
MARIA DO SOCORRO CARVALHO AMARIZ GOMES 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINO MÉDIO NA ESCOLA PÚBLICA: CONTINUIDADES E 

RUPTURAS – um estudo sobre a construção do saber docente  

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco, 

como requisito parcial para obtenção do 

grau de Mestre em Educação. 

 

 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Célia Maria da Silva Salsa 

 

 

 

RECIFE 

2005 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gomes, Maria do Socorro Carvalho Amariz 
Ensino Médio na escola púb lica : continuidades e 

rupturas  –  um estudo sobre a construção do saber 
docente / Maria do Socorro Carvalho Amariz Gomes. – 
Recife : O Autor, 2005. 

170 folhas : il ., quadros. 
 
Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. CE, 2005. 
 
Inclui bibliografia e apêndices. 
 
1. Educação – Escola púb lica. 2. Ensino Médio no  

Brasil  –  Petrolina,  PE.   3. Construção do saber 
docente – Concepção do ensino e conh ecimento – 
Princípios  –  Cotidiano escolar.   4. Projeto de trabalho 
– Interdisciplinaridade. 5. Reforma do Ensino Médio – 
Impactos e desafios. I. Título.  

 
 371.3 

371.1 
 CDU (2.ed.) 

CDD (22.ed.) 
UFPE 

BC2005-147 
 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui estamos. Nós e a profissão. E as 

opções que cada um de nós tem de 

fazer como professor, as quais cruzam 

a nossa maneira de ser com a nossa 

maneira de ensinar e desvendam na 

nossa maneira de ensinar a nossa 

maneira de ser. É impossível separar o 

eu  profissional do eu pessoal. 

António Nóvoa  
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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa versa sobre o processo de construção do saber docente na 

escola pública do Ensino Médio, a partir de uma perspectiva histórica, 

enfatizando as concepções de ensino e de conhecimento. Analisa as recentes 

mudanças ocorridas, nessa etapa da educação básica, em um município 

pernambucano, localizado no sertão do São Francisco – Petrolina. Nos marcos 

da abordagem qualitativa, os dados foram coletados e analisados, mediante a 

aplicação de questionários e entrevistas semi-estruturadas, junto aos 

professores das três áreas do conhecimento da atual estrutura do Ensino 

Médio. Os dados indicam a presença de mudanças no processo de construção 

do saber docente, das diferentes áreas, no contexto da crise atual do 

conhecimento. Destacam o papel dos professores como sujeitos nucleares na 

concretização da reforma do Ensino Médio, no cotidiano escolar. O estudo 

revela que a ambigüidade é ainda a característica do Ensino Médio, 

enfatizando a separação entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, nas 

definições de prioridades políticas e ações pedagógicas. Demonstra as 

conseqüências dos limites e desafios, enfrentados pelos docentes da escola 

pública do Ensino Médio. Por fim, no seio dessas contradições, o estudo 

sinaliza o potencial do Ensino Médio, no enfrentamento dos desafios na rota 

das transformações, considerando sua cotidianidade, as suas referências 

temporais e espaciais.  



 

 

ABSTRACT 

 

The present study concerns the process of building teachers’ required 

knowledge in public high schools from a historical perspective, emphasizing the 

concepts of education and knowledge. It analyzes the recent changes at this 

level in a city of Pernambuco – Petrolina – situated in the semiarid region of the 

state on the bank of the São Francisco river. Within the framework of the 

qualitative approach, the data were collected and analyzed by means of 

questionnaires and semi-structuralized interviews with the teachers of the three 

areas of knowledge in the current structure of high school education. The data 

indicate that changes have occurred in the process of building teachers’ 

required knowledge in the different areas, in the context of the current crisis of 

knowledge. Emphasis is laid on the teachers’ role as individual citizens in 

bringing about the reform of high school education in the daily school routine. 

The study reveals that ambiguity is still the characteristic feature of high school 

education, emphasizing the separation between elementary school and high 

school in defining priorities and pedagogic policies and actions. It demonstrates 

the consequences of the constraints and challenges faced by the teachers in 

public high schools. Finally, in the midst of these contradictions the study points 

to the potential of high school education in meeting the challenges on the road 

to the desired transformations, considering its school daily routine as well as its 

temporal and spatial benchmarks.     
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa versa sobre as concepções de ensino e de conhecimento 

do professor do Ensino Médio, no município de Petrolina – PE. Trata de uma 

investigação que pretende analisar como o professor vem construindo o saber 

docente, face às mudanças ocorridas nessa etapa da educação básica na 

última década, especificamente, a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB. 

A escolha do tema dessa pesquisa não aconteceu por acaso; está  

atrelada às minhas vivências e reflexões, à minha visão de mundo e ao meu 

interesse em responder a determinadas questões da realidade que, al fin y al 

cabo, precisam ser conhecidas. 

Na verdade, o tema dessa investigação originou-se das minhas 

reflexões  e  experiências  vividas  como  professora  itinerante  de  surdos1  no  

 
_____________ 
1 O professor itinerante da área de surdez é um docente especializado que se desloca para 
várias escolas do ensino regular, trabalhando periodicamente com o educando surdo e com o 
professor de classe comum, proporcionando-lhes orientação, ensinamentos e supervisão 
adequados. 



Ensino Médio, nas quais tive oportunidade de acompanhar assistematicamente  

o cotidiano de  uma sala  de  aula.  Sendo  o professor  a principal  fonte  de  

informação, pude perceber algumas características da tendência pedagógica 

que permeavam a sua prática, como por exemplo, ênfase na memorização, 

conhecimento sem raízes, descontextualizado historicamente, destaque ao 

pensamento convergente. Outra experiência profissional, que também revelou 

a mesma problemática, foi no curso de graduação, atuando como professora 

de Prática de Ensino do Curso de Matemática  da  Faculdade de Formação de 

Professores de Petrolina – FFPP. Todas estas inquietações refletem, em suma, 

o descompasso entre o referencial teórico, o discurso e a ação do professor, 

principalmente, através do relatório dos estagiários sobre a prática observada 

nas escolas campos de estágio do Ensino Médio. Esses relatórios revelaram 

uma estrita relação entre as concepções de ensino e as concepções de 

conhecimento defendidas pelos docentes. 

De fato, ao longo dessas minhas experiências profissionais, pude 

perceber que existe uma distância entre a prática e a concepção que os 

professores do Ensino Médio têm sobre o ensino e o conhecimento. Muitas 

interrogações me acompanham neste percurso: Por que existe este 

distanciamento ainda na atualidade? Como o professor do Ensino Médio vem 

percebendo as modificações nesse nível de ensino? Como o professor do 

Ensino Médio vem construindo o saber docente? Quais os impactos da reforma 

do Ensino Médio na construção dos saberes docentes? 

Essas incertezas têm suscitado novas descobertas e pesquisas. Assim,  

diante das grandes  mudanças  que  vêm  ocorrendo  no  mundo   do   

conhecimento, procurei investigar: qual a concepção que o professor do 



Ensino Médio tem sobre o ensino e o conhecimento?  O professor reflete 

sobre o que significa o conhecimento, ou seja, em que paradigma do 

conhecimento vem se apoiando o professor do Ensino Médio? Quais os 

desafios que o professor vem enfrentando nesse contexto de mudanças?  

O debate nacional vem demonstrando que, ao longo da história da 

educação brasileira, o Ensino Médio tem enfrentado muitos problemas, em 

termos de sua concepção, estrutura e formas de organização, em decorrência 

de sua própria natureza de mediação entre o ensino fundamental e a formação 

profissional stricto sensu. Como resultado, este nível de ensino continua sem 

identidade, nem sequer física, uma vez que tem crescido nos espaços ociosos 

das escolas do ensino fundamental, sobretudo na rede pública – sendo poucos 

os estabelecimentos planejados para atenderem aos estudantes desse nível de 

ensino. Não é por acaso que, nestes últimos anos, ele é caracterizado como 

“ um passageiro clandestino de um navio de carências” . (Grifo da autora).  

(CNE2/CEB3 15/98 – Diretrizes  Curriculares  Nacionais para o Ensino Médio). 

Na época, o próprio ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, 

reconheceu que 

O Ensino Médio é quase um filho bastardo do ensino 
fundamental, porque funciona em grande parte à noite, nas 
escolas de primeiro grau, sem laboratórios nem computadores, 
sem as condições mínimas para ser realmente um nível de 
ensino que possa agregar conhecimento, agregar habilidades 
àquelas que os alunos trazem do ensino fundamental. (SOUZA, 
1999, p.27, apud NUNES, 2002, p.17) 

 

 

 

_____________ 
2 Conselho Nacional de Educação 
3 Câmara de Educação Básica 



 Essas  imagens,  metáforas  revelam  claramente  que  tanto  os   textos 

oficiais como aqueles elaborados pelos pesquisadores – Bueno, 2000; Kuenzer 

e   Ramos,   2001;  Nunes,  2002 – têm indicado, neste percurso histórico, ser a 

ambigüidade a característica mais marcante do Ensino Médio, que, ao mesmo 

tempo, tem de preparar para o mundo do trabalho e para a continuidade dos 

estudos a nível superior. Nessa dupla função, reside a raiz de um dos 

problemas desse nível de ensino, uma vez que não é uma questão apenas 

pedagógica, mas política,  determinada  pelas  mudanças  econômicas, 

políticas, sociais e culturais  a  partir  do que se  define  a  cada  época,  uma  

relação  peculiar  entre trabalho  e educação. E na atualidade, no contexto do 

neoliberalismo, da globalização da economia e da cultura esta questão torna-se 

ainda mais complexa. 

De certa forma, já se tem demonstrado ser a dualidade estrutural, a  

categoria  explicativa da organização do Ensino Médio e profissional no Brasil.  

Considerando as devidas diferenças, cada fase histórica mostra que desde o 

surgimento da primeira iniciativa estatal nessa área, até os dias atuais, sempre 

se constituíram em duas redes, uma profissional e outra de educação geral, 

para atender às necessidades socialmente definidas pela divisão social e 

técnica do trabalho, entre outros aspectos. 

A evolução histórica dessas redes revela, também, que a iniciativa 

estatal primeiro criou escolas profissionais no início do século XX e, só nos 

anos 40, criou o Ensino Médio.  

Nessa perspectiva, não se pode analisar a trajetória do Ensino Médio 

brasileiro desvinculado da história do Ensino profissionalizante, já que ambos 

compõem as duas faces indissociáveis da mesma proposta. 



Nesse percurso histórico, as duas últimas décadas têm sido marcadas 

por profundas transformações econômicas, políticas, culturais e sociais.  

O processo da recente reforma do Ensino Médio no Brasil começou com 

a aprovação da Lei  nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nova Lei de 

Diretrizes e Bases de Educação Nacional (LDB). Essa reforma educacional 

incide tanto sobre a educação básica quanto sobre a educação profissional. 

Estruturalmente, as principais alterações foram, por um lado, a definição do 

Ensino Médio como educação básica, sendo a última etapa desse nível, 

responsável pela consolidação da formação que se inicia na educação infantil e 

no ensino fundamental. Por outro, há a separação da educação profissional 

técnica da educação básica, caráter complementar ao ensino médio. Por sua 

vez, as reformas curriculares buscam a reorientação da prática pedagógica, 

organizada em volta da transmissão de conteúdos disciplinares para uma 

prática direcionada à construção de competências. Essa característica da 

reforma da educação brasileira impede uma análise isolada da educação 

profissional, tornando importante delimitar as principais mudanças estruturais e 

conceituais que se processam na educação básica como um todo, em 

articulação com a educação profissional. 

Ao atribuir para o Ensino Médio a função de desenvolver a pessoa 

humana por meio da preparação básica para o trabalho e o exercício da 

cidadania, remetendo o ensino técnico – sua antiga vertente profissionalizante 

– a cursos independentes, converte-se a construção da unitariedade do ensino 

em problema unicamente pedagógico. Como adverte Kuenzer, tal solução é 

ideológica, porque 

 



desconsidera a realidade do modelo econômico brasileiro, com 
sua carga de desigualdades decorrentes das diferenças de 
classe e de especificidades resultantes de um modelo de 
desenvolvimento desequilibrado, que reproduz internamente as 
mesmas desigualdades e os mesmos desequilíbrios que 
ocorrem entre os países, no âmbito da internacionalização do 
capital.   (KUENZER, 2000, p. 20, apud RAMOS, 2001, p. 127). 

 

Não obstante a divulgação da idéia de que o novo Ensino Médio atende 

aos princípios da escola unitária, o próprio Parecer da Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação n° 15/98, acaba admitindo com 

honestidade a permanência dessa dualidade, como se verifica a seguir 

 
a duplicidade da demanda continuará existindo porque a idade 
de conclusão do ensino fundamental coincide com a definição 
de um projeto de vida, fortemente determinado pelas condições 
econômicas da família e, em menor grau, pelas características 
pessoais. Entre os que podem custear uma carreira 
educacional mais longa, esse projeto abrigará um percurso que 
posterga o desafio da sobrevivência material para depois do 
curso superior. Entre aqueles que precisam arcar com sua 
subsistência precocemente ele demandará a inserção no 
mercado de trabalho logo após a conclusão do ensino 
obrigatório, durante o ensino médio ou imediatamente após a 
conclusão deste último [...]. (BRASIL. CNE/CEB. Parecer nº 
15/98, p. 35, apud RAMOS, 2001, p. 128). 

 

Dessa forma, a partir de 2005 estados e municípios poderão implantar o 

Ensino Médio articulado com o Ensino Técnico em suas redes. Essa 

possibilidade foi assegurada pela edição do Decreto nº 5.154 que regulamenta 

quatro artigos da nova LDB. O Decreto resgata a chance de os estudantes 

saírem dessa fase do ensino já com qualificação profissional para disputar uma 

vaga no mercado de trabalho. 

A organização do currículo do Ensino Médio a partir da nova LDB 

continua com uma base nacional comum e uma parte diversificada. A base 

nacional comum está estruturada conforme competências básicas distribuídas 

em três áreas: 



�
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

�
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; 

�
Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

No entanto, as áreas não eliminam as disciplinas – antes permitem 

reagrupar os conhecimentos, tentando evitar a fragmentação. Daí a 

importância de as escolas desenvolverem projetos de trabalho e atividades 

integradas, além das aulas por disciplinas. 

A parte diversificada é um conjunto de atividades, articuladas com a 

base nacional comum, pensadas para atender às diferentes características e 

aos anseios de cada região, escola e grupo de alunos. São princípios 

fundamentais dessa organização curricular a interdisciplinaridade e a 

contextualização. Na interdisciplinaridade, todo conhecimento mantém um 

diálogo com outros conhecimentos. A contextualização aparece como uma 

possibilidade  de retirar do educando a condição de espectador passivo, ao 

enfatizar na prática de sala de aula as experiências pessoais, sociais e 

culturais dos alunos. Destacam-se os contextos do trabalho e do exercício da 

cidadania. (SEMTEC4 / MEC5). 

No atual contexto da recente reforma do Ensino Médio, que debates 

estão sendo realizados sobre o ensino e o conhecimento no cotidiano escolar? 

 A meu ver, o que há de mais problemático nessa reforma é 

exatamente o trato com o conhecimento no âmbito da crise atual da ciência. De  
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fato, as mudanças no mundo do trabalho, o avanço na tecnologia, configurando 

a   sociedade   virtual   e   os   meios   de   informação  e  comunicação, 

refletem fortemente  na  escola  e  na  profissão  docente  que, evidentemente, 

precisam passar por profundas transformações a fim de enfrentar esses 

desafios. 

 Nos marcos da sociedade contemporânea, a ciência passou a exigir 

uma  nova visão  de mundo, diferente  e não  fragmentada.  A atual abordagem 

que analisa o mundo em partes isoladas já não funciona. Por outro lado, 

acredita-se na necessidade de construção e reconstrução do homem e do 

mundo, tendo como um dos eixos essenciais a educação. 

 Com o objetivo de oferecer elementos que contribuam para a discussão 

das questões propostas, o presente trabalho foi organizado em quatro partes, 

além desta introdução e considerações finais. 

 O capítulo I traz uma retrospectiva histórica do Ensino Médio no Brasil a 

partir de 1930; apresenta as continuidades e rupturas da década de 90, 

situando as marcas desse nível de ensino na cidade de Petrolina. 

 No capítulo II, aprofundo a questão específica dessa investigação, 

trazendo as discussões atuais sobre os paradigmas do conhecimento no 

contexto do Ensino Médio, com destaque para as abordagens de ensino, o 

saber do professor e a possibilidade de viver uma educação não-disciplinar 

mediante os projetos de trabalho. 

 O capítulo III trata do encaminhamento teórico-metodológico deste 

estudo, com destaque para a representação social, por considerar que essa 

teoria nos possibilita a aproximação dos significados construídos e acumulados 



pelos professores a respeito do ensino e do conhecimento e, em última 

instância, as implicações no seu cotidiano escolar. 

 No capítulo IV, procuro analisar o que pensam os professores a cerca do 

ensino e do conhecimento, face às mudanças ocorridas com a recente reforma 

do Ensino Médio. 

 Finalmente, procurei tecer algumas considerações sobre os resultados  

desta pesquisa, tendo sempre presente que, mais do que simplesmente buscar 

todas as respostas às questões levantadas, ensejo ampliar esse debate no 

sentido de contribuir com o processo de construção do conhecimento, nas 

escolas do Ensino Médio do município de Petrolina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 –  O ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

O presente capítulo tem por objetivo mapear a trajetória do Ensino 

Médio no Brasil, tomando como marco inicial a década de 30 para chegar às 

mudanças ocorridas com a recente reforma, nesse nível de ensino. 

 A articulação da educação com os processos de transformação 

acelerada, que caracterizam o panorama mundial do final do século XX e a 

retomada de sua dimensão “salvadora” em nome da “construção da sociedade 

do conhecimento”, tornam indispensável uma reflexão crítica sobre o 

encaminhamento atual das políticas e das reformas educativas no sentido de 

desvelar seus pressupostos, ligações e propostas.  

Estamos vivendo momentos de profunda crise das atuais políticas 

educacionais. As mudanças que vêm ocorrendo no Brasil nas últimas décadas 

– na economia, política e na cultura – têm provocado transformações nos 

sistemas escolares. 

Dentro desse conjunto de transformações, há duas concepções, 

articuladas entre si e assumidas como os grandes eixos da nova ordem, que 

são de particular interesse para o estudo das dimensões atuais da relação 



entre educação e trabalho e de seus reflexos no perfil da escolarização da 

juventude: revolução tecnológica e sociedade do conhecimento. 

As implicações da revolução tecnológica para a organização do trabalho 

e para a formação do trabalhador têm sido objeto de discussões constantes. O 

novo modelo de organização da produção nos países capitalistas, 

semiperiféricos, como é o caso do Brasil, desenvolvido a partir dos anos 70,  

desdobrou-se em novos princípios, nas duas últimas décadas, com o processo 

de globalização em curso. De fato, há um fenômeno novo nesta fase. 

(SANTOS, 2004). 

Esse fenômeno, decorrente da revolução industrial – não só industrial – 

trazida pela inovação tecnológica, ao exigir uma sociedade mais culta e 

trabalhadores mais bem informados, colocaria em xeque o modelo taylorista 

como sistema consolidado de domínio de classe e desencadearia já nos anos 

70, sua substituição por um novo padrão de racionalização capitalista da 

produção, conhecido como humanização do trabalho. 

Bueno (2000), deixa claro que a humanização do trabalho seria uma 

tentativa que o capital, por estar em crise, se vê obrigado a recorrer para trazer 

as relações de produção até o nível de desenvolvimento de todos os elementos 

das forças produtivas modernas, quer técnicos e organizativos, quer sociais ou 

culturais. 

Por outro lado, a revolução no caráter do trabalho provocada pelo 

progresso científico e técnico, desdobra-se em alterações nas exigências para 

sua organização: substituição do trabalho pesado por técnicas avançadas e 

aumento do grau de autonomia dos grupos de trabalho. Essas mudanças, na 

visão dos defensores da RTC (revolução técnico-científica), implica o 



redimensionamento do homem como elemento das forças produtivas; ele 

passa a ser considerado o centro no processo laboral, o “fator causal”. 

Nesse sentido, a RTC exigiria novos conhecimentos profissionais e novo 

elenco de qualidades morais e psicológicas da parte dos operários, bem como 

reforço da técnica,  aperfeiçoamento organizacional e novas formas de 

trabalho, enfim novo perfil de trabalhador.  

A introdução de técnicas que economizam mão-de-obra daria origem ao 

desemprego estrutural. Segundo Bueno (2000), os apologetas da RTC 

chamam a atenção para as limitações históricas do capitalismo e associam 

esforço individual a ganho social, idealizando as possibilidades da sociedade 

burguesa e romantizando a função da escola: ensinar o significado do trabalho 

e o novo papel do homem na sociedade. 

Considerando que processo de trabalho, relações de produção, conceito 

de homem e formação humana são imbricados, é necessário desnudar, hoje, 

as implicações que a ideologia neoliberal tem em relação à educação da 

juventude sob a capa de um discurso pseudoprogressista. 

O papel da educação – marcado historicamente pelo conflito dos 

antagonismos de classe – é uma questão em aberto no formato atual das 

relações sociais, tendo em vista o avanço da diferenciação e da exclusão no 

panorama nacional e local. 

Sabe-se que o trabalho é uma categoria ontológica e econômica 

fundamental. É a forma mediante a qual o homem produz suas relações de 

existência, a história, o mundo propriamente humano, ou seja, o próprio ser 

humano. A educação constitui-se uma forma específica de relação social, 

destinada a promover a qualificação humana, entendida no sentido gramsciano 



como o desenvolvimento de condições omnilaterais (físicas, mentais, afetivas, 

estéticas e lúdicas) capazes de ampliar a capacidade de trabalho na produção 

dos valores de uso em geral como condição de satisfação das múltiplas 

necessidades do ser humano no seu devenir histórico. 

Dessa argumentação, conclui-se que há uma estreita relação entre 

educação que o jovem recebe e o trabalho, definindo este último como 

princípio educativo da escola, mesmo num quadro de crise e transformações 

no mundo capitalista.  

As grandes transformações ocorridas em todo o mundo no final do 

século XX exerceram um enorme impacto sobre o conteúdo, a divisão, a 

qualidade e a quantidade do trabalho humano e, em decorrência, sobre a 

qualificação do trabalhador. 

Nesse sentido, algumas transformações são bastante significativas no 

espaço do conhecimento: redução da importância da concepção de estoques e 

pacotes fechados de conhecimento, dada a sua ampliação e diversificação; 

substituição da apropriação pela idéia de “navegar” pelo conhecimento: o 

“saber fazer” se sobrepõe ao “adquirir”; reforço da função do educando como 

sujeito da própria formação; acesso obrigatório à informação articulada à 

exigência de resgate da cidadania. A questão de fundo que perpassa toda esta 

discussão é a própria crise paradigmática do conhecimento da ciência nas 

diversas formas do saber. 

Nesse contexto, as reformas na área educacional, têm por finalidade 

superar o quadro de extrema desvantagem em relação aos índices de 

escolarização e de nível de conhecimento que apresentam os países mais 

desenvolvidos. 



No que se refere ao Ensino Médio, objeto dessa investigação, as 

propostas de reforma curricular se pautam nas constatações sobre as 

mudanças no conhecimento e suas manifestações na produção e nas relações 

sociais. 

Nas décadas de 60 e 70, levando em consideração o nível de 

desenvolvimento da industrialização na América Latina, a política educacional 

em vigor naquela década priorizou, como finalidade para o Ensino Médio, a 

formação de especialistas capazes de dominar a utilização de maquinarias ou 

de dirigir processos de produção. Essa tendência levou o Brasil a propor a 

profissionalização compulsória, legalmente instituída na Lei nº. 5.692/71, 

visando diminuir a pressão de demanda sobre o Ensino Superior. 

A partir da década de 80, com a Lei nº. 7.044/82, que revoga a 

profissionalização compulsória no Ensino Médio, o eixo de análise passa a ser 

a formação para a cidadania, resultante do processo de redemocratização 

nacional e do desenvolvimento tecnológico necessário ao processo de 

formação do aluno trabalhador.  

Nos anos 90, no bojo das grandes transformações em curso, o país 

enfrenta um novo desafio. O volume de informações, produzido em decorrência 

do avanço das tecnologias, é constantemente superado, colocando novos 

parâmetros para a formação dos cidadãos. Não se trata de acumular 

conhecimentos, mas do desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar 

informações, analisá-las e selecioná-las; da capacidade de aprender, criar, 

formular, ao invés do simples exercício de memorização. 



