário o rompimento com a lógica histórico-social dualista 

entre uma formação de ensino propedêutico e outra que se apoie na fundamentação de 

um ensino estritamente profissional ao se “disponibilizar aos jovens que vivem do 

trabalho a nova síntese entre o geral e o particular, entre o lógico e o histórico, entre a 

teoria e a prática, entre o conhecimento, o trabalho e a cultura” (p. 43-44).  

No que se refere à ideia de profissionalização, a LDBEN, modificada pela Lei nº 

11.741/2008, prevê formas de articulação entre o Ensino Médio e a educação 

profissional: a articulada (integrada ou concomitante) e a subsequente, atribuindo a 

decisão de adoção às redes e instituições escolares. Esta profissionalização no Ensino 

Médio ainda corresponderia a uma condição histórico-social de jovens trabalhadores, 

como imposição da sua própria condição e/ou realidade concreta. Assim, é necessário 

que a escola pública seja (re) avaliada, (re) construída e (re) constituída em suas 

propostas políticas e pedagógicas para que tenham uma base unitária acessível para 

todos, possibilitando diferentes aprendizagens em tempos e espaços variados e/ou 

significativos. 

Atentando-se novamente para a especificidade do Ensino Médio como etapa 

final da Educação Básica, isso ainda nos leva à reflexão imediata sobre sua atual forma 

de oferta e organização: 

III – O Ensino Médio regular diurno, quando adequado aos seus 
estudantes, pode se organizar em regime de tempo integral, com no 

mínimo 7 horas diárias; 

VI – Atendida a formação geral, incluindo a preparação básica para o 
trabalho, o Ensino Médio pode preparar para o exercício de profissões 

técnicas, por articulação na forma integrada com a Educação 

Profissional e Tecnológica, observadas as Diretrizes específicas, com 
as cargas horárias mínimas de: a) 3.200 horas, no Ensino Médio 

regular integrado com a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio; b) 2.400 horas, na Educação de Jovens e Adultos integrada 

com a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, respeitado o 
mínimo de 1.200 horas de educação geral; c) 1.400 horas, na 

Educação de Jovens e Adultos integrada com a formação inicial e 

continuada ou qualificação profissional, respeitado o mínimo de 1.200 
horas de educação geral; 
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VIII – Os componentes curriculares que integram as áreas de 

conhecimento podem ser tratados ou como disciplinas, sempre de 
forma integrada, ou como unidades de estudos, módulos, atividades, 

práticas e projetos contextualizados e interdisciplinares ou 

diversamente articuladores de saberes, desenvolvimento transversal de 
temas ou outras formas de organização. 

IX – Tanto na base nacional comum quanto na parte diversificada a 

organização curricular do Ensino Médio deve oferecer tempos e 

espaços próprios para estudos e atividades que permitam itinerários 
formativos opcionais diversificados, a fim de melhor responder à 

heterogeneidade e pluralidade de condições, múltiplos interesses e 

aspirações dos estudantes, com suas especificidades etárias, sociais e 
culturais, bem como sua fase de desenvolvimento (BRASIL, 2013a, 

p.188-189). 

 

Enfim, como fora apresentado até aqui, verificamos que o Ensino Médio tem se 

tornado alvo de debates na Educação Básica, especificamente quando diz respeito à sua 

possibilidade de oferta numa proposta de educação integral em tempo integral. É 

possível observarmos nessa conjuntura, por exemplo, que há nacionalmente um 

movimento de reformulação e/ou reorientação curricular
21

 que busca flexibilizar sua 

organização curricular tornando a carga horária subdividida por disciplinas fixas (a 

partir da base nacional curricular comum para todos os estudantes) e outras que possam 

vir a serem escolhidas segundo aptidões, necessidades e/ou mesmo por (falta de) 

oportunidades de cada estudante em seu percurso educativo-formativo buscando 

desenvolver condições de protagonismo social. 

O currículo do Ensino Médio tem uma base nacional comum, 

complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento 

escolar por uma parte diversificada. Esta enriquece aquela, planejada 

segundo estudo das características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e da comunidade escolar, perpassando todos os 

tempos e espaços curriculares constituintes do Ensino Médio, 

independentemente do ciclo da vida no qual os sujeitos tenham acesso 
à escola. A base nacional comum e a parte diversificada constituem 

um todo integrado e não podem ser consideradas como dois blocos 

distintos. A articulação entre ambas possibilita a sintonia dos 
interesses mais amplos de formação básica do cidadão com a realidade 

local e dos estudantes, perpassando todo o currículo. Os conteúdos 

que compõem a base nacional comum e a parte diversificada têm 

origem nas disciplinas científicas, no desenvolvimento das linguagens, 
no mundo do trabalho e na tecnologia, na produção artística, nas 

atividades desportivas e corporais, na área da saúde, nos movimentos 

                                                             
21 Segundo as DCNEM, o currículo é entendido como a seleção dos conhecimentos historicamente 

acumulados, considerados relevantes e pertinentes num dado contexto histórico, definidos por base o 

projeto de sociedade e de formação humana que a ele se articula. Se expressa por meio de uma proposta 

na qual se explicitam as intenções da formação e se concretiza por meio das práticas escolares realizadas 

com vistas a dar materialidade a essa proposta (BRASIL, 2013a). 
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sociais, e ainda incorporam saberes como os que advêm das formas 

diversas de exercício da cidadania, da experiência docente, do 
cotidiano e dos estudantes (BRASIL, 2013a, p. 185). 

 

A ideia de se propor uma educação integral em tempo integral para o Ensino 

Médio têm sido fortemente elencada como possibilidade no enfrentamento e no 

combate à falta de qualidade na educação e das condições reais de desinteresse, 

repetência, evasão e abandono dos jovens nessa fase da Educação Básica nas mais 

diversas unidades de ensino espalhadas pelo país, uma vez que: 

Um dos principais desafios da educação consiste no estabelecimento 

do significado do Ensino Médio, que, em sua representação social e 

realidade, ainda não respondeu aos objetivos que possam superar a 

visão dualista de que é mera passagem para a Educação Superior ou 
para a inserção na vida econômico-produtiva. Esta superação significa 

uma formação integral que cumpra as múltiplas finalidades da 

Educação Básica e, em especial, do Ensino Médio, completando a 
escolaridade comum necessária a todos os cidadãos. Busca-se uma 

escola que não se limite ao interesse imediato, pragmático e utilitário, 

mas, sim, uma formação com base unitária, viabilizando a apropriação 

do conhecimento e desenvolvimento de métodos que permitam a 
organização do pensamento e das formas de compreensão das relações 

sociais e produtivas, que articule trabalho, ciência, tecnologia e cultura 

na perspectiva da emancipação humana (BRASIL, 2013a, p.170). 

 

Algumas experiências podem ser observadas nos estados de Ceará, Goiás, 

Pernambuco e São Paulo (em Goiás na experiência do Programa Novo Futuro – nosso 

posterior objeto de estudo e reflexão), onde as políticas públicas e educacionais nesses 

lugares (re) consideram a possibilidade de oferecer propostas de Ensino Médio Integral 

em Tempo Integral, onde os jovens tem a possibilidade de optar pela matrícula no 

Ensino Médio em períodos e turnos distintos, seja parcial ou integral e diurno ou 

noturno. Essa premissa apoia-se na leitura e análise de um recente estudo iniciado em 

2014 e divulgado esse ano numa versão preliminar de alguns resultados pelo Centro de 

Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC, 2016). 

Nele buscou-se descrever e analisar políticas públicas e educacionais 

implantadas e implementadas por estes quatro estados brasileiros no Ensino Médio, bem 

como o modo pelo qual as escolas situadas em territórios socialmente vulneráveis 

responderiam aos desafios e às possibilidades colocadas por essas mesmas políticas 

públicas e educacionais. A escolha dos quatros estados relacionou-se diretamente ao que 

fora considerado como bons indicadores dos resultados obtidos nas avaliações nacionais 

e locais em educação e, ao fato de que suas ações puderam se apresentar de forma mais 
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abrangente (medidas que outros estados vêm colocando em prática de forma mais 

restrita), como, por exemplo, a ampliação das matrículas em tempo integral, o 

monitoramento dos processos pedagógicos, o investimento em reformas curriculares, 

em formação continuada de docentes, o grau de autonomia das escolas, as políticas de 

responsabilização e evolução das taxas de aprovação e do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica). 

Assim, partindo da base de dados da Pnad/IBGE, Saeb e do Censo Escolar, por 

pesquisadores dos quatro estados estudados, descreveu-se e foram analisadas as 

políticas públicas e educacionais executadas a partir do levantamento da documentação 

e legislação pública, na observação das escolas (24 escolas foram observadas mais 

detidamente, sendo seis em cada estado) e de entrevistas, em campo, com secretários de 

educação (com exceção do estado de São Paulo), técnicos das secretarias e de órgãos 

intermediários, diretores, professores e estudantes. Nesse estudo preliminar apresentado 

em março de 2016, foram divulgados a análise das matrículas na educação integral e 

nos turnos diurno e noturno, as taxas de evasão e abandono, a formação docente e a 

percepção de estudantes dos estados investigados. 

Os três principais resultados são: há um modelo de política educacional, nos 

quatro estados, orientado pela busca de melhoria de resultados por meio do 

aprimoramento da gestão; a diversificação da oferta de matrícula está associada a uma 

distribuição desigual das oportunidades educacionais, em função da origem social dos 

estudantes; na relação com a escola, os jovens mantêm uma relação positiva com ela, 

veem nela um importante instrumento para uma colocação no mundo do trabalho e 

esperam prosseguir em seus estudos.  

Segundo o levantamento inicial desse estudo, nas propostas de Ensino Médio 

Integral em Tempo Integral, tendem a optar e/ou permanecer nessas escolas àqueles de 

nível socioeconômico mais elevado enquanto nas escolas de Ensino Médio em tempo 

parcial encontram-se jovens de nível socioeconômico mais baixo e que, por suas 

condições histórico-sociais de vida, trabalho e renda optam pelo curso no turno noturno 

buscando conciliarem suas necessidades mais imediatas de sobrevivência. Essas 

escolhas se dariam, portanto, a partir de sua origem social e seu horizonte. Nele aponta-

se ainda que nesses quatro estados específicos, a oferta diversificada de escolas de 

Ensino Médio (seja regular, de ensino profissionalizante, como opção de ensino integral 

em tempo integral nos turnos diurno ou noturno) apenas acentuou a desigualdade do 
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desempenho escolar entre os jovens, o que novamente nos remete à discussão sobre a 

existência histórico-social de uma escola eminentemente dualista. 

Na análise do estudo promovido pelo CENPEC (2016), existe uma evidente 

desigualdade de oportunidades que fomentam as escolhas juvenis. As escolas que 

oferecem o Ensino Médio em Tempo Integral dispõem de condições relevantes para o 

processo de ensino-aprendizagem e de formação dos alunos por possibilitarem mais 

tempos e espaços de dedicação aos estudos, professores com melhores condições de 

trabalho com dedicação quase sempre exclusiva, espaços prediais de infraestrutura, 

instalações e/ou outros determinantes de um ambiente escolar pouco mais favorável. 

Apesar das especificidades de cada estado analisado, o que pode ser apreendido 

na determinação da análise da pesquisa é que a posição e (re) locação social pertencente 

acabam condicionando suas possibilidades, impondo escolhas pelas condições reais de 

origem e classe social, onde mais uma vez a compreensão da articulação entre capital, 

trabalho e educação faz-se mais do que urgente e necessária. Assim, concordamos mais 

uma vez com os estudos de Kuenzer (2010a), quando a autora observa-nos a 

necessidade de, 

[...] uma nova organização curricular, acompanhada de programas de 

formação inicial e continuada de professores, mais adequada à nova 
realidade do jovem que vive em relações sociais e produtivas 

marcadas pela exclusão, pela ausência de projeto de futuro, pela 

complexidade tecnológica e dos meios de comunicação, pela 
flexibilidade, pela instabilidade, pela intensificação e pelo estresse, 

para citar apenas as dimensões mais evidentes. Há, pois, que investir 

na construção coletiva de uma nova proposta pedagógica que, 
contemplando a diversidade, articule formação científica e sócio-

histórica à formação tecnológica, promovendo autonomia intelectual e 

ética, mediante o domínio teórico-metodológico do conhecimento 

socialmente produzido e acumulado, de modo a preparar os jovens 
para atender e superar as revoluções na base técnica de produção, com 

seus perversos impactos sobre a vida individual e coletiva. Mediante 

uma modalidade politécnica ou mesmo profissional esta proposta 
deverá integrar, necessariamente, ciência, tecnologia, trabalho e 

cultura. Isso significa dizer que a unitariedade da escola média será 

assegurada pela garantia do acesso, da permanência e do sucesso em 
escolas de qualidade, independentemente da origem de classe de seus 

alunos; a modalidade, se integrada ou de educação geral, desde que 

assegurada a qualidade, deve contemplar os interesses e necessidades 

dos seus alunos (p. 869) 

 

Tudo isso poderá ser analisado com uma melhor clareza na discussão 

apresentada do terceiro capítulo, quando nos debruçaremos numa reflexão da proposta 

de Ensino Médio Integral em Tempo Integral de Goiás, a partir do Programa Novo 
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Futuro, quando buscaremos compreender como essa última etapa de ensino na 

Educação Básica aqui pode de fato, potencializar a formação integral juvenil quando 

apoiada em princípios que contemplem uma educação essencialmente politécnica e 

omnilateral, mesmo diante de um cenário nacional de permanente (des) construção 

experimentalista de reformas políticas e educacionais sob a égide de melhoria da 

qualidade, universalização, acesso, permanência e conclusão dos estudos para além da 

lógica e das exigências do mercado e do capital.  
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CAPÍTULO III 

 

PROGRAMA NOVO FUTURO: UMA PROPOSTA DE ENSINO MÉDIO EM 

TEMPO INTEGRAL PARA A JUVENTUDE DO ESTADO DE GOIÁS 

 

Neste capítulo, observando relações da particularidade a serem compreendidas – 

no Programa Novo Futuro – com a totalidade do que fora até o presente momento 

apresentado, tentaremos desenvolver uma análise critica e reflexiva do mesmo, 

compreendido como projeto oficial atual de Ensino Médio em Tempo Integral da 

SEDUCE para Goiás. 

De antemão, gostaríamos de salientar mais uma vez que, nesta pesquisa, 

entendemos o Ensino Médio como a última etapa formal de ensino na Educação Básica 

(BRASIL, 2013a). Que tanto no Ensino Médio quanto na Educação Básica, existem 

correlações que se originam e/ou impulsionam num sentido dialético, dinâmico e/ou 

dialógico de influências outras transformações histórico-sociais ocorridas em tempos e 

espaços específicos passados e/ou em curso na contemporaneidade. E dizemos ainda, 

que estas derivam de relações determinadas nas articulações entre capital e trabalho e 

entre trabalho e educação. 

Em síntese, argumentamos que na complexidade dessas relações consideraremos 

que os ajustes e/ou as reformas políticas e educacionais tem apresentado importantes 

implicações para o campo da educação formal de nível médio na atualidade. E é 

exatamente neste lugar que situamos o Programa Novo Futuro atrelado a toda uma 

conjuntura de raízes no processo de desenvolvimento histórico e político do Ensino 

Médio no Brasil.  

Ao considerarmos tais ajustes e/ou reformas políticas e educacionais, e na 

possibilidade de se avaliar concepções de educação integral, educação integrada e/ou 

escola de tempo integral percebemos que no engendramento de projetos, propostas e/ou 

programas desenvolvidos em parte do sistema educacional brasileiro, em suma, 

destacam-se como marcas o experimentalismo de novas formas de organização de 

tempo e espaço escolar, com claro objetivo de testar formatos educativos considerados 

“inovadores” apenas num sentido aparente, pois, em sua essência, têm-se perpetuado 

concepções de educação, escola e ensino adequados à necessidade de subserviência das 

forças produtivas do capital e do mercado, tendo como principal característica um 
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caráter ideológico de descontinuidade que, propositalmente, vincular-se-ia aos discursos 

oriundos do mundo da produção e do consumo. 

Isso acarreta, por exemplo, para o âmbito da educação escolar formal, uma série 

de conceitos, discursos, práticas e/ou processos educativos relacionados estritamente à 

ideia de um sujeito capaz de exercitar o “empreendedorismo” e a “liderança”. O 

problema deste lugar, como já fora sinalizado por Libâneo (2012b), é que 

necessariamente não há uma vinculação direta da educação, do ensino e da própria 

escola em seus tempos e espaços à apreensão primordial do conhecimento elaborado e 

sistematizado sócio-histórico-culturalmente, mas uma (re) significação desse ambiente 

para objetivos não relacionados prioritariamente ao ensino e aprendizagem de 

conteúdos. 

 Diante de tais premissas, neste capítulo buscaremos refletir sobre as reais 

possibilidades de integração entre ciência, arte e trabalho na formação escolar de nível 

médio da juventude brasileira na contemporaneidade. Ao analisarmos o Programa Novo 

Futuro, sem desconsiderar seus limites e contribuições, no intuito de situá-lo na 

discussão nacional a respeito do Ensino Médio brasileiro que até aqui fora apresentado, 

tentaremos apresentar um contraponto às concepções que têm orientado práticas e/ou 

processos educativos, partindo de elementos que nos permitam (re) pensar num possível 

projeto concreto de Ensino Médio integral em tempo integral que esteja fundamentado 

numa educação escolar que tenha sentidos e significados de formação numa perspectiva 

omnilateral e politécnica. 

Iniciando o debate neste lugar, partiremos da definição proposta por Lombardi 

(2012, p.236-237), acerca do papel da educação na formação histórico-social humana 

em sua integralidade, quando o autor considera que,  

A educação deve proporcionar aos homens um desenvolvimento 

integral. Todas as suas necessidades devem emergir do processo 
educacional, tais como a busca pela sobrevivência, o prazer, a criação 

e o gozo pela cultura, a participação na vida social, à interação com os 

outros homens, a autorrealização e a autocriação. Essa profunda 
transformação dos objetivos educacionais exige, entre outros aspectos, 

uma profunda mudança na divisão social do trabalho que, com a 

abolição da cisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, conduza 

a uma reaproximação entre ciência e produção. Contrariamente, a 
escola burguesa professa ideias do desenvolvimento integral do 

homem que podem ser resumidos em educar para o consumo, para a 

cidadania nos moldes democráticos burgueses, que já estão 
conhecidos como extremamente autoritários e excludentes. 
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E para construirmos o embasamento da discussão que neste capítulo tentaremos 

desenvolver, apoiaremo-nos nas contribuições dos estudos de Gramsci (1988), 

Mészaros (2005), Manacorda (2007 e 2013), Soares (2000), Nosella (2004), Sousa 

Junior (2010) e Lombardi (2012). No intuito de ultrapassar o limite da aparência e 

chegar à concretude e a materialidade do Programa Novo Futuro, identificando nesta 

proposta elementos essenciais que contribuam para a formação integral em nível médio 

dos jovens goianos, nos remeteremos ainda ao materialismo histórico dialético como 

pressuposto teórico, epistemológico e metodológico (KOPNIN, 1978 e KOSIK, 2002). 

Optamos em trilhar este caminho para melhor apreendermos as concepções e 

ideais que orientam e fomentam toda a estrutura, organização e funcionamento do 

Programa Novo Futuro e, posteriormente, possibilitar articular uma discussão à 

proposta de se (re) pensar a educação de nível médio em tempos e espaços ampliados. 

Para responder aos objetivos propostos para o Programa Novo Futuro, resolvemos 

escolher como procedimentos metodológicos a análise documental e a realização de 

entrevistas semi-estruturadas. 

A análise documental tem sido uma técnica importante na abordagem de dados 

qualitativos e, através das evidências retiradas de documentos, o pesquisador pode 

fundamentar suas afirmações por ser uma fonte de informação contextualizada que 

surge num determinado contexto (LÜDCKE; ANDRÉ, 2008). Por isso além do 

referencial teórico por nós utilizado até o presente momento e objetivando (re) constituir 

o contexto político e as concepções presentes neste programa foram elencados também 

para leitura e análise, a Lei Estadual n° 17.920/2012 que cria os CEPI’s, o projeto 

específico do programa disponibilizado pela SEDUCE e o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do CEPI Pedro Xavier Teixeira – escola campo investigada. 

Decidimos desenvolver uma pesquisa que abarcasse a possibilidade de 

realização de um estudo em pelo menos uma das escolas integrantes do Programa Novo 

Futuro ao entendermos que o mesmo contribuiria para retratar a realidade mais próxima 

em completude e profundidade, enfatizando uma “interpretação em contexto” e a (re) 

descoberta representativa dos diferentes e, às vezes, conflitantes pontos de vista 

presentes em uma situação social concreta (TRIVIÑOS, 1987). 

O CEPI Pedro Xavier Teixeira foi selecionado como unidade escolar e campo de 

pesquisa, ao compreendermos a necessidade de uma discussão que perpassasse 

essencialmente por um enfoque crítico-dialético da realidade. Sua escolha se deu a 
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partir da determinação de alguns fatores: aceitação e receptividade da unidade escolar 

para a realização da pesquisa, localização geográfica numa região considerada de 

médio/alto poder aquisitivo que de certa forma contradiz com as condições da 

comunidade escolar atendida, tradição e tempo de existência na rede estadual de ensino, 

e por fim devido ao fato da unidade escolar passar por uma transformação processual e 

de readequação estrutural, organizativa e funcional para atender ao Programa Novo 

Futuro desde sua implantação e/ou implementação – uma vez que a escola ofertava 

antes da adoção do programa, além do Ensino Médio, a segunda fase do Ensino 

Fundamental.  

No CEPI Pedro Xavier Teixeira aplicamos dois procedimentos metodológicos: a 

análise documental do PPP da unidade escolar do ano vigente e a realização de 

entrevistas semi-estruturadas – com dez sujeitos aleatoriamente distribuídos entre o 

quadro funcional de vinte e dois professores e do grupo gestor. A ideia foi desenvolver 

uma pesquisa social visando identificar contradições na própria realidade, ao 

entendermos que os conjuntos de dados não se opõem, mas se complementam uma vez 

que a realidade pertencente interage dinamicamente, sem dicotomias e/ou dualidades 

(MINAYO, 1998). 

Para nossa análise crítica e reflexiva da realidade investigada foram definidas 

categorias, elencadas, a priori, mediante a apreensão de elementos nas leituras do 

referencial teórico selecionado para o embasamento teórico-conceitual deste trabalho. 

Nos textos observamos a recorrência na utilização de termos pelos autores e estes mais 

de uma vez, vieram a se confirmar, a posteriori, nas falas dos entrevistados durante a 

realização da pesquisa de campo sobre o Programa Novo Futuro e na análise 

documental do PPP da unidade escolar selecionada. Assim, elencamos enquanto 

categorias de análise: Políticas Públicas e Educacionais – Tempos, Espaços e 

Aprendizagens Ampliadas – Ensino Médio em Tempo Integral. 

Nossa discussão, portanto se dará num primeiro momento, por meio da análise 

documental daquilo que diz respeito ao chamado Pacto pela Educação e em relação ao 

projeto que especifica todo regimento, estrutura, organização e funcionamento do 

Programa Novo Futuro. Posteriormente se inter-relacionará com a etapa empírica da 

pesquisa de realização das entrevistas com os sujeitos diretamente envolvidos na 

concretização do Programa Novo Futuro no CEPI Pedro Xavier Teixeira. 

[...] o pressuposto fundamental da análise materialista histórica é de 

que os fatos sociais não são descolados de uma materialidade objetiva 



107 

 

e subjetiva e, portanto, a construção do conhecimento histórico 

implica o esforço de abstração e teorização do movimento dialético 

(conflitante, contraditório, mediado) da realidade. Trata-se de um 
esforço de ir à raiz das determinações múltiplas e diversas (nem todas 

igualmente importantes) que constituem determinado fenômeno. 

Apreender as determinações do núcleo fundamental de um fenômeno, 
sem o que este fenômeno não se constituiria, é o exercício por 

excelência da teorização histórica de ascender do empírico – 

contextualizado, particularizado e, de início, para o pensamento, 
caótico – ao concreto pensado ou conhecimento. Conhecimento que, 

por ser histórico e complexo e por limites do sujeito que conhece, é 

sempre relativo (FRIGOTTO, 1996, p. 17). 

 

Diante de tais considerações, foi possível, por meio das visitas à escola e mesmo 

durante a realização de entrevistas com a equipe gestora e os professores selecionados, 

conhecer os modos de organização e de realização do trabalho pedagógico da escola no 

Programa Novo Futuro, identificando como esta têm se organizado curricularmente e 

entender melhor como o grupo gestor e os professores compreendem a realização dos 

processos de ensino e aprendizagem a partir dos objetivos propostos pela proposta. Isso 

nos dará condições e elementos para a análise das relações existentes entre tempos, 

espaços e aprendizagens na formação dos estudantes, compreendendo limites e 

possibilidades da formação de nível médio considerando essa ampliação em tempo 

integral proposto pelo programa. 

 

3.1 Programa Novo Futuro: uma proposta para a escola pública goiana de 

Ensino Médio em Tempo Integral 

A educação, sob a perspectiva da sociedade capitalista atual, é considerada como 

investimento. Na lógica hegemônica do modo de produção vigente, do ponto de vista 

governamental – em seu caráter público, deveriam ser adotados princípios e/ou 

finalidades para a formação e o desenvolvimento da juventude considerando todo o 

potencial humano, dialogando e/ou possibilitando o surgimento de profissionais capazes 

de tomarem rápidas decisões, traçar e/ou criar novas estratégias a partir da utilização de 

tecnologias, atuando como líderes e em situações empreendedoras alinhavadas às 

constantes mudanças que se encontram sujeitos no modus operandi no mercado 

(SOARES, 2000). 

Se observarmos o percurso histórico-social da educação brasileira e, 

especificamente do que hoje entendemos como formação juvenil pelo Ensino Médio, a 

classe trabalhadora brasileira acabou incorporando este discurso e passou a reivindicá-lo 
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no lugar do estado de direito por meio da escola pública. Quando consideramos a 

questão da democratização do acesso ao ensino e do conhecimento para todos, essa 

assertiva acaba sendo exemplificada na observação da realidade concreta dos debates 

sobre a necessidade da ampliação de tempos, espaços e aprendizagens escolares, quando 

estivera baseada eminentemente num modelo pedagógico de educação, ensino e escola 

pautados pelo trabalho produtivo. 

Em Maurício (2006), identificamos a partir dos anos de 1980, mediante 

adaptações intencionais necessárias e, segundo um conjunto de ajustes e/ou reformas 

nos campos das políticas públicas e educacionais no Brasil, a (re) significação das 

escolas públicas em tempo integral. Estas passariam a ganhar destaque histórico-social 

por causa desta discussão e, ao mesmo tempo, adentrariam num lugar de 

questionamentos acerca de seus sentidos e significados histórico-sociais, uma vez que 

nelas tornavam-se cada vez mais evidentes a presença de uma concepção redentora de 

educação que se apoiara a ideais escolanovistas, na qual as unidades de ensino mais se 

preocupariam com a socialização dos estudantes do que com a instrução e a apreensão 

do conhecimento. 

Considerando este contexto, ao se (re) pensar programas, projetos e/ou propostas 

para o Ensino Médio no Brasil, no estado de Pernambuco, a partir do ano de 2000, foi 

constituído um novo modelo de escola pública em tempo integral. A proposta surgiu em 

virtude de uma demanda empresarial, sob a égide de uma educação com qualidade, na 

qual o aluno ao final de seus três anos de estudos deveria estar apto por uma formação 

profissional que o qualificasse para o mundo do trabalho e que ainda, lhes dessem 

condições de preparação para viver na sociedade. Esse modelo foi organizado através 

do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) num primeiro momento no 

Ginásio Pernambucano de Recife e, anos mais tarde, acabou sendo propagando como 

modelo adaptado em outros estados do país como aconteceu em Ceará, Piauí, Sergipe, 

Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás (ICE BRASIL, 2014).  

Na abertura do mercado nacional à possibilidade de financiamento de serviços 

essenciais como educação por organismos multilaterais, as políticas públicas e 

educacionais dos governos passaram a serem condicionadas pela orientação de tais 

instituições. Uma vez que deveriam ser atingidos determinados índices para que se 

mantivessem o recebimento de recursos financeiros necessários e/ou para o atendimento 

dessas exigências, os estados brasileiros acabam procurando modelos educacionais 
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considerados “bem sucedidos” de outras localidades, adaptando-os à sua realidade 

mesmo que estes modelos prontos e pré-configurados foram desenvolvidos para outras 

singularidades humanas, particularidades sociais e regionais – o que de certa forma 

explicita e/ou justifica a ingerência do ICE nos governos estaduais. 

Assim, pensando nesse amplo e generalizado movimento de ajustes e/ou 

reformas políticas e educacionais em todo país, o estado de Goiás, ao considerar as 

demandas mercadológicas e a necessidade de se alcançarem índices expressivos de 

desenvolvimento – tanto em nível nacional quanto internacional, estruturou em seu 

Plano Plurianual (2012-2015) o que pode vir a ser referenciado enquanto marco 

histórico e político: o Pacto pela Educação. 

Criado no ano de 2011, nas articulações governistas com a antiga Secretaria de 

Estado da Educação de Goiás (SEDUC) – atual SEDUCE, o Pacto pela Educação foi 

idealizado a partir da constatação e/ou da identificação de carências na aprendizagem 

dos alunos em comparação estatística dos dados sobre a educação em Goiás com a 

realidade nacional, dada uma alta taxa de evasão e abandono no Ensino Médio – se 

comparado aos anos finais do Ensino Fundamental, e da necessidade de um ensino mais 

atrativo e qualitativo que ampliassem as chances de aprendizagem e de sucesso 

progressivo dos estudantes goianos deixando-os em condições de competitividade 

nacional nos vestibulares das Instituições de Ensino Superior (IES), por exemplo: 

[...] isso pode ser verificado, por exemplo, pelo ranking do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o principal indicador de 

qualidade do ensino no Brasil. Nos anos iniciais, de 1º ao 5º ano, 

Goiás caiu, em comparação com outros estados, da 7ª posição em 

2005 (3,91) para a 8ª posição em 2007 (4,27), que manteve em 2009 
(4,90). Nos anos finais, de 6º ao 9º ano, caiu de 10º lugar em 2005 

(3,29) para 13º em 2007 (3,45) e para o 15º em 2009 (3,59). No ensino 

médio, também caiu da 13ª posição em 2005 (2,86) para a 16ª em 
2007 (2,82) mantendo-se nessa posição em 2009, com 3,07. Um dos 

fatores que contribuem para o baixo desempenho é a alta taxa de 

abandono dos alunos ao longo da educação básica. A cada 100 alunos 
matriculados no início do ensino médio, 27 abandonam os estudos. Já 

nos anos finais do ensino fundamental, 21 estudantes em cada 100 

abandonam a sala de aula. Para alterar essa realidade, é preciso tornar 

o ensino mais atrativo e de melhor qualidade (GOIÁS, 2011). 

 

Nesse sentido, o Pacto Pela Educação foi composto a partir de cinco grandes 

metas, denominadas como pilares, que se desdobravam ainda em vinte e cinco 

estratégias, tendo como foco principal de atenção a aprendizagem dos alunos e a 

melhoria da qualidade do ensino nas escolas, que seriam alcançados por meio da 
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execução consecutiva de cinco objetivos: valorizar e fortalecer o profissional da 

educação, adotar práticas de ensino de alto impacto no aprendizado do aluno, reduzir 

significativamente a desigualdade educacional, estruturar o sistema de reconhecimento e 

remuneração por mérito e realizar uma profunda reforma na gestão e na infraestrutura 

da rede estadual de ensino (GOIÁS, 2011, grifo nosso): 

Pilar I: 01- Valorização do plano de carreira do docente. 02- Escola de 

formação de professores. 03- Academia de lideranças. 04- Residência 

educacional; 
Pilar II: 05- Currículo referência. 06- Tutoria pedagógica. 07- 

Educação em tempo integral. 08- Novo Ensino Médio. 09- EJA 

profissionalizante. 10- Rede de colaboração. 11- Investimento em TI 

para reforçar o aprendizado; 
Pilar III: 12- Suporte as escolas vulneráveis. 13- Correção da distorção 

idade/série. 14- Redução da evasão da reprovação. 15- Apoio às 

diversidades; 
Pilar IV: 16- Índice o desempenho educacional em Goiás. 17 - Bônus 

por desempenho dos servidores. 18-Prêmio escolar. 19- Poupança para 

aluno. 20- Educadores do ano; 
Pilar V: 21- Excelência em infraestrutura. 22- Escola modelo e 

comunidade. 23- Integração educacional com os municípios. 24- 

Excelência de gestão da secretaria. 25- Otimização dos gastos. 

 

Percebemos que o estabelecimento do Pacto pela Educação teve como ponto de 

partida a insatisfação do governo estadual e da SEDUC com o IDEB em Goiás, 

justificando-se a necessidade de um projeto de impactos imediatos para melhorar os 

índices do estado em relação à realidade nacional numa construção, no diálogo entre as 

quarenta subsecretarias regionais de educação onde foram propostas algumas ações 

estratégicas previstas enquanto plano de ação para serem desenvolvidas entre os anos de 

2012 e 2025. 

Dentro dessa nova proposta educativa estadual desenvolvida enquanto Pacto 

pela Educação, o Programa Novo Futuro e a criação dos Centros de Ensino em Período 

Integral (CEPI’s) foram considerados estratégias primordiais para a melhoria da 

qualidade do Ensino Médio e, consequentemente, do aumento dos índices estatísticos 

educacionais no estado de Goiás. Foram criadas no ano de 2012, sob a responsabilidade 

da antiga SEDUC, duas gerências específicas que se tornariam responsáveis pela 

coordenação e o acompanhamento do processo de implantação e implementação do 

Programa Novo Futuro: a Gerência de Planejamento e Apoio Administrativo e 

Financeiro dos Centros de Ensino Médio em Período Integral e a Gerência de Apoio 

Pedagógico dos Centros de Ensino Médio em Período Integral. 
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Em consonância com o crescente cenário nacional de reformas 

políticas e educacionais de reestruturação dos sistemas de ensino, o 

governo de Goiás através da Secretaria de Estado da Educação 
(SEDUCE) implantou e implementou diversas ações, dentre elas, 

determinada pela Lei nº 17.920/2012, a criação dos chamados Centros 

de Ensino Médio em Tempo Integral (CEPI’s). O Programa Novo 
Futuro surge como proposta experimental de Ensino Médio em tempo 

integral para as escolas secundaristas do estado, referenciada a partir 

da experiência de Ensino Médio integral, vivenciada pelo Ginásio 
Pernambucano, em Pernambuco (GOIÁS, 2012a). 

 

Partindo dessa ação estratégica, quinze unidades escolares que atendiam aos 

estudantes de nível médio em período parcial em diferentes cidades do estado de Goiás, 

foram transformadas em CEPI’s no ano de 2013, com o anúncio de parceria entre o 

estado de Goiás e o estado de Pernambuco: 

Foram transformadas em Centros de Ensino em Período Integral - 

CEPI, as seguintes unidades escolares em 2013: I – Colégio Estadual 

"Professor Pedro Gomes", de Goiânia; II – Colégio Oficial de Goiaz, 
que passa a denominar-se Colégio Estadual "Liceu de Goiânia"; III – 

Colégio Estadual Pré-Universitário, de Goiânia; IV – Escola Estadual 

de 1º Grau "Professor José Carlos de Almeida", que passa a 

denominar-se Colégio Estadual "José Carlos de Almeida", de Goiânia; 
V – Colégio Estadual "Pedro Xavier Teixeira", de Goiânia; VI – 

Colégio Estadual "Carlos Alberto de Deus", de Goiânia; VII – Colégio 

Estadual "Juvenal José Pedroso", de Goiânia; VIII – Escola Estadual 
de 1º Grau Professor Joaquim Carvalho Ferreira, que passa a 

denominar-se Colégio Estadual "Joaquim Carvalho Ferreira", de 

Goiânia; IX – Colégio Estadual "Ary Ribeiro Valadão Filho" de 

Inhumas; X – Colégio Estadual "Zulca Peixoto de Paiva", de 
Cristalina; XI – Escola Estadual Polivalente de 1o Grau "Dr. Tharsis 

Campos", que passa a denominar-se Colégio Estadual Polivalente "Dr. 

Tharsis Campos", de Catalão; XII – Escola Estadual de 1o Grau "Dr. 
Genserico Gonzaga Jayme", que passa a denominar-se Colégio 

Estadual "Dr. Genserico Gonzaga Jayme", de Anápolis; XIII – 

Colégio Estadual "Sylvio de Mello", de Morrinhos; XIV – Colégio 
Estadual "Dom Veloso", de Itumbiara; XV – Colégio Estadual 

"Cecília Meirelles", de Aparecida de Goiânia (GOIÁS, 2012a). 

 

No ano seguinte, em 2014, mais outras sete escolas de Ensino Médio em tempo 

parcial também passaram a integrar o Programa Novo Futuro:  

Em 2014 foram transformadas em Centros de Ensino em Período 
Integral – CEPI, as seguintes unidades escolares: I – Colégio Estadual 

“Polivalente Antônio Carlos Paniago”, de Mineiros; II – Colégio 

Estadual “Américo Antunes”, de São Luís dos Montes Belos; III – 
Colégio Estadual “Professor Sérgio Fayad Generoso”, de Formosa; IV 

– Colégio Estadual “José Feliciano Ferreira”, de Jataí; V – Colégio 

Estadual “Osório Raimundo de Lima”, de Iporá; VI – Colégio 

Estadual “Garavelo Park”, de Aparecida de Goiânia; VII – Colégio 
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Estadual “Professor Alcide Jubé”, de Cidade de Goiás (GOIÁS, 

2012a). 

 

Porém, isso seria realizado por intermédio do ICE que passaria também a ser 

responsável pelo desenvolvimento e o acompanhamento do Programa Novo Futuro e 

coube ao instituto o fornecimento de todo material de apoio e treinamento de recursos 

humanos no processo de implantação e implementação dos CEPI’s goianos. Nesses dois 

anos iniciais, foram elencados como critério de escolha por parte da antiga SEDUC, a 

existência de espaços físicos que pudessem ser adaptados e/ou (re) adequados à 

estrutura, organização e funcionamento dessa nova proposta de um Ensino Médio em 

tempo integral. 

Na concepção do Programa Novo Futuro, os CEPI’s não deveriam surgir sob a 

perspectiva de uma “escola do acolhimento social”, mas sim buscar ampliar tempos e 

espaços escolares (pré) existentes que contribuíssem para a melhoria do Ensino Médio 

dessas unidades escolares ao adotarem um currículo diferenciado, dedicado ao 

desenvolvimento das habilidades e de competências dos estudantes (GOIÁS, 2012a). 

Desde o início e, atualmente, a estrutura organizacional constitutiva dos CEPI’s 

é composta por três departamentos que, se articulam de maneira interdependente, na 

administração e responsabilidade de uma gestão principal, que se desdobra ainda em 

outras subgestões que coordenam os outros profissionais envolvidos na execução das 

seguintes funções nas unidades escolares: 
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Quadro 02: Estrutura Pedagógica, Administrativa e Organizacional de Funções nos CEPI’s 

DEPARTAMENTO FUNÇÃO 

GESTÃO Diretor/a 

I – SECRETARIA 
Secretário/a 

Auxiliar de secretaria 

II – COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

E FINANCEIRA (CAF) 

Coordenador/a administrativo e financeiro 

Auxiliar de alimentação 

Auxiliar financeiro 

Merendeiro/a 

Limpeza 

Vigia 

III – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (CP) 

Coordenador/a pedagógico/a 

Coordenador/a de área 

Coordenador/a do núcleo diversificado 

Professor/a 

Professor/a dinamizador/a de biblioteca 

Laboratorista 

Auxiliar de pátio 

 

Fonte: Elaborado pelo autor mediante informações obtidas junto a SEDUCE. 

 

O horário de funcionamento dos CEPI’s compreende um período total de nove 

horas e meia, entre 07h30min e 17h, sendo em tempo integral tanto para aluno quanto 

para o professor e/ou demais funcionários técnico-administrativos, distribuindo-se numa 

estrutura curricular de 09 aulas diárias com duração de 45 minutos. Isso totalizaria uma 

carga horária semanal de 28 horas/aula que podem vir a serem desenvolvidas tanto em 

sala de aula, como em outros espaços que possibilitem ações de natureza político-

pedagógico desenvolvidas em 17 tempos organizados pelo que pode ser chamado mapa 

de aprendizagens. Nele, os docentes são corresponsáveis pela ministração das 

disciplinas elencadas pelo Núcleo Básico Comum e o Núcleo Diversificado, descritos 

no quadro a seguir: 
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Quadro 03: Estrutura Curricular dos CEPI’s 

COMPONENTES CURRICULARES ANOS CARGA 

HORÁRIA 1ª 2ª 3ª 

NÚCLEO 

BÁSICO 

COMUM 

LINGUAGENS, 

CÓDIGOS E 

SUAS 
TECNOLOGIAS 

Língua Portuguesa 5 5 5 600 

Arte 1 1 1 120 

Educação Física 2 2 2 240 

Língua Estrangeira 

Moderna: Inglês 
2 2 2 240 

Língua Estrangeira 

Moderna: Espanhol 
2 2 1 200 

MATEMÁTICA 

E SUAS 

TECNOLOGIAS 

Matemática 5 5 5 600 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA E 

SUAS 

TECNOLOGIAS 

Física 3 3 3 360 

Química 3 3 3 360 

Biologia 3 3 3 360 

CIÊNCIAS 
HUMANAS E 

SUAS 

TECNOLOGIAS 

História 2 2 2 240 

Geografia 2 2 2 240 

Filosofia 1 1 1 120 

Sociologia 1 1 1 120 

Subtotal Núcleo Comum 32 32 31 3800 

NÚCLEO 

DIVERSIFICADO 

Práticas de Laboratório 2 2 0 160 

Avaliação Semanal 2 2 2 240 

Preparação Pós-médio 0 2 6 240 

Estudo Orientado 3 2 2 280 

Projeto de Vida 2 1 0 200 

DISCIPLINAS 

ELETIVAS 

Prática Curricular I  1 1 1 120 

Prática Curricular II 1 1 1 120 

OPCIONAIS 
Protagonismo 

Juvenil  
2 2 2 240 

Subtotal Núcleo Diversificado 13 13 14 1600 

TOTAL GERAL 45 45 45 5400 

 

Fonte: Elaborado pelo autor mediante informações obtidas junto a SEDUCE. 

 

A estrutura curricular dos CEPI’s organiza-se a partir de dois núcleos. O Núcleo 

Básico Comum é composto por componentes curriculares orientados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013a). O diferencial e, 

de certa forma, a justificativa de estruturação, organização e de funcionamento dos 

CEPI’s em tempo integral encontra-se no Núcleo Diversificado de atividades: 

 Práticas de Laboratório: Voltados para área de exatas, objetivam 

correlacionar o conhecimento sistematizado em sala de aula às 

experiências práticas voltadas para o conhecimento científico, criando 

um espaço próprio para a observação de fenômenos, registro 
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sistematizado de dados, formulação, teste de hipóteses e inferência de 

conclusões; 

 Avaliação Semanal: Desenvolvida por meio de um sistema de avaliação 

seriado contínuo, acompanhando pedagogicamente os estudantes 

semanalmente. Os resultados são discutidos com os professores em 

reuniões semanais e os estudantes com necessidade de acompanhamento 

especial são reagrupados bimestralmente para a revisão dos conteúdos 

não apreendidos; 

 Preparação Pós-Médio: Possibilita ao estudante rever e aprofundar o 

conteúdo apreendido ao longo da vida escolar a partir de uma proposta 

teórico-metodológica de processos seletivos de IES; 

 Estudo Orientado: Condição para que o estudante receba orientações 

para aprimorar hábitos, rotinas e/ou dinâmica de estudos, tarefas e 

atividades; 

 Projeto de Vida: Consiste em planejar e documentar aquilo que se quer 

para o futuro, a partir da identificação de limites e possibilidades 

potenciais, traçando caminhos a serem percorridos para atingir seus 

objetivos; 

 Disciplinas Eletivas: Objetivam ampliar e diversificar os componentes 

curriculares do Núcleo Básico Comum no desenvolvimento da 

autonomia e do aprendizado pela cooperação e participação social. 

 Protagonismo Juvenil: Criação de espaços estruturados como clubes 

juvenis a partir de um campo de interesse comum que possibilitem 

desenvolver atividades que proporcionam trocas de informações, 

experiências e/ou aprendizagens relacionadas ou não à vida escolar. 

 

Os CEPI’s são organizados a partir da integração entre um modelo de gestão e 

outro modelo pedagógico. O modelo de gestão é pautado na Tecnologia de Gestão 

Educacional proposto pelo ICE pernambucano, integrando tecnologias específicas em 

educação por procedimentos simples. Como instrumentos avaliativos e mecanismos 

gerenciais desse modelo de gestão constituem-se: 

 Plano de Ação: Entendido como planejamento estratégico das ações 

necessárias para atingir o resultado desejado. Nos CEPI’s estabelece as 
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prioridades e estratégias para transformá-las em ações, norteando a 

equipe na busca de resultados, sob a liderança do gestor, cuja 

responsabilidade é a de coordenar as diversas atividades, integrando os 

resultados, educando pelo exemplo; 

 Programa de Ação: Trata da operacionalidade, meios e processos de 

execução das ações constantes no Plano de Ação e na aplicação de suas 

premissas considerando a corresponsabilidade da comunidade escolar em 

cada CEPI; 

 Reuniões Gerenciais: São as reuniões de comunicação semanal do diretor 

e equipe gestora, reunião de comunicação semanal junto à coordenação 

pedagógica e demais coordenadores, devolutiva dos coordenadores de 

área aos professores e reunião geral de formação com a equipe gestora e 

docente; 

 Reunião da Gestão com Líderes de Sala: Realizada pelo(a) gestor(a) com 

os líderes de sala de todas as turmas do CEPI com o objetivo de formar 

consciência de liderança e de protagonismo juvenil. Na prática, a gestão 

apresenta uma pauta de trabalho específica e agrega nela discussões 

sugeridas previamente pelos líderes de sala; 

 Agenda Bimestral: Visa melhorar o gerenciamento dos processos 

pedagógicos e de gestão, desenvolvido para auxiliar na comunicação 

interna e externa garantindo o funcionamento da rotina escolar. Nela 

contém as atividades propostas para o bimestre sendo avaliada 

bimestralmente por meio do PDCA pelo secretário; 

 Mapa de Atividades: Acompanha e gerencia os processos de gestão e do 

trabalho pedagógico, buscando garantir o alcance das metas propostas no 

Plano de Ação. São apresentados pelo secretário em reunião de formação 

específica, tendo em vista que os Programas de Ação operacionalizam as 

ações previstas no Plano de Ação e cada líder deve acompanhar 

sistematicamente a execução de seus liderados propondo intervenções 

quando necessário; 

 PDCA (“Plan”: Planejar, “Do”: Fazer, “Check”: Controlar, “Act”: 

Agir/Revisar): Uma ferramenta de gestão empresarial constituinte na 

essência do acompanhamento da qualidade executiva do Programa Novo 
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Futuro, organizada por planilhas de acompanhamento pedagógico e 

estatístico. 

 

O modelo de gestão incide diretamente a avaliação e o controle de todo o 

modelo pedagógico (GOIÁS, 2012b). E no modelo pedagógico proposto para os CEPI’s 

busca-se desenvolver junto aos estudantes uma formação para a vida que esteja atrelada 

a uma proposta de formação acadêmica e que ainda se articule com uma formação para 

o mundo do trabalho. A proposta educacional considera três aspectos fundamentais a 

serem desenvolvidos nos jovens secundaristas: 

 Autonomia: Na capacidade de avaliar e decidir baseado nas suas crenças, 

conhecimentos valores e interesses; 

 Solidariedade: Como fonte de solução, iniciativa, ação e compromisso 

associado às responsabilidades;  

 Competência: Capaz de compreender as exigências do novo mundo do 

trabalho e reconhecer a necessidade de aquisição de habilidades 

específicas requeridas para o seu projeto de vida. 

 

Isso se materializa na aplicabilidade da organização curricular composto de 

atividades atrelado aos seguintes princípios educativos: 

 Pedagogia da Presença: Educar pelo exemplo, constitui-se enquanto 

referência para toda ação pedagógica; 

 Protagonismo Juvenil: Atuação do jovem na condição de personagem 

principal de uma iniciativa, atividade e/ou projeto voltado para a solução 

de problemas reais na vida da escola, da comunidade ou da sociedade; 

 Formação Global: Para a vida em sociedade, na atividade produtiva e 

pela experiência subjetiva; 

 Aprendizagem Por Competências: Entendidos a partir de Delors (1998), 

nas possibilidades de aprender a conhecer (competência cognitiva), 

aprender a fazer (competência produtiva), aprender a conviver 

(competência social) e aprender a ser (competência pessoal). 
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Esses princípios buscam serem exercitados na ministração dos componentes 

curriculares e/ou nas outras atividades que compõem a estrutura curricular do CEPI no 

modelo pedagógico, seguindo a adoção das seguintes estratégias metodológicas: 

 Acolhimento: Atividade pedagógica que acontece nos primeiros dias de 

aula destinado aos estudantes que estão ingressando na escola, sendo 

planejado e executado por estudantes do CEPI e/ou egressos que 

experimentaram as práticas e vivências do protagonismo juvenil na 

escola. Tem por objetivo dar “boas-vindas” aos novos estudantes, no 

diálogo entre veteranos e recém-chegados; 

 Nivelamento: Tem por finalidade desenvolver habilidades básicas 

relativas a séries anteriores, ainda não adquiridas por determinado grupo. 

Nas primeiras semanas de funcionamento da escola, os estudantes são 

submetidos a uma avaliação em Língua Portuguesa e Matemática, com o 

objetivo de aferir sua condição em termos de competências nos 

conhecimentos das duas linguagens fundamentais com conteúdos básicos 

do 9º ano.  Os resultados levantados na avaliação de entrada orientam o 

planejamento dos professores. 

 Agrupamentos Bimestrais: Destina-se à retomada dos conteúdos em que 

os estudantes apresentaram maiores dificuldades durante o bimestre, 

oportunizando melhorar sua aprendizagem; 

 Sala Temática/Ambiente: Objetiva permitir uma aprendizagem mais 

significativa por caracterizarem-se como espaços pedagógicos 

disciplinares considerando suas peculiaridades em relação ao material 

didático, favorecendo a presença dos elementos significativos das 

disciplinas nesses espaços; 

 Conselho de Classe Participativo: Possibilitando que os estudantes 

participem da construção das ações a serem concretizadas no ambiente 

escolar; 

 Tutoria: Método para efetivação de uma interação pedagógica, 

desenvolvida de maneira espontânea e por afinidade entre estudantes e 

professores. Os tutores acompanham seus tutorados atendendo a aspectos 

relativos à vida pessoal, acadêmica e profissional. 
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3.2 O CEPI Pedro Xavier Teixeira no contexto do Programa Novo Futuro 

 Para melhor compreendermos – a partir da práxis, no ambiente escolar formal 

como vêm se desenvolvendo na concretude e na materialidade histórico-social o 

Programa Novo Futuro, optamos pela realização de uma pesquisa de natureza 

investigativa, sob a forma de estudo numa das escolas pioneiras que no ano de 2013 

passou a integrar a proposta da SEDUCE: o CEPI Pedro Xavier Teixeira. Assim 

acompanhamos parte de sua rotina escolar, tivemos acesso ao projeto político 

pedagógico da escola e realizamos, durante os intervalos de aulas junto ao corpo 

docente e o grupo gestor, entrevistas semiestruturadas com os sujeitos que entendemos 

ser diretamente responsáveis pela execução do Programa Novo Futuro na unidade 

escolar. 