O alvo principal dos novos parâmetros de formação do jovem resume na 

aquisição de conhecimentos básicos, na preparação científica e na capacidade 

de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação. 

Desta forma, surge a necessidade de nova estruturação do Ensino 

Médio e profissionalizante. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei nº. 9.394/96 constitui uma das respostas a essa necessidade de 

reestruturação da qual tratarei mais adiante. 

No cenário brasileiro, existe uma marca que atravessa toda a história do 

Ensino Médio: a falta de identidade e de propostas pedagógicas claras que o 

deixa sem direcionamento, tateando entre a formação geral e a 

profissionalização. Em conseqüência, esse nível de ensino produz uma 

educação de qualidade insatisfatória, não concretizando a sua finalidade 

primeira, a de aprofundar os conhecimentos adquiridos e introduzir a 

preparação para o trabalho e cidadania, por intermédio da construção da 

autonomia intelectual e moral dos jovens. 

Vale destacar, também, que o Ensino Médio ainda não faz parte do nível 

de escolarização da maioria dos brasileiros, ou seja, é uma realidade distante 

para muitos jovens. Os dados estatísticos atuais revelam que, de cada 100 

crianças matriculadas na primeira série do ensino fundamental, levando-se em 

consideração as taxas de repetência, promoção e evasão, apenas 40 concluem 

a educação básica. Mesmo com a ampliação da oferta nos últimos anos, em 

2002, eram 8,7 milhões de alunos matriculados; uma grande parcela da 

população ainda não consegue chegar a esse nível de ensino. De 83% dos 

jovens entre 15 e 17 anos  que   freqüentam   escola,   apenas   33%   estão   



no   Ensino  Médio.   (Informativo Enem – Exame Nacional de Ensino Médio, 

2003 p.5).   

Na verdade, muitos fatores refletem na qualidade da educação 

brasileira; além da questão do acesso, existem as desigualdades entre as 

diversas regiões, as diferenças marcantes entre os índices de eficiência do 

ensino nas escolas, os problemas de infra-estrutura, insumos, salário, 

formação dos professores, pequeno número de horas, por dia, de permanência 

do aluno na escola e a carência de docentes, principalmente em áreas como 

matemática, física e biologia. 

O impacto desses fatores está estampado nos resultados das avaliações 

do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e no ENEM. Os 

últimos exames do SAEB, realizados em 2001, demonstram que tanto em 

Matemática como em Língua Portuguesa, a grande maioria dos alunos da 3ª 

série do Ensino Médio não apresenta as habilidades necessárias de leitura e 

compreensão matemática para a série. Os resultados do ENEM revelam a 

mesma situação. Em 2002, 84,5% dos estudantes ficaram situados no pior 

patamar de resultado, de insuficiente a regular. 

Diante deste quadro, pode-se afirmar que a carência de definição da 

identidade do Ensino Médio ainda persiste. Na verdade, não basta apenas 

legislar para que as leis sejam cumpridas. Faz-se necessário investir não 

apenas nas questões gerais mas, sobretudo, nas realidades regionais e locais. 

Enfim, a identidade do Ensino Médio se constrói a partir das condições 

objetivas de sua efetivação no chão de cada escola. 

Nessa perspectiva, utilizo como divisão metodológica para a melhor  

compreensão  deste  capítulo  três  eixos fundamentais que ressaltam a 



importância do  Ensino  Médio em nossa sociedade. Inicialmente, apresento,  

no  primeiro  bloco, um breve percurso histórico desse nível de ensino a partir  

de  1930,  época  dos   primeiros  movimentos  na  busca  da  criação  de  um 

sistema nacional da educação; até 1988, período de efervescência   na   luta   

pela democratização  nacional. Nesse mapeamento, busco apresentar os 

aspectos/marcas mais significativos do Ensino Médio dentro do contexto mais 

geral do desenvolvimento brasileiro.  

O segundo bloco discute a identidade do Ensino Médio  na década de 

90, período marcado pela transformação tecnológica, pela presença de um 

novo paradigma do conhecimento e por outra forma de organização produtiva 

que impõe ao sistema educacional e, especialmente, a essa etapa da 

educação básica, reformas curriculares para atender às crescentes demandas. 

E, finalmente, o terceiro bloco trata da trajetória do Ensino Médio na 

cidade de Petrolina, objeto empírico dessa investigação.  

 

1.1 BREVE PERCURSO HISTÓRICO 

 

Uma rápida análise do percurso histórico do Ensino Médio e profissional 

no Brasil se faz necessária para que se compreenda o caráter político de sua 

concepção, determinada pelas características do desenvolvimento social, 

econômico e cultural do país, bem como os limites e as possibilidades de 

superação que devem ser considerados a partir da nova LDB. Sem essa 

compreensão, a reforma do Ensino Médio poderá ficar no discurso ideológico 

supostamente avançado, mas na prática a discussão poderá não chegar ao 

local onde a educação formal de fato acontece: na escola. 



Sabe-se que as mudanças propostas para a educação básica no Brasil 

trouxeram enormes desafios aos educadores que as implementam. As novas 

concepções sobre educação, as revisões e atualizações nas teorias de 

desenvolvimento e aprendizagem, o impacto das tecnologias de informação e 

comunicação sobre os processos de ensino e aprendizagem, suas 

metodologias, técnicas e materiais de apoio, vêm colocando em xeque as 

nossas práticas e conceitos consolidados, redefinindo o papel do professor na 

atualidade e para o futuro. 

Embora as políticas destinadas a prover as condições básicas para o 

funcionamento da escola sejam importantes, é na prática pedagógica dos 

professores que os princípios da reforma poderão garantir o bom uso dos 

materiais, fazer do desenvolvimento curricular um processo vivo e conferir à 

gestão educacional a dimensão pedagógica. Na verdade, só a existência de 

profissionais preparados e comprometidos com a aprendizagem dos alunos 

pode dar sustentação, a médio e longo prazos, à reforma do Ensino Médio. 

(SEMTEC/MEC, 2002). 

Um rápido estudo dos pressupostos, das implicações e dos 

desdobramentos das políticas para o Ensino Médio no Brasil empreende, neste 

bloco, um mergulho no turbilhão dos acontecimentos que envolvem esse nível 

de ensino, sintonizado com o contexto social de cada época. 

A formação profissional no Brasil, como responsabilidade do Estado, 

inicia-se em 1909, com a criação de 19 escolas de artes e ofícios nas 

diferentes unidades da federação, precursoras das escolas técnicas federais e 

estaduais. Essas escolas obedeciam a uma finalidade moral de repressão: 

educar, pelo trabalho, os órfãos pobres e desvalidos da sorte, retirando-os da 



rua. Portanto, na primeira vez que aparece a formação profissional como 

política pública, ela surge na tentativa moralizadora da formação do caráter 

pelo trabalho. 

 A partir daí foram, surgindo alternativas destinadas à formação de 

trabalhadores, de modo que, até 1932, ao curso primário havia as opções do 

curso rural e curso profissional com quatro anos de duração, às quais poderiam 

suceder outras alternativas de formação exclusiva para o mundo do trabalho no 

nível ginasial: normal, técnico comercial e técnico agrícola. Essas modalidades 

destinavam-se às demandas em curso, principalmente no Sul e Sudeste, do 

processo de industrialização em que as atividades nos setores secundário e 

terciário eram incipientes e não davam acesso ao ensino superior. 

 Outra trajetória havia para as elites: o ensino primário seguido pelo 

secundário propedêutico, completado pelo ensino superior, este sim dividido 

em ramos profissionais. 

 Nessa época, o acesso aos cursos superiores para os que concluíam, 

pelo menos, a 5ª série do curso ginasial se dava por meio de exames. 

 Dessa forma, a formação de trabalhadores e cidadãos no Brasil 

organizou-se historicamente a partir da categoria dualidade estrutural, uma vez 

que havia uma clara demarcação do percurso educacional dos que iriam 

exercer as funções intelectuais ou instrumentais.  

Segundo Kuenzer (2002), a essas duas funções do sistema produtivo 

correspondiam trajetórias educacionais e escolas diferenciadas. Para os 

primeiros, a formação acadêmica, intelectualizada, descolada de ações 

instrumentais; para os trabalhadores, a formação profissional em instituições 

especializadas ou no próprio trabalho, enfatizando o aprendizado, quase que 



exclusivo, de formas de fazer a par do desenvolvimento de habilidades 

psicofísicas. 

 Essas características persistiram e se reforçaram durante a década de 

40, em função da diferenciação e do desenvolvimento dos vários ramos 

profissionais, mediante o desenvolvimento crescente dos setores secundário e 

terciário. Diante disso, começam a se multiplicar escolas e cursos para atender 

aos vários ramos ocupacionais. 

 As reformas implantadas em 1942 mantêm o alto grau de seletividade. 

De um lado, o ensino secundário destinado à preparação intelectual geral e, de 

outro lado, o ensino profissional. Essa separação em duas vertentes distintas 

passou a ser complementada com o sistema privado  de  formação profissional,   

criado  em  1942 (SENAI6)  e  em  1946 (SENAC7).   

Essa realidade sofre uma significativa alteração em 1961, com a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

4.024/61). Pela primeira vez, a legislação educacional passa a reconhecer o 

ensino profissional como integrante do sistema regular de ensino, 

estabelecendo equivalência entre os cursos propedêuticos e os 

profissionalizantes para fins de acesso ao ensino superior. E os cursos do 

SENAI e SENAC poderiam ser organizados, de forma que equivalessem aos 

níveis fundamental e médio, cumpridas as exigências da lei. 

A equivalência estabelecida pela Lei nº. 4.024/61,  embora  se  constitua 
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6 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – criado pelo Decreto-lei 4.048 de 22/01/42. 
7 Serviço Nacional de Aprend izagem Comercial – criado p elos Decretos-lei 8.621 e 8.622, 
ambos de 10/01/46. 



 
em  avanço,  não supera  a  dualidade  estrutural, posto que continuam a existir  

duas redes distintas de ensino para clientelas distintas, direcionadas para 

necessidades bem definidas da divisão de trabalho, visando a formar 

trabalhadores   instrumentais   e    intelectuais    mediante   diferentes   projetos  

pedagógicos. 

Em agosto de 1971, é aprovada a Lei nº. 5.692/71 que fixa as Diretrizes 

e Bases para o ensino do 1º e 2º graus. Essa lei estabelece a 

profissionalização universal e compulsória no Ensino de 2º Grau, prepara um 

contingente de mão-de-obra para o mercado de trabalho e desvia uma grande 

parcela de estudantes da procura pela universidade, na tentativa de substituir a 

dualidade estrutural por um sistema de via única para todos. 

No cenário educacional e social, de profundas mudanças rumo à 

democratização do país, a profissionalização universal e compulsória do 2º 

grau, não teve repercussões significativas em relação às necessidades sociais 

e educacionais. A fim de diminuir essas lacunas foi criada a Lei nº. 7.044/82, 

que permite aos estabelecimentos de ensino optarem pelo curso de formação 

profissional ou formação geral, desde que garantindo a iniciação para o 

trabalho. Dessa forma, retorna-se ao modelo anterior a 1971: escolas 

propedêuticas para as elites e profissionalizantes para os trabalhadores, 

conservando a equivalência. 

A organização curricular do ensino do 2º grau permanece marcada pela 

distinta separação entre a ação intelectual e a ação instrumental, reproduzindo 

o modelo das relações sociais. Como afirma Kuenzer, este princípio educativo 

estava baseado na  

 



qualificação profissional concebida como resultado de um 
processo individual de aprendizagem de formas de fazer, 
definidas pelas necessidades da ocupação a ser exercida, 
complementada com o desenvolvimento de habilidades 
psicofísicas demandadas pelo posto de trabalho. (2002, p.31) 
 

Em decorrência desse princípio que priorizava o treinamento, a 

repetição, a memorização e o disciplinamento, tudo parecia indicar que era 

desnecessário ao jovem trabalhador ter acesso ao conhecimento científico que 

lhe propiciasse o domínio intelectual das práticas sociais e produtivas e a 

construção de sua autonomia. É nesse cenário, portanto, que se organiza a 

produção do conhecimento no Ensino Médio e que se tenta definir a sua 

identidade. 

 

1.2 MUDANÇAS DE UMA DÉCADA: CONTINUIDADES E RUPTURAS 

 

Conforme assinalei anteriormente, no final do século XX, foram 

estabelecidas mudanças que marcaram definitivamente o acirrado processo de 

democratização e globalização do Brasil. A nova fase de abertura do mercado 

ao capital externo, a privatização dos setores essenciais da economia, a 

reestruturação produtiva, a partir de novas bases de sustentação, a 

implantação de novas tecnologias exemplificam esse período. Essas mudanças 

acarretaram profundas modificações na forma de organização e gestão em 

todas as instâncias, frente aos problemas sociais, ao crescimento do 

desemprego estrutural e à exclusão de uma parcela significativa da população 

dos bens materiais e simbólicos. 

No âmbito dessa problemática, as políticas direcionadas para a 

educação, sobretudo as dos países pobres ou em desenvolvimento, se 



materializam por meio de agências internacionais, entre elas, o Banco Mundial 

(BM) e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 

responsáveis por programas e financiamentos que priorizam a educação 

básica, a fim de superar o quadro de profunda desvantagem em relação aos 

índices de escolarização e nível de conhecimentos apresentados pelos países 

mais desenvolvidos. 

Nesse sentido, dedica-se à educação um papel importante na 

articulação para o desenvolvimento. Acredita-se que, por meio dela, serão 

disseminados os conhecimentos básicos de sustentação do modelo, que tem 

como matéria-prima, o conhecimento. Esse contexto exige uma reformulação 

do sistema educacional capaz de garantir um nível de escolaridade básica a 

todo cidadão. 

Diante desse cenário, as mudanças profundas e radicais na organização 

estrutural da sociedade exigem o redimensionamento da formação humana. O 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia criou um processo contraditório na 

formação profissional do trabalhador. À proporção que a ciência se evolui, 

simplifica a atividade do sistema de produção, mas passa a exigir maior 

formação científica do trabalhador para incorporar o instrumento de seu 

trabalho e adaptar-se à atividade flexível. Por outro lado, crescem os 

problemas sociais como fome, miséria, violência, e, sobretudo, desemprego em 

grande parcela da população jovem. 

As políticas implementadas pelo MEC têm como desafio propiciar ao 

aluno uma formação que assegure a aquisição dos conhecimentos básicos, a 

preparação científica e a capacidade de utilização das diferentes tecnologias 

disponíveis na área de atuação. 



Assim, em 1996, O Congresso Nacional promulgou a Lei nº 9.394, das 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96)8 que estabelece, entre as finalidades 

do Ensino Médio, “a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de 

estudos" e "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." 9 

O Ensino Médio, etapa final da educação básica, passa a ser 

considerado pelo poder público   como   dimensão   essencial   do   processo   

formativo de todo brasileiro, aparecendo no texto da LDB em articulação com a 

educação que  o antecede e com aquela que vem a seguir. 

Esse nível de ensino visa à continuação, à consolidação e ao 

aperfeiçoamento dos conhecimentos adquiridos. Ao mesmo tempo, constitui 

etapa de preparação para a aprendizagem futura, seja no Ensino Superior, no 

mundo do trabalho ou na educação profissional. 

Vale salientar, segundo o espírito da nova Lei, que a “preparação para o 

trabalho” não deverá ser confundida com as habilitações profissionais 

obrigatórias  nas legislações  anteriores e facultativas na Lei nº. 7.044/82, o 

que constitui, ao meu ver, mudança estrutural decisiva na organização dos 

cursos. 

 
____________ 
8 Depois de oito anos de idas e vindas no Congresso Nacional, foi promulgada, em dezembro 
de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nascida de um projeto do 
Deputado Octávio Elísio (PMDB-MG) em 1988, a LDB recebeu um substitutivo, perdeu artigos 
e ganhou outros sugeridos por associações de professores e universidades. Em 1994, 
aprovado na Câmara, o projeto foi enviado ao Senado, onde foi substitído por outro do senador 
e educador Darcy Ribeiro (PDT-RJ). No final a LDB foi costurada com artigos do projeto da 
Câmara e do Senado. 
9 Artigo 35, I e II 



 De fato, esta nova Lei pretende resgatar a natureza essencialmente 

cultural do Ensino Médio, articulando formação geral e científica para alcançar 

o  "aprimoramento   do  educando  como pessoa humana, incluindo a formação  

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.” 10 

 A grande crítica que se faz à atual LDB é que, embora tenha 

possibilitado um conjunto de reformas, enfatizando os aspectos culturais e 

éticos, foi se processando de forma isolada. Na verdade, correspondia  a  um  

bem   elaborado   plano  de  governo,  que,  articulando   os  projetos   para   as   

áreas  econômica,   administrativa,   previdenciária  e  fiscal,   foi dando forma  

ao novo modelo de Estado.  

Sob a perspectiva mais geral, Severino (1997), afirma que os 

fundamentos   dessa   lei   não  inovam  muito,  não  atendem  aos  anseios  da  

população brasileira. Ressurgem os próprios princípios do liberalismo, 

lustrados com verniz neoliberal, encobrindo o descompromisso com a 

efetivação desses princípios, apenas conceituando-os sem nenhuma 

obrigatoriedade quanto ao cumprimento.  

A nova LDB, Lei Darcy Ribeiro, situa-se entre algumas satisfações e 

muitas   insatisfações,   há   ranços  e  avanços  ainda que, no fundo, os ranços  

continuam predominando. Entre os avanços, pode-se destacar: o compromisso 

com avaliação, o direcionamento de investimentos financeiros para  valorização  

do   magistério   e   a   flexibilidade   na   base   e   no   processo   da  educação 

 

 

____________ 
10Artigo 35, III 



básica. No que diz respeito aos ranços, destacam-se: a visão relativamente 

obsoleta de educação, não ultrapassando a do mero ensino e a da aquisição 

de conhecimentos; a visão retrógrada de educação superior e atrasos 

eletrônicos não se referindo à informática educativa. (DEMO, 1997) 

 Analisando a LDB, sob o ângulo pedagógico Pereira e Teixeira (1997), 

afirmam que a lei expressa uma visão ampla de educação, que poderá 

provocar uma reflexão critica no tocante à prática educacional, à dicotomia 

entre teoria e prática, à separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, 

às formas rígidas de organização escolar e ao isolamento da escola em relação 

ao mundo exterior. 

 Embora concordando com as críticas à Lei nº 9.394/96, vale ressaltar 

que um dos aspectos fundamentais do texto da LDB refere-se à flexibilidade da 

educação básica, incluindo a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio. 

 Partindo dos princípios gerais definidos na nova LDB, o Conselho 

Nacional de Educação, em 1998, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM) e, no segundo semestre de 1999, a Secretaria 

de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação (SEMTEC) 

divulgou os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), 

como um conjunto de orientações e recomendações, que deveriam servir para 

apoiar o trabalho dos professores. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) 

ampliam a intenção da LDB, sugerindo "conciliar humanismo e tecnologia, 

conhecimento dos princípios  científicos  que presidem  a produção  moderna,  

 



e exercício da cidadania plena, formação ética e autonomia intelectual." 11 

As DCNEM insistem em que a escola procure educar para a 

sensibilidade, planejando o espaço e o tempo "para acolher, expressar a 

diversidade dos alunos  e oportunizar trocas  de  significados,  dando  lugar  à  

continuidade,  à  diversidade expressiva, ao ordenamento e à permanente 

estimulação pelas palavras, imagens, sons, gestos e expressões de 

pessoas."12 

 O texto das Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio é claro ao 

propor  uma  educação  para  a  igualdade.  Isso  implica não apenas igualdade  

de  oportunidades,   mas  também  tratamento  diferenciado,  de  forma  que  as 

características individuais dos alunos sejam respeitadas e atendidas. Supõe, 

assim, uma  escola  que inclua e valorize o diferente; uma sala de aula que 

seja o espaço de todas as falas e de todas as vozes. Esse documento sugere, 

ainda, uma educação para a ética da identidade, cujo fim mais importante seria 

o da autonomia. 13 

 Vale destacar, nessas Diretrizes, que os conteúdos curriculares são 

instrumentos a serviço da formação  de  competências,  habilidades  e  

disposições de conduta. Trata-se, pois, de investir na capacidade de 

aprendizagem, no desenvolvimento de maneiras próprias de pensar e de tomar 

decisões,  na  relação do  indivíduo  consigo mesmo e com a sociedade. Esses 

aspectos  ficam evidentes  na descrição das competências que  dizem  respeito 

 

 
____________ 
11 Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica (CEB). Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio, p. 18. 
12  DCNEM, p. 21 
13 Idem, ibidem, p.25 



a  cada  área  curricular. Por exemplo, à área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias  cabe contribuir "para a  construção  da  identidade  e o exercício  

da cidadania".14  A área das Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias deve, entre os objetivos, contribuir para o significado da ciência e 

da tecnologia na vida humana e social "de modo a gerar protagonismo  diante  

das  inúmeras  questões  políticas  e  sociais..."15  A área das Ciências 

Humanas e suas Tecnologias "deverá desenvolver a compreensão do 

significado da identidade, da sociedade e da cultura..."16  

 As DCNEM  propõem  um  paradigma curricular, no qual trabalho e 

cidadania  estão  presentes  em todos os  momentos.  As  mudanças no Ensino 

Médio supõem novas concepções de ensino-aprendizagem  que  favoreçam  o 

alcance  dos  fins  educacionais,  permitindo ao estudante ser sujeito do 

processo; enfim, saber exercer a cidadania a partir do seu círculo de 

convivência cotidiana. 

 Por sua vez, as reformas curriculares buscam redirecionar a prática 

pedagógica organizada em torno da transmissão de conteúdos disciplinares 

para uma prática voltada para a construção de competências. Nos diversos 

níveis de ensino, a LDB define que a educação visa desenvolver nos 

educandos conhecimentos e habilidades necessários para o exercício da 

cidadania e a inserção no mundo do trabalho. 

 Na  organização  curricular,  proposta  pela  recente  reforma  do  Ensino 

 

____________ 
14 Idem, ibidem, p.58 
15 Idem, ibidem, p.59 
16 Idem, ibidem, p.60 



Médio, dois princípios estão subentendidos: a interdisciplinaridade e a 

contextualização. Uma análise mais profunda desses princípios revela que a 

interdisciplinaridade é explicitada, sob a ótica metodológica, como prática 

pedagógica e didática que possibilita utilizar os conhecimentos de várias 

disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender um 

determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista. 

A contextualização, outro conceito trabalhado nas DCNEM e nos 

PCNEM, passa a ser entendida como um recurso para ampliar as 

possibilidades de interação, não apenas entre as disciplinas limitadas em uma 

área de conhecimento, como também entre as próprias áreas de limitação. 

Esse recurso visaria, portanto, a tornar a aprendizagem significativa ao 

associá-la com experiências da vida cotidiana ou com conhecimentos 

adquiridos espontaneamente, retirando o aluno da condição de espectador 

passivo, ou seja, evocaria áreas, âmbitos ou dimensões presentes na vida 

pessoal, social e cultural, mobilizando competências cognitivas já adquiridas. 

(PCNEM, 1999). 

 Os PCNEM ressaltam que essa postura não implica permanecer apenas 

no nível de conhecimento que é dado pelo contexto mais imediato, nem muito 

menos pelo senso comum, mas visa a gerar a capacidade de compreender e 

intervir na realidade, numa perspectiva autônoma e desalienante. Ao propor 

uma nova forma de organizar o currículo, trabalhando na perspectiva 

interdisciplinar e contextualizada, parte-se do pressuposto de que toda 

aprendizagem significativa implica uma relação sujeito-objeto e que, para que 

esta se concretize, é necessário oferecer as condições para que os dois pólos 

do processo interajam. 



 Na realidade, reconhece que a contextualização revela-se como um 

elemento constituinte na construção do conhecimento por integrar os aspectos 

mais distantes os gerais dos mais próximos e específicos. A abordagem 

contextual integra as diferentes áreas do saber sem perder de vista as 

especificidades de cada uma. É, de fato, a contextualização que torna o 

conhecimento construído no chão de cada escola, profundamente significativo. 

 Daí, concordo com Ramos (2001) quando adverte sobre a complexidade 

desse conceito central tratado nas DCNEM e PCNEM. 

 No meu ponto de vista, as DCNEM e os PCNEM apresentam inovações 

relevantes no tocante à organização curricular e ao redimensionamento da 

prática pedagógica do professor do Ensino Médio. 