 

3.2.1 O projeto político pedagógico do CEPI Pedro Xavier Teixeira 

A organização do trabalho pedagógico, segundo Freitas (1995), pode ser 

entendida como trabalho pedagógico desenvolvido predominantemente na sala de aula e 

como a própria organização global da escola, que geralmente se expresso de forma 

documental enquanto projeto político pedagógico. É possível entender a escola como 

um local de concepção, realização e/ou avaliação do processo educativo de suma 

importância pelas relações estabelecidas entre educação e o sistema de ensino, uma vez 

que: 

Conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de 

aumento na dinâmica das relações e interações que constituem seu 
dia-a-dia, apreendendo as forças que a impulsionam ou a retém, 

identificando as estruturas de poder e os modos de organização do 

trabalho escolar, analisando a dinâmica de cada sujeito nesse 

complexo interacional (VEIGA, 2001, p.10). 

 

Nesse sentido, a análise do projeto político pedagógico é essencial para a 

compreensão do ambiente escolar. Este não compreende apenas um compêndio 

agrupado de planos de ensino, propostas de trabalho para a sala de aula e/ou a simples 

descrição de outras atividades pedagógicas e administrativas, mas têm presentes em sua 

constituição elementos que nos permitem compreender a dinâmica da realidade em suas 

múltiplas determinações e relações. 

Nele, ao serem problematizados, por exemplo, a finalidade da escola, seu papel 

social e caminhos a serem seguidos, verifica-se a existência de ações intencionais 

explicitada por objetivos, formas de organização, metodologias de trabalho e/ou 
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avaliação a partir de pressupostos teórico-metodológicos filosófico-sociológicos, 

epistemológicos e didático-metodológicos (VEIGA, 2003). 

O projeto político pedagógico reflete a maior parte do pensamento sociopolítico 

e cultural da unidade escolar e sua concepção depende de um processo participativo de 

caráter administrativo, jurídico, financeiro e pedagógico. É marcado pela construção de 

atos situacional, conceitual e operacional onde é necessário clareza e domínio de bases 

teórico-metodológicas, partindo da prática social compromissada com os problemas da 

educação, do ensino e da escola. Essas questões materializam-se na parceria com a 

comunidade escolar atendida e os órgãos superiores na qual a escola encontra-se 

subordinada. 

Ainda, segundo Veiga (1998), a construção do projeto político pedagógico 

escolar constitui-se de elementos estruturais referentes às finalidades da escola, 

estrutura organizacional administrativa e pedagógica, currículo – entendido como uma 

construção ideológica e social do conhecimento historicamente situado e culturalmente 

determinado, organização de tempos e espaços, metodologias, decisões e relações de 

trabalho e formas de avaliação. Envolve ainda a descrição e a problematização da 

unidade escolar, na compreensão crítica de sua realidade descrita na proposição de 

alternativas que potencializem uma ação coletiva. 

Outro fator a ser levado em consideração na análise do projeto político 

pedagógico é o referencial teórico presente, pois ele orienta a ação dos envolvidos e a 

reflexão situacional do conhecimento e de possíveis intervenções. Por isso torna-se um 

documento relevante a ser analisado porque nele encontra-se sistematizado todo o 

arcabouço teórico, organizacional e prático que pautará as ações da comunidade escolar 

do corrente ano letivo. 

E espera-se que seu processo de concepção, construção, execução e avaliação 

estejam sob a responsabilidade de todos os docentes, do grupo gestor, dos 

representantes discentes, seus pais e/ou responsáveis e do pessoal técnico-

administrativo por se tornar-se um instrumento reflexivo e investigativo das formas de 

descentralização e democratização das tomadas de decisões e das definições e 

finalidades da escola, possibilitando maior participação de todos. Ao contrário do que 

aponta Veiga (2001), na qual na lógica capitalista mercadológica da racionalidade 

científica, custos e eficiência técnica o projeto político e pedagógico pode se tonar um 

instrumento de controle, baseado em uma linguagem técnica e quantitativa. 
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Refletindo sobre estas questões, ao lançarmos nosso olhar e analisarmos o 

projeto político pedagógico do CEPI Pedro Xavier Teixeira para o presente ano letivo 

de 2016 identificamos elementos definidos a partir de marcos (situacional, conceitual e 

operacional), que nos permitiram compreender como tem se dado na materialidade 

concreta da escola e no âmbito das relações (pre) existentes, alguns indícios que, mais 

tarde, apresentar-se-ão novamente na análise das entrevistas – entre a própria unidade 

escolar e seus pares, junto às políticas públicas e educacionais orientadas pela SEDUCE 

para a consolidação da proposta do Programa Novo Futuro problematizando aspectos 

quanto a sua estrutura, organização e funcionamento de ensino. Ao ser observados os 

marcos: situacional, conceitual e/ou filosófico da escola e a operacionalização de 

projetos que se manifestam em processos e/ou práticas educativas de se ensinar e 

aprender, poderemos melhor compreender a proposta de Ensino Médio em tempo 

integral para a juventude de Goiás que se apresenta na escola campo investigada 

(GOIÁS, 2016). 

 

3.2.1.1 Marco situacional 

O marco situacional é a percepção da realidade geral da escola e sua importância 

se deve ao fato de que este, pode desvelar elementos que constituem a instituição e seus 

sujeitos, explicitando uma visão geral da realidade. São os identificadores atuais da 

escola, considerando seus limites e possibilidades, podendo ser considerado como uma 

“diagnose aparente da realidade” que serve como ponto de partida para a compreensão 

dos objetivos, do modelo de gestão adotado, de conteúdos a serem trabalhadas, das 

formas de organização e de funcionamento da unidade escolar em sua função social no 

contexto local e global. 

Encontram-se descritos enquanto marco situacional os seguintes elementos: 

identificação da unidade escolar, histórico, caracterização dos discentes, recursos 

humanos – professores e funcionários, recursos didáticos, recursos financeiros, espaço 

físico, objetivo geral, objetivos específicos, valores, visão de futuro, missão e premissas. 

No entanto, vamos nos ater apenas à apresentação de alguns destes elementos 

supracitados por entendermos que, no objeto de estudo a ser investigado – Programa 

Novo Futuro, apenas algumas características tornam-se essenciais de serem 

explicitadas. Estas foram compiladas no quadro que se apresenta a seguir: 
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Quadro 04: Identificação do CEPI Pedro Xavier Teixeira 

Nome 

Centro de Ensino em Período Integral Pedro Xavier Teixeira 

Espaço Físico 

Área total do terreno: 11.793,6 m2 (Área edificada: 40,42 %, Área não edificada: 59,58%) 

Endereço 

Rua 1027, número 70, Setor Pedro Ludovico, Goiânia – GO. CEP: 74.823-120 

Localização 

Região Sul 

Situação Legal 

Reconhecido pelo CEE/CEB através da Resolução Nº 691 de 26 de setembro de 2014 para 

funcionamento do período que vai de fevereiro de 2013 até dezembro de 2018                                                                                  

Nível e modalidade de ensino ministrado na escola 

Ensino Médio em Período Integral 

Número de alunos matriculados 

369 alunos, distribuídos em 13 turmas (seis primeiros, quatro segundos e três terceiros anos) 

Número de professores 

22 discentes, com dedicação exclusiva: 16 estatutários e 06 em contratação temporária 

Número de servidores administrativos 

32 servidores, maioria com dedicação exclusiva: 23 estatutários e 09 em contratação 

temporária 

Nota do IDEB 

5.0 

Nota do SAEGO (Referência 2015 – Ensino Médio: 3ºano – Parâmetro máximo: 500) 

Língua Portuguesa: 293,7 e Matemática: 279,9 

Nota no ENEM 

2013: 500,77 e 2014: 504,28 

Recursos Financeiros 

PDDE R$ 6.560,00. PROESCOLA (1ª PARCELA) R$ 11.041,90. Verba da merenda escolar 

per capta por aluno: TE: R$0,22, FNDE: R$0,50 e INTEGRAL: R$1,60. PROESCOLA (2ª 

PARCELA): R$ 11.020,30 (recurso ainda aguardado pela unidade escolar). Complementação 

PROESCOLA – R$ 1.586,10 

Fonte: Dados obtidos junto ao projeto político pedagógico do CEPI Pedro Xavier Teixeira para 

o ano letivo de 2016 (GOIÁS, 2016). 
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Considerando um breve retrospecto histórico-social, o antigo grupo escolar “Dr. 

Helio Veloso” foi inaugurado em 1954, no governo de José Ludovico de Almeida 

(1954-1958). Em 1963, a instituição passou a ser chamada de Escola Americano do 

Brasil, oferecendo da Pré-escola à 4ª Série. Já no ano de 1968, criou-se o ginásio e, em 

1976, o colégio foi ampliado e reinaugurado com o nome de Pedro Xavier Teixeira – 

um de seus fundadores, oferecendo em cumprimento à LDBEN n° 5692/1971, cursos 

técnicos profissionalizantes (Administração, Contabilidade e Enfermagem), Pré-escola e 

Ensino Fundamental de 1ª a 8ª Série. Com a reformulação da Educação Básica, 

manteve-se apenas a segunda fase do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), que também 

fora extinta em 2013, para a adequação do atual CEPI Pedro Xavier Teixeira ao 

Programa Novo Futuro. 

O CEPI Pedro Xavier Teixeira oferece hoje as três séries do Ensino Médio em 

tempo integral e sua comunidade discente abrangem uma faixa etária entre 14 e 18 anos 

(aproximadamente), oriunda do setor onde a escola está situada e de outros vizinhos à 

escola (Setor Bela Vista, Setor Bueno, Parque Amazonas, Vila Brasília, bem como de 

municípios adjacentes: Aparecida de Goiânia e Senador Canedo), advindos de família 

das classes B, C e D (maioria classe C), com nível razoável de instrução em sua 

maioria. 

Considerando esses aspectos, o CEPI Pedro Xavier Teixeira busca: 

Oferecer um ensino de qualidade que garanta o acesso e a 
permanência dos alunos na escola, tornando-os capazes de pensar e 

agir com consciência crítica e realizar seu projeto de vida e ao mesmo 

tempo procurando contribuir na construção de uma sociedade mais 

justa, mais humana, solidária e fraterna (GOIÁS, 2016, p. 15).  

 

E para que isso aconteça, segundo o projeto político pedagógico da instituição 

escolar analisada, procura desenvolver um trabalho pautado em valores como qualidade 

(excelência nas ações educativas), solidariedade (fortalecimento do espírito coletivo), 

ética (responsabilidade, probidade e respeito na gestão da educação), democracia 

(gestão participativa e transparente), equidade (acesso, permanência e sucesso no 

processo educacional) e inovação (ações empreendedoras, criativas e flexíveis). 

Assim, a escola tem definida como meta e visão de futuro: 

Tornar-se um sistema de referência nacional de qualidade na 
Educação, caracterizado por ações solidárias, democráticas, éticas e 

empreendedoras, constituindo o Ensino Médio em Tempo Integral 

como uma Política Pública de Estado reconhecida em âmbito nacional 
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pela qualidade e responsabilidade na formação humana e acadêmica 

do estudante, pautada pelo respeito e confiança construídos com toda 

a comunidade escolar, ampliando parcerias em busca de elevados 
níveis de satisfação e resultados (GOIÁS, 2016, p. 17). 

 

Atualmente a unidade escolar conta com um conjunto de recursos didáticos 

consideráveis para o desenvolvimento do trabalho docente dos professores e apoia-se na 

missão de: 

Formar jovens em Nível Médio garantindo qualidade acadêmica, 

incluindo a formação ética e cultural e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e pensamento crítico em consonância com suas 

necessidades e interesses dos seus projetos de vida – condição 

essencial para atuar no mundo do trabalho de maneira competente, 
solidária e autônoma no contexto social, pessoal e produtivo (GOIÁS, 

2016, p. 17).  

 

Em relação à estrutura física para a efetivação de suas atividades junto ao 

Programa Novo Futuro, apresenta 21 salas de aulas (de aproximadamente 40 m2) 

ventiladas, amplas e iluminadas, sala da diretoria, refeitório, auditório, sala de dança, 

sala de Educação Física, secretaria, sala da coordenação administrativa e financeira, sala 

de vídeo, biblioteca, laboratório de biologia, laboratório de informática, quadra para 

esportes, pátio coberto, pátio descoberto, 02 banheiros femininos e 02 banheiros 

masculinos para os estudantes, 03 sanitários para os funcionários, cozinha para 

funcionários, cantina, sala dos professores, 02 salas para as coordenações pedagógicas, 

sala do departamento pedagógico, almoxarifado, depósito para merenda, sala dos apoios 

do pátio e/ou outras dependências. E são nesses espaços que a rotina semanal do CEPI 

Pedro Xavier Teixeira se estrutura, organiza e funciona a partir da seguinte estrutura 

curricular: 
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Quadro 05: Rotina Semanal do CEPI Pedro Xavier Teixeira 

DIA HORÁRIO AULA 1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 1ºE 1°F 2°A 2°B 2ºC 2ºD 3ºA 3ºB 3ºC 

S
E

G
U

N
D

A
-F

E
IR

A
 

07h30min às 08h20min 1ª AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 

08h20min às 09h10min 2ª AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 

09h10min às 09h30min INTERVALO 

09h30min às 10h15min 3ª HIS MAT SOC POR MAT PORT GEO MAT HIS QUI POR ART BIO 

10h15min às 11h05min 4ª PL BIO ESP PL POR MAT QUIM EDF BIO GEO ING POR ART 

11h05min às 11h55min 5ª POR PL MAT EDF PL SOC FÍS QUIM GEO HIS ART ING POR 

12h00min às 13h25min ALMOÇO 

13h25min às 14h15min 6ª MAT POR QUIM SOC ESP EDF FÍS PORT MAT POR MAT BIO PM 

14h15min às 15h05min 7ª EDF ESP PL MAT HIS PL PV GEO POR BIO PM MAT ING 

15h05min às 15h25min INTERVALO 

15h25min às 16h15min 8ª PV SOC HIS ESP EDF FIS BIO ING FÍS MAT BIO PM MAT 

16h15min às 17h00min 9ª PV EDF POR HIST SOC ESP PORT PV QUÍ FÍS EO EO EO 

 

DIA HORÁRIO AULA 1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 1ºE 1°F 2°A 2°B 2ºC 2ºD 3ºA 3ºB 3ºC 

T
E

R
Ç

A
-F

E
IR

A
 

07h30min às 08h20min 1ª POR HIS BIO QUÍ GEO POR FÍS MAT BIO ING POR ESP MAT 

08h20min às 09h10min 2ª BIO POR FÍS ART MAT BIO POR ING POR BIO FIL POR GEO 

09h10min às 09h30min INTERVALO 

09h30min às 10h15min 3ª ESP MAT POR EDF ART GEO MAT BIO ING POR MAT POR QUI 

10h15min às 11h05min 4ª FÍS BIO QUI POR BIO HIS MAT EDF ESP POR PM FIL POR 

11h05min às 11h55min 5ª MAT FÍS EDF BIO POR POR PL POR MAT ESP QUI MAT HIS 

12h00min às 13h25min ALMOÇO 

13h25min às 14h15min 6ª QUÍ FIL MAT GEO FÍS MAT BIO PL HIS MAT HIS QUI FÍS 

14h15min às 15h05min 7ª FIL EO QUIM MAT QUÍ FÍS HIS FÍS PL MAT GEO HIS MAT 

15h05min às 15h25min INTERVALO 

15h25min às 16h15min 8ª ING PV BIO FÍS ESP EO EDF POR EO PL POR PM FIL 

16h15min às 17h00min 9ª EO PV EO EO EO PV EO EO EDF EO ING GEO PM 
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DIA HORÁRIO AULA 1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 1ºE 1°F 2°A 2°B 2ºC 2ºD 3ºA 3ºB 3ºC 
Q

U
A

R
T

A
-F

E
IR

A
 

07h30min às 08h20min 1ª MAT QUÍ ART FÍS POR ING QUÍ BIO MAT ESP POR FÍS MAT 

08h20min às 09h10min 2ª FÍS MAT POR ING BIO POR POR QUÍ BIO MAT ESP FÍS POR 

09h10min às 09h30min INTERVALO 

09h30min às 10h15min 3ª EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL 

10h15min às 11h05min 4ª EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL 

11h05min às 11h55min 5ª BIO GEO MAT POR FIL MAT ING MAT QUÍ BIO PM POR EDF 

12h00min às 13h25min ALMOÇO 

13h25min às 14h15min 6ª POR QUÍ FIL MAT ING EDF PM MAT GEO HIS MAT PM FÍS 

14h15min às 15h05min 7ª GEO POR ING PV HIS FIL MAT PM ESP EDF FÍS MAT BIO 

15h05min às 15h25min INTERVALO 

15h25min às 16h15min 8ª MAT ING FÍS PV MAT QUI FIL POR PM EDF BIO POR PM 

16h15min às 17h00min 9ª EO EO EO EO EO EO GEO FIL PV PM EDF BIO MAT 

 

DIA HORÁRIO AULA 1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 1ºE 1°F 2°A 2°B 2ºC 2ºD 3ºA 3ºB 3ºC 

Q
U

IN
T

A
-F

E
IR

A
 

07h30min às 08h20min 1ª QUÍ HIS ING BIO MAT FÍS QUÍ GEO POR MAT FÍS SOC BIO 

08h20min às 09h10min 2ª BIO ING HIS POR FÍS QUÍ BIO SOC MAT GEO FÍS PM QUÍ 

09h10min às 09h30min INTERVALO 

09h30min às 10h15min 3ª POR EDF ESP MAT ING HIS HIS POR SOC ART PM GEO POR 

10h15min às 11h05min 4ª EDF MAT POR ESP GEO MAT POR HIS ART SOC POR ING PM 

11h05min às 11h55min 5ª ART QUI MAT HIS BIO POR PL ESP FÍS QUÍ SOC EDF ING 

12h00min às 13h25min ALMOÇO 

13h25min às 14h15min 6ª MAT POR GEO FÍS QUÍ BIO ESP PM FÍS PL QUÍ PM POR 

14h15min às 15h05min 7ª ESP FÍS PV ING POR GEO POR PL QUÍ PM EDF QUI PM 

15h05min às 15h25min INTERVALO 

15h25min às 16h15min 8ª FÍS BIO PV QUÍ EDF PV PM BIO PL POR PM HIS FÍS 

16h15min às 17h00min 9ª EO EO EO EO EO EO SOC FÍS PM PV EO EO EO 
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DIA HORÁRIO AULA 1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 1ºE 1°F 2°A 2°B 2ºC 2ºD 3ºA 3ºB 3ºC 
S

E
X

T
A

-F
E

IR
A

 

07h30min às 08h20min 1ª SOC ART MAT BIO POR ESP MAT HIST POR ING GEO MAT HIS 

08h20min às 09h10min 2ª POR MAT FÍS FIL QUÍ ART MAT ESP ING POR BIO EDF QUÍ 

09h10min às 09h30min INTERVALO 

09h30min às 10h15min 3ª HIS POR EDF MAT FÍS MAT ING MAT FIL FÍS QUÍ BIO GEO 

10h15min às 11h05min 4ª ING FÍS GEO QUÍ MAT BIO ESP ART MAT FÍS HIS QUÍ SOC 

11h05min às 11h55min 5ª GEO PL BIO POR PL QUÍ ART FÍS POR QUÍ PM MAT EDF 

12h00min às 13h25min ALMOÇO 

13h25min às 14h15min 6ª QUI GEO POR PL PV PL EDF QUÍM EO FIL MAT PM ESP 

14h15min às 15h05min 7ª PL ESP PL GEO PV ING EO EO EDF EO MAT FÍS PM 

15h05min às 15h25min INTERVALO 

15h25min às 16h15min 8ª PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ 

16h15min às 17h00min 9ª PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ 
Legenda:  Núcleo Básico Comum  Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias  POR: Língua Portuguesa 

ART: Arte 
EDF: Educação Física 
ING: Língua Estrangeira Moderna – Inglês 
ESP: Língua Estrangeira Moderna – Espanhol 

      Matemática e Suas Tecnologias   MAT: Matemática 
      Ciências da Natureza e Suas Tecnologias  FÍS: Física 

            QUI: Química 
            BIO: Biologia 
      Ciências Humanas e Suas Tecnologias   HIS: História 
            GEO: Geografia 
            FIL: Filosofia 
            SOC: Sociologia 
  Núcleo Diversificado        PL: Práticas de Laboratório 
            AS: Avaliação Semanal 

            PM: Preparatório Pós Médio 
            EO: Estudo Orientado 
            PV: Projeto de Vida 
      Disciplinas Eletivas    EL: Prática Curricular I 
            EL: Prática Curricular II 
      Opcionais     PJ: Protagonismo Juvenil 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor mediante informações obtidas junto à unidade escolar.
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3.2.1.2 Marco conceitual 

O marco conceitual equivale aos princípios norteadores da instituição escolar 

que fundamentam uma concepção de sociedade, educação e sujeito assumida pela 

comunidade escolar. Suscitar discussões que permitam debater conteúdos 

epistemológicos, filosóficos, éticos, políticos, pedagógicos e/ou metodológicos 

pertencentes ao espaço escolar são necessários neste lugar. Assim, resgatar um conceito 

formativo presente em todos os domínios da atividade humana que ultrapasse as 

dimensões do mundo do trabalho e prepare para a totalidade da vida, constitui uma 

necessidade permanente ao fomentar ações que despertem nos estudantes uma visão 

ampliada do mundo circundante, entendendo a importância estratégica de uma formação 

humana que contribua também para o desenvolvimento social no país. 

Encontram-se descritos enquanto marco conceitual os seguintes elementos: 

gestão democrática, conselho escolar, ensino e aprendizagem, planejamento, 

diversidade, necessidades educativas especiais, prevenção e enfrentamento ao bullyng, 

pressupostos teóricos que fundamentam o trabalho pedagógico e currículo. Vamos 

apresentar, de antemão, apenas os elementos que são necessariamente significativos 

para compreendermos os conceitos norteadores que orientam a proposta do Programa 

Novo Futuro no CEPI Pedro Xavier Teixeira. 

Para a unidade escolar a escola é o lugar de aprender a interpretar o mundo e 

transformá-lo, partindo do domínio de categorias de método e conteúdo que inspirem e 

que se transformem em práticas de emancipação humana numa sociedade mediada pelo 

conhecimento. A escola constituir-se-ia como único espaço de relações intencionais e 

sistematizadas do conhecimento, cabendo desempenhar com qualidade seu papel na 

criação de situações de aprendizagem que permitam ao aluno desenvolver suas 

capacidades cognitivas, afetivas e psicomotoras relativas ao trabalho intelectual, 

articulado e não reduzido, ao mundo do trabalho e das relações sociais. Isso contribuiria 

para o desenvolvimento de competências na prática social e produtiva (GOIÁS, 2016). 

Nesse sentido, a elaboração de seu projeto político pedagógico surgiu da 

necessidade de se (re)planejar, estabelecer metas e ações na prática pedagógica, 

(re)avaliar práticas que envolvem o funcionamento da unidade escolar, definindo os 

pressupostos e as diretrizes gerais para a prática educativa que ali se desenvolve. 

Compreende-se que nele encontram-se sistematizados todo referencial teórico, 

organizacional e prático que pautará as ações da comunidade escolar no corrente ano 
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letivo e por isso, torna-se necessariamente imprescindível que sua concepção, execução 

e avaliação estejam sob a responsabilidade dos docentes, do grupo gestor, de 

representantes dos discentes e de seus pais/responsáveis e do pessoal administrativo. 

Este projeto tem como objetivo ser um instrumento de 

norteamento/referência para a ação educativa desenvolvida nesta 
unidade escolar. Procura adequar a instituição de uma proposta que 

conjuga as ideias, os princípios e leis que balizam a educação pública 

brasileira. Nesse sentido, o Projeto Político Pedagógico do Centro de 
Ensino em Período Integral Pedro Xavier Teixeira incorpora uma 

práxis, que se resume numa ação-reflexão-ação constante, no que 

refere à perspectiva metodológica (GOIÁS, 2016, p.05). 

 

Há uma clareza de que o projeto político pedagógico do CEPI Pedro Xavier 

Teixeira deva apresentar características em suas dimensões pedagógica, social, cultural 

e política – como instrumento da ação educativa em sua totalidade. E segundo encontra-

se explicitado no mesmo, a escola teria o papel de contribuir para a construção de uma 

sociedade mais justa e solidária, no desenvolvimento de uma proposta de humanização 

que permita o crescimento do jovem que ali estuda como pessoa e tenha sua identidade 

alicerçada em valores morais, civis e éticos norteando um posicionamento diante do 

mundo e da vida. A finalidade da escola, portanto, seria contribuir para a formação do 

cidadão consciente, autônomo, solidário, crítico e participativo de forma que este possa 

atuar para transformar o meio em que vive e a sociedade. Nesse sentido, torna-se 

fundamental que os profissionais, os educandos e suas famílias participem desse 

processo junto à unidade escolar. 

A proposta do CEPI Pedro Xavier Teixeira é de contribuir na 

formação de alunos autônomos e capazes de decidir qual direção 
seguir ou qual carreira profissional pretende para si próprio. Por isso, 

desde o Acolhimento (no 1º ano do Ensino Médio) o aluno já é 

orientado /conduzido a refletir sobre seus sonhos e seu projeto de vida. 
E tudo é preparado e organizado na escola tendo em vista os projetos 

de vida de cada aluno e os diferentes papeis sociais que estes têm que 

desempenhar na sociedade – sempre levando em consideração as 

necessidades da sociedade mas respeitando as aptidões individuais 
(GOIÁS, 2016, p. 22). 

 

Como instituição pública, a unidade escolar analisada busca oferecer junto à 

comunidade atendida uma proposta de Ensino Médio que se oriente para a organização 

e o trabalho pedagógico desenvolvido. No CEPI Pedro Xavier Teixeira esta proposta se 

fundamenta nos pressupostos prescritos legalmente pela LDB nº 9394/1996 e das 

Diretrizes Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio (DCNEM), na ideia de uma 
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Pedagogia da Presença (COSTA, 1997), do que se espera aprender a partir dos quatro 

pilares da educação (DELORS, 1998) e na proposta da Educação Interdimensional 

(COSTA, 2008), que tem como compromisso educar o aluno nas dimensões acadêmica, 

pessoal e para o mundo do trabalho. 

Para desenvolver uma atividade pedagógica segura, consistente e 

eficaz é necessário que tal ação seja fundamentada em teorias 

consistentes, atualizadas e relevantes para que se obtenha o sucesso 
esperado e o resultado das atividades pedagógicas da escola sejam 

coniventes com o que o MEC/SEDUCE/SUME/NOVO FUTURO e 

toda comunidade escolar esperam. O projeto de escola de ensino 
médio em tempo integral do Estado de Goiás tem como pressupostos 

teóricos as seguintes teorias: Pedagogia da Presença; Quatro Pilares da 

Educação; Pedagogia Interdimensional e DCNEM (GOIÁS, 2016, p. 

31). 

 

A ideia da presença é um conceito central no Programa Novo Futuro e, ao 

desenvolvê-la em caráter pedagógico na realidade do estudante, requer uma maior 

participação do professor nessa relação de mediação que correspondem no plano 

conceitual, a uma dialética que envolve a proximidade e o distanciamento. Esta postura 

exige do professor uma noção de processo e de uma inteligência do instante, implicando 

a necessidade de se combinarem senso prático e conhecimento teórico. Fazer-se como 

presença na vida de um jovem em dificuldade pessoal e social, por exemplo, tem seu 

papel emancipador, quando a presença é entendida enquanto habilidade que se adquire 

fundamentalmente pelo exercício cotidiano do trabalho social e educativo. 

Trata-se, como se vê, de uma proposta de educação emancipadora. A 

Pedagogia da Presença, enquanto teoria que implica os fins e os meios 
desta modalidade de ação educativa se propõe a viabilizar este 

paradigma emancipador, através de uma correta articulação do seu 

ferramental teórico com propostas concretas de organização das 
atividades práticas. A orientação básica desta pedagogia é resgatar o 

que há de positivo na conduta dos jovens em dificuldades, sem rotulá-

los nem classificá-los em categorias baseadas apenas nas suas 

deficiências (GOIÁS, 2016, p. 34). 

 

Para responder a essa complexidade, segundo os pressupostos do Programa 

Novo Futuro – nitidamente apoiados em Delors (1998), e que se encontram expressos 

no projeto político pedagógico do CEPI Pedro Xavier Teixeira, a educação deve ser 

organizada em torno de aprendizagens fundamentais considerados pilares do 

conhecimento: aprender a conhecer (adquirir instrumentos de compreensão), aprender 
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a fazer (agir sobre o meio envolvente), aprender a viver juntos (participar e cooperar 

com os outros nas atividades humanas) e aprender a ser. 

Na hipótese de uma experiência profissional de sucesso, a educação 
como meio para tal realização é, ao mesmo tempo, um processo 

individualizado e uma construção social interativa. É escusado dizer 

que os quatro pilares da educação, acabados de escrever, não se 
apoiam, exclusivamente, numa fase da vida ou num único lugar. 

Assim, os tempos e as áreas da educação devem ser repensados, 

completar-se e interpenetrar-se de maneira a que cada pessoa, ao 

longo de toda a sua vida, possa tirar o melhor partido de um ambiente 
educativo em constante ampliação (GOIÁS, 2016, p. 44). 

 

Nesse lugar, Costa (2008) chama a atenção sobre a incapacidade da razão 

analítico-instrumental conduzir a sociedade moderna, reconhecendo que o grande 

avanço tecnológico expansivo desde as revoluções industriais tem sido acompanhado de 

um retrocesso nas condições de convivência do homem consigo, com os outros e com o 

mundo, partindo deste aspecto sua percepção sobre uma possível crise ontológica. A 

Educação Interdimensional corresponderia à valorização das várias dimensões do 

humano e, em termos práticos, esse modelo educativo indicaria uma abertura da escola. 

A proposta interdimensional dedica atenção à visão integral dos sujeitos, já que essas 

dimensões são postas como estruturadoras do ser humano. Todavia, a 

interdimensionalidade não estaria ligada apenas à representação dimensional no 

processo educativo, mas no desafio de integrar e valorizar cada um em sua essência. 

Tomada como modelo de formação integral dos jovens, a 

Educação Interdimensional apresenta seus pressupostos formativos a 
partir de alguns encaminhamentos resultantes de diferentes 

concepções que discutem a formação dos sujeitos. No contexto 

nacional, distinguimos o discurso que se põe através do II artigo da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB ao indicar a finalidade 

da educação como sendo “o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho” (BRASIL, 1996). Esses aspectos formativos são 

reconhecidos como três níveis, sendo o primeiro mediado pela 

educação para valores; o segundo através do protagonismo juvenil e o 

terceiro através da educação profissional. Isso reflete a formação 
pretendida por este autor, a luz de princípios nacionais (GOIÁS, 2016, 

p. 45).  

 

Na escola de formação em nível médio devem ser problematizados os 

pressupostos que orientam suas práticas e/ou processos educativos. Definir finalidades 

constitui um marco de referência de fixação de prioridades para que se possa refletir e 

desenvolver ações contribuindo para a configuração de uma identidade da escola que 
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transcenda o lugar da uniformização. Kuenzer (2000), nos chama a atenção para as 

finalidades e os objetivos do Ensino Médio, resumidos no compromisso de educar o 

jovem para participar da vida pública e da produtivamente no mundo das relações 

sociais concretas, com comportamento ético e compromisso político, através do 

desenvolvimento da autonomia intelectual e da autonomia moral. 

Um dos principais desafios da educação consiste no estabelecimento dos 

sentidos e/ou significados do Ensino Médio, que possam superar uma ainda existente 

visão dualista da mera passagem deste para a Educação Superior ou na inserção da vida 

econômico-produtiva. Esta superação implica numa formação integral que cumpra 

múltiplas finalidades na Educação Básica e, em especial no Ensino Médio, buscando 

uma escola que não se limite apenas ao interesse imediato, pragmático e/ou utilitário, 

mas, sim, numa formação de base unitária, viabilizando a apropriação do conhecimento 

e desenvolvimento de métodos que permitam a organização do pensamento e das 

formas de compreensão das relações sociais e produtivas articulando trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura na perspectiva da emancipação humana. 

Essa identidade para o Ensino Médio pode vir a ser definida a partir de uma 

superação dualismo entre o propedêutico e profissional, importando nele que se 

configure um modelo de identidade que assuma formas diversas e contextualizadas da 

realidade brasileira. E no que se referente à ideia de profissionalização, a LDBEN, 

modificada pela Lei nº 11.741/2008, prevê formas de articulação entre o Ensino Médio 

e a educação profissional: a articulada (integrada ou concomitante) e a subsequente, 

atribuindo a decisão de adoção às redes e instituições escolares. A profissionalização 

nesta etapa da Educação Básica é uma das formas possíveis de diversificação, mas pode 

responder apenas em nível imediato uma condição social e histórica em que os jovens 

trabalhadores precisam obter qualificação profissional já em nível médio.  

Entretanto, se esse modelo de uma preparação profissional no Ensino Médio é 

uma imposição sem alternativas à realidade histórico-social destes jovens, já não pode 

ser constituído como modelo hegemônico e/ou mesmo uma única vertente para o 

Ensino Médio, pois traz em si a ideia de condicionalidade e conformação dos sujeitos 

segundo a organização do trabalho e do modo de produção nos ditames do capital. 

A educação no Ensino Médio deve ter o trabalho como princípio 

educativo, para a compreensão do processo histórico de produção 

científica e tecnológica, desenvolvida e apropriada socialmente para a 

transformação das condições naturais da vida e a ampliação das 
capacidades, das potencialidades e dos sentidos humanos. A educação 
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que tem o trabalho como princípio educativo compreende que o ser 

humano é produtor de sua realidade e, por isto, se apropria dela e pode 

transformá-la. Nós somos sujeitos de nossa história e de nosso 
conhecimento. Nada tem a ver com formar para o mercado de 

trabalho. Enfim, quando se fala em trabalho como princípio educativo, 

não está se tratando de uma formação profissional, mas de uma 
perspectiva ampla de conhecimentos acerca do mundo do trabalho que 

possibilite a compreensão de seus processos sociais e produtivos, 

desenvolvendo-se, assim, capacidades humanas gerais para a 
transformação da realidade material (GOIÁS, 2016, p. 49). 

 

O CEPI Pedro Xavier Teixeira propõe um trabalho diferenciado junto ao 

Programa Novo Futuro, a partir da aplicabilidade dos componentes curriculares da Base 

Nacional Curricular Comum e da proposição de uma parte diversificada que visa 

contribuir para o desenvolvimento físico, motor, emocional, intelectual, moral, ético, 

social e estético na ampliação de experiências, interesse dos estudantes pelo processo do 

conhecimento do ser humano, natureza e sociedade. E ainda, na promoção da 

aprendizagem, tendo como base o pleno domínio da leitura da escrita e do cálculo ao 

priorizar a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores. 

Proporcionar também a continuidade de estudos, oferecendo oportunidade de acesso e 

de desenvolvimento que possibilite uma participação ativa do jovem adulto no mundo. 

 

3.2.1.3 Marco operacional 

O marco operacional diz respeito à organização das ações da coletividade 

escolar em campos de atuação que compreendem três dimensões da práxis educativa: a 

dimensão pedagógica, a dimensão comunitária e a dimensão administrativa. São 

definidos enquanto elementos no marco operacional: sistemática de planejamento, 

recuperação, promoção, progressão parcial, matrícula, calendário escolar e avaliação 

do projeto político pedagógico. No CEPI Pedro Xavier Teixeira sua ação tem sido 

norteada pela aplicabilidade de sua filosofia em consonância com o Programa Novo 

Futuro, segundo as diretrizes e orientações da SEDUCE. 

Dessa forma, os professores desta Instituição elaboram e seguem: o 

PPP (Projeto Político Pedagógico – planejamento geral da escola, 

especificando todos os aspectos); o Plano de Ação (Planejamento das 
atividades no sentido macro) o Guia de Aprendizagem (que é o 

Planejamento Anual – especifica quais conteúdos serão ministrados 

em cada bimestre no decorrer do ano letivo); o Programa de Ação 
(Planejamento individual com ênfase nas ações/projetos individuais 

que cada professor irá desenvolver para contribuir para o 

cumprimento das metas); Planejamentos Quinzenais (planejamento 
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detalhado das aulas) via SIAP – através do site da Secretaria Estadual 

de Educação, Cultura e Esporte (GOIÁS, 2016, p.23-24). 

 

Nesse sentido, o trabalho docente é entendido como uma atividade consciente e 

sistemática, cuja centralidade está a aprendizagem e o estudo dos alunos sob a mediação 

do professor. Seu planejamento envolve um processo de racionalização, organização e 

coordenação da ação docente, articulando atividades escolares e problemáticas sociais 

que inclui tanto a previsão das atividades didático-pedagógicas, em termos de 

organização e coordenação diante os objetivos propostos, quanto à revisão e 

consequente adequação no decorrer do processo de ensino. Poderíamos dizer que é a 

especificação do planejamento de currículo, consistindo em traduzir em termos mais 

concretos e operacionais o que o professor fará na sala de aula, para conduzir os alunos 

a alcançar os objetivos educacionais propostos. 

O projeto político pedagógico do CEPI Pedro Xavier Teixeira requer a previsão 

de instâncias em condições de promover adaptações e medidas corretivas na sua 

operacionalização, de conformidade com as mudanças e exigências da dinâmica da 

realidade. De cunho institucional, seu processo de acompanhamento e avaliação tem 

correlação direta com uma comissão própria de avaliação, na perspectiva de extrair 

elementos do desempenho institucional que favoreçam a melhoria da qualidade dos seus 

resultados. No âmbito da instituição, essa comissão avaliativa mantém um trabalho 

periódico envolvendo atividades como “contrastar qualidade e/ou qualidades, qualificar 

desempenhos, acompanhar metas, comparar situações, comparar dinâmicas, propor 

padrões, distribuir expectativas, evitar excessos e prevenir” (GOIÁS, 2016, p.82). 

  

3.2.2 A percepção dos sujeitos que materializam a proposta do Programa Novo 

Futuro no CEPI Pedro Xavier Teixeira: com a palavra, os docentes e a equipe 

gestora 

 Considerando o CEPI Pedro Xavier Teixeira no contexto do Programa Novo 

Futuro – dada a execução desta proposta de Ensino Médio em Tempo Integral, num 

primeiro momento buscamos compreender como tem acontecido a organização do 

trabalho pedagógico desta instituição escolar na síntese das relações e de suas múltiplas 

determinações a partir de uma leitura sobre seu projeto político pedagógico. Ao 

identificarmos elementos fundamentais de ordem situacional, conceitual e operacional, 
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nosso objetivo foi apresentar como a escola se materializa em torno de uma 

organização, estrutura e funcionamento dentro de toda esta dinâmica. 

Neste segundo momento, considerando aqui o levantamento de informações que 

por nós já fora supracitados, partiremos daquilo que pôde ser apreendido das falas dos 

sujeitos diretamente responsáveis pela concretude do Programa Novo Futuro no CEPI 

Pedro Xavier Teixeira. Tentaremos trazer a possibilidade de uma discussão que 

contemple a práxis da realidade analisada, levando em consideração seu processo 

histórico-social de (re) constituição e/ou (re) construção no âmbito das políticas 

públicas e educacionais em relação à proposta de educação, ensino e escola pública em 

tempo integral que atualmente têm se apresentado em Goiás para a formação da 

juventude pertencente ao nível médio. 

Entendemos a importância deste diálogo e do confronto necessário destas 

informações numa perspectiva de que o trabalho docente, os processos e/ou as práticas 

educativas estabelecidas interdependem destes fatores e, portanto de sua identificação. 

Assim, considerando o referencial teórico utilizado e a (re) definição das categorias de 

análise: Políticas Públicas e Educacionais – Tempos, Espaços e Aprendizagens 

Ampliadas – Ensino Médio em Tempo Integral, após a aceitação do CEPI Pedro Xavier 

Teixeira em participar da pesquisa, realizamos dez entrevistas semiestruturadas com 

sujeitos distribuídos dentre os professores, coordenação pedagógica e direção da 

unidade escolar. Estes foram escolhidos aleatoriamente, desde que estivessem no efetivo 

desenvolvimento de seu cargo e/ou função e fossem pertencentes ao quadro de 

servidores na condição tanto de efetivos quanto em regime de contratação temporária na 

instituição pesquisada
1
. 

Composto de dez questões, o roteiro de entrevista semiestruturada foi 

subdividido em dois blocos de análise: um que contemplasse o caráter situacional e 

operacional dos sujeitos e o outro, de caráter conceitual (percepções, impressões e 

opiniões). O primeiro bloco passou por questões que abarcassem a identificação 

histórico-social dos sujeitos entrevistados: em relação à(s) sua(s) formação (ões) 

acadêmica (s) e profissional (is); que vínculo (s), cargo (s) e/ou função (ões) têm 

desempenhado na unidade escolar analisada; em relação aos tempos de atuação docente, 

                                                             
1
 O modelo do roteiro de entrevista semiestruturada utilizado, bem como dos termos de autorização, 

consentimento e participação da pesquisa da unidade escolar e dos sujeitos encontram-se nos anexos deste 

trabalho. 
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na rede pública estadual de ensino e, neste lugar, junto ao Ensino Médio; e ainda em 

relação ao processo de ingresso no Programa Novo Futuro. 

Consideramos estes elementos essenciais para iniciarmos nossa compreensão a 

respeito da natureza do lugar de onde se (re) estruturam as concepções, os conceitos 

e/ou opiniões dos sujeitos em relação à educação, o ensino e a escola pública em âmbito 

local e/ou nacional. E por entendemos também que esta condição se articularia a 

dinâmica dos processos e/ou práticas educativas desenvolvidas pelos próprios sujeitos 

no CEPI Pedro Xavier Teixeira e em relação ao que os mesmos têm esperado do 

Programa Novo Futuro – considerada sua possibilidade de formação no Ensino Médio 

em tempo integral para a juventude goiana. Estas primeiras informações, para uma 

melhor visualização didática, por se constituírem como um ponto de partida e não de 

elementos essenciais para nossa análise discursiva, apresentam-se disponibilizados na 

forma do quadro que se segue: 
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Quadro 06: Bloco de Análise Situacional e Operacional dos Sujeitos Entrevistados no CEPI Pedro Xavier Teixeira 

SUJEITO* 
FORMAÇÃO ACADÊMICA E 

PROFISSIONAL 

VÍNCULO, CARGO E/OU 

FUNÇÃO ATUAL 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA 

CARREIRA DOCENTE, NA REDE 

ESTADUAL DE ENSINO E NO 

ENSINO MÉDIO 

FORMA DE INGRESSO E 

TEMPO DE ATUAÇÃO NO 

PROGRAMA NOVO FUTURO 

S-01 

Licenciatura em Biologia (Faculdade 

Araguaia, ano não especificado) e 

especialização em Tecnologias 

Aplicadas ao Ensino de Biologia 

(UFG, ano não especificado). 

Em regime estatutário, atua no ensino 

de Biologia, Práticas de Laboratório 

de Biologia e de Química e da 

Disciplina Eletiva de Jogos Didáticos. 

Na carreira docente (considerando 

experiências no ensino público e 

privado), na rede estadual de ensino e 

no Ensino Médio vêm atuando desde 

2010. 

Trabalhava em outra unidade escolar 

da rede, mas por residir no mesmo 

bairro do CEPI Pedro Xavier Teixeira 

buscou vaga junto à direção. Como 

havia o déficit, foi remanejada para a 

escola onde leciona atualmente. 

S-02 

Licenciatura em Física (PUC-GO, ano 

não especificado) e especialização em 

Ciências da Natureza (UNB, ano não 

especificado). 

Em regime estatutário, atua no ensino 

de Física. 

Atua na carreira docente desde 1998 

(em escolas particulares e como 

contrato temporário na rede estadual 

de ensino), como professor efetivo 

desde 2004 e, no Ensino Médio, 

também dessa época. 

Em 2013 lecionava no CEPI José 

Carlos de Almeida. Após o 

fechamento da escola, foi para o CEPI 

Pedro Gomes. Depois passou pelo 

CEPI Cecília Meireles e em agosto de 

2016 passou a integrar o quadro 

docente. 

S-03 

Bacharel em Direito (PUC-GO, 1991), 

licenciatura em História (UFG, 1998) 

e especialista em Planejamento 

Educacional (local não especificado, 

Em regime estatutário, atua no ensino 

de História e na Coordenação de Área 

de Ciências Humanas e suas 

Tecnologias.  

Desde 1993 atua como docente. 

Começou na rede estadual de ensino, 

mas esteve por treze anos de licença 

por acompanhamento de conjugue, 

Após retornar à rede estadual de 

ensino, trabalhou na junta de Recursos 

Humanos da SEDUCE. Queria voltar 

a lecionar e por morar perto da 
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1994) e Docência do Ensino Superior 

(Universidade Castelo Branco – RJ, 

2009).  

lecionando em outros estados. 

Retornou há um ano e desde o início 

da carreira atuou no Ensino Médio.  

unidade escolar, recebeu convite da 

direção para assumir as aulas e a 

coordenação de área este ano. 

S-04 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

(PUC-GO, ano não informado) com 

especialização em Educação 

Ambiental (PUC-GO, ano não 

informado). 

Em regime estatutário, atua no ensino 

de Biologia e na Coordenação de Área 

de Ciências da Natureza e de 

Matemática.  

Como estudante secundarista 

desenvolveu atividades no magistério. 

Em formação acadêmica passou por 

experiências no ensino público e 

privado. Desde 1994, atua no CEPI 

Pedro Xavier Teixeira, na rede 

estadual de ensino e com Ensino 

Médio. 

Já desenvolvia trabalho docente na 

escola antes do Programa Novo 

Futuro. Em 2013, houve entrevista 

seletiva e convite para permanecer na 

unidade escolar. Assim, acompanhou 

todo processo de (re) construção e de 

(re) constituição do projeto. 

S-05 
Licenciatura em Geografia (UFG, 

2016). 

Em regime de contratação temporária, 

atua no ensino de Geografia. 

De recente formação, atua há um ano 

e meio na rede estadual de ensino e no 

Ensino Médio desde o início de 2016. 

Participou do processo seletivo da 

SEDUCE e foi direcionada no inicio 

do ano de 2016 para a unidade escolar. 

S-06 

Licenciatura em Educação Física 

(UFG, 2014), com especialização em 

curso em Metodologia do Ensino da 

Educação Física na modalidade à 

distância (Instituto Souza – RJ). 

Em regime de contratação temporária, 

atua no ensino de Educação Física e 

da Disciplina Eletiva de Jogos e 

Brincadeiras.  

Começou a lecionar em escola em 

2008 no Programa Mais Educação, na 

rede estadual de ensino a partir de 

2015 e no Ensino Médio desde o 

início de 2016. 

Chegou à unidade escolar em agosto 

de 2016, advindo do CEPI Pedro 

Gomes.  

S-07 

Licenciatura em Letras: Português e 

Inglês (UEG, 1991), com 

especialização em Planejamento 

Em regime estatutário, atua no ensino 

de Português. 

Já leciona a aproximadamente 26 

anos, sendo 24 anos na rede estadual 

de ensino e junto ao Ensino Médio por 

Já trabalhava na unidade escolar antes 

da adequação ao Programa Novo 

Futuro e foi convidada a permanecer 
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Educacional (UNIVERSO, 2001).   volta de 20 anos. na unidade escolar. 

S-08 

Licenciatura em Matemática (UEG, 

2002), com especialização em 

Educação Matemática (UFG, 2009). 

Em regime estatutário, atua no ensino 

de Matemática. 

Atua há 24 anos na docência 

(considerando sua experiência na rede 

pública e privada), na rede estadual de 

ensino e no Ensino Médio o mesmo 

tempo.   

Depois de 12 anos trabalhando em 

colégio militar, foi convidado para 

integrar o quadro de professores 

quando o Programa Novo Futuro foi 

implantado e implementado na 

unidade escolar.   

S-09 

Bacharelado e licenciatura em 

Matemática (PUC-GO, 2003), com 

especialização em Gestão Escolar 

(PUC-GO, 2004). 

Em regime estatutário, atua na 

coordenação pedagógica da unidade 

escolar. 

Atua desde 2004, na rede estadual de 

ensino e no Ensino Médio. Porém, há 

oito anos tem trabalhado junto ao 

grupo gestor e não mais em sala de 

aula. 

Era gestor no CEPI Cecília Meireles e 

após o final do mandato na unidade 

escolar, foi convidado pela direção do 

CEPI Pedro Xavier Teixeira para 

assumir a coordenação pedagógica a 

partir deste ano. Já havia o interesse 

na instituição por ter sido aluno na 

Educação Básica neste lugar. 

S-10 

Licenciatura em História (UEG, 1999) 

e Pedagogia (UEG, 2004), com duas 

especializações em Gestão Escolar 

(IES não especificado, 2001 e 

SEDUCE, 2014). 

Em regime estatutário, atua na direção 

da unidade escolar. 

Atua há 43 anos na carreira docente, já 

aposentada cargo público e reingressa 

na rede estadual de ensino, com 

experiência em todos os níveis da 

Educação Básica. 

Quando o Programa Novo Futuro 

chegou à unidade escolar em 2013 já 

fazia parte do quadro de funcionários 

na condição de direção. 

Fonte: Elaborado pelo autor mediante informações obtidas junto à unidade escolar.*As falas dos sujeitos foram registradas por meio de gravação de voz, 

totalizando quase cinco horas de conversa e por isso, utilizaremos essa nomenclatura para preservar o sigilo e o anonimato da identidade dos entrevistados.
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No segundo bloco foram apresentadas questões de caráter conceitual que 

perpassariam: pela compreensão dos sujeitos do que poderia vir a ser entendida por 

educação integral e/ou escola de tempo integral; sobre o que percebem da(s) função 

(ões), sentido (s) e/ou significado (s) da educação, do ensino e da escola pública de 

tempo integral ao considerar a realidade local e nacional; daquilo que entendem sobre a 

formação específica no Ensino Médio hoje; do que vislumbram a respeito do(s) 

limite(s) e da(s) possibilidade(s) dada a ampliação de tempos, espaços e aprendizagens 

relacionados ao ensino e aprendizagem da juventude em nível médio, via educação 

escolar formal; do que idealizariam diante da possibilidade de (re) criação de outra 

escola pública para o Ensino Médio, destacando o lugar da importância e/ou daquilo que 

deveria ser ensinado e aprendido na relação tempo e espaço; e sobre o que para eles 

seria fundamental na formação integral da juventude em nível médio. 

 

3.2.2.1 Políticas Públicas e Educacionais 

Buscamos apreender nas falas dos sujeitos entrevistados o que estes 

conceitualmente entenderiam por educação integral e por escola de tempo integral – no 

sentido de identificar no entrecruzamento destas especificidades considerando o campo 

das políticas públicas e educacionais em curso que, de certa forma, têm (re) direcionado 

a realização de suas práticas e/ou processos educativos no trabalho docente 

desenvolvido e na mediação de relações estabelecidas neste lugar comum de formação 

em nível médio da juventude pelo Programa Novo Futuro. 

Pôde ser apreendido na fala dos entrevistados que entre eles existem concepções 

distintas de educação integral e de escola de tempo integral e que estas partem 

diretamente de análises pessoais na leitura de uma realidade pertencente e 

experienciada, que ora se aproxima e/ou se distancia na reflexão destes lugares. Durante 

as falas, percebe-se que dois termos em alguns momentos se mostram concordantes e/ou 

dissonantes em alguns aspectos, 

[...] a educação integral é uma formação do aluno [...] de preparar o 

aluno num sentido integral e não necessariamente que ele fique em 

tempo integral [...] ela contempla tudo que é necessário para que ele 

vá para a sociedade, possa viver e adquirir seus objetivos [...] e falta 
muita coisa ainda para que essa escola de tempo integral seja 

chamada de educação integral [...] pra mim a integralidade em 

educação passa pelo poder junto à família e seu aluno [...] já a escola 
de tempo integral é só um tempo a mais pra se passar aqui (S-02). 
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[...] são duas coisas diferentes na minha concepção e de muitos 

estudiosos [...] educação integral é formar a pessoa em sua 
integralidade, nos valores, no conhecimento, formar alguém honesto, 

atuante, crítico [...] e a escola de tempo integral é aquela que vai 

ofertar um tempo maior para o aluno se formar a partir dessa 
integralidade [...] de ofertar um currículo diferenciado (S-03). 