 Os parâmetros, inclusive, foram construídos no embate com consultores 

progressistas, porém não coadunam com a realidade da maioria das escolas 

brasileiras; percebe-se que há necessidade de estudos contínuos e 

sistemáticos com os agentes educativos da escola, onde de fato as reformas 

educacionais se materializam, mesmo estando consciente de que não basta 

apenas promover a formação contínua para que os professores implantem o 

que fora concebido por especialistas e/ou consultores dos órgãos da 

administração central. 

 A organização da prática pedagógica, salvo algumas experiências 

exitosas, centra-se no trabalho individual do professor. No âmbito de uma 

reforma que propõe um currículo a ser trabalhado de forma interdisciplinar, o 

tempo de reunião para planejamento coletivo, estudos e discussões em grupo 

precisa ser ponto consensual e prática rotineira. Nesse sentido, tudo parece 



indicar grande fragilidade da sustentabilidade pedagógica das inovações 

propostas, como salientei anteriormente. 

 Sabe-se que existe uma grande distância entre o que propõe a reforma 

do Ensino Médio e as condições dadas ao professor, porém, vale destacar que, 

no meio dessas dificuldades de materialização da reforma do Ensino Médio, 

surgem outras inovações. 

 Recentemente o MEC assinou convênio com as Secretarias Estaduais 

do Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo, visando à implantação do Ensino 

Médio articulado com o Ensino Técnico em suas redes a partir de 2005, projeto 

experimental que servirá de modelo para a implantação da proposta em todo o 

país. 

 A possibilidade de implantação do Ensino Médio Tecnológico foi 

assegurada pela edição do Decreto nº 5.154, do Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, publicado no dia 26 de julho de 2004, que regulamenta quatro artigos da 

Lei nº 9.394/96. 

 O Decreto prevê três alternativas de articulação entre o Ensino Médio e 

Técnico, mas a principal delas é a que resgata a chance dos estudantes saírem 

dessa fase de ensino já com qualificação profissional para disputar uma vaga 

no mercado de trabalho. Hoje, para obter uma formação profissional, os jovens 

têm que cursar o Ensino Médio em um turno e o Técnico em outro. Ou então, 

têm que concluir o Ensino Médio para depois ingressar na fase da formação 

profissional. Pelo atual Decreto, os alunos poderão freqüentar o Ensino Médio 

e o Técnico de nível médio ao mesmo tempo, na mesma matriz curricular e na 

mesma escola, havendo ampliação da carga horária total do curso, em função 

da habilitação profissional técnica de nível médio. 



 Além disso, a partir de agora, o Decreto também prevê que a articulação 

entre o Ensino Médio e o Técnico de nível médio deverá seguir as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Conselho Nacional de Educação, as normas dos 

sistemas de ensino e as exigências de cada instituição, segundo o seu projeto 

político-pedagógico. 

 Diante dessas inovações questiona-se: que tipo de formação profissional 

as escolas oferecerão? Será que são novas formas de discriminação, 

aligeiramento de curso ou aprofundamento do potencial tecnológico no Ensino 

Técnico de nível médio? Sabe-se que as propostas de inovação se 

materializam na escola; então, não basta apenas legislar para que as 

mudanças aconteçam. 

 Como anunciei no início deste capítulo, o breve histórico traçado 

configura o quadro sobre o Ensino Médio na atualidade, a fim de aprofundar a 

discussão sobre esse nível de ensino na cidade de Petrolina; a seguir, tratarei 

dessa temática. 

 

1.3 PETROLINA: UMA CIDADE, UM RIO E UM NÍVEL DE ENSINO 

 

 Este bloco apresenta uma trilogia de temas relacionados: a cidade de 

Petrolina, o rio São Francisco e o Ensino Médio. Uma rápida análise do 

desenvolvimento histórico desse município se faz necessária para que se 

configure no espaço e no tempo de uma cidade, fincada às margens de um rio, 

em pleno sertão pernambucano, o crescimento de matrícula nesse nível de 

ensino, nos últimos anos, ainda que sem muita representatividade. 



 A cidade foi inicialmente chamada de “Passagem”  em decorrência da 

travessia do rio São Francisco, atendendo ao transporte de pessoas e cargas, 

que era feito em canoa entre as margens das províncias de Pernambuco e da 

Bahia. No início do século XIX, com a intensificação dos viajantes e o 

crescimento do povoado de Juazeiro, passou a ser chamada “Passagem de 

Juazeiro”, nome que conservou por muito tempo até receber a denominação de 

Petrolina. 

 Há duas versões sobre a origem do nome de Petrolina. A primeira teria 

sido derivada de “PEDRA LINDA”, expressão dada a uma pedra existente ao 

lado da Igreja Matriz e que foi utilizada nas obras da construção da Igreja 

Catedral. A segunda,  a mais provável, afirma que o nome foi uma homenagem 

ao Imperador D. Pedro II e a sua esposa a Imperatriz Maria Teresa Cristina, ou 

seja, Petro, Pedro em latim e a terminação do nome Cristina. 

 Em 28 de julho de 1895, Petrolina foi elevada à categoria de cidade pela 

Lei Estadual de nº 130, do governador Alexandre José Barbosa Lima, sendo 

oficializado o dia 21 de setembro do mesmo ano como “o dia da cidade”, 

quando a Ata de Instalação foi lavrada. 

Petrolina localiza-se no extremo oeste do Estado de Pernambuco e faz 

parte da micro região homogênea do sertão do São Francisco. Possui uma 

localização privilegiada, pois está situada à margem esquerda do rio São 

Francisco, o Velho Chico, carinhosamente apelidado pelos ribeirinhos. 

O rio São Francisco é o grande impulsionador do desenvolvimento 

econômico do município. Suas águas representam a força da história da 

navegação e do aproveitamento para fins de irrigação. 



Embora o processo de irrigação seja o fulcro do desenvolvimento, é, 

também, atualmente criticado pelos ecologistas. 

O município de Petrolina passou a destacar-se economicamente no 

cenário do estado, a partir da década de 80, quando aguçou o seu 

desenvolvimento econômico e social. Nesse decênio, os setores primários e 

secundários foram intensivamente dinamizados pela iniciativa pública e 

privada, por meio da implantação de grandes projetos de irrigação pela 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, 

além de agroindústrias. 

No início da década de 80, a área irrigada em produção (pública) era de 

apenas 12.000 hectares (ha), e a área estimada da iniciativa privada atingia 

4.000 ha. Atualmente, essas duas áreas somam mais de 120.000 ha irrigados. 

Foi consolidada, também, a estrutura do Centro de Pesquisa Agropecuário do 

Trópico Semi-Árido – CPATSA, uma das unidades descentralizadas da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. 

Esses fatos, associados a uma infra-estrutura de transporte, 

comunicação e equipamentos sociais já instalados no município, contribuíram 

para dinamizar a economia local de forma efetiva, com desdobramentos no 

setor terciário, atraindo para a região várias instituições financeiras. Aumentou-

se a eficiência dos meios de transporte, pela presença do Aeroporto 

Internacional de Petrolina, que favorece a exportação de frutas para os 

diversos países. 

Petrolina é o mais importante pólo exportador de frutas tropicais do 

Brasil. Seu posicionamento geográfico constitui-se em uma das suas principais 

vantagens. A distância em relação aos grandes centros comerciais do Nordeste 



e Centro-Sul do País com interligação por malha asfáltica, hidrovia do São 

Francisco e aeroporto internacional possibilita o escoamento da produção para 

os mercados nacionais e internacionais. 

Os meios de comunicação (jornais, rádios e TV) foram viabilizados, bem 

como os serviços básicos, a exemplo de saúde, saneamento e educação, que 

vêm sendo dinamizados, transformando o município num pólo de 

desenvolvimento. 

A dinâmica da economia da região, pressionada por esses fatos sócio-

econômicos, tem contribuído para estimular a atração populacional de outras 

regiões de Pernambuco, além de outros estados da Federação e, até de outros 

países, todos atraídos pelo crescimento econômico decorrente da fruticultura 

irrigada. Esse ciclo migratório cresce assustadoramente, trazendo também 

levas de desempregados dos mais distantes lugares do Brasil, que aqui 

aportam com crença de dias melhores, esperando a promessa tão bem 

proclamada pelos discursos do porvir. 

Com uma população de aproximadamente 250 mil habitantes, Petrolina 

é o sexto maior município do Estado, além de ser uma cidade com muitos 

contrastes e problemas graves comuns a outros grandes centros. 

Diante deste contexto, surge a necessidade de ampliação do 

atendimento educacional nos diversos níveis de ensino, inclusive no Ensino 

Médio, na área de profissionalização e no Ensino Superior. No setor 

educacional, Petrolina representa, em relação a outras cidades 

pernambucanas, um crescimento significativo. 

Atualmente, existem duas faculdades na cidade: a FACAPE – Faculdade 

de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina, que é uma autarquia, ligada ao 



município, onde funcionam os cursos de Administração de Empresa, Direito, 

Secretariado Executivo, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, 

Economia, Turismo e Comércio Exterior, com 2.491 alunos; e a FFPP – 

Faculdade de Formação de Professores de Petrolina com aproximadamente 

3.025 alunos, ligada à Universidade de Pernambuco, oferecendo os seguintes 

cursos: História, Geografia, Matemática, Biologia, Letras e  Pedagogia. Essa 

unidade de ensino superior também oferece cursos de especialização nessas 

áreas e, ainda, em Gestão Escolar, Recursos Humanos, Educação Especial e 

Psicopedagogia. 

Foi implantada recentemente a Universidade Federal do Vale do São 

Francisco – UNIVASF, única universidade brasileira que não leva o nome de 

uma cidade ou estado, pois sua missão é desenvolver a região onde está 

localizada, compreendendo parte de oito estados do Nordeste e o norte de 

Minas Gerais.  

Em Petrolina, a CODEVASF doou uma área de 300 ha para a 

construção do campus da UNIVASF, que está funcionando provisoriamente no 

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), abrigando os cursos de 

Medicina, Enfermagem, Psicologia, Zootecnia e Administração com ênfase em: 

Turismo e Hotelaria, Comércio Exterior e Agronegócio. A implantação dessa 

universidade foi um marco no sentido da federalização do Ensino Superior em 

Petrolina. 

Na cidade de Juazeiro, o campus será erguido numa área de 60 ha 

cedida pela Prefeitura, mas até a sua construção os cursos nas áreas de 

Engenharia (Civil, Elétrica, Produção, Mecânica, Agrícola e Ambiental) 

passaram a funcionar num prédio municipal. Já o curso de arqueologia está 



utilizando as instalações e laboratórios existentes na Fundação do Homem 

Americano, administradora do acervo arqueológico do Parque Nacional da 

Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, distante 300 Km de 

Petrolina. 

No que tange à formação profissional, o município de Petrolina dispõe 

do Centro de Educação Tecnológica – CEFET que funciona em duas unidades, 

oferecendo os cursos de: Informática, Edificações, Turismo, Eletrotécnica, 

Agricultura, Zootecnia, Agroindústria e Eletrônica e da Escola Técnica Federal 

de Alimentos, administrada pelo SENAI, onde funcionam os cursos de 

Processamento de Polpas de Frutas, Processamento de Geléias, Congelados, 

Qualidade de Alimentos pela Higiene e Sanitização, Iniciação à Microbiologia, 

Qualidade Participativa e Iniciação à Qualidade Total. 

Em 2005, o CEFET – Petrolina passará a oferecer o Ensino Médio 

integrado ao Técnico, conforme o Decreto nº 5.154 de 26 de Julho de 2004. 

Várias entidades com sede regional no município também oferecem 

cursos técnicos: SENAI, SENAC, SESI (Serviço Social da Indústria) SESC 

(Serviço Social do Comércio), SEBRAE (Serviço de Apoio às Micros e 

Pequenas Empresas), EMBRAPA – CPATSA, CODEVASF, entre outras. 

No caso específico do Ensino Médio, objeto dessa investigação, vale 

ressaltar que esse nível de ensino, em Petrolina, surgiu em 1930, no Colégio 

Nossa Senhora Auxiliadora, rede privada, com a abertura da Escola Normal 

Rural anexa à Escola Estadual do Recife. De 1930 a 1966, espaço bastante 

longo, somente uma pequena parcela da população, mais favorecida, tinha 

acesso à escola de nível médio; utra parte estava excluída pela situação 

financeira. 



Em 1966, surge a primeira instituição pública do Ensino Médio, o Ginásio 

de  Petrolina,  instituição  ligada a  Fundação  Educacional17 que passou para o   

Estado,  recebendo  o  nome  de  Colégio  de Petrolina, funcionando a partir daí 

o curso ginasial já existente e mais os cursos científico e normal, dando assim 

opção aos alunos que concluíssem o 1º ciclo. Com essa denominação 

funcionou até 1974, quando a Secretaria de Educação do Estado lhe deu o 

nome de Escola de Petrolina 1º e 2º Graus. 

Sintonizado com a política em nível nacional, o Ensino Médio, em 

Petrolina, desenvolve-se basicamente seguindo a mesma trajetória do Ensino 

Médio no Brasil. 

Possuidor das mesmas marcas históricas de falta de identidade e de 

políticas claras e contínuas, em Petrolina, o Ensino Médio sobrevive a reboque 

do Ensino Fundamental, até com divisão do mesmo espaço nas escolas. Em 

outras   palavras,   a   estrutura   de   nossas   escolas  do Ensino Médio não foi  

planejada para o funcionamento desse nível de ensino. 

 Analisando os dados de matrícula18, desse nível de ensino, nos últimos 

três anos, nas escolas estaduais da zona urbana de Petrolina, verifica-se que, 

em 2001, a matrícula atingiu um quantitativo de 9.607 alunos, em 2002 houve 

um acréscimo de apenas 33 alunos e, em 2003, a matrícula obteve um total de 

10.377 alunos, significando um aumento  de 637 estudantes em relação ao ano 

anterior. 

 
 
____________ 
17 A Fund ação Educacional de Petrolina, ho je Fund ação Educacional Senador Nilo 
Coelho, foi planejada e constituída em 1961, entidade jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos. Como as demais fund ações existentes no p aís, teve o seu apo io no art. 107 
da LDB 4.024/61 homologado po steriormente pelo art 62 § 2º da Lei 5.692/71. 
18 Dados fornecidos pela Gerência Regional de Educação do Sertão do Médio São 
Francisco – GERE Petrolina, em 26/11/04. 



De fato, o Ensino Médio em Petrolina ainda é uma realidade distante 

para muitos jovens, como também demonstram os dados no âmbito de Brasil. 

Em 2003, houve um percentual de 22,2% de evasão e 12,5% de reprovação. 

No entanto, o percentual de 87,5% de aprovação não representa um ensino de 

qualidade satisfatória, porque o sistema de avaliação, como vem acontecendo 

em muitas escolas petrolinenses, da rede estadual, favorece a promoção sem 

as competências e habilidades necessárias para o aluno cursar a série 

seguinte.  Isso leva a refletir que a democratização do acesso sem a qualidade 

do curso revela discriminação. 

 Esses dados são demonstrados através das avaliações  do  SAEPE 

(Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco), SAEB (Sistema Nacional 

de Educação Básica) e o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). As 

avaliações revelam que não há um encontro do estudante com a leitura. Ao 

chegar na 3ª série do Ensino Médio, grande parte dos alunos demonstra 

deficiências em Língua Portuguesa, que interferem no aprendizado das demais  

disciplinas. 

Como se pode observar, analisando os dados do Ensino Médio em 

Petrolina, verifica-se que a situação não é diferente da realidade do país. Em 

outras palavras, evidenciou-se, nessa análise, que se está vivenciando uma 

nova crise de identidade. Evidentemente, essa crise atual possui novas 

características bem distintas das anteriores, considerando os avanços de 

nosso país, as inovadoras exigências deste novo milênio e as demandas desse 

nível de ensino. 

No bojo dessa problemática do Ensino Médio, destaca-se a questão do 

conhecimento e do ensino, tratadas no próximo capítulo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – PARADIGMAS DO CONHECIMENTO NO CONTEXTO DO 

ENSINO MÉDIO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finalidade deste capítulo é tecer comentários sobre os paradigmas do 

conhecimento, com destaque para as discussões acerca das abordagens de 

ensino, na última etapa da educação básica. 

A sociedade contemporânea tem confiado à ciência toda a sua 

expectativa de melhores condições de vida. Dessa forma, não é por acaso que 

o conhecimento científico vem substituindo inclusive o poder religioso e, em 

muitos casos, tem determinado os posicionamentos éticos. Estamos num 

estágio do desenvolvimento histórico em que são desqualificados os saberes 

não científicos e não técnicos: o poder e a autonomia da ciência já se 

encontram tão bem assegurados, que ela procura, até mesmo, erigir-se em juiz 

de moral. 

Diante do prestígio cultural construído em torno da ciência e a 

relativização da ética nas relações político-sociais do mundo contemporâneo, a 

palavra do cientista é mais credenciada do que as demais. A polêmica sobre os 

experimentos genéticos é um bom exemplo desse poder. No bojo dessa 

discussão, a escola, principal instituição de produção e socialização do 

conhecimento, tem sido, também, o lugar de reprodução dos modos de fazer 

ciência, nem sempre esclarecidos entre aqueles que dela fazem parte.  



Na história contemporânea, a concepção positivista contribuiu na 

consolidação dos paradigmas19 científicos atuais. Se, por um lado, esta foi uma 

contribuição relevante no sentido de estabelecer uma nova perspectiva 

epistemológica que, por sua vez, definiu um método científico capaz de orientar 

os procedimentos investigativos, por outro, tornou a organização do 

conhecimento acadêmico subordinada aos seus princípios. Percebe-se 

claramente isso quando se observa, sobretudo, a lógica de construção dos 

currículos e as práticas de sala de aula. 

A luta histórica pela valorização da ciência moderna atravessou 

inumeráveis esforços contra o estado de escuridão da Idade Média, período em 

que o paradigma da verdade estava fundamentado no dogma religioso e no 

conhecimento do senso comum. Foram  séculos de resistência  e, ainda que o 

Renascimento tenha marcado um avanço na estrutura de poder da época, 

repercutindo nas tecnologias e nas artes, somente a partir do século XVIII é 

que a humanidade percebeu o encaminhamento do predomínio da razão, 

tornando-se realidade uma maior independência entre estado e religião. 

 No  entanto, não  é ao acaso que o paradigma científico da modernidade 

tenha  se firmado  defendendo a  neutralidade e negando o senso comum. Vale 

 
 
 
 
 
 
____________ 
19 Segundo Thomas Khum (1991, p. 81 apud Cunh a, 1998, p. 22), paradigmas são as 
reali zações c ientíficas un iversalmente reconh ecidas que durante algum tempo 
forneceram prob lemas e soluções modelares aos praticantes de uma ciência. Já Capra 
(1988, p. 17 apud Cunh a, 1998, p. 17), ampliando este conceito afirma que paradigma 
sign ificaria  a totalidade de pensamentos, percepções e valores que formam uma 
determinada visão de realidade, uma visão qu e é a base do modo como uma sociedade 
se organiza. Um paradigma, po is, seria apenas um referencial de análise e interpretação 
de uma realidade. Trata-se de uma construção teórica que tem o sentido d e auxili ar  a 
apreensão organizada das relações sociais, num tempo e num espaço. 



ressaltar  que esse fato  na época,  representou uma importante ruptura com o 

estado  de ignorância  anterior,  sendo ele  o grande responsável pela evolução 

da ciência que a humanidade atualmente usufrui. 

Com o reconhecimento das humanidades como ciências e as 

descobertas da relatividade das verdades construídas pela física mecânica, já 

quase na metade do século XX, é que o método científico positivista passou a 

ser questionado, como o único capaz de dar validade ao conhecimento sobre 

os homens e sobre o universo. 

Na verdade, foi no próprio ambiente das ciências exatas que o modelo 

positivista encontrou o espaço da contestação. As descobertas sobre 

relatividade e simultaneidade lideradas, na física, por Einstein, e as revoluções 

da mecânica quântica, proporcionaram um anúncio da possibilidade de novos 

rumos à produção científica, reconhecendo a intervenção e a não neutralidade 

advogada pela ciência moderna (CUNHA, 1998). 

Essas contestações provocaram a possibilidade de crítica e estimularam 

a construção de novos paradigmas, capazes de responder aos desafios atuais 

e futuros do mundo contemporâneo, negando a neutralidade e as dicotomias 

próprias da concepção positivista da ciência. 

As repercussões desse movimento sucessivo de pensar o conhecimento 

e de reorganizar a ciência estão trazendo profundas mudanças no mundo 

contemporâneo, refletindo em todas as áreas do saber com implicações 

profundas na forma de produção do conhecimento escolar. A relação entre as 

formas de sistematização da ciência e processos de ensino-aprendizagem, 

recentemente, estão sendo discutidas, especialmente para fazer a crítica do 

paradigma positivista que se tornou dominante no cotidiano escolar. 



Essas reflexões são relevantes para a compreensão do processo de 

distribuição/produção do conhecimento que se dá no Ensino Médio. Avançar 

nas relações entre o pedagógico e o epistemológico constituiu uma significativa 

contribuição para o entendimento de que a concepção de conhecimento dá 

sustentação ao processo ensino-aprendizagem, levando à ampliação da 

análise e discussão sobre o tema. Em outras palavras, significa dizer que, em 

toda situação de ensino, existe uma concepção epistemológica subjacente. 

Em qualquer prática pedagógica, subjaz uma teoria de conhecimento 

que orienta o trabalho do professor. Ou seja, a concepção de conhecimento 

preside a definição da prática pedagógica a ser desenvolvida na sala de aula. 

Os programas de formação de professores, nem sempre, têm enfatizado 

a dimensão epistemológica, o trato do conhecimento em sala de aula, o 

conhecimento como algo problematizável, como um fenômeno historicamente 

condicionado e socialmente construído.  

Muitos estudos têm demonstrado, nestes últimos anos, Nóvoa, Freire, 

Demo e outros, que a escola nem sempre valoriza o conhecimento do aluno, 

sequer reconhece esse conhecimento como válido. Entretanto, é preciso partir 

do que ele já possui, detectando suas formas de ver, interpretar e estruturar o 

mundo.  

Como afirmei antes, na prática pedagógica do professor, encontram-se 

subjacentes um modelo de educação e um modelo de escola, fundamentados 

em determinadas teorias do conhecimento. Ao mesmo tempo em que o modelo 

educacional é influenciado pelo paradigma da ciência, aquele também o 

determina. A atuação do professor traduz, enfim, sua visão de educação. É 

impossível separar uma coisa da outra. A teoria de aprendizagem que 



fundamenta sua ação contém as explicações de como ele crê que o indivíduo 

aprende e determina o modelo pedagógico adotado pela escola. 

 Assim, para melhor entendimento das tendências paradigmáticas da 

ciência, Cunha (1994), a partir das idéias de Santos (1987) sobre os 

paradigmas da ciência contemporânea para analisar as questões do ensino, 

elaborou um quadro comparativo direcionado aos professores universitários 

que aborda as características do ensino como reprodução do conhecimento 

(paradigma dominante) e do ensino que trata o conhecimento como espaço 

conceitual onde alunos e professores constroem um saber novo (paradigma 

emergente). 

 No caso desta pesquisa, o quadro serve de referência pelos seguintes 

argumentos: 

– a questão da crise paradigmática do conhecimento é geral para todos os 

níveis de ensino; 

– revela uma nova postura/visão de mundo; 

– aponta/indica questões e desafios para o professor do Ensino Médio, se 

comparado com o docente do Ensino Superior para quem o quadro foi 

elaborado; 

– as condições de trabalho, tanto no Ensino Superior quanto Ensino Médio, 

interferem na construção da identidade docente; 

– a pesquisa é uma atividade inerente ao professor universitário e quase não 

existe para o docente do Ensino Médio; 

– a realidade da universidade, assim como a da escola média, mostra que a 

maior parte do processo ensino-aprendizagem, que essas instituições 



desenvolvem, está calcada na perspectiva reprodutiva que tem raízes na 

inspiração positivista. 