 

[...] eu acho que educação integral não necessariamente você tem que 

passar o tempo todo na escola [...] ela envolve também a família [...] 
a escola integral é você se doar integralmente, mesmo que não passe 

o tempo todo [...] como está agora eu acho que não está correto não 

[...] nós temos aluno que não tem o perfil de ficar o dia todo dentro de 
uma escola (S-04). 

 

[...] a escola de tempo integral é totalmente diferente da regular [...] 
novas disciplinas que agregam conhecimento ao aluno [...] tem essa 

vantagem e eu acredito que transforma a visão e o pensamento do 

aluno [...] é um projeto muito bom (S-05). 

 
[...] educação integral trabalharia um todo, não só a parte educativa, 

mas também habilidades físicas, motoras e o social também [...] que 

trouxesse a comunidade escolar pra dentro da escola [...] utilizar 
mais dos artifícios “extra-escola” dentro da escola (S-06). 

 

[...] é formar o aluno na íntegra, tanto na parte pra ele continuar os 

estudos na vida acadêmica, na parte pessoal e em todos os sentidos 
[...] ele tem mais tempo na escola e mais condições pra isso [...] a 

escola de tempo integral nem sempre abrange todos esses períodos 

[...] as vezes o aluno passa mais tempo na escola, mas nem sempre ele 
tem essa formação integral que ele necessita (S-07). 

 

[...] a escola é o sétimo pilar da educação, a família deveria ser o 
primeiro [...] e educação de tempo integral começa na família [...] 

somos apenas um alicerce [...] ou um aporte, melhor dizendo [...] a 

proposta é interessantíssima (S-08). 

 

Vale salientar que nas respostas apresentadas pelo grupo gestor da escola a 

respeito destes dois conceitos se mostraram num nível de clareza e/ou compreensão de 

maior aprofundamento quando comparados em relação ao que nos disseram os 

professores regentes e, talvez, isso se justifique pela natureza das funções atribuídas, ao 

lidarem necessariamente num âmbito de relações que se desdobram num contato direto 

com as orientações e/ou determinações junto à SEDUCE e a própria gerência do 

Programa Novo Futuro. E tudo isso pôde ser representado nas falas quando estes nos 

dizem que,  

[...] educação integral é aquela que trabalha o indivíduo por 
completo na questão da formação humana, para o mundo do 

trabalho, formação acadêmica [...] trabalhar os quatro pilares da 

educação [...] a gente tem escola de tempo integral de todo jeito [...] 



142 

 

 

a preocupação é oferecer uma escola com duração de tempo [...] de 

tempo prolongado dentro da unidade escolar (S-09). 
 

[...] é uma proposta interessante do governo que visa contemplar a 

necessidade do jovem em todos os sentidos [...] uma oportunidade de 
que o filho fique bem amparado o dia todo [...] enquanto numa escola 

de ensino parcial ele teria cinco horas aula, aqui ele tem nove [...] é 

um convívio maior e uma experiência maior de aprendizagem (S-10). 

 

Sabemos que as particularidades apresentadas nas respostas dependem de uma 

análise mais aprofundada desses sujeitos entrevistados em relação à sua condição 

histórico-social formativa e que partes destes elementos podem vir a serem identificados 

nas questões iniciais que foram apresentadas no bloco situacional e operacional, mas 

que aqui não constituem nosso objetivo de análise (necessitando, se for o caso, de 

estudos posteriores). 

Porém, talvez o mais importante a ser destacado aqui e, isso diretamente se 

relaciona ao que os sujeitos trazem em seus discursos, é uma percepção coletiva da 

própria realidade em relação à importância atribuída para a educação, o ensino e a 

escola pública no contexto local e nacional, seja ela de período regular e/ou em tempo 

integral,  

[...] eu acredito muito na escola pública, eu ainda acredito muito 

naquilo que estou fazendo aqui [...] porque eu particularmente já me 
vi fazendo diferença na vida de alguns alunos [...] sem a educação 

nós não conseguimos nada [...] a educação é a base porque sem 

educação nós vamos nos tornar completos alienados [...] eu não vou 
ser capaz de pensar, eu não vou ser capaz de refletir, eu não vou ser 

capaz de ultrapassar os limites [...] e aqui na educação pública 

querendo ou não a gente leva os alunos a pensarem pelo menos um 

pouquinho [...] a refletir sobre essa realidade, sobre a realidade do 
Brasil (S-04). 

 

[...] a educação serve de base pra tornar o cidadão uma pessoa 
melhor [...] não só nesse sentido, mas ampliar seu conhecimento [...] 

o ensino serve de base para o conhecimento [...] tornar o cidadão 

mais crítico e pensador (S-05). 
 

[...] na escola seria a transmissão de conhecimentos e a transmissão 

de saberes (S-06). 

 
[...] basicamente formar o cidadão para o mercado de trabalho e a 

vida acadêmica, apesar de nem sempre alcançar a totalidade [...] o 

ensino seria pra ele viver melhor na sociedade [...] contribuir para o 
bem-estar da sociedade e para a vida dele mesmo como indivíduo (S-

07). 

 

[...] eu acho que a educação deveria ser reformulada [...] num âmbito 
maior que o currículo [...]eu acho que o indivíduo precisa sim [...] 
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imagine se mudar muita coisa e for menos ainda [...] e passa pela 

tecnologia [...] do aluno saber operar um sistema [...] passa por ai, 
dar oportunidade para o indivíduo maturar intelectualmente também 

(S-08). 

 
[...] a educação no Brasil hoje não consegue ensinar [...] não 

consegue formar cidadãos críticos e conscientes [...] tem um 

problema muito grande que se chama base familiar [...] além da 

questão das próprias leis que favorecem o aluno [...] eles não tem 
deveres e apenas direitos (S-09). 

 

[...] o lugar onde se faz cidadão e se orienta [...] ainda é um local 
onde se há crença [...] de se ensinar e aprender e onde se ensina e 

aprende educa (S-10). 

 

Nossa análise nos leva a considerar que estes conceitos, quando vinculados à 

produção da escola pública de tempo integral na contemporaneidade, revelam a 

familiaridade de um lugar histórico-social de educação, ensino e de escola pública que 

se vincula diretamente a um lugar de acolhimento, socialização e/ou assistencialismo 

dos estudantes na Educação Básica, considerando inclusive o Programa Novo Futuro. 

Isso mais uma vez evoca para nós o que já teria sido explicitado por Libâneo (2012a), e 

que pode ser exemplificada pelas falas de alguns entrevistados dada a recorrência dos 

termos “depósito” e/ou “prisão” em suas análises, considerando o que vivenciam e 

ouvem, inclusive de seus pares e de outros atores pertencentes à comunidade escolar 

como pais e/ou responsáveis e alunos, 

[...] é uma escola para educar o aluno e manter o aluno dentro da 

escola com mais disciplinas [...] socializar, eu percebo isso (S-01). 

 
[...] o que mais me chocou foi que começou a virar o período integral 

uma forma do pai ter a escola pública para deixar o filho durante o 

dia e não acompanhar a evolução dele [...] principalmente para o 
Ensino Médio, que passou a ter menos problemas com a famillia (S-

02). 

 

[...] querendo ou não eles estão muito mais bem assistidos aqui do 
que numa escola de tempo regular (S-03). 

 

[...] eu estou vendo como um depósito [...] porque eu ouvi de pais 
falando: nossa que maravilha essa escola, minha despesa mensal caiu 

pela metade [...] a educação integral pra mim não é isso e os meninos 

também não sei se caiu a ficha, o que foi, o que tá acontecendo [...] 

eles estão brincando, estão conversando [...] menos estudando (S-04). 
 

[...] e não como é feito e utilizado só como depósito de crianças [...] a 

comunidade escolar tem os alunos e eles são esquecidos o dia inteiro 
[...] que ele tenha algo para fazer durante todo dia e que as vezes não 

se está muito aí pra saber o que eles fazem dentro da escola (S-06). 
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[...] eu vejo que é pra melhorar a qualidade de ensino, mas também 
pra tirar o jovem da rua [...] pra não se envolver com as coisas 

erradas [...] mas a escola se tornou um depósito, eu não queria falar 

isso (S-07). 
 

[...] nós temos apenas que auxiliar os pais nessa educação e não 

auxiliar cem por cento [...] provavelmente já ouviu de alguns pais: eu 

não sei mais o que fazer, entrego pra vocês [...] um absurdo isso (S-
08). 

 

[...] em muitas realidades que a gente vê que se tornou um depósito a 
partir do momento que você não precisa cobrar os deveres dos alunos 

(S-09). 

 

Há uma percepção de que a diferença e/ou mesmo a semelhança do que poderia 

vir a estar presente nestas possíveis conceituações do que seria uma educação integral e 

de uma escola de tempo integral considerando a percepção da totalidade dos sujeitos – e 

especificamente de sua particularidade junto ao Programa Novo Futuro, reside na 

questão da necessidade de terem sido (re) pensadas outras formas temporais e espaciais 

de organização escolar que estivessem vinculadas à dinamicidade da vida moderna e 

que esta fora diretamente afetada pelas mudanças histórico-sociais advindas do modo de 

produção. 

Embora não se apresente de forma explicita essa assertiva nas falas dos sujeitos 

entrevistados, compreendemos que o que nortearia esse (re) posicionamento em relação 

à educação, ensino e da escola pública em tempo integral acaba dialogando com o que 

Harvey (2008) e Mészáros (2005) já nos apresentaram também em relação às 

transformações sociometabólicas provocadas pelo capital. 

De maneira indireta, podemos dizer os sujeitos entrevistados reconhecem isto ao 

inter-relacionarem a necessidade de ampliação de tempos, espaços e aprendizagens na 

instituição escolar a outros condicionantes e/ou determinantes da própria vida social de 

seus educandos quando nos dizem que, 

[...] na escola de tempo integral o aluno tem horário de fazer 

atividade [...] aqui se alimenta melhor [...] querendo ou não afeta na 
aprendizagem (S-01). 

 

[...] pra quem acredita numa educação de qualidade ela serve pra 
formar um ser humano melhor [...] pra quem não tem lugar onde 

deixar o seu filho e ir trabalhar e não quer se responsabilizar por ele, 

ela serve como um depósito [...] pra quem acha que vai ganhar voto 

com isso fazendo propaganda ela serve também como chamativo [...] 
então ela tem muitos significados dependendo do objetivo de cada um 

(S-03). 
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[...] aqui eu acredito que a escola pública de tempo integral eu acho 
que ela está indo no caminho certo, embora tenha muito que 

aprimorar ainda [...] mas é por ai, falta muito investimento para 

alcançarmos nossos objetivos (S-07). 

 

Considerando este lugar, vale ressaltar ainda que a ideia constituinte de uma 

formação em nível médio para a juventude que lhes possibilitem uma condição 

posterior em dar prosseguimento e continuidade aos estudos em nível superior e, que 

esteja (in) diretamente vinculado à possibilidade de inserção no mundo do trabalho, 

continua sendo um dos objetivos e/ou finalidades idealizadas para o Ensino Médio na 

escola pública, mesmo que, por vezes, entrem em contradição com uma necessidade 

latente destes estudantes em suas famílias terem condições de sobrevivência, 

manutenção, existência e pertencimento social mínimo pelo trabalho, quando lançados 

no mercado depois de formados, 

[...] nós temos aqui uma coisa que eu acho muito interessante nesse 
colégio que é o pós-médio, então tem um preparatório para o ENEM 

e o colégio preocupa muito com essa parte do ENEM (S-01). 

 
[...] mas nós temos excelentes alunos, que saem daqui e passaram em 

primeiro lugar no ENEM [...] tivemos casos aqui que ele poderia 

escolher o curso que ele quisesse fazer [...] entre uns e outros ainda a 

gente tira pelo menos um, dois (S-04). 
 

[...] o aluno sai preparado daqui para o vestibular e o ENEM [...] 

esse bloco de avaliações vai capacitando o aluno [...] o Ensino Médio 
serve de estrutura para o aluno entrar numa graduação (S-05). 

 

[...] eu vejo o Ensino Médio como uma preparação pra conseguir 

vaga pelo ENEM hoje [...] nosso foco é esse, trabalhar conteúdo para 
que o aluno possa conquistar uma vaga no Ensino Superior [...] pra 

mim o Ensino Médio em tempo integral nasceu do sonho de dar uma 

formação acadêmica de excelência para que o aluno tenha condições 
de sair daqui e ingressar num curso de nível superior (S-09). 

 

Compreender um possível conceito de educação integral e de escola de tempo 

integral na opinião dos sujeitos entrevistados acaba perpassando ainda pelas funções, 

sentidos e/ou significados que a educação, o ensino e a escola pública na atualidade 

adquirem. O discurso encontra-se muito arraigado nos mesmos lugares de acolhimento, 

socialização e/ou assistencialismo, mas que se apresentam em momentos consensuais e 

conflitantes, principalmente diante da prerrogativa legal da formação dos estudantes 

secundaristas em seu pleno desenvolvimento e que contemple ainda a urgente 

necessidade do exercício da cidadania (BRASIL, 1988 e 1996), 
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[...] aí montaram essa escola de tempo integral pra englobar mais 

disciplinas [...] para atender o aluno e ele ficar mais tempo na escola, 
com mais horários para ter um atendimento melhor na educação para 

procurar melhorar a educação (S-01). 

 
[...] a educação eu nunca coloco ela na escola só função dela [...] a 

função primordial é dos pais [...] resumindo, é formar cidadãos de 

bem (S-02). 

 
[...] a educação ela é fundamental pra vida em sociedade [...] o 

homem só sobrevive quando consegue passar sua cultura e 

conhecimento para as outras gerações [...] o ensino e a aprendizagem 
continua a ter sua função primordial (S-03). 

 

[...] é tentar tornar as pessoas mais cidadãs, conhecedoras um pouco 
mais de conceitos e estilos de vida [...] onde a gente tem a parte 

intelectual e a parte social de um todo que envolve o ser humano (S-

06). 

 
[...] a função dela é formar um indivíduo, um cidadão [...] e não 

apenas um indivíduo que seja capaz de decodificar símbolos, repetir 

textos que viu, preparar o aluno pra fazer hoje o ENEM das públicas 
[...] que mesmo que o indivíduo não opte pelo Ensino Superior [...] vá 

para o mercado de trabalho [...] seja um cidadão de verdade [...] o 

que o indivíduo precisa pra viver em sociedade (S-08). 

 

Para que a educação, a escola e o ensino se materializem de maneira satisfatória 

na opinião dos sujeitos entrevistados, frequentemente é elencado um ponto comum de 

convergência pertencente ao campo das políticas públicas e educacionais: a necessidade 

iminente e permanente de investimentos que possibilitem propiciar condições mínimas 

de financiamento para aquisição e/ou manutenção de infraestrutura, recursos humanos e 

materiais para que esta educação, ensino e escola pública possam vir a acontecer de 

forma ampliada em tempo integral, 

[...] e não adianta o governo pegar uma escola e falar eu vou fazer 

essa escola virar integral da noite para o dia sem ver se a escola tem 

estrutura ou não pra isso [...] eu não tenho livro pra todo mundo e o 
governo não está fornecendo [...] aqui temos a sala de informática, 

mas não tem internet [...] falta equipamento que funciona (S-01). 

 
[...] no Brasil infelizmente a escola pública não consegue agregar 

valores, então o estado não dá estimulo, incentivo [...] não quer 

retorno, então para ele se o aluno compreendeu ou não é a mesma 

coisa [...] o que ele quer é números [...] não tem a preocupação de 
melhorar e colocar em prática tudo que está no papel [...] quando 

implementou era uma coisa linda, tanto que os professores abraçaram 

de corpo e alma esse projeto [...] hoje eu não enxergo essa vontade 
mais [...] o estado parou de investir e mantém por propaganda (S-02). 
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[...] a gente percebe que no Brasil a educação não é valorizada e 

reconhecida como fundamental [...] tanto que vivemos momentos de 
cortes [...] a escola não tem estrutura suficiente para ofertar essa 

educação integral para os alunos [...] a função da educação no Brasil 

não é algo prioritário (S-03). 
 

[...] se aquilo que o governo tivesse prometido tivesse acontecido 

realmente, talvez os meninos estivessem mais integrados a isso [...] 

ele prometeu melhorar a estrutura escolar e isso não aconteceu [...] 
um completo abandono, nós estamos jogados às traças (S-04). 

 

[...] na escola de tempo integral o conceito utilizado é falho porque 
minimamente eles não tem uma estrutura pra isso [...] deveria dar 

uma estrutura melhor pra eles poderem ficar lá dentro (S-06). 

 
[...] a gente sabe que nem tudo que está no papel acontece na 

realidade [...] esperamos que isso possa vir mais rápido possível [...] 

a proposta inicial era de que nós iamos ter um ginásio, temos uma 

quadra coberta [...] que nós tivéssemos um refeitório muito amplo 
[...] o refeitório a escola que fez [...] que tivesse uniforme para todos 

os alunos [...] estamos no quarto ano de projeto e não veio para 

nenhum aluno [...] nós fazemos o máximo possível, mas falta o aporte 
financeiro (S-08). 

 

[...] eu acho que tanto o Governo Estadual quanto Federal está 

deixando muito a desejar nas escolas na questão financeira [...] tanto 
da merenda quanto dos recursos... o recurso não é suficiente (S-09). 

 

Pensando no trabalho docente neste lugar, isso dialoga com aquilo que alguns 

autores (COSTA, 1996; OLIVEIRA, 2003; ALVES, 2006; CARDOSO, 2011; 

SANTOS e LIMONTA, 2014) identificam em relação à valorização de seu papel e/ou 

função social. Indiretamente nas falas dos sujeitos entrevistados, se apresentam em sua 

materialidade as atuais condições de sucateamento, esvaziamento, desvalorização e/ou 

não reconhecimento socioprofissional docente por parte do poder público, na 

promulgação de suas políticas públicas e educacionais. 

Para eles, o trabalho docente é uma condição essencial para que a educação, o 

ensino e a escola pública em tempo integral aconteçam e isto também deveria ser (re) 

considerado e/ou (re) discutido neste lugar. Nas falas apresentadas pelos sujeitos 

entrevistados, percebem-se estas questões quando nos foram ditos que, 

[...] eu sou concursada especialista, mas o estado ainda não me 
reconheceu como P-IV, eu continuo como P-III [...] a educação 

precisa melhorar muito a ponto de valorizar o profissional, a questão 

salarial, ofertar mais cursos pra gente fazer [...] ter um horário 
disponível (S-01). 

 

[...] mas a valorização do profissional de educação não existe lugar 

pior (S-03). 
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[...] nós não podemos expulsar um aluno, nós não podemos dar uma 
advertência para o aluno [...] se nós mandamos pra lá, a secretaria e 

a subsecretaria mandam de volta pra nós [...] eu acho que nossos 

alunos de escola pública merecem ter bons professores, o que não 
está acontecendo às vezes [...] eu ouço, além de ser professor o que 

mais você faz da vida? (S-04). 

 

[...] a gente tenta ensinar algo, tenta transmitir algo e não te deixam 
fazer (S-06). 

 

[...] aí a gente entra também na nossa remuneração [...] que precisa 
ser melhor pra gente poder se qualificar (S-08). 

 

Dada a opinião dos entrevistados sobre a formação escolar de nível médio atual, 

são elencadas algumas relações que podem vir a serem traduzidas a partir da existência 

de certos experimentalismos e descontinuidades no âmbito das políticas de governo que 

se mostram cada vez mais transitórias e que, na verdade, deveriam depender da 

existência e da continuidade de políticas públicas e educacionais que efetivamente 

sejam permanentes (KUENZER, 1997 e 2000b). 

[...] pelas experiências que tive em outros estados eu vejo que precisa 
melhorar muito por aqui (S-03).  

 

[...] eu acho que se nós chegássemos à metade da região sul já seria 
meio caminho andado (S-04). 

 

[...] o Ensino Médio é muito falho porque deixa lacuna nos conteúdos 

[...] só é descarregado os conteúdos e não reflete sobre aquilo que 
estão fazendo (S-06). 

 

[...] a escola de tempo integral foi criada, mas não foram feitos tantos 
investimentos assim que precisam pra alcançar nossos objetivos (S-

07). 

 
[...] acho que nós estamos passando por um período de transição... 

dizem que os números governam o mundo [...] se nós pegarmos os 

números tá dando certo [...] porque após os colégios militares, nós 

temos os CEPI’s [...] em termos mensuráveis de nota, de aprovação 
no ENEM, IDEB [...] talvez hoje a gente esteja mais preparando o 

indivíduo para ingressar na carreira de nível superior do que formar 

um cidadão globalizado [...] eu creio que quando nós tivermos a 
felicidade de pegarmos um aluno que começou com essa ideologia 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental pra terminar o Ensino 

Médio em período integral, vamos ter alunos com um nível totalmente 
diferentes e os resultados vão ser bem melhores (S-08). 

 

[...] eu vejo que o estado tem três escolas [...] as escolas integrais que 

se trabalha a matriz, as escolas regulares e as escolas militares (S-
09). 
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Nesta lógica, como produto refletido de um aporte insuficiente e/ou inexistente 

de várias instâncias (inclusive familiar), o/a jovem em formação encontra-se “perdido e 

desinteressado” no Ensino Médio por não compreender que funções, sentidos e/ou 

significados sociais esta formação para ele/a possuiria. A educação, o ensino e a escola 

pública (seja de período parcial e integral) se mostram cada vez mais obsoletos e 

contraditórios na tentativa de diálogo com sua realidade histórico-social e o/a jovem 

acaba (re) significando tudo isto para outro lugar que, necessariamente não esteja 

vinculado à natureza da apreensão do conhecimento. 

E ainda, por outro lado, acaba sendo responsabilizado por não ter esta 

“conscientização social”, 

[...] tem que ter uma forma de conscientizar esses alunos da rede 

pública que precisam ler [...] não sei se é cultural, se é a questão dos 

pais não darem acompanhamento (S-01). 
 

[...] na rede pública não se sabe porque se tem o Ensino Médio [...] é 

uma ponte somente para a universidade? [...] é esquecer o que nós 

temos e refazê-lo novamente [...] não consigo mais resgatar o jovem 
na escola pública [...] vejo um desinteresse muito grande da parte dos 

estudantes (S-02). 

 
[...] eles não tem uma preparação e uma reflexão daquilo que se faz 

[...] eles precisam pensar e a escola precisa incentivar isso, a 

pesquisa [...] mas não temos estrutura (S-03). 
 

[...] se vocês chegarem com essa mesma realidade dormindo e 

brincando, quando vocês estiverem lá o que vocês vão fazer? Como 
que vocês vão desempenhar? [...] eu até brinco com alguns alunos e 

falo assim: eu tenho medo se no futuro encontrar com vocês sendo 

médicos, eu vou sair correndo de vocês porque eu não sei o que vocês 

vão fazer [...] porque se vocês tiverem no futuro o comprometimento 
que vocês estão tendo agora vai ser complicado [...] tanto que alguns 

falam assim: preocupa não que eu estou aqui só pra passar o dia, 

para comer [...] se eles pegassem toda a essência a escola integral 
seria a perfeição [...] eu não sei se os nossos meninos ainda não 

entenderam a importância ou o que é [...] temos alunos do Ensino 

Médio que não sabem escrever uma redação de quinze linhas (S-04). 
 

[...] eu acho que a escola de tempo de tempo integral é muito boa, 

mas quando chega no aluno tem a questão do desinteresse [...] o 

aluno meio que deixa de lado, está desatento (S-05). 
 

[...] alguns alunos não estão preocupados em se preparar para uma 

faculdade [...] eles apenas passam pelo Ensino Médio, vão terminar e 
entrar no mercado de trabalho, sem também estarem preparados [...] 

ele está sem saber o que fazer, está sem rumo (S-09). 

 
[...] hoje ele tem aqui, se não aprende é porque não quer, mas na 

oportunidade a gente oferece o ensino (S-10). 
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3.2.2.2 Tempos, Espaços e Aprendizagens Ampliadas 

No roteiro de entrevista semiestruturado proposto aos sujeitos entrevistados, 

uma das questões dizia respeito ao que considerariam, baseados em suas percepções, 

impressões e opiniões, o que poderia vir (em) a ser (em) elencado(s) como limite(s) e/ou 

possibilidade(s) neste formato de escola pública que considera a ampliação de tempos, 

espaços de se ensinar e aprender para a juventude (MAURÍCIO 2006 e 2009). 

Nas respostas apresentadas, esta outra forma de se fazer educação, ensino e 

escola pública têm sido relevante quando nelas são possibilitadas maiores condições de 

aproveitamento das relações temporais e espaciais no ambiente escolar, num sentido de 

controle e da diversidade de vivências e atividades relacionadas às práticas e/ou 

processos de escolarização que potencializam nos estudantes sua melhor apreensão, 

apropriação e aproveitamento do conhecimento pelos conteúdos presentes nos 

componentes curriculares, 

[...] além de quatro horas eu tenho um tempo muito maior para 

realizar esse trabalho no matutino e no vespertino (S-02). 
 

[...] acho muito bacana ter um vínculo maior com o aluno no sentido 

de poder acompanhar melhor [...] você tem espaços pra acompanhar 

o desenvolvimento acadêmico do aluno (S-03). 
 

[...] pode ser a melhoria de um ensino de qualidade no futuro [...] 

muito bom e excelente apesar de cansativa a convivência com os 
alunos e a interação [...] antes eu nem tinha tempo pra sentar e 

conversar com meus alunos [...] entrava e saia [...] eu acho que não 

fazia tanta diferença na vida deles [...] hoje se você me perguntar eu 

sei da vida de cada um deles [...] estar próximo do aluno é 
extremamente importante (S-04). 

 

[...] a gente acaba tendo um contato muito maior com os alunos e isso 
faz com que eles acabam se aproximando mais com os próprios 

professores (S-06). 

 
[...] ele tem mais tempo para a convivência com os colegas e os 

professores [...] nós professores dedicamos muito mais tempo ao 

aluno... a gente tem condições de acompanhar a vida do aluno (S-07). 

 
[...] um maior tempo te dá uma possibilidade de você conhecer 

melhor o seu aluno [...] de ter uma aula a mais ou duas, dependendo 

da grade da escola [...] o próprio espaço físico da escola [...] nós 
temos as matérias optativas pra dar a oportunidade para o aluno 

crescer (S-08). 

 

Por outro lado, considerando a natureza dialética das relações de totalidade e de 

particularidade presentes neste processo, os mesmos sujeitos entrevistados apresentam 
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que a ampliação de tempos e espaços traz consigo desafios inerentes à própria condição 

da realidade concreta em que a escola de tempo integral se (re) configura e se apresenta 

hoje (LIMONTA, 2014). Segundo pôde ser observado, para eles há um descompasso 

considerável entre os atores sociais responsáveis e diretamente envolvidos neste 

processo de se (re) constituir e (re) construir outra forma de se (re) pensar e (re) fazer a 

escola pública. 

[...] o governo tem que ver isso, a estrutura e a clientela [...] o 

professor não tem tempo pra estudar, os alunos não tem como 

trabalhar [...] não tem a mínima condição [...] vai ficar aquela coisa 
que a pessoa vai ficando e não vai aprender (S-01). 

 

[...] poderia aproveitar isso [...] estou no século XXI sem recursos 

ainda para xerocar prova [...] não tem nada diferenciado [...] cai por 
terra porque o laboratório está sucateado [...] então fazer 

experimentos e instigar a curiosidade não tem como [...] a eletiva que 

era pra eu trabalhar o lúdico volta-se novamente para a sala de aula 
e para o ENEM (S-02). 

 

[...] deixa muito a desejar [...] a questão da falta de estrutura [...] 

parou de funcionar e ninguém vem consertar [...] tem pouco recurso 
tecnológico... por esses fatores ainda a formação é muito deficiente 

[...] essa precariedade que não é legal (S-03). 

 
[...] o que eu acho de pior é a estrutura, a gente não ter o apoio 

necessário [...] no início os meninos comiam no pátio [...] tem dia que 

não tem ventiladores funcionando (S-04). 
 

[...] a extensão de carga horária para evitar que o adolescente ou que 

a criança fique na rua em outro período [...] eu acho isso um grave 

erro da escola pensar sobre o que deve ser feito [...] de tirar a 
criança da rua e jogar de qualquer jeito dentro da escola [...] questão 

de falta de estrutura física [...] falta de material (S-06). 

 
[...] aqui em Goiás, não sei em outros, falta muito investimento [...] a 

gente trabalha basicamente com livro didático e professor falando 

[...] precisaríamos de mais estrutura física e tecnológica (S-07). 
 

[...] ai eu retorno de novo na falta de estrutura física [...] do que foi 

prometido e não foi cumprido [...] do aporte financeiro [...] você vai 

do próprio bolso pra fazer algo diferente [...] e se nos tivermos todo 
aporte financeiro esse individuo pode sair mais preparado para a 

vida, para o mercado de trabalho e até para um curso superior (S-

08). 
 

[...] a partir do momento que a escola não tem autonomia para se 

trabalhar a questão dos direitos e dos deveres do aluno e da família 

[...] você não consegue trabalhar integralmente esse indivíduo (S-09). 
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[...] pra sustentar esse projeto é uma verba bem maior, um custo bem 

maior [...] precisa mudar toda uma estrutura física pra receber esse 
aluno (S-10). 

 

Assim, refletindo sobre uma possível assertiva de que se estar mais tempo e com 

mais espaços de ensino na escola pública em tempo integral aprender-se-ia melhor, na 

opinião dos sujeitos entrevistados tangenciamos nosso entendimento de que, para eles 

na verdade este formato apenas possibilita mais chances de que a aprendizagem de fato 

aconteça e que não necessariamente seja uma condição determinante do ponto de vista 

histórico-social (PARO, 1998 e 2009). 

E novamente pelas falas, evidencia-se de forma sugestiva que, apesar de todo 

trabalho docente que possa vir a ser desenvolvido, do compromisso social familiar e 

ainda, do papel do poder público na viabilidade deste processo, estar mais tempo e com 

outros espaços na escola pública potencialmente melhorariam essas relações de ensino e 

de aprendizagem dos estudantes quando estes também passassem a considerar a 

importância deste lugar. Neste sentido tornando-os, portanto diretamente responsáveis 

pelo sucesso e/ou fracasso da própria formação de nível médio, 

[...] não chega a aprender mais, eu acho que eles tem mais chance de 

estudar, mas vai depender da conscientização de cada aluno e os 

alunos ainda não tem consciência disso [...] os alunos ainda não 

sabem o que é escola integral e alguns dizem que é prisão [...] e 
alguns pais também não tem essa preocupação (S-01). 

 

[...] percebemos que realmente não é [...] mais tempo não é melhor 
qualidade (S-02).  

 

[...] não necessariamente, mas tem mais oportunidades para isso [...] 
às vezes o aprender vem de dentro pra fora, mesmo que se toda uma 

estrutura [...] e se não quiser não vai acontecer (S-03). 

 

[...] vou responder com uma palavra: não [...] se fosse tudo redondo, 
talvez sim [...] eu acho que mais tempo significa qualidade não (S-

04).  

 
[...] não necessariamente [...] porque a gente percebe que nem todos 

os alunos vêm para a escola de tempo integral querendo estudar 

realmente [...] nem sempre o tempo é o primordial para o aluno, tem 

outras questões (S-07).  
 

[...] se vai aprender melhor não sei, mas os números mostram que 

eles estão saindo melhor [...] mas não é ficar feliz com isso, mas 
preocupado [...] e os que estão saindo das escolas regulares? (S-08).  
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[...] significa mais aprendizagens se a ideia da escola de tempo 

integral é essa [...] mas, um aprendizado responsável [...] todos os 
momentos numa escola de Ensino Médio é de aprendizado (S-09). 

 

[...] se o aluno esta bem ele tem condição de aprender melhor [...] a 
oferta justifica o que você vai exigir (S-10). 

 

3.2.2.3 Ensino Médio em Tempo Integral 

Diante da possibilidade de ser (re) pensada outra escola pública para o Ensino 

Médio local e nacional, levando em consideração os pontos positivos e negativos da 

escola pública de formação em nível médio que temos hoje e, diante da possibilidade de 

que sejam ofertados em período parcial e/ou mesmo em tempo integral, os sujeitos 

entrevistados puderam elencar como relevantes de serem ensinados e aprendidos nestes 

espaços, para além da ideia de componentes curriculares alguns elementos. 

Essa formação escolar de nível médio deveria (re) considerar a possibilidade de 

serem nele articulados outros elementos que dialoguem diretamente com a realidade do 

mundo e de certa forma, se apresentariam hoje na imediaticidade do mundo vivido. 

Uma educação, ensino e escola pública para o Ensino Médio que viesse a existir para 

além de um mero compêndio de componentes curriculares centrados em aspectos 

cognitivos definidos tão e somente por um núcleo básico comum (CORSO e SOARES, 

2014),  

[...] a tecnologia está a flor da pele [...] eu investiria muito mais em 
tecnologia [...] juntamente com o esporte [...] adolescente nenhum vai 

ter disciplina e força de vontade se ele não aprender [...] a parte 

esportiva precisa ser incentivada [...] se eu prender ele somente na 

grade curricular eu estou perdendo ele (S-02).    

 

Também dada à possibilidade ampliativa de tempos, espaços e aprendizagens, na 

fala dos sujeitos entrevistados aparece uma preocupação comum com a formação 

humana da juventude. Que pudesse vir a se fazerem presentes na (re) constituição (re) 

construção desta “nova escola” elementos pertinentes aos campos da ciência, da 

filosofia, da arte e das práticas corporais, compreendendo-se as múltiplas dimensões 

humanas (KUENZER, 2000 e 2000b; MASCARENHAS, 2012). 

Algo que de fato contribuísse para o desenvolvimento intelectual, crítico-

reflexivo de ordem filosófica e sociopolítica dos estudantes, tornando-os aptos para 

mudanças e transformações sociais e que necessariamente não estivessem vinculados 

tão somente ao trabalho docente mediado pelo professor junto ao seu alunado,  
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[...] estão querendo escola sem partido [...] mas a política seria 

preponderante pra fase que eles estão [...] dar oportunidade de serem 
mais conscientes do mundo que estão e pertencem para poder intervir 

nesse mundo [...] falta muito isso, essa oportunidade de discutir o 

cotidiano, de trazer a vida deles aqui pra dentro e relacionar isso com 
o conhecimento que ele aprende e fazer com que ele consiga intervir 

na sociedade e modificar [...] o conhecimento é isso, o resto é 

informação [...] eu precisaria de pessoas mais criticas [...] tinha que 

estudar política, fazer pesquisas, teatro, arte [...] mais filosofia (S-
03). 

 

Apresentam ainda que um ideal de que uma formação escolar de nível médio 

satisfatório deveria (re) considerar a possibilidade de abarcar funções, sentidos e/ou 

significados ligados a uma condição de profissionalização (CIAVATA, 2005; 

CIAVATA e RAMOS, 2011), 

[...] todo aluno de escola pública tem que sair com um curso 

profissionalizante ou pelo menos com a oportunidade de fazer um [...] 

porque a maioria vai sair do 3º ano e vai direto para o mercado de 
trabalho [...] ele acaba saindo cru [...] ele tem que trabalhar [...] eles 

deveriam colocar cursos tecnológicos [...] porque não tirar algumas 

disciplinas e colocar o PRONATEC? [...] já que eles querem essa 
formação tão completa, seria uma forma de complementar a 

formação deles e suprir o mercado de trabalho [...] porque emprego 

tem, só que eles não sabem trabalhar, eles só sabem estudar (S-01). 

 
[...] além de ser um CEPI [...] aí muita gente não ia gostar e ia brigar 

comigo dizendo que essa é a função dos IFG’s [...] mudar o ensino de 

três para quatro anos pra quem quisesse [...] além do currículo 
normal o indivíduo aprendesse uma formação profissional (S-08). 

 

Há, portanto uma conscientização quase que unânime e coletiva da parte dos 

sujeitos entrevistados de que os estudantes secundaristas após a conclusão dos estudos 

nessa última etapa de ensino da Educação Básica poderão vir a seguirem caminhos 

distintos e, de que, a escola pública precisa estar minimamente preparada para atender a 

estes desafios, uma vez que deveria se destinar a todos e, portanto tem em si uma 

responsabilidade social formativa que vai além do ensino e da aprendizagem dos 

conteúdos presentes nos componentes curriculares (MOEHLECKE, 2012 e LIMONTA, 

2014). 

Neste sentido, os sujeitos responsáveis pelo no trabalho docente desenvolvido 

neste processo problematizaram esta questão e colocam-na como crucial para a (re) 

definição da função, dos sentidos e/ou das possibilidades que este formato de escola 

poderia apresentar. 
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[...] a gente está formando estudantes que não se conscientizaram 

ainda direito do que é uma escola [...] os que estão mais interessados 
estão visando o ENEM e a outra clientela que precisa comer e que 

precisa trabalhar pra ajudar a despesa da mãe, do pai ou pra se 

sustentar morando sozinho não tem [...] um curso técnico dentro das 
escolas públicas seria o mais ideal pra tudo [...] seria a solução [...] 

mas não de forma obrigatória [...] teria o Ensino Médio e essa 

complementação profissional (S-01).  

 

Ainda, ao considerarem a necessidade de uma formação integral para a 

juventude que passasse diretamente pela realidade da escola pública no Ensino Médio, 

os sujeitos entrevistados apontaram como elemento essencial o resgate dos papéis 

sociais da família – num regime de parceria e de responsabilidade social conjunta com a 

instituição escolar e dos governos – que aparelhariam a escola com equipes 

multidisciplinares de atendimento, pensando na realização de um trabalho para além da 

atividade docente, mas considerando seu retorno social, 

[...] porque a impressão que dá é que o estado quer se responsabilizar 

pela educação total do aluno [...] se o estado quer que a gente fique 

com aluno o tempo todo o aluno vai criar vínculo com a gente, isso é 

fato [...] e na verdade ele fica mais tempo com a gente do que com a 
mãe dele [...] não é só o ensino em si é espaço físico, atendimento 

psicológico, atendimento psicopedagógico, isso que está precisando 

[...] eles estão jogando tudo pra cima das costas da gente e querendo 
que a gente faça tudo sendo que nossa formação é de área [...] a 

gente não é educador, a gente é professor [...] daqui a pouco a gente 

vai ter que fazer um hospital dentro da escola (S-01). 

 
[...] eu acho que ta faltando muito valores [...] limites [...] mas na 

sociedade como um todo a gente percebe que está faltando [...] 

disciplina [...] o aluno deveria vir de casa com isso [...] parcerias 
com a família, o poder público e a sociedade [...] tem coisas que estão 

além das nossas possibilidades (S-07). 

 

E como último elemento de nossa análise, numa percepção de que a instituição 

escolar possa vir a contribuir para a educação integral da juventude junto a outros 

lugares, mas que dela não é a responsabilidade de toda essa formação, a escola publica 

brasileira para o Ensino Médio na opinião dos entrevistados poder-se-ia apresentar na 

possibilidade de um tempo integral, e não como um lócus determinante e totalmente 

responsável pela educação integral de jovens sujeitos em processo de formação, 

[...] e uma escola de tempo integral, mas não é uma escola de 

educação integral [...] nunca vai ser uma escola de educação integral 

[...] é como se deixasse pra gente criar eles (S-01). 
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[...] o que nós precisamos para esses novos jovens é família [...] 

quando falo família é aquele que te cria e passa valores [...] os jovens 
de hoje são carentes disso (S-02). 

 

[...] família é algo que nós não estamos tendo [...] e frequentar um 
ambiente que além da escola dá esse limite [...] os jovens estão 

carentes de família [...] alguns alunos falam: eu posso te chamar de 

mãe? (S-04). 

 
[...] apoio da família e da comunidade escolar em geral, que é 

importante para uma escola de tempo integral [...] estar mais 

próximo dele faz com que ele tenha uma formação um pouco melhor 
(S-06). 

 

[...] mais acompanhamento da família junto com a escola [...] não é 
porque o filho passa o dia todo dentro da escola que o pai não tenha 

q se preocupar com ele [...] muito falta da parceria da família com a 

escola (S-07). 

 
[...] eu digo a participação da família [...] a gente convoca os pais 

aqui pra dizer que todo ensino nosso vai depender da 

complementação da casa (S-10). 

 

3.3 Educação omnilateral e politécnica como fundamentos pedagógicos para 

um Ensino Médio em Tempo Integral – reflexões a partir da concretude do 

Programa Novo Futuro 

Considerando a possibilidade de uma formação humana integral omnilateral e 

politécnica no Ensino Médio, no contexto sócio-histórico-cultural brasileiro atual das 

discussões anteriormente apresentadas e ainda, diante dos limites e/ou possibilidades na 

ampliação de tempos, espaços e aprendizagens observados junto ao Programa Novo 

Futuro, remeteremo-nos às contribuições dos estudos de Gramsci (1988 e 2000), 

Mészáros (2005 e 2007), Manacorda (2007 e 2013), Soares (2000), Nosella (2004 e 

2007), Sousa Junior (2010), Lombardi (2012), dentre outros autores, para (re) 

pensarmos numa proposta de Ensino Médio que aconteça em tempo integral, mas que se 

apoie na premissa de que uma educação omnilateral e politécnica possam vir a ser parte 

de seus fundamentos pedagógicos. 

Como ponto de partida para esta discussão, evocaremos os escritos contidos no 

conjunto de algumas obras de Marx e Engels. Porém, vale ressaltar que estes autores 

não trataram especificamente da educação, nem do ensino e/ou mesmo da instituição 

escolar tal quais as (re) conhecemos hoje e que, os mesmos, não falam da natureza do 

lugar de uma formação profissional num sentido isolado. Suas escolhas se deram porque 

o que poderá vir a ser compreendido, articular-se a ideia de condição da (re) 



157 

 

 

produtibilidade da vida humana por parte da classe trabalhadora – presentes no contexto 

da escola pública brasileira, entremeada pelas relações sociais e o próprio modo de 

produção do capitalismo. 

Em outras palavras, partindo do entendimento do que nos sugerem alguns 

autores da atualidade como Souza Júnior (2010) e Lombardi (2012), Marx e Engels em 

seus escritos e diante de uma problemática educacional específica observada na época 

em que viveram e coexistiram , acabariam (re) formulando pressupostos interessantes 

para se (re) pensar a educação, o ensino e a escola de hoje, num sentido de que seria 

necessária outra forma de (re) condução que (re) considerasse a união da instrução com 

o trabalho material, o modo de (re) produção humana e a própria existência da classe 

trabalhadora. 

Marx (1982a), no texto intitulado Instruções para os delegados do Conselho 

Geral Provisório – da Associação Internacional dos Trabalhadores proferido em agosto 

1866, discutia na ocasião as condições sub-humanas de como o trabalho infantil e/ou 

juvenil vinha se desenvolvendo no chão das fábricas inglesas. Posicionando-se contra 

esta realidade, trouxe em seus argumentos a necessidade de se imporem certos limites 

neste lugar, sob a prerrogativa de que a união entre a educação e o trabalho produtivo 

deveria ser desenvolvida e viesse acontecer numa outra perspectiva. 

Considerava para a classe trabalhadora um formato socioeducativo que 

contemplasse e fosse capaz de articular educação mental e/ou intelectual, educação 

física tal qual acontecia nas escolas de ginástica e de exercícios militares para a época, e 

ainda, educação que compreendesse uma instrução tecnológica, considerando os 

princípios gerais de processos de produção que iniciassem crianças e jovens no uso 

prático de instrumentos elementares de todos os ofícios. 

Percebemos que há uma sintonia destas propostas de Marx ao que também se 

apresentam em outros escritos seus nas obras: O capital (MARX, 2011) e Crítica ao 

Programa de Gotha (MARX, 1982b) e daquilo que pôde ser realizado em conjunto com 

Engels, como A ideologia alemã (MARX e ENGELS, 2007) e o Manifesto do partido 

comunista (MARX e ENGELS, 2008). 

Embora a ideia de politecnia, num sentido pleno, se apresente para uma 

sociedade onde a classe trabalhadora já tenha conquistado o poder político, 

consideramos que é possível ir avançando nesta direção aproveitando-se as contradições 

do próprio modo de produção capitalista em seu funcionamento sociometabolico, 
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[…] substituir o indivíduo parcial, mero fragmento humano que repete 

sempre uma operação parcial, pelo indivíduo integralmente 
desenvolvido para o qual as diferentes funções sociais não passariam 

de formas diferentes e sucessivas de sua atividade. As escolas 

politécnicas e agronômicas são fatores desse processo de 
transformação […] mas não há dúvida de que a conquista inevitável 

do poder político pela classe trabalhadora trará a adoção do ensino 

tecnológico, teórico e prático nas escolas dos trabalhadores (MARX, 

2011, p. 559). 

 

A omnilateralidade e politecnia são conceitos originalmente tributados à Marx e 

Engels, como observamos em Manacorda (2007), Sousa Junior (2010) e Lombardi 

(2012). Na articulação tríade entre educação intelectual, física e tecnológica há um 

entendimento de que a formação integral do ser humano passaria necessariamente pela 

(re) constituição de sua omnilateralidade e que se incorporariam ainda sentidos e/ou 

significados de uma educação politécnica de unificação da educação com a produção 

material por parte dos trabalhadores ao saírem de uma condição de sujeição. Assim, 

entende-se que a politecnia e/ou instrução politécnica constituir-se-ia parte de uma 

formação integral dos sujeitos ao (re) pensarmos a educação e que estes fundamentos 

pedagógicos necessariamente não seriam a mesma coisa.  

A politecnia compreendida nos desdobramentos dos estudos marxistas traz um 

sentido e/ou significado histórico-social de formação distinta daquele que atualmente se 

apresenta pelo sistema capitalista – no sentido de polivalência entendida como 

capacidade de desempenhar diferentes atividades laborativas. Este se contrapõe na 

medida em que é oferecido, a partir do trabalho, numa dimensão educativa de sentido 

ontológico de (re) criação da própria existência humana. Embora o ideal de politecnia 

esteja presente em documentos oficiais que orientam o Ensino Médio em nosso país, tal 

concepção não será incorporada ao trabalho educativo se não for compreendida e 

incorporada pelos professores em suas práticas pedagógicas e/ou processos educativos. 

Para Sousa Junior (2010), do ponto de vista burguês, a politecnia surge como 

meio instrumental de preparação da mão de obra para o atendimento da produção e das 

exigências expansivas do capital. Numa concepção marxista, o ensino politécnico 

somado a ginástica e à formação intelectual seria necessário para a unificação entre as 

dimensões intelectuais e da prática, como um meio para que os trabalhadores 

dominassem os fundamentos científicos, teóricos e práticos dos diversos processos de 

trabalho contra a alienação da própria atividade e mais adiante como parte fundamental 

do processo de formação omnilateral, 
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[...] a onilateralidade representa uma totalidade de manifestações que 

não se restringem ao nível da competência científica, artística, técnica 
ou prática etc. A onilateralidade está relacionada a uma muito variada 

quantidade de questões ligadas à subjetividade, à individualidade e ao 

conjunto de relações do ser social não alienado/não estranhado. 
Portanto a onilateralidade apenas se faz possível pela superação da 

alienação/estranhamento, ou seja, no interior de um novo intercâmbio 

social determinado pela posse coletiva dos meios de produção, por 

relações socio-históricas baseadas na igualdade material em que o 
vínculo essencial não se estabelece através da mercadoria ou do 

dinheiro etc. (p. 90-91). 

 

A omnilateralidade, segundo Manacorda (2007), poder-se-ia então ser 

compreendida como parte de um processo educativo-formativo por consistir na busca 

do desenvolvimento total e multilateral das faculdades e/ou forças produtivas humanas 

e, consequentemente, de suas necessidades e capacidades de satisfação. A partir dessa 

compreensão, dada a relação entre trabalho e educação como princípio educativo, 

romperíamos com o atual modelo de escolarização caracterizado por uma “fratura 

horizontal e vertical”. Num sentido horizontal, em exemplos concretos, corresponderia à 

divisão histórico-social entre, os que têm deixado precocemente a escola para ingressar 

no mundo do trabalho e que lá permanecem, enquanto verticalmente se evidenciaria na 

divisão entre a escola de formação geral (propedêutica) e a escola de formação 

profissional. 

A politecnia e omnilateralidade como princípios educativos se complementam 

enquanto processo de formação e de enfrentamento das orientações do capital para a 

educação pública brasileira de nível médio na atualidade. Seria necessário, portanto, (re) 

pensarmos a possibilidade de uma educação escolar e de formação para o trabalho numa 

perspectiva omnilateral e politécnia, de apropriação da cultura e da ciência pelo 

processo de trabalho. 

Nesta perspectiva, seria possível (re) pensar um Ensino Médio em tempo integral 

urgente e necessário para a juventude brasileira (re) considerando a possibilidade de um 

desenvolvimento integral que passasse pelas articulações entre a vida social e o modo 

de produção – transformando-os. 

A educação deve proporcionar aos homens um desenvolvimento 

integral. Todas as suas necessidades devem emergir do processo 
educacional, tais como a busca pela sobrevivência, o prazer, a criação 

e o gozo pela cultura, a participação na vida social, a interação com os 

outros homens, a autorrealização e a autocriação. Essa profunda 

transformação dos objetivos educacionais exige, entre outros aspectos, 
uma profunda mudança na divisão social do trabalho que, com a 
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abolição da cisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, conduza 

a uma reaproximação entre ciência e produção. Contrariamente, a 
escola burguesa professa ideias do desenvolvimento integral do 

homem que podem ser resumidos em educar para o consumo, para a 

cidadania nos moldes democráticos burgueses, que já estão 
conhecidos como extremamente autoritários e excludentes 

(LOMBARDI, 2012, p. 236-237). 

 

Contribuindo para esta mesma análise e discussão, Machado (1989, p. 129), 

observa-nos que no ensino politécnico não é suficiente apenas o puro domínio de 

técnicas, mas também que sejam dominadas pelos sujeitos em um nível intelectual, 

Para compreender o funcionamento dos recursos tecnológicos Marx 

recomenda partir sempre das simplificações, reduzindo os 
mecanismos complicados a seus princípios básicos, privilegiando a 

transmissão dos princípios gerais e dos conceitos científicos utilizados 

com mais frequência. Nestas indicações, está presente a preocupação 
de Marx com a definição do caráter do ensino politécnico, no sentido 

de conferir-lhe um nível de reflexão e abstração necessário à 

compreensão da tecnologia, não apenas na sua aplicação imediata, 
mas na sua dimensão intelectual. 

 

Considerando então a ideia de uma formação humana integral na educação 

politécnica, possibilitaria articularem dimensões intelectuais, físicas e tecnológicas em 

caráter indissociável, superando o modelo hegemônico da classe burguesa. No que diz 

respeito à educação física ou do corpo, por exemplo, esta formação deveria estar 

articulada à compensação dos efeitos do trabalho sobre o corpo dos sujeitos e num 

sentido intelectual, compreenderia a totalidade das ciências no domínio dos 

conhecimentos científicos e/ou tecnológicos que fundamentam o trabalho produtivo. 

Segundo Manacorda (2007), também incluir-se-ia nesta dimensão para além das 

ciências da natureza e da matemática, as ciências humanas e sociais, a filosofia, as letras 

e as artes, 

[...] a estrutura escolar continua essencialmente destinada à 

aprendizagem do que é necessário ao homem no “reino da 
necessidade”; o restante, o que o coloca no “reino da liberdade”, 

muito longe de negá-lo, remete-o, antes de mais nada, à vida 

cotidiana, ao intercâmbio espiritual com os adultos (p. 108). 

 

Nesta concepção de formação humana integral baseada no conceito de uma 

educação politécnica é preciso compreender que para Marx e Engels, há uma vinculação 

direta com a industrialização – num sentido transformador, compreendendo suas 

contradições revolucionárias do próprio aprimoramento tecnológico e das bases técnicas 
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de produção, com o processo de intensificação do trabalhador dada uma divisão social. 

A complexificação da indústria moderna em suas formas histórico-sociais de produção, 

quando apropriadas pelos sujeitos possibilitariam inclusive sua (re) estruturação 

econômico-produtiva numa outra lógica. 