QUADRO I 

ESTUDO COMPARATIVO DE PARADIGMAS DE ENSINO 

 

ENSINO COMO REPRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

ENSINO COMO PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

* Enfoca o conhecimento “sem raízes” e 

o dá como pronto, acabado, 

inquestionável; 

 

* Valoriza o imobilismo e a disciplina 

intelectual tomada como reprodução das 

palavras, textos e experiências do 

professor e do livro; 

 

*Privilegia a memória e a repetição do 

conhecimento socialmente acumulado; 

 

* Usa a síntese já elaborada para melhor 

passar informações aos estudantes, 

muitas vezes, reproduzidas de outras 

fontes; 

 

* Valoriza a precisão, a “ segurança” , a 

certeza e o não-questionamento; 
 

 

 

 

* Premia o pensamento convergente, a 

resposta única e “ verdadeira”  e o 

sentimento de certeza; 

 

* Concede cada disciplina curricular 

como um espaço próprio de domínio do 

conteúdo e, em geral, dá a cada uma o 

status de mais significativa do currículo; 

* Enfoca o conhecimento a partir da 

localização histórica de sua produção e 

o entende como provisório e relativo; 

 

* Valoriza a ação reflexiva e a disciplina 

tomada como a capacidade de estudar, 

refletir e sistematizar o conhecimento; 

 

 

*Privilegia a intervenção no 

conhecimento socialmente acumulado; 

 

* Estimula a análise, a capacidade de 

compor e recompor dados, informações, 

argumentos e idéias; 

 

 

* Valoriza a ação, a reflexão crítica, a 

curiosidade, o questionamento exigente, 

a inquietação e a incerteza, 

características básicas do sujeito 

cognoscente; 
 

* Valoriza o pensamento divergente, 

parte da inquietação e/ou provoca 

incerteza; 

 

* Percebe o conhecimento de forma 

interdisciplinar, propondo pontes de 

relação entre eles e atribuindo 

significados próprios aos conteúdos, em 

função dos objetivos; 



como um espaço próprio de domínio do 

conteúdo e, em geral, dá a cada uma o 

status de mais significativa do currículo; 
 

 

* Valoriza a quantidade de espaços de 

aula que ocupa para poder “ ter a 

matéria dada”  em toda a sua extensão;  

 

 

* Concede a pesquisa como atividade 

exclusiva de iniciados, onde o aparato 

metodológico e os instrumentos de 

certezas se sobrepõe à capacidade 

intelectiva de trabalhar com a dúvida; 

 

*Requer um professor “ erudito”   que 

pensa deter com segurança os 

conteúdos de sua matéria de ensino; 

 

 

* Coloca o professor como a principal 

fonte da informação que, pela palavra, 

repassa ao estudante o estoque que 

acumulou. 

interdisciplinar, propondo pontes de 

relação entre eles e atribuindo 

significados próprios aos conteúdos, em 

função dos objetivos; 

 

* Valoriza a qualidade dos encontros 

com os alunos e deixa a estes tempo 

disponível para o estudo sistemático e a 

investigação orientada;  

 

* Concede a pesquisa como atividade 

inerente ao ser humano, um modo de 

apreender o mundo, acessível a todos e 

a qualquer nível de ensino, guardadas 

as devidas proporções; 

 

*Requer um professor inteligente e 

responsável, capaz de estimular a 

dúvida e orientar o estudo para a 

emancipação; 

 

* Entende o professor como mediador 

entre o conhecimento, a cultura e a 

condição de aprendiz do estudante. 

 

 

 Na observação do quadro comparativo, é fácil perceber que diferentes 

concepções epistemológicas estão alicerçadas em distintas visões de mundo e, 

por isso, revelam uma posição política e social. 

 Em resumo, analisando a trajetória da ciência, Santos (1987) organizou 

indicadores capazes de explicitar os contornos por ele denominadas ciências 

modernas e pós-modernas. As primeiras estariam colocadas no paradigma 

dominante, presididas pela racionalidade científica, onde só há duas formas de 



conhecimento: as disciplinas formais da lógica e da matemática e as ciências 

empíricas segundo o modelo mecanicista das ciências naturais. 

 Assim, nesse paradigma, conhecer significa quantificar, ou seja, 

reconhecer e repetir características, similaridades, atributos e semelhanças. 

Havendo, também, um rompimento com o conhecimento do senso comum, 

uma vez que a ciência se propõe a ver como funcionam as coisas e não se 

preocupa em saber o fim das coisas, sua perspectiva valorativa. 

 Como nos mostra a história, as ciências humanas, seguindo as ciências 

naturais se organizaram sob a proteção destas. Espelhando-se neste 

paradigma, poderiam reivindicar o estatuto científico, reconhecido nesse 

século. Contudo, essa lógica logo se mostra insuficiente, causando uma crise 

que se faz presente na contemporaneidade em todas as áreas do saber. Essa 

crise tem sido uma alavanca para a elaboração de novas alternativas 

epistemológicas para essa área científica. 

 A colaboração dos estudos na área da filosofia, sociologia, antropologia, 

economia e até na física einsteniana, conforme já abordado, contribuiu para o 

entendimento de que o universo não é linearmente planejado e que a 

sociedade humana é movida por forças contraditórias e manifesta interesses 

emergentes de situações históricas. Dessa forma, as ciências sociais são 

cheias de intencionalidade, não podendo ser estudadas na lógica da 

objetividade das ciências naturais. Ao contrário, a perspectiva futura que já se 

anuncia é que sejam invertidas as forças de influência. Em outras palavras, a 

lógica das ciências humanas e sociais é que tende a definir a estruturação das 

ciências naturais. 



 Realizando com muita propriedade uma análise da crise da ciência 

contemporânea, Santos anuncia que da crise desse paradigma, está surgindo 

uma nova perspectiva de fazer ciência, que o referido autor denomina 

paradigma emergente, o qual estaria indicando para o que ele chamou de 

ciência pós-moderna. 

 No paradigma emergente, todo o conhecimento científico-natural é 

científico social, quebrando a estrutura formal da disciplinaridade e compondo-

se em temas, que são galerias por onde os conhecimentos progridem ao 

encontro uns dos outros. Todo conhecimento é auto-conhecimento, porque é 

sempre reinterpretado por aquele que o produz; enfim, todo  conhecimento só 

tem sentido quando se transforma em senso comum, para que possa dar 

sentido à vida. 

 O autor reconhece a provável inadequação do nome pós-moderno para 

identificar o perfil de um novo paradigma sócio-cultural e só o faz por ter 

dificuldade em utilizar uma denominação diferente. 

 Nessa perspectiva, a utilização de paradigmas deve ser compreendida 

como sinalizadora de movimentos que se aproximam em constante oscilação. 

A realidade é sempre multifacetada e necessita ser percebida como processo, 

como ato dinâmico e contextualizado. Assim, grande parte das ações 

pedagógicas que procuram antecipar inovações, vivem intensos espaços na 

transição dos paradigmas, ora vivenciando práticas que buscam superar o 

modelo tradicional, ora reproduzindo processos presentes na história de cada 

um. Como afirma Cunha (1998), “o novo não se constrói sem o velho e é a 

situação de tensão e conflito que possibilita a mudança”. Portanto, o primeiro 



passo para a mudança é entrar em conflito com suas ações pedagógicas e, a 

partir daí, buscar referenciais que redirecionem essa prática. 

 Nos marcos dessa discussão, compreender as principais abordagens de 

ensino torna-se fundamental para esse estudo, ou seja, entender como tais 

questões favorecem a construção do conhecimento do professor do Ensino 

Médio. 

 

2.1 ABORDAGENS DE ENSINO 

 

 Discutir, sobre as abordagens de ensino, remete o leitor a uma reflexão 

sobre os paradigmas do conhecimento. 

 Essas discussões acompanham a trajetória dos professores há alguns 

anos. Recentemente, pesquisas sobre o Ensino Médio têm revelado alguns 

fatores intrínsecos ao ensino nesse nível de escolaridade, os quais podem 

explicar alguns de seus problemas, como a evasão, a retenção e os resultados 

precários das aprendizagens. Sem entrar em considerações a respeito de 

fatores externos, como os de natureza socioeconômica, ligados ao mercado de 

trabalho e outros, pode-se apontar três grupos de fatores: os referentes a uma 

concepção e prática tradicional de ensino; os referentes aos resultados da 

escolaridade prévia e ao universo cultural dos alunos e os referentes às 

condições da profissionalização e às condições de trabalho dos docentes do 

Ensino Médio. 

 Para discutir a docência nesse nível de escolaridade, destaca-se a 

necessidade de compreender o funcionamento do ensino, sem dúvida, 

fenômeno complexo, enquanto prática social realizada por e com seres 



humanos, modificado pela ação e relação desses sujeitos que são 

transformados nesse processo. A profissão do professor emerge em dado 

contexto e momento histórico, tomando contornos conforme necessidade 

apresentadas pela sociedade e construindo-se com base nos significados 

sociais que lhe são dados. 

Compreendo a profissão docente como prática educativa, forma de 

intervir na realidade social. Nesse sentido, posso afirmar que ela se constitui 

em uma prática social. Sacristan (1999) citado por Pimenta e Anastasiou 

(2002), estabelece diferença entre prática e ação. E, nesse estudo, é de 

fundamental importância compreender tal diferença. Para esse autor, a prática 

configura a cultura e a tradição das instituições. Na verdade, são as formas de 

educar que acontecem em diversos contextos institucionalizados. A ação, por 

sua vez, está relacionada aos sujeitos, seus modos de agir e pensar, seus 

valores, seus compromissos, suas opções, seus desejos e vontade, seu 

conhecimento, seus esquemas teóricos de leitura de mundo. 

Nesse sentido, a prática educativa revela, por assim dizer, um traço 

cultural compartilhado que se relaciona com outros âmbitos da sociedade e de 

outras instituições. Enquanto a ação se realiza em práticas institucionais nas 

quais, os sujeitos se encontram. Dessa forma, pesquisar a prática impõe-se 

como caminho para a transformação das instituições porque ambas estão 

organicamente articuladas. 

Para analisar as transformações necessárias à ação educativa dos 

professores, pode-se considerar, também, os modelos que têm deixado marcas 

ao longo da história, na prática docente institucional, especificamente no 

Ensino Médio. Antes de mais nada, vale ressaltar que modelos aqui são 



entendidos como forma hegemônica de conceber e de praticar o processo de 

ensino e de aprendizagem. Daí tentarmos entendê-los como enfoques, marcas 

que persistem em cada época. 

 

2.1.1 Enfoque tradicional ou prático artesanal. 

 

 No enfoque tradicional ou prático artesanal, o ensino tem como 

finalidade a transmissão de conhecimentos vinculados diretamente às 

habilidades para fazer coisas ou objetos e aos modos, usos, costumes, crenças 

e hábitos, reproduzindo-os e, portanto, preservando os modos de pensar e agir 

tradicionalmente consagrados e socialmente valorizados. 

 Nessa perspectiva, ensinar significa repassar, de geração a geração, os 

valores, os modos de pensar, os costumes e as práticas. Em outras palavras, 

ensinar se identifica com transmitir os conhecimentos que foram historicamente 

produzidos pela humanidade. Relacionado a esse ensino necessário à 

manutenção das espécies e sociedades, tem-se a imagem de “professor 

artesão” ou “tradicional”, cuja atividade é artesanal. Assim, sua formação 

acontece na prática, semelhante ao aprendiz que aprende a fazer fazendo. 

 Esse modelo, transposto para a educação, valoriza o ensino que é 

praticado   nas   instituições,   sendo   composto   da   tradição   da   inércia,  da  

permanência   do   habitus20   consagrado,  que  deve  ser  conservado.   Nesse  

 
______________ 
20 Segundo Bourdieu (1991 p. 92 apud Pimenta e Anastasiou, 2002, p. 181), habitus são 
sistemas de disposições duradouras e transferíveis, estruturas predispostas a funcionarem 
como estruturantes, ou seja, como princípios geradores e organizadores de práticas e de 
representações que podem estar objetivamente adaptados ao seu fim, sem supor a busca 
consciente de fins e domínio expresso das operações necessárias para alcançá-los, 
objetivamente “reguladas” e “regulares”, sem ser o produto da obediência a regras e, ao 
mesmo tempo, coletivamente orquestradas sem ser produto da ação organizadora de um 
diretor de orquestra. 



sistema, a formação do professor acontece na prática institucional e o 

conhecimento profissional resulta de um amplo processo de adaptação à 

escola e de seu papel social de preservação, dispensando a formação prévia 

específica. A cultura da escola está voltada para o critério de avaliação da 

atividade docente. 

Vale ressaltar que, nesse enfoque, docência é considerada um “dom 

inato”, o professor já nasce “pronto” e deve somente ser treinado na prática 

profissional,  não  sendo  preciso  quase  nenhum  investimento em formação e 

desenvolvimento profissional. 

 Essa forma de trabalhar acabou por reforçar nos educadores ainda mais 

a dicotomia entre a teoria e a prática e, mais do que isso, por valorizar a prática 

em detrimento da teoria. 

 

2.1.2  Enfoque técnico ou academicista 

 

 No modelo de ensino técnico ou academicista, o conteúdo compõe-se 

por conhecimentos científicos e seu objetivo, na realidade, consiste em 

transmitir os conhecimentos elaborados pela pesquisa científica. Dessa forma, 

o ensino é compreendido como um campo de aplicação desses conhecimentos 

sendo de responsabilidade do professor traduzi-los em um fazer técnico para 

transmiti-los aos alunos, que aprenderão à proporção que incorporarem a 

verdade científica. Há, nesse modelo, clara subordinação entre conhecimento 

teórico e conhecimento prático aplicado. O conhecimento teórico deriva do 

científico, sendo elaborado externamente, indiferente à qualidade de sua 

aplicação prática. 



 A formação do professor está voltada à aquisição de competências 

comportamentais, almejando executar esse conhecimento. Esse professor não 

precisa dominar os conhecimentos científicos, mas apenas ter o domínio das 

rotinas de intervenção deles derivadas, desenvolvendo habilidades técnicas. 

Portanto, o investimento deve ser na sua formação técnico-instrumental. Nessa 

perspectiva, desenvolveu-se amplamente o saber didático como domínio das 

técnicas, recurso e estratégias para operacionalizar as situações de ensino. 

 A crença, que foi estabelecida com base nesse enfoque, é a do avanço 

científico e tecnológico, que, incorporado ao ensino, naturalmente daria bons 

resultados, por estar relacionado à positividade das técnicas que tiveram 

origem nas verdades científicas. 

 Ora, os limites da neutralidade da ciência e de seu poder na direção da 

construção da sociedade humana, em conseqüência do progresso da 

civilização, estão amplamente explicitados na sociedade contemporânea. 

Permanecer insistindo no modelo da racionalidade técnica na formação do 

professor equivale atribuir às técnicas um poder que elas não têm, por mais 

avançadas que sejam. 

 Nos anos 70, os treinamentos de educadores refletiram, e muito, esse 

enfoque que valorizava fundamentalmente os meios, as tecnologias e os 

procedimentos de ensino – apresentados sempre como “neutros”, “eficientes” e 

“eficazes”. E isso teve conseqüências negativas na educação escolar brasileira, 

que perduram até o presente momento. 

 

 

 



2.1.3 Enfoque hermenêutico ou reflexivo 

 

Nesse enfoque, o ensino é compreendido como uma atividade 

complexa, carregada de conflitos de valor, o que requer, evidentemente opções 

éticas e políticas. Essa forma de conceber e praticar o ensino ocorre em 

cenários determinados pelo contexto local, com resultados imprevisíveis. Isso 

significa afirmar que o professor deve ser um intelectual, que desenvolve seus 

saberes (de experiência, do campo específico e pedagógicos) e sua 

criatividade para fazer frente às situações incertas, ambíguas e conflituosas 

presentes nas aulas, meio favorável à aprendizagem. Assim, o conhecimento 

do professor não segue apenas um só caminho, mas incorpora a sensibilidade, 

a imaginação e a indagação teórica. Surge da prática (refletida) e se fortalece 

em projetos de experimentação reflexiva e democrática no próprio processo de 

construção e reconstrução da prática institucional. Nas atividades institucionais, 

busca-se uma construção dialética, a qual dialoga com o real, com os outros, 

com a experiência, com a teoria e formula conhecimentos, sempre provisórios, 

sobre o ensinar. (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002). 

Outra característica desse enfoque é considerar que o saber do 

professor não é uma coisa que flutua no espaço; está articulado aos 

condicionantes históricos, sociais, políticos, culturais, profissionais e a sua 

história pessoal. Em outras palavras, o saber docente está relacionado à 

pessoa do educador, à sua identidade, às suas experiências de vida, à sua 

história profissional e às suas relações com os alunos e com outros atores 

escolares na instituição educativa. 



Um professor nunca define sozinho e em si mesmo o seu próprio saber 

profissional; esse saber produzido socialmente resulta de uma negociação de 

diversos grupos no contexto de uma socialização profissional, onde passa a ser 

incorporado, modificado, adaptado em função dos momentos e das fases de 

uma carreira ao longo de uma história profissional, na qual o professor aprende 

a ensinar fazendo o seu trabalho. Portanto, o saber do professor está sempre 

articulado organicamente a uma situação de trabalho com outros (alunos, 

colegas, pais etc), um saber ancorado na tarefa complexa (ensinar), situado no 

espaço de trabalho (a sala de aula, a escola), enraizado numa instituição e 

numa sociedade. (TARDIF, 2002). 

Vivemos num processo de globalização da economia e das 

comunicações, numa época marcada pelas contradições, individualismo e 

mudança de paradigmas.  É, portanto, dentro deste cenário pós-moderno que a 

escola deve atuar, cenário esse que impõe novos desafios para nós 

educadores. Entendo desafio como forma de enfrentar os problemas, buscando 

as soluções, ou melhor, construindo novos caminhos. 

 Nessa perspectiva, compreendo que uma das saídas para a crise 

paradigmática é a busca de novos saberes que redirecionem a ação 

pedagógica para uma mediação entre o conhecimento, a cultura e a condição 

de aprendizagem do estudante. 

 As mudanças rumo ao paradigma emergente terão que alterar 

substancialmente o currículo e as práticas de sala de aula. 

 

 

 



2.2 O SABER DO PROFESSOR NO COTIDIANO ESCOLAR 

 

 Os enfoques de ensino não podem ser discutidos sem uma reflexão 

sobre o saber do professor. Nas últimas décadas, pesquisas têm avançado no 

sentido de incorporar o conteúdo escolar, o saber construído na experiência, 

perante o senso comum, como elementos constituintes do ensino e do 

conhecimento. 

 Assim, o saber docente, neste estudo, passa a ser compreendido como 

um saber plural, composto por vários saberes provenientes de diferentes 

fontes: saberes disciplinares, curriculares, profissionais e experienciais com os 

quais o corpo docente estabelece relações. 

 Os saberes disciplinares emergem da tradição cultural e dos grupos 

sociais produtores de saberes, correspondendo aos diversos campos do 

conhecimento (matemática, literatura, história etc.). Os saberes curriculares 

apresentam-se concretamente sob a forma de programas escolares (objetivos, 

conteúdos, métodos) que os professores devem aprender a aplicar. Os saberes 

profissionais, transmitidos pelas instituições de formação de professores 

(escolas normais ou faculdades de ciências da educação), são os saberes das 

ciências da educação e da ideologia pedagógica. E finalmente, os saberes 

experienciais, aqueles baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento 

do seu meio, brotando da experiência e sendo por ela validados, também 

chamados de saberes experienciais ou práticos.  

 Essas múltiplas articulações entre a prática docente e os saberes fazem 

dos professores um grupo social e profissional cuja existência depende, em 



grande parte, de sua capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais saberes 

enquanto condições para a sua prática. 

 

2.2.1  Compartimentalização dos saberes 

 

 O ensino contemporâneo é marcado pela compartimentalização do 

conhecimento, fenômeno que se constitui de um todo maior, a especialização 

do saber. Nas sociedades antigas – a produção do conhecimento surgia como 

alternativa de explicação para uma realidade misteriosa que era experimentada 

no dia-a-dia, causando espanto aos nossos ancestrais e levando-os a formular 

questões essenciais em torno do sentido da vida e do universo. As respostas 

construídas inseriam-se naquele contexto social e eram necessariamente 

globalizantes: misturavam religiosidade, engenhosidade e praticidade. 

Portanto, os primeiros conhecimentos produzidos pelo ser humano não 

estavam dissociados, porém todos apareciam de um ponto comum e 

procuravam explicá-lo; ao surgir a astronomia, a observação sistemática dos 

astros no céu, logo veio a necessidade de medir seus movimentos, dando 

maior força à matemática e à geometria; o esclarecimento dos movimentos  

que aconteciam na Terra e no Universo conduziam a física a grandes avanços 

na matemática e, assim sucessivamente. 

 Obviamente, a perspectiva de especialização traz-nos vários benefícios 

e, proporciona enormes avanços no conhecimento, porém não podemos perder 

de vista a necessidade de entender sempre essas especializações como parte 

de um todo complexo e inter-relacionado, a fim de não desvirtuarmos o próprio 

conhecimento construído. De fato, com a crise paradigmática do conhecimento 



torna-se mais complexa a relação entre as várias áreas e as diversas 

perspectivas. Há, claramente, a hegemonia de determinadas áreas (ciências 

exatas) sobre outras (ciências humanas). Essa crise do conhecimento científico 

reflete nos currículos escolares: eles são os mapas onde o trato com o 

conhecimento fica mais evidente. 

 Na verdade, os currículos escolares, especificamente os do Ensino 

Médio, são marcados pela fragmentação disciplinar. Como vimos 

anteriormente, a ambigüidade é a marca do Ensino Médio em relação a sua 

finalidade. E com certeza, essa fragmentação curricular, que persiste e pouco 

tem avançado, repercute no processo de formação dos jovens. 

 O rebatimento na sala de aula, lócus privilegiado da construção do 

conhecimento, é marcante. Os alunos não conseguem perceber que todos os 

conhecimentos desenvolvidos na escola são perspectivas diferentes de uma 

mesma e única realidade. Ao assistirem a uma aula de história, os alunos 

abrem a gavetinha de seu arquivo mental onde armazenam os conhecimentos 

históricos; ao término da aula, fecham essa gavetinha e abrem aquela 

relacionada à matéria a ser estudada na próxima aula e assim por diante... As 

“gavetinhas” são estanques, sem nenhuma relação com as demais. 

 Essa disciplinarização dos currículos escolares não reflete apenas a 

compartimentalização dos saberes científicos. Nela, também, encontra-se 

embutida a questão do poder. 

 Muitos estudos e pesquisas têm demonstrado que o saber e o poder 

estão intimamente ligados: conhecer é dominar. É bastante conhecido o velho 

preceito da política: dividir para governar. O processo histórico de construção 

das ciências modernas se sustentou na divisão do mundo em partes cada vez 



menores, de maneira a poder conhecê-las e dominá-las. No desejo humano de 

conhecer o mundo, está implícito seu desejo secreto de dominar o mundo. 

 Não se pode perder de vista que a educação sempre esteve também 

permeada pelos mecanismos de controle. E a disciplinarização possibilita esse 

controle sobre o aprendizado (o quê, quando, quanto e como o aluno aprende) 

e também um controle sobre o próprio aluno.  

Vale ressaltar que a compartimentalização do saber e o exercício do 

poder na escola são mantidos e intensificados pelo aparelho burocrático 

escolar do qual nós, professores, somos instrumentos fiéis, com nossos 

programas, livros-texto, diários de classe etc. Nessa perspectiva, que interação 

pode haver entre uma aula de história e uma de geografia ou uma de ciências? 

Resultado desse processo histórico de compartimentalização, nosso 

ensino – também compartimentalizado – não fala da vida, que é multiplicidade 

articulada, porém de um cenário irreal, onde cada saber tem o seu lugar e não 

se comunica com os demais, fruto dessa crise mais ampla do conhecimento. 

 Os professores podem ter uma participação extremamente importante 

na quebra dessa tradição alienante, superando essa contradição histórica entre 

o saber e a realidade.  Isso pode ser feito rompendo, de acordo com as 

condições dadas, a compartimentalização de que é vítima nosso sistema 

educacional. A interdisciplinaridade constitui um dos possíveis caminhos na 

tentativa de fazer de nossos currículos novos mapas, não mais marcados por 

territórios fragmentados, mas buscando ultrapassar fronteiras e vislumbrar 

novos territórios de interação entre os saberes. 

 

 



2.2.2  Interdisciplinaridade: a possibilidade de uma educação não-disciplinar 

 

 A organização do trabalho escolar, nos diversos níveis de ensino, 

baseia-se na constituição de disciplinas, que se estruturam de forma 

relativamente independente, com um mínimo de interação intencional e 

institucionalizada. Essas disciplinas funcionam como verdadeiros canais de 

comunicação entre a escola e a realidade, a tal ponto que, quando acontecem 

reformas ou atualizações curriculares, a falta de novas disciplinas ou de 

modificações substantivas nos conteúdos das que já existem é, 

freqüentemente, interpretada como indício de parcas mudanças. 

 Todavia, já há algum tempo, interdisciplinaridade tem sido uma palavra-

chave na discussão da forma de organização do trabalho escolar ou 

acadêmico. (MACHADO, 2000) 

 Nos projetos educacionais, a interdisciplinaridade visa garantir a 

construção de um conhecimento globalizante, rompendo com as fronteiras das 

disciplinas. Para isso, integrar conteúdos não é suficiente. É preciso uma 

atitude e postura interdisciplinar; uma atitude de busca, envolvimento, 

compromisso, reciprocidade diante do conhecimento. 

 A ação pedagógica, através da interdisciplinaridade, aponta para a 

construção de uma escola participativa e decisiva na formação do sujeito 

social. Sua finalidade tornou-se a experimentação da vivência de uma 

realidade global, que se insere nas experiências cotidianas do aluno e do 

professor. No paradigma positivista, como vimos antes, era 

compartimentalizada e fragmentada. Diante da crise do conhecimento que 

estamos vivenciando nos últimos anos, articular saber, conhecimento, vivência, 



escola, comunidade e meio ambiente parece ser a proposta de superação , 

porque traduz, na prática, um trabalho interdisciplinar, coletivo e solidário na 

organização da escola.  

 Um projeto interdisciplinar de trabalho ou de ensino consegue captar a 

profundidade das relações conscientes entre pessoas e entre pessoas e 

coisas. Ele nunca poderá ser imposto, mas deverá surgir de uma proposição, 

de um ato de vontade frente a um projeto que procura conhecer melhor. 

Fazenda adverte que: 

 

Interdisciplinaridade não se ensina, nem se aprende: vive-se, 
exerce-se. A responsabilidade individual é a marca do projeto 
interdisciplinar, mas essa responsabilidade está imbuída do 
envolvimento – envolvimento esse que diz respeito ao projeto 
em si, às pessoas e às instituições a ele pertencentes: (1999, 
p. 17). 
 
 

 Vale ressaltar que, num projeto interdisciplinar, comumente, 

encontramo-nos com múltiplas barreiras: de ordem material, pessoal, 

institucional e gnoseológica. Contudo, tais barreiras serão  superadas mediante 

o compromisso articulado ao desejo de criar, de inovar, de ir além. Hoje, com o 

desenvolvimento das novas tecnologias, essa articulação está sendo facilitada 

através de redes, significando que nenhum componente da rede  assegura por 

si qualquer das funções da escola. Isso implica uma revolução institucional e 

uma revolução nas mentalidades. 

 A principal característica de uma atitude interdisciplinar é a ousadia da 

busca, da pesquisa: é a transformação da insegurança num exercício do 

pensar e do construir. 

 Outra característica da interdisciplinaridade é a intensidade das trocas, 

como adverte Fazenda (1993): “pela intensidade das trocas entre os 



especialistas e pela integração das disciplinas num mesmo projeto de pesquisa 

ou de escola, a interdisciplinaridade se caracteriza(...)”. Em termos de 

interdisciplinaridade ter-se-ia uma relação de reciprocidade, de mutualidade, 

ou, melhor dizendo, um regime de co-propriedade, de interação, que irá 

possibilitar o diálogo entre os interessados. A interdisciplinaridade depende, 

então, basicamente, de uma mudança de atitude perante o problema do 

conhecimento, da substituição de uma concepção fragmentária pela unitária do 

ser humano”. (FAZENDA, 1993). 

 O ponto de partida e de chegada de uma prática interdisciplinar está na 

ação. Dessa forma, através do diálogo que se estabelece entre as disciplinas e 

entre os sujeitos das ações, a interdisciplinaridade “devolve a identidade às 

disciplinas, fortalecendo-as” e evidenciando uma mudança de postura na 

prática pedagógica. Tal atitude embasa-se no reconhecimento da 

provisoriedade do conhecimento, no questionamento constante das próprias 

posições assumidas e dos procedimentos adotados, no respeito à 

individualidade e na abertura à investigação em busca da totalidade do 

conhecimento. Não se trata de propor a eliminação de disciplinas, mas sim da 

criação de movimentos que propiciem o estabelecimento de relações entre as 

mesmas, tendo como ponto de convergência a ação que se desenvolve num 

trabalho cooperativo e reflexivo. 

 Assim, alunos e professores – sujeitos de sua própria ação – se engajam 

num processo de investigação, re-descoberta e construção coletiva de 

conhecimento, que ignora a divisão do conhecimento em disciplinas. Ao 

compartilhar idéias, ações e reflexões, cada participante é, ao mesmo tempo, 

“ator” e “autor” do processo. 



 Todavia os epistemólogos, ainda não satisfeitos com os efeitos da 

interdisciplinaridade, criaram a transdisciplinaridade: integração global de 

várias ciências. Superior à interdisciplinaridade, que não apenas cobriria as 

investigações ou reciprocidades entre projetos especializados de investigação, 

mas também situaria tais relações num sistema total que não teria fronteiras 

sólidas entre as disciplinas. 

 O ponto de fundo para essa discussão é a relação entre parte e 

totalidade, que, embora seja tratada por meio de diferentes concepções 

epistemológicas, ao longo da história das teorias do conhecimento, tem estado 

no centro da busca da construção de um sistema científico que unifique todas 

as áreas. 

 Kuenzer, debruçando-se sobre essa questão, identifica dois eixos: o 

multi ou interdisciplinar e o transdisciplinar. 

 Para a autora, multi ou interdisciplinaridade implica a contribuição de 

diferentes disciplinas para a análise de um objeto, que, no entanto, mantém 

seu ponto de vista, seus métodos, seus objetos, sua autonomia, enquanto a 

transdisciplinaridade implica a construção de um novo objeto, com metodologia 

peculiar, a partir da integração de diferentes disciplinas, que se 

descaracterizam como tais, perdendo seus pontos de vista particulares e sua 

autonomia para construir um novo campo de conhecimento. 

 Na perspectiva de Kuenzer (2002), uma outra forma de se chegar a esse 

mesmo entendimento é pela via da análise das mudanças ocorridas nas formas 

de organização do trabalho, que conduzem à distinção entre polivalência e 

politecnia. Essa discussão merece uma análise, tendo em vista estar vinculada 

à formação dos jovens no Ensino Médio. 



 Entende-se por polivalência a ampliação da capacidade do trabalhador 

para aplicar novas tecnologias, sem que haja mudança qualitativa dessa 

capacidade. Ou seja, para enfrentar o caráter dinâmico do desenvolvimento 

científico-tecnológico, o trabalhador passa a desempenhar diferentes atividades 

usando distintos conhecimentos, sem que isso signifique superar o caráter da 

parcialidade e fragmentação dessas práticas ou compreender a totalidade. A 

esse comportamento no trabalho corresponde a interdisciplinaridade na 

construção do conhecimento, que nada mais é do que a inter-relação entre 

conteúdos fragmentados, sem superar os limites da divisão e da organização 

segundo os princípios da lógica. 

 Por politecnia, entende-se o domínio intelectual da técnica e a 

possibilidade de exercer trabalhos flexíveis, recompondo tarefas de forma 

criativa; supõe-se a superação de um conhecimento meramente empírico e de 

formação apenas técnica, através de formas de pensamento mais abstratas, de 

crítica, de criação, supondo autonomia. 

A politecnia supõe a possibilidade de construção do novo, permitindo 

aproximações sucessivas da verdade, que nunca se dá a compreender 

plenamente; por isso, o conhecimento resulta do processo da construção da 

totalidade, que nunca se encerra, já que há sempre algo novo para conhecer. 

Essa concepção corresponde à transdisciplinaridade, ou seja, à 

construção de outros objetos com suas formas peculiares de tratamento 

metodológico, a partir não mais da lógica formal e sim do movimento da 

realidade caótica e desordenada, que impõe ao homem novos e complexos 

desafios que exigem tratamento original a partir da integração dos vários 

campos do conhecimento. 



Portanto, as propostas interdisciplinares – com todas as suas 

adjetivações e mesmo os outros conceitos próximos a ela, de 

multidisciplinaridade e transdisciplinaridade – surgiram exatamente para 

possibilitar livre trânsito pelos saberes, rompendo com suas fronteiras e 

buscando respostas para assuntos complexos como os ecológicos e os 

educacionais. 

 Então, se desejamos pensar de fato a possibilidade de uma educação 

não-disciplinar, necessário se faz que visualizemos o conhecimento e seu 

processo de construção de outra maneira.  

 A seguir, tratarei sobre projetos de trabalho: uma alternativa de ruptura 

para com a fragmentação do conhecimento no Ensino Médio. 

 

2.3 OS PROJETOS DE TRABALHO: UMA POSSIBILIDADE DE VIVER A 

INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO MÉDIO 

 

 As transformações tecnológicas e a implantação de reformas 

educacionais indicam que  o modelo clássico de escola, especificamente no 

Ensino Médio, com tempos rígidos atribuídos a cada disciplina, parece não 

mais dar conta da complexidade do mundo contemporâneo. Essa constatação 

demonstrou a necessidade de mudar a escola, de aproximá-la mais da 

sociedade e de envolver mais os alunos no processo de aprendizagem. 

 Nessa perspectiva, nos anos 90, o trabalho com projetos, voltado para 

uma visão mais global do processo educativo, ganhou força no Brasil e no 

mundo. 



 Etimologicamente , a palavra projeto deriva do latim projectus, particípio 

passado de projícere, significando algo como um jato lançado para a frente. 

Assim, a palavra projeto significa o que lança à frente, idéias a serem 

transformadas em ações. Significa uma intenção, uma proposta de ação a ser 

concretizada. Machado (2000), utilizando-se das palavras de Barbier (1994, p. 

52) diz que: “o projeto não é uma simples representação do futuro, do amanhã, 

do possível, de uma idéia; é o futuro a fazer, um amanhã a concretizar, um 

possível a transformar em real, uma idéia a transformar em acto”. 

 Os projetos de trabalho não se resumem a técnicas atraentes para 

transmitir aos alunos o conteúdo das disciplinas; vão muito mais a fundo. 

Significa, de fato, uma mudança de postura, uma forma de repensar a prática 

pedagógica e as teorias que lhe dão sustentação.  

Assim, essa postura pedagógica conduz os professores para uma 

reflexão sobre suas concepções de ensino e de conhecimento, favorecendo, 

conseqüentemente, a construção do seu saber docente. 

 Implica também em repensar a escola, seus tempos, seu espaço, sua 

forma de lidar com os conteúdos das áreas e com o mundo da informação. 

Significa pensar na aprendizagem como um processo global e complexo, no 

qual conhecer a realidade e intervir nela não são atitudes dissociadas. E ainda, 

significa romper com um modelo fragmentado de educação e recriar a escola, 

transformando-a em espaço significativo de aprendizagem para todos que dela 

fazem parte, colada ao mundo contemporâneo, sem perder de vista a realidade 

cultural específica de seus alunos e professores. 



Os projetos de trabalho contribuem para uma ressignificação dos 

espaços de aprendizagem de tal forma que eles se voltem para a formação de 

sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e participativos. 

 Na verdade, a construção de projetos tem uma relação intrínseca com a 

concepção de conhecimento. Essa concepção orientaria a forma de trabalhar o 

processo de aprendizagem dos alunos. Entender o significado do corpo de 

conhecimento com o qual trabalha, da lógica de sua organização, da origem e 

processo de sua constituição, da linguagem específica utilizada para explicar 

aspectos da realidade, sem perder de vista sua relação com outras áreas do 

conhecimento humano, permite ao professor orientar seus alunos nos 

caminhos que também os levem a compreender aquele significado. 

 Essa nova postura em relação ao conhecimento implica repensar o 

sentido das disciplinas, dos conteúdos escolares, da maneira de organizá-los e 

desenvolvê-los. Os conteúdos disciplinares não têm significado em si, mas são 

instrumentos necessários para a compreensão e intervenção na realidade e 

devem ser estudados dentro de um contexto que lhes dá sentido. Para adquirir 

sentido e ser apropriado pelo aluno, o conhecimento deve passar a fazer parte 

da vida do educando. 

 Estudos, pesquisas e experiências têm demonstrado que, no Ensino 

Médio, a vivência de um projeto de trabalho possibilita aproximar a escola da 

vida, contextualizando os conteúdos e os problemas do cotidiano dos alunos, 

facilitando, dessa forma, a compreensão dos fenômenos de um mundo 

caracterizado pela cultura do fragmento e pelo excesso de informação. 

Possibilita, também, relacionar as diferentes áreas de conhecimento, 

concretizando um ensino para a compreensão e uma aprendizagem 



significativa capaz de preparar os jovens para a cidadania e para o trabalho 

(HERNÁNDEZ, 1998). 

 Os projetos de trabalho articulam escola e sociedade, mediante a 

proposição de objetos que respondam à demanda da localidade, da região ou 

do Estado; por exemplo, temas como violência no trânsito, preservação 

ambiental, produção e conservação de energia, distribuição da terra, saúde 

coletiva, diferenças culturais, questão indígena, analfabetismo de jovens e 

adultos, trabalho infantil, desemprego, produção alternativa e, assim por diante. 

O projeto desenvolvido responde a uma demanda dos alunos (e não das 

disciplinas), que se organizam com os professores de diferentes áreas para 

coletar dados, entrevistar a comunidade, sistematizar informações, elaborar 

relatórios, produzir material para divulgação, noticiar resultados e realizar 

ações com a comunidade. É importante, nesse processo, que o estudante 

identifique o senso comum, o núcleo de bom senso do conhecimento popular e 

o conhecimento científico, estabelecendo relações entre eles e construindo 

respostas criativas para problemas práticos, a partir da descoberta das 

conexões entre os diversos campos do conhecimento. 

 Assim, os projetos de trabalho não se inserem apenas numa proposta de 

renovação de atividades – tornando-as mais criativas – e sim numa mudança 

de postura, o que exige um repensar da prática pedagógica. 

 No capítulo seguinte, baseio-me na dimensão pensada para analisar as 

concepções de ensino e de conhecimento dos professores, face às  mudanças 

ocorridas com a recente reforma do Ensino Médio. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – CAMINHO TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 DESCREVENDO O CAMINHO 

 

O processo de desenvolvimento de uma pesquisa é complexo e implica 

em inúmeras escolhas, que têm como finalidade compreender um problema em 

suas múltiplas determinações, demarcando no tempo. Um dos primeiros 

passos nesta direção centra-se na escolha do tema, no qual está concentrado 

o interesse do pesquisador, uma vez que, geralmente, os problemas a serem 

estudados academicamente permeiam em primeira instância a vida prática.  

Nesta pesquisa, optei pela abordagem qualitativa, por entender ser este 

enfoque o mais adequado para compreender e explicar a fala dos professores 

sobre suas concepções de ensino e de conhecimento, face às mudanças 

ocorridas com a recente reforma do Ensino Médio. 

O enfoque qualitativo parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 

sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito. 

Nesse processo de pesquisa, a ação de compreender significa explicar. 

Essa compreensão não se limita a um estado de bondade. Ela é exercida de 



forma inteligível, tranqüilizadora e atraente, apresentando e conduzindo a 

investigação de modo que a interrogação e a própria situação tenham sentido 

para o pesquisado. 

Na verdade, em qualquer pesquisa qualitativa, todas as pessoas 

envolvidas na investigação são de fato reconhecidas como sujeitos que 

produzem conhecimentos e redirecionam a prática para intervir nos problemas 

identificados. Assim, os dados não são coisas isoladas, acontecimentos fixos, 

obtidos em um instante de observação; são fenômenos que não se limitam 

apenas às percepções sensíveis e aparentes, mas se apresentam em uma 

complexidade de oposições, de revelações e de ocultamentos.  

Os sujeitos são igualmente dignos de estudo, todos são iguais, mas 

permanecem únicos e todos os seus pontos de vista são relevantes. Nessa 

postura, procura-se compreender a experiência que eles têm, as 

representações formadas e os conceitos elaborados. Os conceitos manifestos 

e as experiências relatadas ocupam o centro de referência das análises e 

interpretações. A partir destes pressupostos teórico-metodológicos, foram 

construídos e/ou selecionados os instrumentos – questionário, entrevista e 

análise documental. 

O objetivo do questionário foi traçar o perfil dos melhores informantes, 

os sujeitos da pesquisa. Ou seja, professores da rede estadual com dez ou 

mais anos de exercício no Ensino Médio. Esse questionário contemplou os 

seguintes aspectos: dados pessoais e formação acadêmica, continuidade da 

formação e capacitação institucional, Ensino Médio (ano que ingressou e 

tempo de exercício nesse nível de ensino), Cultura (leituras que realiza com 

freqüência e contribuição dessas leituras para a prática pedagógica). Essas 



variáveis funcionaram como critérios para a escolha dos sujeitos a serem 

entrevistados. 

A entrevista, que constitui a dimensão pensada dos atores, foi outro 

instrumento de coleta de dados que possibilitou obter informações contidas na 

fala dos sujeitos, ou seja, levantar dados relacionados aos valores, às atitudes 

e às opiniões dos professores entrevistados em relação ao ensino e ao 

conhecimento. A ênfase recai sobre as mudanças ocorridas nos saberes 

docentes com a recente reforma do Ensino Médio. Por isso utilizei a entrevista 

semi-estruturada, tentando não dar rigorosidade à seqüência do roteiro, nem 

necessariamente limitar-me apenas às questões nele contidas. Procurei, sim, 

manter-me atenta para não perder de vista os objetivos da investigação. 

As entrevistas foram realizadas, utilizando-se gravação em áudio para 

garantir a transcrição integral do discurso e a análise posterior dos fatos 

relatados. Os temas centrais, propostos aos entrevistados, foram os seguintes: 

concepção de ensino e de conhecimento, impactos da reforma do Ensino 

Médio e os desafios para o professor da escola pública do Ensino Médio. 

Na busca de ampliação de conhecimento sobre o objeto de estudo, fiz, 

também, análise documental nas seguintes fontes: projeto político pedagógico 

de uma escola investigada, uma vez que as outras duas não haviam construído 

esse documento; planos de ensino dos professores investigados; diários de 

classe para observar o registro das situações didáticas vivenciadas; projetos 

interdisciplinares desenvolvidos em duas escolas pesquisadas, entre outros. 

A análise documental possibilitou contextualizar o objeto em estudo, 

explicitar suas vinculações, checar e complementar os dados coletados por 

meio dos outros instrumentos, tendo sempre como foco de observação as 



concepções de ensino e de conhecimento dos docentes, atores dessa 

investigação. 

No item a seguir, caracterizo o campo de pesquisa. 

 

3.1.1. O trabalho de campo 

 

 Concebendo o campo de pesquisa como um espaço delimitado pelo 

pesquisador, capaz de representar a realidade a ser estudada a partir das 

concepções teóricas que dão sustentação ao objeto de investigação, esta 

etapa constou dos seguintes passos: 

�
contato com a Gerência Regional de Educação do Sertão do 

Médio São Francisco – GERE Petrolina para obter informações sobre as 

escolas que ofereciam Ensino Médio no município de Petrolina, com suas 

respectivas turmas e quantitativo de professores nesse nível de ensino; 

�
do universo de 23 escolas públicas estaduais, do Ensino Médio, 

contando a grande Petrolina, selecionei 03 (Escola Professora Vande de Souza 

Ferreira, Escola Otacílio Nunes de Souza – EONS e a Escola Marechal Antonio 

Alves Filho – EMAAF), localizadas na zona urbana desse município. 

Os critérios de escolha dessas três escolas foram os seguintes: a Escola 

de Aplicação, unidade de ensino ligada à Faculdade de Formação de 

Professores de Petrolina – FFPP, pertencente à Universidade de Pernambuco 

– UPE,  foi  contemplada  com  o  Prêmio Excelência21   por ter obtido o primeiro  

 

_____________ 
21  A política de Monitoria e Incentivos à Qualidade da Educação em Pernambuco tem como um 
dos principais objetivos a organização de uma estratégia de incentivos diretos às escolas em 
função da melhoria de seu desempenho e da qualidade, com base nos resultados do SAEPE. 
 



lugar na Avaliação das  Escolas, realizada em 2002 pelo SAEPE22– Sistema de  

Avaliação  Educacional  de Pernambuco. A  EONS, por  ser uma escola 

bastante procurada pelos alunos dos diversos bairros da cidade, constituindo-

se no maior quantitativo de turmas desse nível de ensino, das escolas da 

GERE Petrolina e a EMAAF, por ser a segunda escola em quantidade de 

turmas do Ensino Médio, nessa GERE. 

 Vale ressaltar que essas três unidades de ensino apresentam 

características próprias com diferenças significativas. 

 A Escola de Aplicação possui 26 turmas, perfazendo um total de 964 

alunos, sendo 06 turmas no Ensino Médio que correspondem a 223 alunos. 

Para esse quantitativo de alunos, a escola dispõe de 38 professores, dos quais 

20 trabalham com o Ensino Médio. Funciona apenas no turno da manhã, tem 

dois laboratórios de informática para os alunos do Ensino Fundamental e é 

considerada uma escola “pública” diferenciada já que os alunos pagam taxa de 

matrícula, e uma mensalidade de R$ 20,00 (vinte reais). Recebe, também, 

orientação pedagógica e suporte material da FFPP. 

 Uma outra característica marcante dessa escola é que o aluno só tem 

acesso  a ela na 5ª série do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio, 

após passar por um teste seletivo e classificatório muito concorrido. Nas 

demais séries, o estudante ingressará se vier transferido de outra escola de 

aplicação da  UPE, se  for filho de funcionário público transferido por lei ou filho 

de militar. 

 
 
_____________ 
22  O SAEPE é o resultado de um convênio de cooperação técnica assinado há três anos pela 
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e a 
Secretaria Estadual de Educação. A proposta é utilizar os resultados da avaliação para nortear 
as ações do Governo e melhorar a qualidade do ensino nas escolas públicas. 



 Em relação à EONS, essa unidade nasceu de um centro interescolar, 

onde funcionavam apenas cursos profissionalizantes, passando a trabalhar 

posteriormente com o Ensino Médio e atualmente funciona também o Ensino 

Fundamental (5ª a 8ª séries). 

 A EONS, funcionando em três turnos, com 1.649 alunos, distribuídos em 

11 turmas do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e 25 do Ensino Médio. 

Possui 56 professores, sendo que 36 trabalham com o Ensino Médio. Não tem 

um corpo discente definido por receber alunos oriundos dos diversos bairros da 

cidade, das escolas dos projetos de irrigação, inclusive da rede particular de 

ensino. 

 Nessa escola, funciona um Núcleo de Línguas, Centro de referência em 

Química, Física e Biologia e um NTE – Núcleo de Tecnologia Educacional, 

responsável pelas seguintes ações: capacitação dos professores e equipes 

pedagógicas das escolas, assessoria pedagógica para o uso da tecnologia no 

processo de ensino-aprendizagem, acompanhamento, suporte técnico e 

avaliação do processo de informatização das escolas. No entanto, não há 

computadores disponíveis, na escola, para o uso da tecnologia no processo 

ensino-aprendizagem dos seus alunos. 

 No que diz respeito à EMAAF, essa unidade de ensino funciona em três 

turnos, com 1.345 alunos, distribuídos em 16 turmas do Ensino Fundamental 

(5ª a 8ª séries) e 18 do Ensino Médio. Possui 43 professores, dos quais 26 

trabalham com a etapa final da educação básica. 

 A EMAAF surgiu do Ginásio Industrial, instituição pertencente à 

Fundação Educacional de Petrolina, que, depois de ser estadualizada, passou 

a funcionar também com o Ensino Médio, sendo a segunda escola mais antiga 



da rede estadual  a trabalhar com esse nível de ensino, na cidade de Petrolina. 

Seu alunado é proveniente da comunidade onde a escola está inserida. 

 Considerando os objetivos dessa investigação, nas três escolas 

pesquisadas, os professores responderam a trinta questionários, os quais 

foram aglutinados em disciplinas, conforme o quadro seguinte: 

 

QUADRO II 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES POR DISCIPLINAS E ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 

 

 

ÁREA 

 

 

DISCIPLINA 

 

Nº DE PROFESSORES 

 

Linguagens, Códigos e  

suas Tecnologias. 

Língua Portuguesa, 

Língua Estrangeira 

Moderna, Educação 

Física, Arte e 

Informática. 

 

 

07 

 

Ciências da Natureza, 

Matemática e suas 

Tecnologias. 

 

Biologia, Física, Química 

e Matemática. 

 

 

17 

 

Ciências Humanas e 

suas Tecnologias. 

 

 

História, Geografia, 

Filosofia e Sociologia. 