 O objetivo, considerando sua natureza política, seria de domínio pelos 

trabalhadores sobre o próprio processo e seu produto de trabalho desenvolvido, dando-

lhes condições para que possam entender as contradições das relações existentes entre 

trabalho e educação e entre trabalho e capital, superando dualidades entre trabalho 

manual e intelectual, cultura técnica e geral, educação profissional e generalista. 

Lombardi (2012) contribui ao salientar que esta concepção compreende a 

necessidade de um olhar crítico e ampliado sobre a educação, o ensino e a escola em 

seus ideais burgueses de qualificação e de profissionalização, da relação da classe 

trabalhadora com estes lugares e/ou sobre a própria necessidade de uma educação e 

formação integral do homem. Portanto, a politecnia seria um elemento articulador entre 

o pensar e o fazer, como ponto de chegada ao reino da liberdade colocando-se a serviço 

de homens e mulheres, rearticulando-se nela o trabalho manual e o trabalho intelectual. 

Nesta mesma perspectiva, consideramos o pressuposto de que a organização da 

cultura se liga organicamente ao poder dominante e que os intelectuais não se definem 

pelo trabalho que realizam, mas pelo papel desempenhado na sociedade liderando um 

grupo, 

Pode-se observar que, em geral, na civilização moderna, todas as 
atividades práticas se tornaram tão complexas, e as ciências se 

mesclaram de tal modo à vida, que toda atividade prática tende a criar 

uma escola para os próprios dirigentes especialistas e, 

consequentemente, tende a criar um grupo de intelectuais especialistas 
de nível mais elevado, que ensinam nestas escolas. Assim, ao lado do 

tipo de escola que poderíamos chamar “humanista” (que é o 

tradicional mais antigo), destinado a desenvolver em cada individuo 
humano a cultura geral ainda indiferenciada, o poder fundamental de 

pensar e de saber se orientar na vida, foi-se criando paulatinamente 

todo um sistema de escolas particulares de diferente nível, para 

inteiros ramos profissionais ou para profissões já especializadas e 
indicadas mediante uma precisa individualização (GRAMSCI, 1988, 

p.117). 

 

Em Gramsci (1988 e 2000), encontramos outros apontamentos em sua 

concepção de formação na idealização de uma escola unitária que propõe a organização 

do trabalho pedagógico a partir da dialética entre o geral e o particular, em 

contraposição à preparação tecnicista para o mercado de trabalho, 
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A divisão fundamental da escola em clássica e profissional era um 

esquema racional: a escola profissional destinava-se às classes 
instrumentais, ao passo que a clássica destinava-se às classes 

dominantes e intelectuais. O desenvolvimento da base industrial, tanto 

na cidade como no campo, provocava uma crescente necessidade do 
novo tipo de intelectual urbano: desenvolveu-se ao lado da escola 

clássica, a escola técnica (profissional, mas não manual), o que 

colocou em discussão o próprio principio da orientação geral, da 

orientação concreta de cultura geral, da orientação humanista da 
cultura geral fundada sobre a tradição Greco-romana. Esta orientação, 

uma vez posta em discussão, foi destruída, pode-se dizer, já que sua 

capacidade formativa era em grande parte baseada sobre o prestígio 
geral e tradicionalmente indiscutido de uma determinada forma de 

civilização (GRAMSCI, 1988, p.118). 

 

Segundo o autor supracitado, era compreendida enquanto possibilidade 

potencialmente necessária e forma de organização a este tipo de formação onde 

deveriam ser propostas a tarefa de inserção dos jovens na atividade social, depois de tê-

los elevado a certo grau de maturidade e capacidade, de criação intelectual e prática e da 

autonomia de orientação e iniciativa, 

O advento da escola unitária significa o início de novas relações entre 

trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em 

toda a vida social. O princípio unitário, por isso, refletir-se-á em todos 
os organismos de cultura, transformando-os e emprestando-lhes um 

novo conteúdo (GRAMSCI, 1988, p. 125). 

 

Para Gramsci, no século XX, em sua observação sobre a sociedade italiana ao 

apoiar-se nos estudos de Marx e Engels, tendo-as inclusive como uma de suas 

referências conceituais, epistemológicas e metodológicas, considerando outros 

elementos sobre esta mesma assertiva, ele reconhecia as contradições da sociedade 

capitalista e propunha uma eventual capacidade de intervenção ao afirmar que, 

Se quer destruir esta trama, portanto, deve-se evitar a multiplicação e 

graduação dos tipos de escola profissional, criando-se, ao contrário, 

um tipo único de escola preparatória (elementar-média) que conduza o 
jovem até os umbrais da escolha profissional, formando-o entrementes 

como pessoa capaz de pensar, de estudar, de dirigir ou de controlar 

quem dirige. (GRAMSCI, 1988, p. 136). 

 

Para ele, o trabalho em suas dimensões histórica e ontológica, também é 

reconhecido como um princípio educativo fundamental e que na forma racionalizada 

mais desenvolvida do trabalho, suas bases constitutivas precisariam ser reformuladas ao 

(re) considerar que, 
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[...] não se pode separar o homo faber do homo sapiens. Em suma, 

todo homem, fora de sua profissão, desenvolve uma atividade 
intelectual qualquer, ou seja, é um “filósofo”, um artista, um homem 

de gosto, participa de uma concepção do mundo, possui uma linha 

consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou 
modificar uma concepção do mundo, possui uma linha consciente de 

conduta moral, isto é, para suscitar novas maneiras de pensar 

(GRAMSCI, 2000, p. 53). 

 

Nesta organicidade entre trabalho e educação, no processo que se circunstancia 

pelo desenvolvimento histórico-social dos sujeitos e pelos modos de produção de sua 

existência, são adquiridas propriamente às condições de (des) humanização. E 

considerar numa escola unitária essencialmente humanista a integração entre o trabalho, 

a ciência e a cultura, consistir-se-ia seu principio educativo tendo como fundamento 

pedagógico a ideia da omnilateralidade e de uma educação politécnica. 

O humanismo nesta perspectiva não pode ser compreendido em sua forma 

tradicional como mera apreensão memorística do conhecimento, mas num sentido de 

contribuir para o desenvolvimento das capacidades de criação intelectual e da prática na 

compreensão de uma totalidade social, tendo o trabalho como base, 

A escola unitária requer que o Estado possa assumir as despesas que 

hoje estão a cargo da família, no que toca à manutenção dos escolares, 

isto é, que seja completamente transformado o orçamento da educação 
nacional, ampliando-o de um modo imprevisto e tornando-o mais 

complexo: a inteira função de educação e formação das novas 

gerações torna-se ao invés de privada, pública, pois somente assim 
pode ela envolver todas as gerações, sem divisões de grupos ou castas. 

Mas esta transformação da atividade escolar requer uma ampliação 

imprevista da organização prática da escola, isto é, dos prédios, do 

material cientifico, do corpo docente (GRAMSCI, 1988, p.121-122). 

 

Neste lugar, portanto, a formação profissional aconteceria posteriormente à 

formação acadêmica da escola unitária humanista da cultura geral, 

A escola unitária ou de formação humanista [...] ou de cultura geral 

deveria se propor a tarefa de inserir os jovens na atividade social, 
depois de tê-los levado a certo grau de maturidade e capacidade, à 

criação intelectual e prática e a certa autonomia na orientação e na 

iniciativa (GRAMSCI, 2000, p.36). 

 

Esta concepção de educação gramsciana acaba indo de encontro à perspectiva de 

uma formação omnilateral, de forma que alcançá-la no cultivo da filosofia, arte e da 

ciência “desinteressadas” com a formação técnica especializada, consituir-se-ia hoje 

uma contradição presente na educação escolar formal ao se entender que “a escola, é 
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antes uma superestrutura porque brota com e de uma estrutura originária de base, sobre 

a produção e a propriedade e é, em última instância, condicionada por suas relações” 

(MANACORDA, 2006, p. 27).  

Considerando ainda o lugar da educação politécnica nas articulações entre 

trabalho e educação e entre trabalho e capital, Machado (1989, p.126), situa para nós o 

conceito de politecnia, no entendimento da existência de luta de classes como proposto 

originalmente por Marx e Engels, onde as conjugações de esforços entre a instrução e o 

trabalho seriam uma concessão relativamente contraditória do capital à classe operária, 

Na concepção de Marx, o ensino politécnico, de preparação 

multifacética do homem, seria o único capaz de dar conta do 
movimento dialético de continuidade--ruptura, pois não somente 

estaria articulado com a tendência histórica de desenvolvimento da 

sociedade, como a fortaleceria. O ensino politécnico seria, por isso, 
fermento da transformação: contribuiria para aumentar a produção, 

fortalecer o desenvolvimento das forças produtivas e intensificar a 

contradição principal do capitalismo (entre socialização crescente da 
produção e mecanismos privados da apropriação). 

 

Na mesma direção, considerando a educação politécnica no contexto formativo 

dos trabalhadores como uma questão de natureza fundamentalmente epistemológica, 

para Kuenzer (2000a), esta supõe uma nova forma de integração entre vários 

conhecimentos, quebrando toda uma lógica organizativa de fragmentação da ciência e 

de condicionamento de disciplinas, por exemplo, a compartimentos específicos. Em 

Frigotto (1996), ressaltamos também a ideia de que uma formação humana omnilateral, 

politécnica e/ou tecnológica e a escola unitária compõem dois conjuntos de categorias 

filosóficas, pedagógicas e politicamente bem articuladas. E da mesma forma, em 

Saviani (2003b), encontramos uma compreensão semelhante, ao (re) considerar a 

possibilidade de superações dicotômicas existentes no trabalho e na instrução, 

entendendo a politecnia no lugar de domínio dos fundamentos científicos de diferentes 

técnicas.  

 Nosella (2004 e 2007), em seus escritos considera ainda que é importante 

ressaltar na proposta educacional de Marx que a politecnia reside na ideia de uma 

instrução intelectual, física e tecnológica que se destina a todos, de forma pública e 

gratuita e que perpasse pela união necessária entre ensino e produção para além de 

interferências de condicionamento político-ideológico, mas que considera em seu 

conjunto a omnilateralidade humana. E que em Gramsci, temos um novo salto ao ser 

proposto no conjunto de aspectos educacionais via escola unitária à ideia de integração 
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num sentido qualitativo. Porém para o autor, embora talvez haja um dissenso entre o 

uso dos termos pelos pensadores, há um consenso de que a ideia de uma formação 

integral articulada ao entendimento do trabalho como princípio educativo constituir-se-

ia elemento comum numa perspectiva de autonomia e emancipação humana por meio de 

práticas e/ou processos educativos.  

 Diante de tais considerações, nosso entendimento de que um Ensino Médio 

possa vir a acontecer em tempo integral, parte do pressuposto de que este teria na 

educação omnilateral e politécnica os fundamentos pedagógicos essenciais para uma 

formação de nível médio que contemplasse a real possibilidade de emancipação 

humana. Porém, tendo o cuidado na compreensão de que esta formação juvenil não 

esteja fundamentada numa formação restrita à condição profissional, tendo nela 

somente seu objetivo e fim, mas que perpassasse por este lugar. 

Adiante ainda baseado na discussão da politecnia em sentido amplo, por Marx e 

Engels e da formulação proposta por Gramsci sobre a escola unitária, consideramos esta 

possibilidade como futuro para que o Ensino Médio em tempo integral possa vir a estar 

integrada a uma formação profissional de natureza politécnica. 

[...] o Ensino Médio especificado pelo adjetivo “integrado” deveria 

articular o saber propedêutico com o instrumental, as atividades 
manuais com as intelectuais. Muito mais do que um jogo de palavras, 

tratar-se-ia de um posicionamento político que tomaria a educação 

pela categoria dialética da totalidade, cuja prática e teoria se 
constituiriam numa unidade que permitiria aos homens o domínio [...] 

teórico-prático do processo produtivo [...] para além do adestramento 

e da formação de trabalhadores polivalentes, mas de trabalhadores 
politécnicos [...] compreender-se-ia então o ensino médio como práxis 

[...] atitude humana transformadora da natureza e da sociedade 

(ARAÚJO e RODRIGUES, 2012, p. 111). 

 

A ideia de um Ensino Médio integrado é uma condição essencial para que se dê 

a possibilidade formativa pelo ensino politécnico. Neste lugar, consideramos como 

currículo integrado uma forma de organização curricular que ultrapasse as fronteiras dos 

componentes curriculares comuns e em diálogo com aquelas de natureza técnico-

operacional compreendendo a função, os sentidos e/ou significados histórico-sociais do 

conhecimento perpassados pela ideia de se ultrapassarem os limites de se ensinar e 

aprender conteudisticamente. 

Isto pressupõe que no ensino politécnico é essencial articular processos para 

além de uma formação ideologizada do trabalhador, atentando-se não só para suas 
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habilidades de atuação no mercado de trabalho, mas que se contextualize a gama de 

conhecimentos que lhe permita inserção de maneira emancipatória como sujeito, 

cidadão e ser humano pelo entendimento critico e capacidade analítica do mundo 

produtivo, científico, social e/ou cultural, 

Ensino médio integrado é aquele possível e necessário em uma 

realidade conjunturalmente desfavorável - em que os filhos dos 
trabalhadores precisam obter uma profissão ainda no nível médio, não 

podendo adiar este projeto para o nível superior de ensino -, mas que 

potencialize mudanças para, superando-se essa conjuntura, constituir-
se em uma educação que contenha elementos de uma sociedade justa 

(FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2012, p. 44).  

 

No caminho desta discussão e na avaliação do cenário brasileiro atual, 

identificamos que, entre os anos de 1980 e 1990, nas discussões da última LDB nº 

9496/96, a existência de debates em relação a uma formação politécnica com a 

possibilidade de formação escolar no Ensino Médio atrelado à ideia de 

profissionalização. E que as políticas públicas e educacionais, após os anos de 1990, 

estabeleceram uma separação entre o Ensino Médio e a educação profissional 

submetendo nesta lógica um currículo marcado pela “pedagogia das competências”, 

quando passa a “substituir o conceito de qualificação pelo de competência e, nas 

escolas, procura-se passar do ensino centrado nas disciplinas de conhecimento para o 

ensino por competências referidas a situações determinadas” (SAVIANI, 2011, p. 436). 

Isso acabou condicionando um caráter instrumental da educação, sobretudo em 

seu sentido e/ou significado profissional quando, 

Tal orientação, sem dúvida, traz consequências para a sociedade em 

geral e para a educação, em particular, pois o desenvolvimento da alta 
cultura pelo cultivo das ciências básicas, das letras e das artes deixará 

de ser referência para a formação das novas gerações (Idem, ibidem p. 

439). 

 

Observamos que desde a realização da Conferência Mundial Sobre Educação 

Para Todos, em Jomtiem, na Tailânda, em 1990 – importante marco histórico-social no 

âmbito das reformas e ajustes políticos e educacionais via organismos internacionais de 

financiamento (ONU, UNESCO, Banco Mundial, dentre outros), têm sido frequentes a 

adoção daquilo que Saviani (2011, p. 423) caracterizou como “neoprodutivismo e suas 

variantes: neoescolanovismo, neocostrutivismo e neotecnicismo”. Neste lugar reforça-se 

a importância de uma educação escolar da classe trabalhadora compreendida a partir dos 

princípios do mercado, tornando-os sujeitos flexíveis e polivalentes ao basear sua 
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formação num conjunto de competências (e não de conhecimentos) a serem adquiridos 

compreendidos a partir da ideia de “aprender a aprender” numa verdadeira pedagogia da 

exclusão. 

Em Santos e Limonta (2014), observamos este processo de incorporação das 

orientações preconizadas pelos organismos multilaterais de financiamento na 

constituição das políticas, programas e/ou projetos educacionais no Brasil, sob a 

perspectiva de que a inserção do país na economia global deva acontecer a partir deste 

(re) direcionamento, 

[...] esta concepção se revela como um conjunto de orientações: 

descentralização dos sistemas, vinculação da aprendizagem às 
exigências do mercado de trabalho; ênfase nas ideias de eficiência e 

eficácia educacionais; programas compensatórios; realocação de 

recursos públicos; capacitação em serviço para os professores; 
avaliações do rendimento escolar em larga escala; dentre outras. É 

importante ressaltar que não é possível compreender o contexto 

educacional da atualidade sem considerar o movimento do capital no 
gerenciamento de suas crises. O constante processo de regulação das 

crises vai também promovendo modificações no próprio capitalismo, 

como se vê na reestruturação produtiva visando à incorporação de 

novas tecnologias e, a partir daí, a necessidade de flexibilização dos 
trabalhadores em suas funções e atividades, resultando em novos 

ordenamentos na relação trabalho-educação. Tais processos se 

intensificam na segunda metade do século XX e mantêm em vigor no 
século XXI (p.05). 

 

Considerando então o lugar da politecnia no Brasil neste contexto, mais uma vez 

é possível observar novamente a partir dos anos 2000, especificamente pelo Decreto 

n°5154/2004, novamente uma possibilidade de integração entre o Ensino Médio e a 

educação profissional, mesmo que apresentem estas contradições naquilo que diz 

respeito a uma formação escolar subsequente e/ou concomitante, materializadas na 

divisão da Secretaria de Educação Média e Tecnológica (SEMTEC) em Secretaria da 

Educação Básica (SEB) e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC).  Nesta contradição, a SETEC corresponderia ao Ensino Médio desenvolvido 

pela rede federal de ensino, enquanto a SEB responsabilizar-se ia por todo o Ensino 

Médio propedêutico e/ou integrado desenvolvido nas demais redes públicas de ensino, 

Na primeira, a falta de uma ação efetiva para exercer sua função 
indutora e coordenadora das ações, assim como o surgimento de 

outros programas e projetos governamentais que se tornaram 

prioritários, deslocou o foco da rede federal da busca pela construção 

teórico-prática do ensino médio integrado. Em 2007, sob a 
coordenação da SEB, o governo federal lançou o Programa Brasil 

Profissionalizado visando induzir os estados a introduzirem o ensino 
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médio integrado. Esse programa foi estruturado de modo que a União 

financie a infraestrutura enquanto os estados assegurem algumas 
contrapartidas, entre elas a criação ou adequação do quadro docente. 

Em razão de distorções decorrentes do nosso pacto federativo, a 

maioria dos estados, apesar de terem apresentado projeto e recebido 
recursos significativos para executar o programa, não tem nem está 

constituindo quadro de professores efetivos, especialmente no que se 

refere às disciplinas específicas da educação profissional, e o curso 

técnico de nível médio continua sem avançar na maioria dos estados 

(MOURA; FILHO e SILVA, 2015, p.1073-1074). 

 

É importante destacar neste contexto o processo de expansão da rede federal de 

ensino para as periferias das capitais e regiões municipais afastadas dos grandes centros 

na criação dos Institutos Federais (IF) por meio da Lei n° 11.892/2008. As discussões 

saem do lugar do contexto significativo de projetos educacionais fundamentados na 

expansão de um Ensino Médio integrado – incluindo também a modalidade de 

formação escolar de nível médio para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), e 

deslocam-se para aspectos imediatos de (re) estruturação organizativa da rede 

considerando suas realidades socioeconômicas locais e regionais, numa formação direta 

de uma mão-de-obra qualificada condicionada à ideia de um mercado de trabalho 

urgente, emergente e promissor. As noções de empreendedorismo e de empregabilidade 

nestes lugares têm sido ainda predominantes, se comparada à possibilidade de inserção 

da educação politécnica e de uma formação omnilateral como princípio educativo, como 

é percebido por Silva (2016).  

Paralelamente ao trâmite no CNE, articulou-se um grupo de trabalho 

na comunidade educacional, formado por pesquisadores em educação, 

com a participação do MEC e de outros órgãos públicos, produzindo-
se dois textos relativos às DCNEPTNM e às DCNEM, com propostas 

encaminhadas ao CNE. Ambos apresentam concepção tanto para o 

ensino médio quanto para a educação profissional, o que inclui todas 
as suas modalidades, tendo como base a politecnia e a formação 

humana integral e como horizonte histórico a superação da dualidade 

entre formação básica e formação profissional, por meio do currículo 
centrado na concepção de integração, e tendo como eixos norteadores 

trabalho, ciência, tecnologia e cultura [...] enquanto o documento 

sobre as DCNEM foi praticamente incorporado em sua totalidade pelo 

relator, sendo a base das novas diretrizes curriculares aprovadas 
(Parecer CNE/CEB 05/2011), a proposta de DCNEPTNM aprovada 

pelo CNE (parecer CNE/CEB n. 11/2012) retoma concepções 

concernentes à perspectiva de fragmentação e de competências para a 
empregabilidade [...] as DCNEM apontam na direção da formação 

integral dos sujeitos [...] as DCNEPTNM (parecer CNE/CEB n. 

11/2012 e resolução CNE/CEB n. 06/2012) vão em direção contrária 

e, mesmo antes de terem sido homologadas, já contavam com amplo 
financiamento por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
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Técnico e Emprego (PRONATEC), criado pela Lei n° 12.513/2011 

(MOURA; FILHO e SILVA, 2015, p.1074-1075). 

 

Vale considerar também este movimento constitutivo das atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(DCNEPTNM) e para o Ensino Médio (DCNEM), porque embora a base legal para um 

Ensino Médio integrado na perspectiva de uma possível educação politécnica fosse 

indicado em 2004, apenas no ano de 2010 foram retomadas as discussões neste lugar 

inclusive na necessidade de serem propostas novas diretrizes pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões situacionais, conceituais e/ou operacionais – nos campos políticos 

e educacionais presentes atualmente na sociedade brasileira e que dizem respeito aos 

aspectos da formação humana, tendem a se tornarem complexas quando consideramos a 

necessidade de atendimento da integralidade dos sujeitos em todas as suas dimensões. 

Se nosso olhar estiver no lugar de entendimento destas possíveis relações e/ou 

articulações (pre) existentes na fase final de escolarização da Educação Básica, podem 

ser (re) consideradas ainda mais profundas quando entendemos que esta mesma 

formação humana não se restringe somente ao sistema educacional formal. 

Porém, e ao mesmo tempo, levantamos a importância de serem (re) pensadas 

neste mesmo lugar, uma vez que a natureza processual de (re) produção vital da própria 

existência humana se dá a partir do trabalho e que, no domínio do conjunto de 

conhecimentos e práticas sociais, considera a importância deste mesmo espaço 

formativo-educativo institucionalizado. 

A escola pública de nível médio vem se (re) configurado no entrecruzamento de 

relações entre a vida social e o modo de produção, que numa relação dialética refletem 

suas contradições em tempos, espaços e aprendizagens vivenciadas e/ou experienciadas 

pelos sujeitos como algo “inicialmente ‘inessencial’, um luxo e não uma necessidade 

primária” (Manacorda, 2007, p. 23). 

A partir dessa premissa, queremos problematizar em nossa discussão que a 

instituição escolar originalmente concebida para o atendimento de interesses imediatos 

de uma determinada classe e/ou grupo social hegemônico, ainda não perdeu este lugar. 

E que ao mesmo tempo em que o tem acentuado, também se tornara para a sociedade 

contemporânea uma condição essencial para a ideia de sociabilidade humana, diante das 

atuais condições de desenvolvimento das forças produtivas que, sob os domínios do 

capital, tem (re) construído e/ou (re) constituído o aprimoramento e o emprego da 

ciência, do conhecimento, das técnicas e/ou mesmo das tecnologias.  

Para Kuenzer (2010a e 2010b), esta necessidade de valorização do capital trouxe 

consigo a demanda de uma divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, numa 

estratégia subordinativa que fora pensada a partir da articulação entre a propriedade 

privada, os meios e/ou o modo de produção. Esta divisão técnica e social do trabalho 

constituir-se-ia, portanto, algo fundamental para a existência de um sistema educacional 
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que se materializasse por dualidades e/ou dicotomias entre o pensar e o fazer, a teoria e 

a prática, o geral e o profissional numa escola que vêm propiciando aos estudantes 

secundaristas uma formação humana de sentido e/ou significados histórico-sociais ainda 

unilaterais e fragmentados. Algo que precisaria urgentemente ser (re) avaliado em suas 

bases constituintes, perpassando pelo que existe de concreto em relação à estrutura, 

organização e funcionamento da educação, do ensino e da escola publica brasileira. 

Se observarmos o discurso de posse na elegibilidade de seu segundo mandato 

presidencial (2015-2018), Dilma Rousseff em compromisso constitucional perante o 

Congresso Nacional havia anunciado como lema de governo: “Brasil, Pátria 

Educadora”. Na análise de seu discurso e, em consonância com o percurso histórico-

social da educação brasileira até o presente momento, era possível afirmar que nos 

próximos anos a educação poderia vir a ser tratada como prioridade na agenda pública 

nacional. E que neste lugar, a Educação Básica e, especificamente, o Ensino Médio 

brasileiro já vinham sendo (re) discutidos sob a prerrogativa de uma urgente e 

necessária reformulação. 

Recentemente, dado o impedimento deste governo, mediante um cenário de 

crises político-sociais e econômico-produtivas, o vice-presidente Michel Temer assume 

a condução governista do país e suas primeiras ações têm provocado embates neste 

lugar, sobretudo, porque processualmente se evidenciam de forma cada vez mais clara e 

assertiva a articulação das políticas públicas e educacionais em curso aos ajustes e/ou 

reformas condicionados por organismos internacionais de financiamento, cuja marca é a 

forte ingerência do privado sobre o público, que vão se materializando em propostas, 

programas e/ou projetos em todo país. Embora seja algo que ainda esteja em processo 

latente, permite-nos compreender que vivemos num momento histórico-social de 

mudanças e que são urgentes e necessários os debates neste lugar, dados os conflitos, 

tensões e/ou contradições que ora se apresentam. 

Neste trabalho ao propormos uma reflexão crítica e analítica sobre o lugar do 

Ensino Médio na educação brasileira – compreendendo-o enquanto um direito nacional 

de formação em nível médio para a juventude, como a última etapa da Educação Básica 

e como pré-requisito ainda, de ingresso no Ensino Superior, ao considerarmos o 

contexto neoliberal capitalista global e mundial em que o Brasil se insere como parte da 

sociedade contemporânea nas tramas de uma reestruturação econômico-produtiva de 

impactos socioambientais e de transformações no mundo do trabalho que se 
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contradizem aos avanços científicos, tecnológicos e/ou digitais que não estão 

disponibilizados para todos, no entendimento de sentidos e/ou significados do Ensino 

Médio para a juventude brasileira, se faz emergente constituindo-se ao mesmo tempo 

um desafio enorme para a agenda das políticas públicas e governamentais quando são 

(re) considerados estes lugares da educação, do ensino e da escola.  