 

 

06 

 

O resultado desses questionários além de indicar os melhores 

informantes – aqueles que preenchiam os critérios estabelecidos – para a outra 



etapa de investigação, segundo os objetivos dessa pesquisa, também revelou 

alguns dados que julguei significativos. 

 A conclusão da etapa inicial da formação 01(um) professor concluiu o 

curso de graduação na década de 70 (3,3% da amostra), 20(vinte) professores 

concluíram esta etapa de formação na década de 80 (66,7% da amostra) e 

9(nove) na década de 90 (30% da amostra). 

 Entretanto, neste universo, 80% dos professores concluíram esta etapa 

inicial da formação na Faculdade de Formação de Professores de Petrolina – 

FFPP e 20%  em outras instituições de ensino superior. 

 A partir do agrupamento feito quanto à conclusão da etapa inicial da 

formação, verifiquei, nos mesmos grupos, o movimento de busca pela 

continuidade desse processo de formação contínua, através de instituições 

formadoras. Do universo de 30(trinta) professores, 21(vinte e um) possuem 

curso de Pós-graduação  a nível de Especialização, 03(três) estão com a 

Especialização em andamento e 06(seis) possuem apenas o curso de 

Graduação. 

 Com relação ao tempo de exercício no Ensino Médio dos 30(trinta) 

professores que participaram do questionário, 22(vinte e dois) fazem parte do 

grupo que tem no mínimo dez anos de exercício no magistério do Ensino 

Médio. Desse grupo, escolhi 09(nove) professores, aleatoriamente, sendo 

03(três) por escola, representando as 03(três) áreas curriculares. 

 

 

 

 



3.1.2. Sujeitos da pesquisa 

 

A partir dos critérios estabelecidos, dos quais falei anteriormente, a 

amostra passou a ser composta por 03(três) professoras de Língua Portuguesa 

que foram identificadas como PL1, PL2 e PL3; 01(um) professor de Física, 

identificado como PFc; 01(um) professor de Matemática, identificado como PM, 

01(um) professor de Biologia, identificado como PB, 02(duas) professoras de 

Sociologia e Filosofia, identificadas com PSF1 e PSF2 e 01(uma) professora de 

Sociologia, Filosofia e História, identificada como PSFH. 

Quanto às áreas de conhecimento decidi por identificá-las com os 

seguintes códigos: Linguagem Códigos e suas Tecnologias, LC; Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias, CN; Ciências Humanas e suas 

Tecnologias, CH. 

Como trabalhei com 03(três) escolas, achei mais fácil identificá-las 

assim: EONS – E1, Escola de Aplicação – E2 e EMAAF – E3. 

 Diante da codificação estabelecida, por exemplo, ao me referir ao 

terceiro professor de Língua Portuguesa, localizado na EMAAF, farei da 

seguinte forma: E3/LC/PL3. 

 Esta amostra foi composta por 06(seis) professoras e 03(três) 

professores. Todos concluíram sua formação inicial entre os anos de 1980 a 

1994, 08(oito) possuem o curso de Especialização Latu Sensu, 01(um) possui 

o Curso de Graduação e aperfeiçoamento em gestão escolar.  

 Sabe-se que o pensamento produzido socialmente por determinados 

grupos possui um valor explicativo sobre a realidade, sendo esse, capaz de 

orientar as práticas cotidianas com relação ao objeto ou à idéia representada. A 



forma como o indivíduo representa sua realidade é também social. Desse 

modo, elegi, como conceito operacional dessa investigação, a teoria das 

Representações Sociais (MINAYO, 2000), sobre a qual tecerei algumas 

considerações a seguir. 

  

3.1.3. A representação social 

 

 O conceito de representação social vem sendo utilizado por vários 

autores na perspectiva de compreender a relação do homem com a sociedade 

em que vive. Algumas vezes a ênfase recai no individual; outras, no social. Eis 

a questão: a sociedade é produto ou produtora da natureza humana?  

 Moscovici adverte que: 

 
não existe um corte dado entre o universo exterior e o universo 
do indivíduo (ou do grupo), que o sujeito e o objeto não são 
absolutamente heterogêneos em seu campo comum. O objeto 
está inscrito num contexto ativo, dinâmico, pois que é 
parcialmente recebido pela pessoa ou a coletividade como 
prolongamento de seu comportamento e só existe para eles 
enquanto função dos meios e dos métodos que permitem 
conhecê-lo. (1978, p. 48) 

 

 Assim, o homem ao inserir-se na sociedade, apropria-se do social e o 

mundo exterior passa, também, a fazer parte do seu interior. Suas 

representações sociais o transcendem, pois são produzidas no processo 

histórico do desenvolvimento das relações humanas. O homem apreende o 

que a humanidade produziu historicamente, reinterpretando, reelaborando, 

transformando. 

 Segundo Minayo (2000), representação social é um termo filosófico que 

tem como significado a reprodução de uma percepção anterior ou do conteúdo 



do pensamento. Nas Ciências Sociais, as representações sociais apresentam-

se como categorias de pensamento, de ação e de sentimento que expressam a 

realidade, explicam-na, justificando-a ou questionando-a. Como conceito 

filosófico, a representação aparece apenas no século XVI, com Kant, mas 

como noção, ela existe desde os pré-socráticos (PENIN, 1994, p. 33). 

 Na representação social, o exterior é reproduzido e reconstruído a partir 

da interação homem-mundo, que carrega determinações culturais, econômicas, 

políticas, históricas e sociais. As representações sociais são assim elaboradas 

pelo sujeito, a partir das relações sociais vivenciadas na família, na escola, na 

igreja, nas ruas, nos partidos políticos, nos sindicatos, através dos meios de 

comunicação, enfim, numa série infindável de lugares onde as pessoas estão 

expostas à herança histórico-cultural de sua sociedade. 

 Na discussão sobre representações sociais, o que interessa, neste 

trabalho, é a distinção entre imagem e opinião que Moscovici elabora com 

bastante clareza. De fato, essa distinção é fundamental porque as entrevistas 

na pesquisa qualitativa revelam a dimensão pensada da prática de um 

determinado grupo. Para este autor a noção de opinião implica uma reação dos 

indivíduos a um objeto que é dado de fora, acabado, independentemente do 

ator social, de sua intenção ou de suas propensões. O conceito de imagem não 

se afasta muito do de opinião. A imagem é concebida como reflexo interno de 

uma realidade externa, cópia fiel, no espírito, do que se encontra fora do 

espírito. Por conseguinte, é a reprodução passiva de um dado imediato 

(MOSCOVICI, 1978, p. 47). 

 Dessa forma, imagem e opinião são formas mais simples de 

expressão;os grupos que as elaboram são encarados, a priori, de maneira 



estática, não na medida em que criam e se comunicam, mas enquanto utilizam 

e selecionam uma informação que circula na sociedade. Em contrapartida, as 

representações sociais são conjuntos dinâmicos, cujo status é o de produção 

de comportamentos e de relações com o meio ambiente, de ação que modifica 

tais comportamentos e relações, e não o de reprodução desses ou de mera 

reação a um dado estímulo exterior. 

 De fato, as representações sociais são as explicações que os indivíduos 

dão sobre a realidade. Tais explicações estão de acordo com o que percebem 

na sua vida cotidiana, no seu dia-a-dia. Assim, para conhecer as 

representações sociais de determinado grupo, faz-se necessário que se 

conheça sua vida cotidiana, a forma como está organizada e estruturada. E 

isso é possível, como afirma Moscovici, “as representações sociais são 

entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se cristalizam 

incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro, em nosso 

universo cotidiano”. (1978, p. 41). 

 Nesse sentido, as representações sociais também se manifestam 

através do discurso dos sujeitos; assim é possível na dimensão pensada fazer 

inferências e apreender, no caso dessa investigação, como o professor vem 

concebendo o ensino e o conhecimento na etapa final da educação básica. 

Dessa forma, a entrevista e a análise documental nas seguintes fontes: projeto 

político-pedagógico, projetos interdisciplinares e diários de classe são 

instrumentos que se complementam. 

 Numa pesquisa que se busca analisar as concepções de ensino e de 

conhecimento do professor do Ensino Médio, face à recente reforma, é 



importante que se procure conhecer as representações sociais dos professores 

sobre os novos paradigmas de ensino e de conhecimento. 

 Para Penin (1994), o processo de construção de conhecimento do 

professor sobre o ensino acontece no interior do espaço de representações em 

que vive. Esse espaço é constituído, de um lado, pelas concepções que o 

professor vai produzindo sobre o ensino, com base no conhecimento 

sistematizado, a ele transmitido na sua formação profissional, em leituras, 

discussões e, de outro lado, pela vivência da situação de ensino, sobretudo 

pelas relações que mantém com os alunos. 

 Assim, o conhecimento das representações sociais dos professores a 

respeito do ensino, da área de conhecimento com a qual trabalha, de seus 

saberes no cotidiano escolar e de elementos que estão direta ou indiretamente 

relacionados a eles, favorece a compreensão na prática, visto que essas 

representações exercem forte influência sobre a mesma. 

 Para captar as representações de um indivíduo ou de um determinado 

grupo, é preciso ter muita perspicácia e planejar bem o trabalho a ser 

desenvolvido. Compreender as representações dos professores, sujeitos da 

pesquisa, foi um dos maiores desafios dessa investigação. 

 A seguir, apresentarei o processo de análise dos dados. 

 

3.1.4. Tratamento dos dados 

 

 As pesquisas qualitativas, normalmente, produzem um enorme volume 

de dados que precisam ser organizados e compreendidos. Isso se faz por meio 

de um processo contínuo em que se procura identificar dimensões, categorias, 



tendências, padrões, relações, desvendando-lhes o significado. Esse é um 

processo complexo, não-linear que implica numa atividade de redução, 

organização e interpretação dos dados que têm início na fase exploratória e 

segue toda a investigação. Na proporção que os dados vão sendo coletados, o 

pesquisador vai procurando identificar temas e relações, construindo 

interpretações e gerando novas questões e/ou melhorando as anteriores, o 

que, por sua vez, pode conduzir a busca de novos dados, complementares ou 

mais específicos, que testem suas interpretações, num processo de “sintonia 

fina” que vai até a análise final. (ALVES - MAZZOTTI, 2002). 

 Portanto, na pesquisa qualitativa, apesar de ser mencionada a análise 

como uma fase distinta, não devemos esquecer que, durante a fase da coleta 

de dados, a análise já poderá estar ocorrendo. 

 A análise do material possui três finalidades complementares dentro da 

proposta da pesquisa social: estabelecer uma compreensão dos dados 

coletados, confirmar ou não os pressupostos da investigação e/ou responder 

às questões formuladas e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, 

articulando-o ao contexto cultural da qual faz parte. 

No tocante a esta pesquisa, a análise dos dados foi feita de forma 

qualitativa, desenvolvida por temas, mediante as seguintes fases: pré-análise, 

exploração do material, tratamento do s resultados obtidos e 

interpretação. 

 Inicialmente, fiz a transcrição literal das falas de cada sujeito; em 

seguida, realizei uma leitura exaustiva de todo o material, impregnando pelo 

seu conteúdo. Nesse processo de categorização, passei a agrupar/classificar 

por temas, destacando as falas mais significativas e a freqüência; a fase 



seguinte foi a leitura horizontal e transversal para destacar as imagens centrais. 

O agrupamento das imagens centrais possibilitou um diálogo com a teoria 

(conduzida pelos dados); a partir desse diálogo, foi possível identificar as 

semelhanças e diferenças nas falas dos sujeitos entrevistados. Desse novo 

reagrupamente, surgiram as categorias específicas. 

Esse processo de análise dos dados implica na articulação entre os 

elementos do discurso com aqueles implícitos no texto, ou seja, com o “não 

dito”. Por isso, a preocupação central foi a de estabelecer articulações entre os 

dados e os referenciais teóricos da pesquisa, respondendo às questões da 

investigação com base em seus objetivos. Assim, procurei, num processo de 

constante aproximação, buscar as relações entre o concreto e o abstrato, o 

geral e o particular, a teoria e a prática, consciente de que o produto final da 

análise de uma pesquisa é sempre uma aproximação do real e, por essa razão, 

deve ser encarado de forma provisória. 

 A partir do trabalho de campo, desenvolvido com o grupo de 09 

professores, passo agora ao movimento da análise dos dados, propriamente 

dito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – REFORMA DO ENSINO MÉDIO / ESCOLA E 

CONHECIMENTO: O QUE PENSAM OS PROFESSORES... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Conforme foram destacadas nos capítulos anteriores, as mudanças 

ocorridas no Ensino Médio, nos últimos anos, têm instigado muitos estudiosos23 

a um aprofundamento na análise das bases filosóficas, pedagógicas e políticas 

dessa reforma. Esse esforço coletivo vem constituindo um corpo crítico de 

férteis desdobramentos, favorecendo o entendimento do arcabouço teórico, 

político e ideológico, que está na origem dos novos dispositivos legais para o 

Ensino Médio. 

 O objeto desses estudos – a LDB, as diretrizes curriculares e demais 

dispositivos legais, bem como os documentos emitidos por diversas agências 

nacionais e instituições multilaterais – têm se revelado um poderoso instigador 

das análises e mudanças. 

 Entretanto, sabe-se que reformas, como esta aqui referida, geradas em 

órgãos da administração central, encontram, na escola, estruturas culturais e 

políticas  historicamente  estabelecidas,   criando  uma  trama  institucional  que 

 

_____________ 
23  (Zibas, 2002; Kuenzer, 2002; Bueno, 2000; Barretto, 2002) 
 



interpela, filtra, transforma, ignora, escamoteia ou absorve, muitas vezes de 

forma fragmentada, as mudanças pretendidas. 

 Nessa trama de relações, o professor é o alvo, pois dele se espera o 

abandono de práticas pedagógicas há muito tempo cristalizadas e de saberes 

profissionais historicamente acumulados; ou seja, espera-se que o professor 

mude: compreenda as teorias que embasam as reformas, relacionando-as com 

sua prática escolar; seja capaz de utilizar o novo referencial para criticar teorias 

e práticas sedimentadas; absorva as restrições que as inovações fazem ao 

trabalho que vinha desenvolvendo, abandone, imediatamente, a antiga tradição 

do trabalho individual e passe a trabalhar em grupo; reconsidere a relação 

historicamente assimétrica entre professor e aluno. 

 O binômio escola/professor representa o último estágio da trajetória das 

inovações, que vão se transformando à medida que transitam entre os distintos 

setores e atores do sistema que trabalham com o discurso teórico-técnico e 

organizam a sua transmissão. 

 Dessa forma, a pesquisa qualitativa, ao focalizar a escola e o professor, 

pode favorecer o balizamento de certas análises sobre os fundamentos da 

reforma, análises que, embora críticas, sugerem, às vezes, uma relação linear, 

unívoca e universal entre as novas diretrizes, as ações de implementação – 

com destaque para a capacitação docente – e a transformação da prática 

pedagógica (ZIBAS, 2002). 

Como abordei anteriormente, a pesquisa foi realizada em três escolas da 

rede estadual, localizadas na zona urbana do município de Petrolina. 

 Baseando-se nesse trabalho de pesquisa, desenvolvido com os 09 

professores, procurei compreender, mediante os temas e sub-temas seguintes, 



suas noções, idéias e concepções sobre ensino e conhecimento na construção 

do seu saber docente, face às mudanças ocorridas no Ensino Médio a partir da 

nova LDB. 

 Os temas foram definidos conforme os objetivos da pesquisa: impactos 

da reforma do Ensino Médio; diretrizes, parâmetros curriculares e  saber 

docente; concepções de ensino e de conhecimento do professor do Ensino 

Médio; dimensões do saber docente; desafios para o professor da escola 

pública do Ensino Médio. Enquanto os sub-temas surgiram das falas dos 

sujeitos entrevistados: avaliação do ensino e da aprendizagem; construção de 

competências na escola; os livros didáticos: âncoras ou instrumentos de 

mediação; condições de trabalho; formação continuada; hiato entre o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. 

 

4.1.  IMPACTOS DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO 

 

 Na sociedade contemporânea, as rápidas transformações no mundo do 

trabalho, o avanço tecnológico configurando a sociedade virtual e os meios de 

informação e comunicação refletem fortemente na educação e passam a exigir 

uma reformulação do sistema de ensino, especificamente, do nível médio a fim 

de proporcionar aos jovens um desenvolvimento humano, cultural, científico e 

tecnológico, de modo que adquiram as condições básicas que lhes permitam 

inserção e atuação no trabalho e na vida cidadã de forma autônoma para 

continuar aprendendo. 

 Nesse contexto, surge a reforma do Ensino Médio, ocasionando muitos 

impactos na ação pedagógica dos docentes. 



“(...) Eu sinto assim que agora melhorou mais depois da reforma, 
porque também a gente está vendo que o governo está se 
preocupando mais. O Ensino Médio era muito jogado, sem 
material, sem um acompanhamento, sem uma direção” 
(E2LCPL2) 

 

“Antes eu não sei nem dizer, se era mais difícil ou mais fácil, eu 
sei que era mais imposição. Hoje a gente tem mais abertura (...)” 
(E3LCPL3) 

 

 Ao analisar os depoimentos dos entrevistados sobre a “Reforma do 

Ensino Médio”, as idéias centrais encontradas foram direcionamento, 

acompanhamento, abertura, maior preocupação do go verno para com 

esse nível de ensino, tais como se expressaram os professores acima. 

 Considerando que a democratização do ensino passa pelos professores, 

por sua formação, por sua valorização profissional e por suas condições de 

trabalho, pesquisadores têm defendido a importância do seu desenvolvimento 

profissional. 

 O desenvolvimento profissional dos professores é objetivo de propostas 

educacionais que valorizam a sua formação não mais baseada na 

racionalidade técnica, mas em uma perspectiva que reconhece sua capacidade 

de tomar decisões. Confrontando suas ações cotidianas com as produções 

teóricas, é necessário rever as práticas e as teorias que as informam, 

pesquisar a prática e produzir novos conhecimentos para a teoria e a prática de 

ensinar. Assim, as mudanças, nas práticas docentes, só se realizarão se o 

professor ampliar sua consciência sobre a própria prática, a de sala de aula e a 

da escola como um todo, o que pressupõe os conhecimentos teóricos e críticos 

sobre a realidade. (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002) 

 Assim, o novo perfil do educador, no bojo da reforma do Ensino Médio, 

implica mudanças na visão intelectual e social dos papéis do professor. Sua 



ação se transforma a partir do momento em que ele reconhece que, além dos 

seus próprios direitos, existem os dos seus alunos; respeita-os como sujeitos 

capazes de se auto-organizarem, de fazerem suas próprias escolhas e 

construírem seus próprios caminhos. 

 Nessa perspectiva, quais os grandes impactos da reforma do Ensino 

Médio no cotidiano escolar? Quais os aspectos facilitadores e os que dificultam 

o processo ensino-aprendizagem a partir dessa reforma? A seguir, abordarei 

esses impactos na visão dos professores entrevistados. 

 

4.1.1. Avaliação do ensino e da aprendizagem  

 

A questão da avaliação reconhece-se que constitui, em que pesem 

todos os esforços, o nó da reforma. A imagem central, que de forma direta ou 

indireta, perpassa as falas dos professores foi a de que a avaliação é ainda um 

processo difícil de se fazer. E onde reside essa nova dificuldade? O que trouxe 

de novo a Reforma do Ensino Médio sobre a avaliação para ser tão destacada 

como um dos impactos da prática pedagógica dos professores  das diferentes 

áreas do conhecimento? 

Segundo a LDB, a avaliação deve ser contínua e cumulativa, com 

prevalência do qualitativo sobre o quantitativo; deve ser voltada para a 

promoção, e não para a estagnação. Isso significa que se avalie de maneira 

diversificada de modo que os conhecimentos não sejam compartimentalizados 

segundo os meses de trabalho e que os instrumentos de avaliação priorizem 

uma visão global das disciplinas, conduzindo o aluno a utilizar as competências  

adquiridas em outras etapas e séries, articulando os saberes estudados. Nesse 



sentido, a visão de avaliação subjacente ao texto da Lei nº 9.394/96 é bastante 

renovadora, comparada com a prática vigente na maioria das escolas. Para ser 

concretizada, é condição essencial o investimento no aperfeiçoamento 

profissional docente. 

 De fato, cada opção política que se faz requer tipos de organização do 

sistema educativo, da escola, da sala de aula e do trabalho pedagógico. Falar 

em uma avaliação formativa/qualitativa é fazer a opção por uma educação que 

supere a crise do paradigma educacional centrado no ensino, em que a escola 

apenas se responsabiliza por ensinar de forma linear e uniforme, ficando à 

sorte dos alunos aprenderem. Tal crise foi acentuada porque a escola do 

ensino padronizado e excludente contribuiu e contribui com eficiência para a 

marginalização socioeconômica e cultural de grande parcela da população 

brasileira, principalmente a que pertence às classes mais carentes. Esse fato 

pode ser observado nos altos índices de evasão e de repetência escolar que 

marcaram a educação pública brasileira durante várias décadas. (SILVA, 2003) 

 Em Petrolina, tendo como referência o ano letivo de 2003, o Ensino 

Médio na zona urbana, apresentou um percentual de 22,2% de evasão e 

87,5% de aprovação. Todavia esse elevado percentual de aprovação não tem 

significado melhoria na qualidade de ensino, conforme os resultados da 

avaliação do SAEPE, SAEB e ENEM relatados anteriormente. 

No entanto, sabe-se que o espaço educativo pode se transformar em 

ambiente de superação de desafios pedagógicos que dinamiza e significa a 

aprendizagem, passando a ser compreendida como construção de 

conhecimentos e desenvolvimento de competências em vista da formação do 

cidadão.  



 A avaliação formativa possibilita acompanhar passo a passo a 

aprendizagem dos alunos, permitindo ajudá-los no seu percurso escolar 

cotidiano para que todos cheguem a alcançar com sucesso os objetivos 

definidos e a revelar as suas potencialidade criativas. Assim, faz sentido o que 

propõe Teresa Esteban: 

 

avaliar o aluno deixa de significar fazer um julgamento sobre a 
aprendizagem do aluno, para servir como momento capaz de 
revelar o que o aluno já sabe, os caminhos que percorreu para 
alcançar o conhecimento demonstrado, seu processo de 
construção de conhecimentos, o que o aluno não sabe, o que 
pode vir a saber, o  que é potencialmente revelado em seu 
processo, suas possibilidades de avanço e suas necessidades 
para que a superação, sempre transitória, do não saber, possa 
ocorrer. (ESTEBAN, 1997, p. 53 apud AFONSO, 2001, p. 92) 
 
 

 Entretanto, não se pode negar que a avaliação formativa é uma 

modalidade de avaliação muito trabalhosa e que exige grande energia do 

professor. Exige-lhe uma disponibilidade de tempo, que vai muito além do 

tempo das aulas, porque é necessário atualizar registros sobre cada aluno, 

elaborar atividades adequadas e, com freqüência, planejando diariamente o 

trabalho a ser realizado. Tudo isso se torna difícil porque, às vezes, os 

professores não dispõem das condições mínimas para desenvolver o seu 

trabalho. Freqüentemente, quando têm essa oportunidade, procuram outro 

emprego para complementar os salários ou têm que acumular as tarefas 

profissionais com as tarefas domésticas, o que acontece com muitas 

professoras. 

 No Estado de Pernambuco, nos marcos da reforma do Ensino Médio, foi 

estabelecida, de forma geral para toda a rede estadual, a avaliação formativa, 

eliminado-se as pontuações (notas) durante as unidades; essas aparecem 



apenas no final do 1º e 2º semestres letivos. Foram definidos conceitos de 

avaliação da aprendizagem, que podem ser resumidos em “desempenho 

construído (DC), desempenho não construído (DNC) ou desempenho em 

construção (DEC)”. A intenção é que o professor acompanhe cada aluno 

individualmente e faça avaliação constante do progresso e das dificuldades de 

cada um, providenciando, a cada momento, a revisão e a recuperação de 

conteúdos não aprendidos. 

 A mudança no processo de avaliação é complexo porque exige do 

professor não apenas a compreensão conceitual, mas, sobretudo, a dimensão 

prática: as condições objetivas de sua efetivação. Daí, creio, ser esse um dos 

problemas da reforma como nos lembram Pereira e Teixeira (1997), “a lei 

expressa uma visão ampla de educação que poderá provocar uma reflexão 

crítica no tocante à prática educacional, à dicotomia entre teoria e prática(...)” 

De fato, na fala dos sujeitos, está presente um estado geral de 

desestímulo dos professores, tendo como uma das causas o “ sistema de 

avaliação que é um process o d ifícil de se fazer”   (E2CNPM) e remete, por 

fim, à falta de embasamento teórico e das condições de trabalho para  realizar 

uma avaliação formativa. 

 
“(...) Aí veio com a reforma a questão do sistema de avaliação, 
daquela mudança para indicadores de desempenho. Até hoje eu 
não entendi aquilo direito, porque eu acho uma tremenda 
injustiça. Você erra 50%, tem o mesmo conceito daquele que 
erra um, uma coisinha só. Então, eu acho que o nó da questão 
do Estado de Pernambuco aconteceu por conta da mudança 
sem o  preparo necessário do p rofessor(...).” (E2CHPSF2) 

    
“(...) Então, na época muita gente questionou o modelo 
avaliativo, aquela coisa toda e aí por causa da reforma, por 
conta da reforma mesmo. Pra mim eu achava que era certo, só 
que como vem acontecendo, isso vem me deixando triste, pra 
mim tem sido uma decepção(...)” (E1CHPSF1) 

 



 Esses depoimentos demonstram que a avaliação formativa é muitas 

vezes percepcionada como uma modalidade de avaliação subjetiva – querendo 

isso significar, para alguns, que ela é uma avaliação menos rigorosa ou mais 

sujeita a fatores não controláveis por parte dos diferentes atores escolares, 

como se observa, também, na fala deste professor: 

 

“(...) Mas a gente percebe uma abertura que se deu muito para a 
educação, para a avaliação que prejudicou muito na disciplina, 
na própria aprovação e nos conteúdos que o aluno 
estuda.”(E1CNPFc) 
 

Assim, parece ser evidente que prescrever uma forma geral de avaliação 

para toda uma rede, não garante a melhoria da qualidade do ensino, mesmo 

ampliando os índices de aprovação. 

Um outro aspecto parece-me que está na questão do processo de 

implementação da nova forma de avaliação. Se acreditava que “ era certo”  

mas “ como vem acontecendo”  desestimula os docentes por não terem o 

embasamento teórico necessário, nem as condições de trabalho adequadas 

para realizar uma avaliação formativa. 

 

4.1.2. Construção de competências na escola 

 
“Na recente reforma do Ensino Médio a gente fala em quê? Em 
competências. Eles falam muito a questão das competências e 
habilidades dos alunos em cada disciplina do currículo.” 
(E1LCPL1) 

 

 Conforme indica o depoimento acima com a reforma do Ensino Médio, a 

escola foi convocada, através das DCNEM e dos PCNEM, para uma renovação 

metodológica definida como condição indispensável à melhoria do ensino, 

pressupondo um referencial: as competências a serem desenvolvidas pelos 



estudantes. Os PCNEM trazem a listagem das competências e habilidades a 

serem desenvolvidas em cada disciplina do currículo e o ENEM direciona suas 

questões para esses aspectos. 

 Como acontece com os conceitos e teorias sociais, as idéias sobre 

competência vão se metamorfoseando ao longo do tempo. De certo modo, os 

conceitos não são abstrações puras, mas refletem os interesses e significados 

dos atores sociais. 

Dois equívocos, entretanto, subjazem a essa abordagem. O primeiro, a 

idéia de que o Ensino Médio deveria se basear em uma única concepção 

pedagógica: a pedagogia das competências: O segundo, que as disciplinas 

deveriam ser eliminadas do currículo, dando lugar à aprendizagem por 

projetos, por problemas etc. 

Sob o primeiro equívoco, deve-se dizer que a Constituição Federal, em 

seu artigo 206, afirma que o ensino será ministrado com base, dentre outros 

princípios, “no pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas.” Sobre o 

segundo, o contraponto está em reconhecer que a escola é o espaço onde se 

possibilita a todos o acesso ao conhecimento sistematizado produzido 

historicamente pela humanidade. O “conhecer” se faz mediante a compreensão 

de conceitos científicos, que são organizados na escola, na forma de 

conteúdos de ensino. A compreensão dos fundamentos que explicam os 

processos naturais e sociais, o desenvolvimento tecnológico e a produção 

moderna, possibilitando a aprendizagem significativa e a construção de novos 

conhecimentos exige que os conceitos científicos sejam apreendidos nas suas 

raízes epistemológicas.  



 Na sociedade atual em que o conhecimento transformou-se no principal 

fator de produção, é natural que muitos conceitos transitem entre os universos 

da economia e da educação, sobretudo nestas últimas décadas da chamada 

sociedade do conhecimento. Não é por acaso que o conceito de competência 

aparece freqüentemente no discurso dos administradores da chamada 

“economia do conhecimento”, regido pela lógica do mercado, nos marcos do 

modelo neoliberal. 

A idéia de competência surge, então, como a de uma capacidade de 

transformar uma tecnologia conhecida em um produto suficientemente atraente 

para os consumidores. Trata-se de uma noção extremamente pragmática, que 

pode ser caracterizada, grosseiramente, como a colocação do conhecimento 

(tecnológico) a serviço de empresas ou de empreendedores, visando ao lucro. 

(MACHADO, 2000). 

 A escola e, especificamente, o Ensino Médio tem incorporado de 

diferentes formas a idéia de competência. No entanto, a lógica da empresa não 

dá conta da natureza da instituição escolar. Competência tem múltiplos 

significados e Perrenoud (1999) expressa a idéia de competência docente 

como sendo:  “uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 

situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”. 

 Se refletirmos melhor, esses conhecimentos são representações da 

realidade, construídas e armazenadas ao sabor da experiência e da formação, 

sendo necessários para analisar um texto e reconstruir as intenções do autor; 

traduzir de uma língua para outra; argumentar para convencer alguém; 

construir uma hipótese e verificá-la; identificar, enunciar e resolver um 



problema científico; detectar uma falha no raciocínio de um interlocutor; 

negociar e conduzir um projeto coletivo. 

 Vale ressaltar que as competências manifestadas por essas ações não 

são em si, conhecimentos; elas utilizam, integram ou mobilizam tais 

conhecimentos. As ciências cognitivas distinguem três tipos de conhecimentos: 

declarativos – descrevem a realidade sob a forma de fatos, leis constantes ou 

reguladoras; os conhecimentos procedimentais – os quais descrevem o 

procedimento a aplicar para obter-se algum tipo de resultado (por exemplo, os 

conhecimentos metodológicos); os conhecimentos condicionais – determinam 

as condições de validade dos conhecimentos procedimentais. 

No documento básico referente ao ENEM, competências são 

modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e operações que 

utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, 

fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As habilidades são 

especificações das competências estruturais em contextos específicos, 

decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do 

“saber fazer”. Por meio das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se 

e articulam-se possibilitando nova reorganização das competências. 

 Competência associa-se à conjugação dos diversos saberes mobilizados 

pelo indivíduo (saber, saber fazer e saber ser) na realização de uma atividade. 

Ela faz apelo não somente aos seus conhecimentos formais, mas também a 

toda gama de aprendizagens interiorizadas nas experiências vividas, que 

constituiriam sua própria subjetividade. (RAMOS, 2001). 

 A abordagem por competência não rejeita conteúdos, nem as 

disciplinas, mas sim, acentua sua implementação. A reforma do Ensino Médio 



e o atual debate sobre a escola levam a questões teóricas de fundo, 

notadamente sobre a natureza e a gênese da capacidade do ser humano de 

enfrentar situações inéditas, para dar-lhes um significado e para agir com 

discernimento. Dessa forma, Mello (1995) diz que “a formação de 

competências sociais, como liderança, iniciativa, capacidade de tomar 

decisões, autonomia no trabalho, habilidade de comunicação, constituem 

novos desafios educacionais”. 

 Pode-se representar a evolução de uma pessoa como construção 

pragmática e intuitiva de tipologias de situações, sendo que cada tipo ou 

conjunto apela para competências específicas. As competências de uma 

pessoa constroem-se em função das situações que enfrenta com maior 

freqüência. Em muitos registros de especialidade, as competências dependem 

de uma forma de inteligência situada, específica. 

 Alguns autores consideram que as competências são importantes metas 

de formação. Elas podem responder a uma demanda social dirigida para a 

adaptação ao mercado, às mudanças e, também, podem fornecer os meios 

para apreender a realidade, dando sentido à escola. Para tanto, são 

necessárias: 

importantes transformações dos programas, das didáticas, da 
avaliação, do funcionamento das classes e dos 
estabelecimentos, do ofício do professor e do aluno. Essas 
transformações suscitam a resistência passiva ou ativa por parte 
dos interessados, de todos aqueles a quem a ordem gerencial, a 
continuidade das práticas ou a preservação das vantagens 
adquiridas importam muito mais do que a eficácia da formação 
(PERRENOUD, 1999, p. 33) . 
 

Nessa perspectiva, toda competência está fundamentalmente ligada a 

uma prática social de certa complexidade. Não há um gesto dado, mas sim um 

conjunto de gestos, posturas na prática que lhes confere sentido e 



continuidade. Pretende-se, nas formações profissionalizantes, por exemplo, 

preparar para um ofício que confrontará a prática com situações de trabalho 

que, a despeito da singularidade de cada um, poderão ser dominadas graças 

às competências de uma certa generalidade. 

Perrenoud (1999) postula que as competências mobilizam 

conhecimentos, dos quais, grande parte, é e continuará sendo de ordem 

disciplinar, até que a organização dos conhecimentos eruditos distinga as 

disciplinas, de modo que cada uma assuma um nível ou um componente da 

realidade. 

 Assim, as competências profissionais desenvolvidas apóiam-se em 

diversos conhecimentos, disciplinares, interdisciplinares e profissionais. Quanto 

às situações da vida cotidiana, elas misturam, muitas vezes, algumas bases 

escolares – saber fazer e conhecimentos disciplinares – e outros elementos, 

pertencentes ao conhecimento comum, ao saber profissional ou ao saber 

experimental. 

A abordagem por competências junta-se às exigências da focalização 

sobre o aluno, da pedagogia diferenciada e dos métodos ativos, convidando os 

professores a: considerar os conhecimentos como recursos a serem 

mobilizados; trabalhar regularmente por problemas; criar ou utilizar outros 

meios de ensino; adotar um planejamento flexível e indicativo e improvisar; 

implementar e explicar um novo contrato didático; praticar uma avaliação 

formadora em situação de trabalho; dirigir-se para uma menor 

compartimentação disciplinar. 

Perrenoud (1999) diz que a abordagem por competências é entendida 

de formas muito diversas e, às vezes, chega a ser mal-entendida. Tudo em 



conseqüência da imensa diversidade de concepções da cultura e da escola, 

umas explícitas e construídas, outras intuitivas e esboçadas. 

Nesse sentido, o autor acrescenta que nem as práticas nem os sistemas 

evoluem rapidamente; por isso é preciso buscar o tempo necessário para a 

mudança de atitudes, de representações e das identidades. Enfatiza que 

raramente se muda tudo sozinho, pois é mais fecundo participar de um 

processo coletivo no âmbito de uma equipe ou no estabelecimento de uma 

rede. 

No entanto precisa-se considerar que o conceito de competência, por 

seu caráter polissêmico, tem ensejado múltiplas interpretações e, nem sempre, 

com a necessária clareza epistemológica. Nesse sentido, o discurso das 

competências poderá estar anunciando um novo (neo)tecnicismo, entendido 

como aperfeiçoamento do positivismo (controle/avaliação) e, portanto, do 

capitalismo. 

Segundo Pimenta e Anastasiou (2002), o termo “competência” é mais 

adequado do que o de “saberes” e de “qualificação” para uma desvalorização 

profissional dos trabalhadores e dos professores, como advertem: 

 

Falar em competências, no lugar de saberes profissionais, 
desloca a identidade do trabalhador para seu local de trabalho, 
ficando ele vulnerável à avaliação e controle de suas 
competências, definidas pelo “posto de trabalho”. Se sua 
competência, não se ajusta ao esperado, o trabalhador poderá 
ser facilmente descartado. (2002, p. 133) 

 

Por outro lado, o termo “competência” também significa teoria e prática 

para fazer algo, conhecimento em situação-necessário a qualquer trabalhador, 

inclusive o professor. No entanto, ter competência é diferente de ter 

conhecimento e informação sobre o trabalho, sobre o que faz. 



 Vale destacar que a escolha de competências como referencial 

pedagógico no processo de ensino, é uma das mudanças ocorridas com a 

recente reforma do Ensino Médio. 

 

4.1.3  Os livros didáticos: âncoras ou instrumentos de mediação? 

 

Os livros didáticos, no Ensino Médio, sempre foram objeto de profundas 

contradições; a mais evidente de todas elas é a forma diferenciada de 

distribuição desses livros entre os dois níveis de ensino, o Fundamental e o 

Médio. No Ensino Fundamental, os estudantes recebem livros de todas as 

disciplinas a vários anos, enquanto que no Ensino Médio, somente a partir 

deste ano de 2005, haverá livros distribuídos pelo governo.  Professores de 

Língua Portuguesa e Matemática escolheram o livro didático que irão adotar no 

próximo ano. No projeto-piloto, apenas alunos do 1º ano serão contemplados, 

num total de 1.198.407 estudantes. Serão aproximadamente 2.600.000 livros, 

para alunos, professores e reserva técnica. 

 O programa inicial vai atender 4.863 escolas nas regiões Norte e 

Nordeste. A entrega está prevista para janeiro e fevereiro de 2005. (Revista do 

Ensino Médio nº 04. Ano II/2004). 

 Na verdade, a questão do livro didático emergiu das falas como um dos 

impactos da reforma do Ensino Médio, o que nos remete, de saída, algumas 

reflexões. 

Tratar de questões referentes a livros didáticos significa envolver-se em 

um tema polêmico. O livro didático é, sem dúvida, o material de ensino-

aprendizagem mais utilizado no cotidiano escolar e, por essa razão, ele tem 



sido objeto de debates variados em diversas instâncias. O Ministério da 

Educação, com seu programa de avaliação dos livros escolares, desde 1998, 

vem proporcionado novos debates. Se, de um lado, essa política favorece 

diálogos entre editoras e o MEC, da mesma forma têm surgido vários 

confrontos entre as duas instâncias, no que se referem aos critérios 

estabelecidos pelos parâmetros curriculares nacionais. Os livros didáticos, 

também, não passam despercebidos nas Universidades. Inúmeras pesquisas 

têm sido desenvolvidas, nos últimos anos, em torno desse produto final da 

cultura escolar24.  A questão que se coloca é a da finalidade do livro didático 

como um instrumento, um ponto de partida para o trabalho pedagógico ou 

como o único meio de referência dos conteúdos a serem desenvolvidos no 

Ensino Médio. Não é objetivo desse estudo o aprofundamento dessa questão. 

O que interessa é compreender o significado do livro didático, nesse nível de 

ensino, no contexto da reforma, especificamente nos PCNEM. 

Críticas e análises de diferentes natureza têm-se constituído como 

referências para reflexão e, possivelmente, para reformulação e renovação das  

obras escolares. 

 Com a divulgação dos parâmetros curriculares nacionais, os livros 

didáticos passaram a ser produzidos conforme os objetivos e conteúdos 

definidos por esses documentos. Como relata uma professora: 

 

“(...) Os livros didáticos a partir do momento que eles foram 
adaptados aos parâmetros curriculares nacionais, facilitaram a 
vida da gente”. (E2LCPL2) 
 

 

_____________ 
24  Ver sobre o assunto: Nosella (1979); Faria (1994); entre outros. 



 Nas escolas, os professores mantêm uma relação contraditória com 

esse material. Para alguns deles, o livro é a aula. O planejamento é realizado, 

tendo, como referência exclusiva, o livro e, por intermédio dele, as aulas são 

organizadas. Para outros, o livro didático é exatamente considerado como 

empecilho para o desenvolvimento das capacidades escolares dos alunos, ao 

simplificarem  temas,  ao  se  constituírem  como  um  produto  que  oferece um 

conhecimento  sem questionamentos, uma verdade acabada e freqüentemente  

recorrem a outros materiais. Mas, em qualquer das situações, os professores 

se utilizam do livro didático com maior ou menor intensidade para preparar 

suas aulas. De fato, para o professor do Ensino Médio, o livro didático constitui-

se uma referência primordial. 

 
“(...) A gente pesquisa também na internet, coleta alguma 
informação nova, alguma dinâmica, mas a base principal é o 
livro didático”. (E1CNPFc). 
 

 
Além da referência principal, o professor destaca a importância dos 

PCNEM quando afirma: 

 
“O livro didático tem se renovado muito, tem trazido muitas 
coisas interessantes a partir dos parâmetros curriculares 
nacionais”. (E1CNPFc). 
 

 
Há, ainda, aquele professor que utiliza vários livros conforme indica o 

depoimento abaixo: 

 
 “(...) Nunca trabalho só com um livro. Quando vou preparar aula 
pego alguma coisa de cada autor, o que eu acho de melhor em 
cada livro, procuro fazer um resumo para passar da melhor 
forma para os alunos.” (E2CNPM) 
 



 Como se pode observar, o livro didático continua sendo o principal 

material de apoio para o professor, principalmente, na área de Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 

 Nesse grupo, destaca-se um professor de Biologia que elabora o seu 

material didático (apostila) para trabalhar com seus alunos, deixando espaço 

para eles produzirem o seu conhecimento. 

 

“(...) Prefiro preparar o meu material e não ficar ligado só ao 
livro didático, o livro didático para mim é apenas um dos 
recursos do processo ensino-aprendizagem.” (E3CNPB) 

 

 Questionando o professor sobre o motivo de sua preferência, ele 

explicou que organizava o material conforme a realidade da classe, retomando 

conceitos das séries anteriores para facilitar o entendimento do conteúdo a ser 

trabalhado. 

Para uma parte do professorado, sobretudo no Ensino Médio, o livro 

didático é apenas um auxiliar na tarefa cotidiana, ao lado de textos de jornais e 

revistas, de filmes e mais recentemente de computadores com softwares 

especialmente produzidos para fins didáticos. Mas, ainda, um número 

significativo de professores tem, no livro didático, seu único suporte 

pedagógico, determinante dos conteúdos e dos métodos utilizados em sala de 

aula, até porque as escolas não dispõem desses outros recursos. 

 As condições de trabalho do professor, cujos salários exigem jornadas 

em várias escolas e turnos, diminuindo o tempo destinado à preparação de 

aulas e de materiais pedagógicos, explicam a necessidade do livro e o poder 

nas determinações do cotidiano da aula. Em tais situações, os professores 

ficam na expectativa de encontrar o livro didático “ideal”, aquele que virá 



resolver definitivamente os problemas enfrentados e os desafios do ato de 

ensinar. 

 Assim, quando há possibilidade de o professor escolher o livro a ser 

adotado, transfere-se para ele uma responsabilidade que merece reflexões 

constantes sobre esse objeto cultural que está presente na vida escolar, desde 

o século XIX, com toda intensidade, determinando caminhos, impondo métodos 

e conteúdos escolares. 

 Uma análise mais apurada para estabelecer critérios de escolha para o 

livro didático no Ensino Médio pressupõe uma concepção que o considere, em 

todas as suas dimensões, mercadoria fabricada de acordo com padrões 

técnicos editoriais, depositários dos conteúdos programáticos e pedagógicos e 

veículo ideológico. As análises dos professores servirão, sem dúvida, para 

aperfeiçoamento dos textos escolares, sem considerar a possibilidade da 

existência de um “livro ideal”. As reflexões em torno da produção didática, tanto 

quantitativa, quanto qualitativa no Brasil, são, ainda, uma questão em alerta e 

podem, relativizar o papel do livro e situá-lo como um dentre outros 

instrumentos de trabalho da sala de aula. 

 O que se pode reter dessas reflexões teóricas e inferenciais é que o livro 

didático, no Ensino Médio, para muitos professores da escola pública constitui 

uma âncora, eixo norteador do trabalho docente. No entanto, sabe-se que o 

livro didático deve ser um instrumento de mediação para facilitar a ação do 

professor e, conseqüentemente, a aprendizagem do aluno. 

 

 

 



4.2 DIRETRIZES, PARÂMETROS CURRICULARES E SABER DOCENTE 

 

O que os sujeitos da escola falam sobre as diretrizes e parâmetros 

curriculares no tocante à construção do saber docente? Dos nove professores 

entrevistados, seis disseram que, a partir das diretrizes e parâmetros 

curriculares, surgiu a possibilidade de um trabalho contextualizado e 

interdisciplinar mediante os projetos de trabalho. Esses relatos podem ser 

ilustrados nos seguintes depoimentos: 

 

“(...) A escola vivencia projetos de trabalho, tenta ser 
interdisciplinar através da vivência de projetos”. (E2CHPSF2) 
 
“(...) A articulação das disciplinas no Ensino Médio ficou mais 
fácil porque os outros professores também procuraram se 
articular. (...) A Matemática depois da reforma, você vê de uma 
maneira mais contextualizada, antes era mais abstrata”. 
(E2CNPM) 
 
“(...) Vivenciamos o projeto ÁGUA e através desse trabalho 
conseguimos o envolvimento de toda a escola e o aluno 
principalmente, a gente percebeu o envolvimento do aluno e 
que o aluno cresceu demais com esse trabalho, foi 
maravilhoso, pra mim um dos melhores trabalhos que a escola 
já fez”. (E1CHPSF1) 
 

 Como abordei anteriormente, os projetos de trabalho surgem da 

necessidade de desenvolver uma metodologia de trabalho pedagógico que 

valorize a participação do educando e do educador no processo ensino-

aprendizagem, tornando-os responsáveis pela elaboração e desenvolvimento 

de cada projeto. 

 Os projetos de trabalho contribuem para uma ressignificação dos 

espaços de aprendizagem de tal forma que eles se voltem para a formação de 

sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e participativos (HERNÁNDEZ, 1998). 



 Essa postura pedagógica permite uma aprendizagem por meio da 

participação ativa dos educandos, vivenciando as situações-problema, 

refletindo sobre elas e tomando atitudes diante dos fatos. Ao educador 

compete resgatar as experiências dos educandos, auxiliá-los na identificação 

de problemas, nas reflexões sobre eles e na concretização dessas reflexões 

em ações. 

 Assim, os projetos de trabalho não se inserem apenas numa proposta de 

renovação de atividades – tornando-as mais criativas – e sim numa mudança 

de postura, o que exige um repensar da prática pedagógica. 

Das três escolas pesquisadas, duas vivenciam os projetos de trabalho, 

pude observar por meio dos dados das entrevistas e da análise documental 

que há uma tentativa de fazer um trabalho articulado e significativo. Mas, na 

terceira escola, o trabalho ainda se apresenta compartimentalizado com 

tentativas isoladas de integrar conteúdos, como explica o professor: 

 

“Biologia é uma matéria que envolve todas as outras matérias. 
Biologia está ligada diretamente a Língua Portuguesa, o aluno 
que tem dificuldade pra ler, tem dificuldade em Biologia. Eu 
preciso de conhecimentos de Geografia dentro da minha 
matéria e  peço para eles conversarem com o professor de 
Geografia. A parte de Genética é Matemática pura, Matemática 
aplicada. A Biologia também tem ligação com a História, você 
situa o aluno dentro do contexto. Quer dizer, em tudo eu 
aproveito para dar esses toques, é uma tentativa isolada de 
articular os conteúdos da Biologia com as demais disciplinas do 
currículo”. (E3CNPB) 
 
 

Um professor relatou que não percebeu nenhuma contribuição das 

diretrizes e parâmetros curriculares nacionais para o redimensionamento de 

sua ação docente. 

 Dessas falas pode-se inferir que o professor, de fato, compreende a 

importância de articular as disciplinas. Há indícios de uma concepção de 



conhecimento que propõe “pontes de relação” entre as disciplinas, atribuindo-

lhes novos significados. 

 Os currículos do Ensino Médio são estruturados a partir de cinco 

princípios pedagógicos: identidade, diversidade, autonomia, 

interdisciplinaridade e contextualização. 

 Conforme as DCNEM, é necessário que as escolas tenham identidade 

como instituições de educação de jovens e que essa identidade seja 

diversificada em função das características do meio social e da clientela. 

Diversidade, no entanto, não se confunde com fragmentação, muito ao 

contrário. Inspirada nos ideais da justiça, a diversidade reconhece que, para 

alcançar a igualdade, não bastam oportunidades iguais. Necessário se faz que 

haja, também, um tratamento diferenciado. Nessa perspectiva, a diversidade 

da escola média é necessária para contemplar as desigualdades nos pontos de 

partida de seu alunado, que requer diferenças de tratamento como alternativa 

mais eficaz de assegurar a todos um patamar comum nos pontos de chegada. 