Considerando a concretude e a materialidade de um cenário em (des) construção 

onde a escola pública como instituição social carrega um desafio e fardo histórico, 

partindo da análise de um percurso histórico-político-social que compreendesse a 

totalidade de relações e contradições derivadas de articulações entre capital e trabalho 

na educação atravessadas ainda por dinâmicas modernas de (re) configuração espaço-

temporal, buscamos aqui desenvolver um trabalho específico acerca dos limites e das 

possibilidades de ser ofertada uma proposta de Ensino Médio em Tempo integral que 

talvez pudessem nos apontar caminhos que desvelassem e superasse o conjunto de 

dualidades histórias ainda preexistentes na educação brasileira, que se manifestam entre 

teoria e prática, conteúdo e a forma, trabalho manual e intelectual, formação humana e 

profissional. 

Refletindo sobre essas questões em que se apresentam a educação escolar na 

contemporaneidade, entendemos mais do que nunca, que a classe trabalhadora tem a 

instrução e o ensino na instituição escolar formal uma necessidade histórico-social que 

ainda não lhe fora completamente satisfeita. Isso não significa uma aceitação passiva 

daquilo que até então tem sido posto, em nome da gratuidade e publicidade, uma vez 

que o progressivo desenvolvimento da educação escolar tem seguido o (des) compasso 

do progressivo desenvolvimento das forças produtivas. Esta interdependência se 

aprofunda quando observamos na lógica de atendimento das exigências da 

reestruturação produtiva do capital, uma subordinação cada vez mais complexa e fluida 

da educação, do ensino e da escola aos interesses de um mercado internacional que se 

mantém pela exploração do trabalho e no aumento exponencial do exército de reserva 

principalmente nos setores produtivos e de serviços. 

Durante o que pode ser apresentado neste trabalho, nossa discussão tentou 

caminhar num sentido de problematizar o Ensino Médio que se apresenta hoje para a 

educação brasileira para que, quantitativa e qualitativamente, possamos ir além das 

exigências de um sistema econômico-produtivo hegemônico e de um simples acréscimo 

de tempos e espaços e aprendizagens, entendendo a importância de se tentar propiciar 
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neste lugar um significativo aumento do domínio cognoscitivo da realidade concreta, 

que mediado pelo trabalho docente na aquisição, aprofundamento e aprimoramento do 

conhecimento historicamente acumulado, elaborado e sistematizado por parte dos 

estudantes, possam vir a serem estabelecidos nas relações permeadas por práticas 

educativas e/ou processos de escolarização para fins emancipatórios, de transformação 

humana e social. 

O lugar de uma educação básica e/ou profissional de caráter generalista, 

estruturada sob a prerrogativa de uma orientação flexível para que o sujeito por ela 

(con) formado possa estar condicionado meramente a um conjunto de ideologias que 

sustentam, numa relação entre capital e educação, precisa ser superado ao 

compreendermos o trabalho como princípio educativo. Na Educação Básica e, 

principalmente, no Ensino Médio, o trabalho não pode se pautar por padrões formativos 

instrumentais e procedimentais que tenham apenas como produto final o atendimento às 

condicionalidades ditadas pela tecnologia, flexibilidade, adaptação, competitividade e 

meritocracia do mercado. 

Ao compreender o Ensino Médio brasileiro e buscar identificar elementos a 

partir de sua gênese, nas relações entre seu processo (re) constitutivo, (re) construtivo e 

de seu desenvolvimento, indo até sua (con) formação atual enquanto última etapa do 

ensino na Educação Básica, pelo movimento histórico-social e seguindo um caminho 

em que se buscou analisar concepções e políticas de forma dialética, tentamos apreender 

aquilo que pudesse vir a se articular à totalidade das contradições derivadas das relações 

entre capital e trabalho que, atravessadas ainda por dinâmicas modernas de 

reorganização espaço-temporal, trouxessem implicações para o campo da educação, do 

ensino e da escola pública no contexto da sociedade contemporânea. 

Acreditamos que a educação formal escolar em seu atual desenvolvimento 

histórico-social na sociedade contemporânea é derivada antes de tudo, do processo 

histórico de conhecimento e que este, por sua vez deriva-se do processo histórico do 

trabalho. Compreendemos que as práticas de se ensinar e aprender foram se 

constituindo no tempo histórico-social durante o processo de desenvolvimento do modo 

de produção que, com o advento do capitalismo, acabaram por tornar as relações sociais 

contratuais marcadas pela hegemonia e submissão de classes – diante da 

complexificação e o entrecruzamento do sistema político, econômico e social. 
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E que nestas condições, “naturalizada” a divisão social do trabalho, por 

exemplo, a separação entre o trabalho manual e trabalho intelectual consolidariam assim 

em novas bases produtivas a concepção da aprendizagem de um ofício como forma de 

sobrevivência. 

Observamos que, no momento histórico-social que se seguiu após as revoluções 

industriais no continente europeu e que, tardiamente também se refletiriam aqui na 

América Latina – sobretudo no Brasil (dada à ascensão dos grupos urbano-industriais ao 

poder), a necessidade de uma educação sistematizada e oferecida para um número maior 

de pessoas se tornaram evidentes e partiram da crescente necessidade de atendimento 

das exigências produtivas em larga escala, direcionando a divisão social do trabalho 

para a qualificação e o aprimoramento de uma mão de obra especializada e que 

conseguisse garantir o crescimento econômico-produtivo e social pelo desempenho 

crescente e qualitativo das atividades laborais. 

Verificamos ainda que certos processos de intensificação reformista no campo 

das políticas públicas e educacionais se articularam a uma série de ajustes estruturais e 

setoriais de ordem macroeconômica, diretamente relacionada às condicionalidades 

econômico-financeiras e político-ideológicas, advindas de empréstimos financeiros 

junto aos organismos internacionais. E que neste lugar, há uma redefinição do papel 

desempenhado pela educação escolar, solicitando o desenvolvimento de competências e 

habilidades que melhor se adequem aos sujeitos num orientação pós-moderna de uma 

sociedade volátil, educando para a empregabilidade e para aprender a aprender e a 

empreender. 

Ao Estado, tem acarretado na materialização de políticas de governo que, 

diretamente, propiciaram o surgimento de uma escola pública caracterizada 

prioritariamente pelo papel da proteção, do acolhimento, da socialização e da satisfação 

de necessidades imediatas, o que torna necessária sua transformação, num movimento 

contra-hegemônico. No caso dos governos estaduais e municipais, a situação se acentua 

quando observamos que, na ausência de um sistema nacional de educação e de uma 

concepção educacional que se oriente a partir de coordenação de ações em nível 

nacional, as propostas dependam muito mais de experimentalismos e de 

descontinuidades cíclica de governos, apontando para direcionamentos que podem ser 

antagônicos considerando a possibilidade eletiva a cada quatro anos de gestão. 
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Portanto, isso constitui uma questão de diferentes ordens e compreende a 

articulação de instâncias distintas. Observadas às condições atuais de fomento, 

financiamento, ampliação, implantação e implementação de políticas públicas e 

educacionais em ações, propostas, programas e/ou projetos vislumbramos como desafio 

maior a garantia que se alcance a universalização do acesso, permanência, 

aprendizagem, progresso e conclusão de um ensino de qualidade em todos os níveis e 

para todos os segmentos da população brasileira, preferencialmente numa escola 

pública, gratuita. Isso torna importante reconsiderarmos as relações de organização, 

estrutura e funcionamento de todo o ensino escolarizado, entendidos a partir de uma 

relação dialética entre educação e trabalho. 

Refletir sobre o Ensino Médio em Tempo Integral e, que ainda tenha condições de 

ser integrada a possibilidade de uma educação profissional, parte do pressuposto de que 

as concepções de educação integral, educação integrada e de educação em período 

integral comportam especificidades e/ou entrecruzamentos que, se clarificados 

poderiam nos ajudar no planejamento e realização de uma formação em nível médio que 

rompa primeiramente com a dualidade entre formação intelectual e formação 

profissional, particularmente para aqueles pertencentes à classe que vive do trabalho. 

Considerar uma integralidade de origens num sentido omnilateral, cujo objetivo seja a 

formação do ser humano em suas múltiplas determinações: física, psicológica, cultural, 

política e científico-tecnológica tendo a relação entre trabalho e educação como seu 

princípio educativo. 

Pensar na omnilateralidade do ser social é indissociável em sua relação com a 

emancipação humana. Aqui a ciência, a arte e o trabalho são constituintes tanto do 

homem quanto da sociedade e para tal formação, que se apresenta entre a necessidade e 

a legitimidade de uma necessidade histórica, nos leva a reforçar a ideia de um debate 

sobre a escola pública de tempo integral em nosso país e de como as políticas públicas e 

educacionais voltadas para o Ensino Médio em Tempo Integral possam efetivamente 

contribuir para a melhoria educacional nesta etapa. 

Quando a formação omnilateral não se constitui como um objetivo concreto, na 

(re) definição do papel desempenhado pela educação escolar, o conhecimento e a 

aprendizagem dos conteúdos escolares também não mais definem a essência da escola. 

Considerar o Ensino Médio numa totalidade econômica, política e social ao mesmo 

tempo em que se acirram desigualdades se faz necessário porque estes determinantes 
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conjunturais têm exigido de forma cada vez mais intensa e aligeirada respostas 

imediatas à Educação Básica, acentuando-se ideologicamente os problemas da educação 

pública – sendo justificadas somente nas práticas educativas escolares e nos processos 

de ensino e aprendizagem em sala de aula. 

Se observarmos as mudanças na estrutura, organização e funcionamento dos 

sistemas de ensino em âmbito federal, estadual, distrital e municipal, estas se 

materializam principalmente no contexto da Educação Básica como propostas, 

programas e/ou projetos promovidos pelas secretarias de educação. Tais ações alteram 

quantitativa e qualitativamente os processos de ensino e aprendizagem por meio de 

mudanças curriculares, formação continuada dos professores e a avaliação em larga 

escala, a partir de um direcionamento técnico-operacional geralmente constituído pela 

reprodução adaptativa de experiências dos países economicamente e culturalmente 

diferentes do Brasil, justificados pelo desempenho apresentado como argumento para 

que em nosso país sejam adotadas as mesmas políticas. 

Evidenciando-se a necessidade de ampliação do tempo e do espaço de escola, 

materializam-se ainda massivamente propostas orientadas meramente para a 

socialização, proteção social e/ou qualificação profissional. Considerada a possibilidade 

de reforma no Ensino Médio, dado o contexto econômico-produtivo nacional marcado 

pelas desigualdades histórico-sociais, a juventude brasileira da classe trabalhadora acaba 

buscando uma inserção social profissional de maneira precoce, no sustento de sua 

estrutura familiar.  Embora haja a necessidade de uma formação profissional, 

problematizamos hoje o lugar esta ocorre e, na relação entre educação profissional e 

educação escolar, ao entendemos que ambas são importantes e deveriam se 

complementar. 

Neste trabalho de (re) elaboração e síntese do que hoje se apresenta na 

materialidade da formação de nível médio para a juventude, de uma maneira geral foi 

possível empoderar-se de elementos que nos permitissem condições de realizar certa 

leitura da realidade, ao (re) considerarmos também múltiplas determinações. Assim, 

especificamente a (re) constituição da formação humana integral a partir de uma base 

unitária encontra entraves na própria dinâmica da realidade social que ora se apresenta 

como pode ser observado.  Por depender das políticas públicas e educacionais em curso, 

observados marcos e/ou dispositivos legais, que têm coexistindo segundo interesses 

imediatos e diretos do capital, este lugar encontra-se num campo de tensão. 
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Considerando a natureza das ações governamentais atuais, concluímos que é 

perceptível uma condição ambígua entre o discurso da politecnia e de uma formação 

humana integral que em momentos, vai de encontro aos interesses da classe 

trabalhadora e em outros, diretamente aos interesses do capital. Diante de tais 

premissas, ao analisarmos o Programa Novo Futuro, sem desconsiderar seus limites e 

contribuições, no intuito de situá-lo na discussão nacional a respeito do Ensino Médio 

brasileiro que até aqui fora apresentado, buscamos apresentar a partir dele um 

contraponto às concepções que têm orientado práticas e/ou processos educativos, 

partindo de elementos que nos permitam (re) pensar num possível projeto concreto de 

Ensino Médio em Tempo Integral que esteja fundamentado numa educação escolar que 

tenha sentidos e significados de formação numa perspectiva omnilateral e politécnica. 

Vale salientar que, considerando o contexto atual da educação pública estadual em 

Goiás, existem escolas dentro de uma mesma escola, quando observadas a possibilidade 

de um Ensino Médio regular e em tempo integral. E mais do que uma reorganização 

espaço-temporal, propostas de formação em nível médio para a juventude que passando 

pelo lugar de convênios e/ou parcerias, estão no lugar de um ensino propedêutico 

generalista, de orientação militar, de ordem religiosa e, mais recentemente, nos embates 

que se acirram tentativa de uma consolidação gerencial privada do público – mediante a 

possibilidade administrativa de Organizações Sociais. Só aqui caberiam outros tantos 

trabalhos, estudos, pesquisas e/ou discussões específicas. 

Considerando aquilo que nos propomos e tivemos fôlego para mergulhar e 

discutirmos, o Ensino Médio em Tempo Integral seria um avanço desde que a relação 

entre a formação escolar e a formação para o trabalho integrassem num projeto de 

educação cujos princípios educativos estejam claramente compreendidos e 

internalizados pelos sujeitos que o fazem, subsidiando suas práticas educativas e/ou 

processos escolares em relação ao ensino dos conteúdos escolares e da própria formação 

profissional. Por isso também, a omnilateralidade e politecnia se revelariam 

extremamente pertinentes enquanto concepções de orientação para o trabalho educativo 

no Ensino Médio. 

Encerramos este trabalho enfatizando mais uma vez que propostas, programas 

e/ou projetos não se colocam em ação por convencimento. Ou que em outras palavras, 

mesmo que os educadores tomem conhecimento e se simpatizem com esta concepção de 

Ensino Médio em Tempo Integral que tentamos apresentar na defesa desta pesquisa e 
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firmemente decidam colocá-la em ação, isso não concretizará somente pela 

integralidade entre uma formação escolar unitária à formação necessária para o trabalho. 

Segundo nosso entendimento é preciso garantir imediatamente as condições necessárias 

para uma verdadeira educação omnilateral e politécnica para a juventude brasileira e 

que sem esse enfrentamento, as políticas públicas e educacionais não passarão de um 

conjunto vazio de ajustes e/ou reformas que nunca nos levarão ao Ensino Médio 

necessário e significativo para a juventude brasileira pertencente à classe trabalhadora 

que tenha na escola pública talvez, seu único lugar para a formação escolar e o 

atendimento à sua integralidade que perpasse prioritariamente pela apreensão do 

conhecimento. 

Antes mesmo de tentarmos colocar um projeto político e educacional em ação, é 

preciso ainda que se atente para o enfrentamento das condições materiais de formação e 

de trabalho dos professores e demais profissionais da educação nas escolas públicas de 

Ensino Médio. Sejam de período parcial ou ampliado, no que se refere à melhoria 

imediata dos salários e da infraestrutura escolar, tempo para pesquisa e planejamento 

como parte da jornada de trabalho, planos de carreira, licença remunerada para a 

realização de estudos posteriores na pós-graduação, dedicação exclusiva dos professores 

a uma só escola, dentre outros aspectos a serem considerados. 

Diante de tais considerações, nosso entendimento de que um Ensino Médio 

possa vir a acontecer em tempo integral, parte do pressuposto de que este teria na 

educação omnilateral e politécnica os fundamentos pedagógicos essenciais para uma 

formação de nível médio que contemplasse a real possibilidade de emancipação 

humana. Porém, tendo o cuidado na compreensão de que esta formação juvenil não 

esteja fundamentada numa formação restrita à condição profissional, tendo nela 

somente seu objetivo e fim, mas que perpassasse por este lugar. 

A pesquisa trouxe consigo algumas limitações e diante disso, consideramos a 

importância de que outras questões poderiam ter sido aprofundadas a partir do trabalho 

que aqui foi possível realizar, principalmente quando foi possível ouvir os trabalhadores 

da educação que, em seus discursos, apresentaram-nos elementos para outras análises 

que perpassam pelo currículo e o desenvolvimento de seu trabalho docente. E por outro 

lado, também as vozes ausentes que não puderam ser contempladas – ou os estudantes 

secundaristas que estão na centralidade deste processo educativo e que com certeza 

teriam muito a nos dizer sobre a educação, ensino e escola que temos lhes 
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proporcionado. Promover um diálogo entre os pares dialéticos: professor e estudante, 

compreendidos na condição de sujeitos, seriam transformadores. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1- Qual(is) a(s) sua(s) formação(ões) acadêmica(s)? 
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unidade escolar? 

3- Há quanto tempo atua na carreira docente? Na Rede Estadual de Ensino?No 

Ensino Médio? 

4- E no Programa Novo Futuro?Considerando esta unidade escolar, como chegou 

até aqui? 

5- O que você entende por educação integral e/ou escola de tempo integral? 

6- Para você qual(is) a(s) função(ões), o(s) sentido(s) e/ou significado(s) da 
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seguir, caso autorize, assine ao final deste documento que se apresenta em duas vias. 
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Informações Sobre a Pesquisa 

Título do projeto: 
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NECESSIDADE DO ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL. 

Pesquisador responsável: 

Renato Ribeiro Rodrigues. Contato: (62)99924-9732. E-mail: rt3visao@hotmail.com  

Orientação acadêmica: 

Profª Drª Sandra Valéria Limonta Rosa – Faculdade de Educação da UFG. Contato: 
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A Educação Básica têm assumido nos últimos anos responsabilidades e compromissos 

sociais que ultrapassam em grande medida sua função social de escolarizar crianças e 

jovens. Essa ampliação para além dos processos de escolarização e de práticas 

educativas significativas pode ser observada como um fenômeno histórico, que suscitam 

importantes discussões sobre a necessidade de se estender tempos, espaços e 

aprendizagens nas unidades escolares de todo país. Além de demandas, pressões e 
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básica, vale destacar que no novo Plano Nacional de Educação a oferta de educação em 
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tempo integral em 25% das escolas públicas da Educação Básica é estabelecida como 

meta, mobilizando as redes de ensino federal, estadual, distrital e municipal à 

implantação e/ou implementação de programas, projetos e políticas públicas 

educacionais nesse sentido. Diante desse cenário, o interesse pela pesquisa que aqui se 

apresenta e que, resultará na escrita de uma dissertação de mestrado acadêmico, objetiva 

conhecer, identificar e/ou analisar como se organizam as escolas estaduais de tempo 

integral que fazem parte do Programa Novo Futuro, da Secretaria de Estado de 

Educação, Cultura e Esporte de Goiás (SEDUCE). 

Objetivando contribuir para a melhoria da qualidade do ensino público em nosso estado, 

partimos das seguintes questões: 

 Qual a concepção de Ensino Médio ampliado em tempos, espaços e 

aprendizagens constituem a estrutura, organização e funcionamento dessas 

escolas? 

 Como se dão as relações entre organização curricular e processo de ensino-

aprendizagem, bem como dos pares envolvidos nas dimensões entre ensino, 

aprendizagem e ampliação de tempos e espaços de permanência dos alunos no 

Programa Novo Futuro? 

 Que fundamentos didáticos e pedagógicos podem contribuir para a melhoria da 

qualidade do trabalho docente nestas escolas? 

 

Como objetivos específicos, na identificação dos modos de organização curricular e dos 

processos de ensino-aprendizagem das escolas participantes do Programa Novo Futuro, 

propomo-nos à análise das relações existentes entre tempo, espaço e de melhoria da 

qualidade do ensino e aprendizagem, buscando contribuir para o aprimoramento do 

trabalho desenvolvido pelo programa e ainda pela construção de eventuais propostas de 

educação integral em escolas públicas de tempo integral no estado de Goiás, fomentadas 

por ações colaborativas. 

A partir do materialismo histórico-dialético elencado como método de análise, 

utilizaremos como metodologia a pesquisa qualitativa de campo, desenvolvida como 

recorte e estudo de um grupo focal numa das escolas integrantes do Programa Novo 

Futuro, conciliando aos seguintes procedimentos metodológicos: análise documental 

(concernente ao programa e a unidade escolar em seus aspectos legais e constitutivos de 

estrutura, organização e funcionamento, bem como político e pedagógico) e entrevistas 

semi-estruturadas (a serem realizadas junto aos professores e o grupo gestor da unidade 

escolar). 
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

portador(a) do RG _________________________________, e do CPF 

______________________________, diretor(a) da unidade escolar 

______________________________________________________________________ 

autorizo a coleta de dados para a PROGRAMA NOVO FUTURO: ENTRE A 

LEGITIMIDADE E A NECESSIDADE DO ENSINO MÉDIO EM TEMPO 

INTEGRAL. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo responsável pela 

pesquisa sobre a natureza e os procedimentos de pesquisa envolvidos, assim como os 

resultados decorrentes desta autorização. Foi me garantido que posso retirar esta 

autorização a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

_______________________________, ______ de _____________ de _________ 

 

 

 

Nome Completo: ________________________________________________________ 

Telefone(s): ____________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 

Carimbo e assinatura 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) para participar como voluntário(a) de uma pesquisa. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, caso autorize, assine ao final 

deste documento que se apresenta em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do(a) 

pesquisador(a) responsável. Caso recuse, não será penalizado(a) e quaisquer outras 

informações referentes ao termo de consentimento livre e esclarecido poderão ser 

obtidas junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da  Universidade Federal de Goiás, pelo 

telefone (62)3521-1075 ou 3521-1076. 

Informações Sobre a Pesquisa 

Título do projeto: 

PROGRAMA NOVO FUTURO: ENTRE A LEGITIMIDADE E A 

NECESSIDADE DO ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL  

Pesquisador responsável: 

Renato Ribeiro Rodrigues. Contato: (62)99924-9732. E-mail: rt3visao@hotmail.com  

Orientação acadêmica: 

Profª Drª Sandra Valéria Limonta Rosa – Faculdade de Educação da UFG. Contato: 

(62)3209-6209 (Núcleo de Ensino de Ciências da Faculdade de Educação da UFG). E-

mail: sandralimonta@gmail.com 

Descrição da pesquisa: 

A Educação Básica têm assumido nos últimos anos responsabilidades e compromissos 

sociais que ultrapassam em grande medida sua função social de escolarizar crianças e 

jovens. Essa ampliação para além dos processos de escolarização e de práticas 

educativas significativas pode ser observada como um fenômeno histórico, que suscitam 

importantes discussões sobre a necessidade de se estender tempos, espaços e 

aprendizagens nas unidades escolares de todo país. Além de demandas, pressões e 

necessidades econômicas, sociais e culturais de aumento e melhoria da escolarização 

básica, vale destacar que no novo Plano Nacional de Educação a oferta de educação em 

http://www.fe.ufg.br/
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tempo integral em 25% das escolas públicas da Educação Básica é estabelecida como 

meta, mobilizando as redes de ensino federal, estadual, distrital e municipal à 

implantação e/ou implementação de programas, projetos e políticas públicas 

educacionais nesse sentido. Diante desse cenário, o interesse pela pesquisa que aqui se 

apresenta e que, resultará na escrita de uma dissertação de mestrado acadêmico, objetiva 

conhecer, identificar e/ou analisar como se organizam as escolas estaduais de tempo 

integral que fazem parte do Programa Novo Futuro, da Secretaria de Estado de 

Educação, Cultura e Esporte de Goiás (SEDUCE). 

Objetivando contribuir para a melhoria da qualidade do ensino público em nosso estado, 

partimos das seguintes questões: 

 Qual a concepção de Ensino Médio ampliado em tempos, espaços e 

aprendizagens constituem a estrutura, organização e funcionamento dessas 

escolas? 

 Como se dão as relações entre organização curricular e processo de ensino-

aprendizagem, bem como dos pares envolvidos nas dimensões entre ensino, 

aprendizagem e ampliação de tempos e espaços de permanência dos alunos no 

Programa Novo Futuro? 

 Que fundamentos didáticos e pedagógicos podem contribuir para a melhoria da 

qualidade do trabalho docente nestas escolas? 

 

Como objetivos específicos, na identificação dos modos de organização curricular e dos 

processos de ensino-aprendizagem das escolas participantes do Programa Novo Futuro, 

propomo-nos à análise das relações existentes entre tempo, espaço e de melhoria da 

qualidade do ensino e aprendizagem, buscando contribuir para o aprimoramento do 

trabalho desenvolvido pelo programa e ainda pela construção de eventuais propostas de 

educação integral em escolas públicas de tempo integral no estado de Goiás, fomentadas 

por ações colaborativas. 

A partir do materialismo histórico-dialético elencado como método de análise, 

utilizaremos como metodologia a pesquisa qualitativa de campo, desenvolvida como 

recorte e estudo de um grupo focal numa das escolas integrantes do Programa Novo 

Futuro, conciliando aos seguintes procedimentos metodológicos: análise documental 

(concernente ao programa e a unidade escolar em seus aspectos legais e constitutivos de 

estrutura, organização e funcionamento, bem como político e pedagógico) e entrevistas 

semi-estruturadas (a serem realizadas junto aos professores e o grupo gestor da unidade 

escolar). 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO ENTREVISTADO(A) 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

portador(a) do RG _________________________________, e do CPF 

______________________________, abaixo assinado(a), concordo em participar como 

entrevistado(a) da pesquisa PROGRAMA NOVO FUTURO: ENTRE A 

LEGITIMIDADE E A NECESSIDADE DO ENSINO MÉDIO EM TEMPO 

INTEGRAL. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo responsável pela 

pesquisa sobre a natureza e os procedimentos de pesquisa envolvidos, assim como os 

resultados decorrentes desta autorização. Foi me garantido que posso retirar esta 

autorização a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade ou prejuízo.  

 

_______________________________, ______ de _____________ de _________ 

 

 

 

Nome Completo: ________________________________________________________ 

Telefone(s): ____________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura 
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