 Portanto, torna-se de fundamental importância a existência de 

mecanismos de avaliação para verificar se os pontos de chegada estão sendo 

comuns. É importante lembrar, nessa reflexão, o papel da avaliação 

institucional. 

A análise dos resultados das avaliações e dos indicadores de 

desempenho do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), operados pelo MEC, e do Sistema de 

Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE), permitirá às escolas, com o 

apoio das demais instâncias dos sistemas de ensino, avaliar seus processos, 



verificar suas debilidades e qualidades e planejar a melhoria do processo 

educativo.  

 Por outro lado, a autonomia das escolas é, mais que uma diretriz, um 

mandamento da LDB. As diretrizes, nesse caso, buscam indicar alguns 

atributos para evitar dois riscos: o primeiro seria burocratizá-la, transformando-

a em mais um mecanismo de controle prévio, tão a gosto das burocracias 

centrais da educação; o segundo seria transformar a autonomia em outra forma 

de criar privilégios que produzem exclusão. 

 No tocante ao risco de burocratização, é preciso destacar que a LDB 

vincula autonomia e proposta pedagógica. Na verdade, a proposta pedagógica 

é a forma pela qual a autonomia se exerce. 

A autonomia depende de qualificação permanente dos que trabalham na 

escola, em especial dos professores. Sem a garantia de condições para que os 

professores aprendam a aprender e continuem aprendendo, a proposta 

pedagógica corre o risco de tornar-se mais um ritual. E como toda prática 

ritualizada terminará servindo de artifício para dissimular a falta de 

conhecimento e capacitação no fazer didático. (DCNEM, 1998) 

 Para melhor compreensão do princípio pedagógico interdisciplinaridade, 

serão retomados alguns enfoques sobre essa temática. Assim, Fazenda (2001, 

p. 11) diz que “interdisciplinaridade é uma nova atitude ante a questão do 

conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 

apreender.” 

 A interdisciplinaridade pode ser compreendida como sendo um ato de 

troca, de reciprocidade entre as disciplinas ou ciências  ou melhor, de áreas do 

conhecimento. 



 Cinco eixos básico subsidiam uma prática docente interdisciplinar: 

humildade, coerência, espera, respeito e desapego. 

 O que caracteriza uma prática interdisciplinar é o sentimento intencional 

que ela carrega. Não há interdisciplinaridade se não há intenção consciente 

clara e objetiva por parte daqueles que a praticam. Não havendo intenção de 

um projeto, podemos dialogar, interrelacionar e integrar sem, no entanto, 

estarmos trabalhando interdisciplinarmente. 

As DCNEM abrem espaço para uma prática interdisciplinar que vai além 

da mera justaposição de disciplinas e, ao mesmo tempo, tenta evitar a diluição 

delas em generalidades. Dessa forma, será, principalmente na possibilidade de 

relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de trabalho, pesquisa e 

ação, que a interdisciplinaridade poderá ser uma prática pedagógica e didática 

adequada aos objetivos do Ensino Médio. 

Todo projeto interdisciplinar nasce de um lócus bem delimitado, portanto, 

é fundamental contextualizar-se para poder conhecer. A contextualização exige 

uma recuperação da memória em suas diferentes potencialidades. 

Assim, contextualizar é função inicial e talvez uma das principais 

atribuições do professor em sala de aula, transformando sua caminhada, antes 

árdua, em um processo feliz, prazeroso. 

O ato de contextualizar exige a virtude primeira da interdisciplinaridade, 

que é a coerência entre o falar, o pensar e o agir. 

As DCNEM, ao enfocarem o contexto como elemento estruturante do 

trato do conhecimento em sala de aula, abrem um leque de possibilidades para 

uma prática interdisciplinar que busca a produção do conhecimento, uma vez 

que estimula a análise, a capacidade de compor e recompor dados, 



informações, argumentos e idéias, além de valorizar a ação, a reflexão crítica, 

a curiosidade, o questionamento exigente, a inquietação e a incerteza, 

características básicas do paradigma emergente. Nesse paradigma, alunos e 

professores constroem um saber novo, produto sempre contraditório de 

processos sociais, históricos, culturais e psicológicos. 

A contextualização do conhecimento é o recurso de que a escola dispõe 

para retirar o aluno da condição de espectador passivo. Não basta ao aluno 

conhecer o funcionamento dos aparelhos do organismo humano. Ele precisa 

entender como funciona seu próprio corpo e que conseqüências têm atitudes 

práticas que adota no seu dia-a-dia, como fazer dieta, fumar ou exercer sua 

sexualidade. 

Examinando o exemplo dado, pode-se entender a contextualização 

como mediação, no sentido de tornar a aprendizagem significativa ao associar 

conhecimentos com experiências da vida cotidiana ou com outros 

conhecimentos construídos espontaneamente. Essa abordagem que vem 

sendo defendida, no âmbito do pensamento pedagógico brasileiro, está 

também incorporada nas DCNEM. 

Como se pode observar, analisando as falas dos sujeitos entrevistados, 

apenas dois princípios pedagógicos do currículo do Ensino Médio, a 

contextualização e a interdisciplinaridade foram destacados como essenciais 

na construção do saber docente. 

 

 

 



4.3 CONCEPÇÕES DE ENSINO E DE CONHECIMENTO DO PROFESSOR 

DO ENSINO MÉDIO 

 

 Nesse item, analisarei as concepções de ensino e de conhecimento dos 

professores do Ensino Médio, sujeitos dessa investigação, mediante as 

representações sociais manifestadas nos seus discursos. 

 Para melhor compreensão deste momento, serão retomados alguns 

enfoques sobre o ensino e o conhecimento a partir de um quadro comparativo 

apresentado por Cunha (1998), focalizando o ensino como reprodução e 

produção do conhecimento. 

 A perspectiva reprodutivista enfoca  o conhecimento “sem raízes” e o dá 

como pronto, acabado, inquestionável; privilegia a memória e a repetição do 

conhecimento socialmente acumulado; requer um professor “erudito” que 

pensa deter, com segurança, os conteúdos de sua matéria de ensino, sendo a 

principal fonte de informação que, pela palavra, repassa ao estudante o 

estoque  acumulado. 

 Todavia a visão construtiva focaliza o conhecimento a partir da 

localização de sua produção entendendo-o como provisório e relativo; privilegia 

a intervenção no conhecimento socialmente acumulado; requer um professor 

inteligente e responsável, capaz de estimular a dúvida e orientar o estudo para 

a emancipação; entende o professor como mediador entre o conhecimento, a 

cultura e a condição de aprendiz. 

 Ao dialogar com os sujeitos desta pesquisa sobre suas referências em 

relação ao ensino e ao conhecimento, destacando suas concepções, dois 

professores assim se manifestam: 



“Olha a gente trabalha com a realidade porque a gente trabalha 
com autores da literatura propriamente dita. (...) Com relação às 
questões pedagógicas, infelizmente eu não leio nada.”  
(E3LCPL3) 
 

“Em relação ao ensino e ao conhecimento a minha maior referência é o 

livro didático. Nunca trabalho só com um livro, quando vou preparar minha aula 

pego o que acho de melhor em cada livro, faço um resumo para passar da 

melhor forma para os alunos.” (E2CNPM) 

 

 Os depoimentos acima parecem mostrar a ausência de referenciais 

teóricos que favoreçam a reconstrução da prática pedagógica, buscando uma 

abordagem que não veja o ensino como um repasse de conhecimentos. Como 

adverte Freire: 

 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades 
para a sua própria produção ou a sua construção. Quando 
entro em uma sala de aula, devo estar sendo um ser aberto às 
indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas 
inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa 
que tenho – a de ensinar e não a de transferir conhecimento. 
(1997, p. 52). 
 

 No entanto, algumas falas dos entrevistados, apresentam posições 

contrárias aos sujeitos anteriores, quando destacam a diferença entre 

memorizar e apreender conhecimentos: 

 
“(...) Eu acho que o aluno memorizar conteúdos, acumular 
conteúdos, isso não atende às necessidades do mundo de hoje. 
É o aluno parar para pensar, refletir, construir o seu 
conhecimento (...)” (E1CHPSF1). 
 

 

Por outra parte, dá o depoimento de suas referências teóricas para o 

redimensionamento do seu trabalho: 

 



“(...) Tem um teórico que eu gostei muito dele, o primeiro 
contato que tive com seu trabalho foi no curso de pós-
graduação, achei o trabalho dele incrível, esse teórico é 
Vygotsky. O meu trabalho já é uma referência dele.” (E3CNPB). 

 

 Esses professores revelaram, no seu discurso, uma percepção de 

conhecimento que estava presente tanto no conteúdo que ensinavam como, 

principalmente, na forma como ensinavam. Entende-se conhecimento aqui, 

para além das informações, como modos de pensar, de ver, de sentir e de 

atuar no mundo. 

 Nessa perspectiva, o ato de ensinar sempre contém uma posição 

epistemológica que, por sua vez, está alicerçada numa compreensão político-

filosófica de mundo. 

 Em relação ao ensino e ao conhecimento, constatei que a construção do 

saber docente está relacionada ao desejo de mudança e de busca. Assim, o 

professor constrói o saber docente por meio das oportunidades de estudos, 

participação em congressos, seminários, debates e reflexões acerca do seu 

fazer pedagógico, sendo uma construção contínua e inacabada. 

 

4.4 DIMENSÕES DO SABER DOCENTE 
 
 O saber da docência é um saber plural, composto por vários saberes 

provenientes de diferentes fontes, são disciplinares, curriculares, profissionais e 

experienciais com os quais o corpo docente estabelece relações. 

 Para Tardif (2002), o saber não é uma coisa que flutua no espaço, mas o 

saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar um 

determinado objetivo. Portanto, o saber do professor é um saber dele e está 

relacionado com a pessoa, a identidade, a experiência de vida, sua história 

profissional e com as relações em seu cotidiano escolar. 



 Nessa perspectiva, a docência realizada pelo professor, para dar conta 

do ensino, apresenta-se como uma atividade complexa, pela convergência 

concomitante de questões teóricas e práticas, com origens no enfrentamento 

do cotidiano escolar – a dimensão interna da docência – e ainda na reflexão 

pedagógica sobre o homem e suas finalidades – a dimensão externa – 

indagando sobre a quem, para que e o que ensinar. 

 A docência ultrapassa os limites da aula e enfrenta questões maiores 

que lhe atribuem um caráter educativo mais amplo do que de simples 

instrução. Envolve o professor em sua totalidade, sua prática é resultado do 

saber, do fazer e principalmente do ser, significando um compromisso consigo 

mesmo, com o aluno, com o conhecimento e com a sociedade e sua 

transformação. 

 Essas considerações indicam que ela necessita ser estudada sob a ótica 

de quatro dimensões, distintas mas relacionadas: dimensão pessoal, dimensão 

prática, dimensão conhecimento profissional e dimensão contextual. 

 Por sua vez, essas dimensões também estão articuladas aos saberes 

disciplinares, curriculares, profissionais e experienciais que compõem o 

exercício da docência. 

 

4.4.1 Dimensão pessoal 

 

 O ponto inicial para analisar as dimensões da docência é a figura do 

professor como pessoa e profissional, referências inseparáveis numa profissão 

construída sobre fundamentos ético-filosóficos, impregnada de valores e de 

intencionalidade. Esses fundamentos tornam dinâmico um projeto que, mais do 



que pedagógico, é um projeto existencial, explicando assim a dimensão 

humana da docência. 

 A inseparabilidade da pessoa e do profissional é justificada por Nóvoa 

(2000), quando diz que “ser professor obriga a opções constantes que cruzam 

nossa maneira de ser com nossa maneira de ensinar, e que desvendam na 

nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser”. 

 Dessa forma, a identidade do professor, conseqüentemente, define-se 

num equilíbrio entre as características pessoais e profissionais, suas ações 

traduzem a plenitude de sua pessoa da mesma forma que a compreensão da 

humanidade do docente ajuda a compreender a prática profissional. 

 Entretanto, nenhum professor é professor isoladamente, mas sempre 

num encontro com a individualidade de cada aluno, a qual constrói a 

heterogeneidade de um grupo. Todo aluno traz para a sala de aula uma história 

pessoal, com experiências particulares vividas na família, na sociedade, com 

disposições e condições diversas para realizar seu percurso de estudante, e 

expectativas diferenciadas com relação a um projeto de vida. 

 Essa heterogeneidade torna mais contingente a dimensão pessoal e se 

expressa de forma mais concreta na relação professor-aluno, acentuando a 

responsabilidade ética do professor: agir com consciência profissional, 

cumprindo o compromisso de auxiliar na construção do conhecimento do aluno 

e na formação de sua cidadania. 

 Observando atentamente as falas dos sujeitos, a respeito da dimensão 

pessoal do saber docente, os professores entrevistados destacam as 

“ experiências pessoais”  de vida como conhecimento pedagógico: 

 



“(...) Aí entram tanto as experiências pessoais como as 
experiências de vida que a gente tem. O conhecimento 
pedagógico que a gente tem, as experiências de escola vão 
para a sala de aula queira ou não queira, refletem diretamente 
na sua forma de ensinar (...)”  (E1CNPFc). 

 

 Os professores, também, ressaltam a importância de conversar com os 

alunos em outros espaços da escola, diferentes da sala de aula, para conhecer 

suas experiências de vida, sentir suas dificuldades, perceber suas limitações; 

em outras palavras, ter uma visão mais ampla dos aspectos que facilitam e/ou 

dificultam seu processo de construção do conhecimento no Ensino Médio. 

Ghedin (2002) destaca que os saberes da experiência e da cultura 

surgem como centro nerval do saber docente, a partir do qual os professores 

procuram transformar suas relações de exterioridade com os saberes em 

relação à interioridade de sua prática. Os saberes da experiência são 

formadores dos demais saberes. É na prática refletida (ação e reflexão) que 

esse conhecimento se produz, na inseparabilidade entre teoria e prática. 

 Portanto, a experiência docente é espaço gerador e produtor de 

conhecimento, mas isso não é possível sem uma sistematização que passa por 

uma postura crítica do  educador sobre as  próprias experiências. 

 

4.4.2 Dimensão prática 

 

 A dimensão prática refere-se às direções que o professor imprime ao 

seu fazer docente, num cenário marcado pela complexidade e pela 

contradição. 

 Nos cursos de formação inicial ou continuada dos professores, faz parte 

do senso comum pedagógico a idéia de que a Didática auxilia o professor a 



direcionar as suas atividades, fornecendo métodos e técnicas que facilitam o 

ensino e favorecem a aprendizagem. Conforme essa lógica, as decisões 

docentes seriam justificadas pela racionalidade técnica e não pelo 

compromisso ético nem pela ação livre do professor. 

 Embora se reconheça a necessidade de habilidades técnicas no 

desenvolvimento de ações complexas, essas habilidades não podem ser 

supervalorizadas, desviando a atenção de aspectos essenciais da docência 

para outros secundários, o que exigiria menos competência profissional e muito 

mais disposição para atender a normas, fortalecendo uma ação mecânica. 

 Apesar da instabilidade do contexto da aula, nem tudo é novo e 

imprevisto na situação de ensino. Há, freqüentemente, pontos de referência 

conhecidos que permitem ao professor estabelecer relações com a nova 

situação, pela existência de uma base a partir da qual é possível identificar o 

que se acha fora dos paradigmas já estabelecidos. 

 Reconhecer a estabilidade e a contingência da sala de aula é buscar um 

equilíbrio entre aspectos recorrentes e incertos. Significa que o professor não 

pode apenas contar com saberes instituídos atendendo a uma lógica curricular 

para orientar a ação docente. A docência é orientada, também, pelo 

conhecimento prático resultante da leitura crítica que o professor faz de sua 

atividade no momento em que realiza – “conhecimento na ação, reflexão na e 

sobre a ação”. (SCHÖN, 1992 apud GRILLO, 2001) – articulando saberes 

formalizados e saberes da experiência. 

 O que mudou no cotidiano de sala de aula do professor do Ensino 

Médio, face a recente reforma nesse nível de ensino? 

 



“(...) Obviamente do tempo que ingressei no magistério para cá 
eu mudei a minha prática; primeiramente em função de 
fundamentação teórica, desses cursos de pós-graduação que a 
gente faz. Quer dizer, uma mudança própria também, uma 
vontade minha de querer mudar(...)”. (E3CNPB). 

 

 Nas suas falas, os professores destacam a importância da formação 

continuada. A imagem central que permeia as falas dos sujeitos está 

direcionada para dois aspectos: os cursos – o institucional, por assim dizer, e o 

pessoal, subjetivo, a vontade de querer mudar. Segundo Libâneo (2002 apud 

Christoy, 1998): 

a educação continuada se faz necessária pela própria natureza 
do saber e do fazer humanos como prática que se transformam 
constantemente. A realidade muda e o saber que construímos 
sobre ela precisa ser revisto e ampliado sempre. Dessa forma, 
um programa de educação continuada se faz necessário para 
atualizarmos nossos conhecimentos, principalmente para 
analisarmos as mudanças que ocorrem em nossa prática, bem 
como para atribuirmos direções esperadas a essas mudanças. 

 
 Isso significa que o professor analisa sua prática à luz da teoria, revê 

sua prática, experimenta novas formas de trabalho, cria novas estratégias, 

inventa novos procedimentos, tematizando sua prática, isto é, fazendo com que 

a mesma se transforme em conteúdo de reflexão, ele vai ampliando a 

consciência sobre sua própria prática. 

 

4.4.3 Dimensão conhecimento profissional docente 

 

 A dimensão conhecimento profissional docente refere-se ao 

conhecimento necessário ao professor para realizar o ensino. 

 Esse tipo de conhecimento é diferenciado porque não obedece a uma 

lógica curricular, como também não apresenta limites precisos que o restrinjam 

a um conhecimento definido e aplicável a casos concretos. 



 Para ensinar, não basta saber o conteúdo, ter criatividade, bom senso, 

intuição, experiência ou cultura. De certa forma, tais qualidades devem estar 

presentes no exercício da docência, mas se forem consideradas isoladamente, 

fortalecem o amadorismo, reduzindo e desqualificando o conhecimento 

profissional indispensável para que o docente se dedique de forma 

comprometida e rigorosa à especificidade maior de sua profissão: o ensino e a 

aprendizagem. Como afirma Grillo: 

 

o conhecimento profissional é mais do que o conhecimento de 
especialistas numa área específica e mais do que o 
conhecimento de conteúdos das diferentes disciplinas, os quais 
são formalizados, abstratos, racionais, oriundos dos resultados 
da ciência. (2001, p 83). 

 
 Portanto, o conhecimento profissional docente é, também, mais do que o 

resultado da experiência, o qual é um conhecimento tácito, baseado na lógica 

do dia-a-dia, assimilado, principalmente, por imitação de formas de docência 

observadas pelo professor ainda enquanto aluno, ou no exercício da própria 

prática por tentativas, acertos e erros. 

 Nessa perspectiva, considerando que o conhecimento não é algo pronto 

a acabado, o professor precisa buscar, constantemente, significado para os 

conteúdos de ensino, enfocando o conhecimento a partir da localização 

histórica de sua produção. Assim, ao explicitar os motivos que os levaram a 

buscar significado para os conteúdos de ensino os docentes declaram: 

 

“A gente procura ler o máximo possível (...). Como eu fiz a 
graduação há algum tempo, tenho que estar junto com meus 
colegas, perguntando, estudando, trocando experiências (...)”. 
(E2LCPL2). 
 
“(...) Minha teoria é essa, você estar sempre atualizada, ser 
uma pessoa crítica. Para isso você tem que estar sempre 
buscando, debatendo, estudando (...)”. (E1LCPL1). 
 



“Olha gosto muito de ler sobre os teóricos da educação, leio 
sobre a parte didática do ensino para ampliação e 
aprofundamento do meu conhecimento profissional.” 
(E3CNPB). 
 

 Nos depoimentos acima, os sujeitos dessa investigação demonstram 

uma preocupação com o conhecimento profissional docente, buscando sempre 

a leitura para ampliação e atualização desse conhecimento. 

 

4.4.4 Dimensão contextual 

 

 A maioria dos professores destacou a importância de articular os 

conteúdos trabalhados com a realidade do aluno. 

Acontecimentos científicos, tecnológicos, políticos e econômicos que 

mobilizam a sociedade são trazidos para debate em sala de aula, abrindo 

espaço nos conteúdos estabelecidos, às vezes, antes mesmo de serem 

sistematizados. É a realidade contextual trazida para o espaço de aula. Os 

depoimentos a seguir são bastante representativos do que acabei de afirmar: 

 
“(...) A gente procura falar de conteúdos que estão sendo 
discutidos lá fora. Se é de violência, genética, transgênico, se é 
a questão do terrorismo, preciso trazer essas discussões para 
sala de aula.”  (E2LCPL2). 
 
“(...) Minha questão principal é a realidade. Até história antiga 
precisa ser confrontada à realidade, caso contrário perde o 
sentido pra você e pro aluno (...) (E2CHPSF2) 
 
“(...) Procuro mostrar a minha disciplina de uma forma mais 
próxima do aluno, uma maneira mais contextualizada. 
Obviamente, uma coisa mais adaptada à realidade do aluno. 
(E3CNPB). 

 
 

 De fato, numa prática docente que desenvolve a dimensão contextual, é 

possível reunir valores e elementos da cultura, experiências e conhecimentos 



do cotidiano, contribuindo para uma maior participação e engajamento do aluno 

enquanto aluno e como cidadão, na proporção em que são problematizadas 

questões sociais e políticas familiares, e analisadas à luz dos conteúdos objeto 

do conhecimento escolar. 

 Assim realizando, os professores assumem com responsabilidade a 

tarefa educativa, cumprindo seu compromisso político-pedagógico, pois 

aprofundam os temas a serem estudados e encorajam a formação da 

cidadania do aluno. Relacionando os conteúdos a questões concretas, há 

possibilidade de melhor apropriação pelos alunos, o que nem sempre ocorre 

quando são desvinculados de um contexto, respeitando a uma organização 

linear desinteressante e monótona para o aluno e para o professor (GRILLO, 

2001). 

 Conforme abordagem realizada anteriormente, a contextualização do 

conhecimento é o recurso de que a escola dispõe para retirar o aluno da 

condição de espectador passivo. É também um dos princípios centrais das 

Diretrizes Curriculares do Ensino Médio. 

A preocupação é que os conteúdos deixem de ser uma listagem de um 

programa, embora continuem a ser atendidos. Em algumas áreas, mais do que 

em outras, apresentam uma hierarquia curricular difícil de ser alterada, o que 

não implica necessariamente subordinação ou inflexibilidade dos docentes em 

relação aos mesmos conteúdos. 

 Vale salientar que, embora tal prática possa ser entendida por alguns 

como desvio de assunto, há um retorno inestimável em termos de formação 

política e de visão de mundo. O aproveitamento didático dessas questões 

vitaliza a prática pedagógica e amplia horizontes do aluno. 



4.5 DESAFIOS PARA O PROFESSOR DA ESCOLA PÚBLICA DO ENSINO 

MÉDIO 

 

 Muito se tem discutido sobre os desafios do professor da escola pública 

do Ensino Médio na atualidade. Desafios de diferentes naturezas: 

epistemológicos, novas exigências do conhecimento e da informação, frente ao 

processo de globalização excludente e as novas tecnologias. 

 Uma análise desses desafios permite que se apontem as demandas 

para as instituições educativas, especialmente para a escola do Ensino Médio 

e para seus professores, examinando aspectos relacionados a sua profissão e 

identidade. 

 No que diz respeito às novas exigências do conhecimento e da 

informação, é necessário distinguir os dois termos. Atualmente, a informação 

chega, em grande quantidade e rapidamente, a qualquer ponto do planeta. 

Assim, um fato que ocorre, por exemplo, em um país distante geograficamente 

afeta a economia de outros e mesmo o cotidiano das pessoas que lá vivem. 

 Reconhecendo, no entanto, a quantidade e a velocidade das 

informações na sociedade contemporânea, cabe estabelecer a diferença entre 

informação e conhecimento. Conhecer é mais do que obter informações, 

significa trabalhar as informações. Em outras palavras, analisar, organizar, 

identificar suas fontes, estabelecer as diferenças dessas na produção da 

informação, contextualizar, relacionar as informações e a organização da 

sociedade, como são utilizadas para perpetuar a desigualdade social. Assim, é 

função das instituições educativas, trabalhar as informações na tentativa de 

transformá-las em conhecimento. Realizar uma análise crítica da informação 



relacionada à constituição da sociedade e a seus valores é trabalho para o 

professor. 

 Hoje, o discurso que domina as mídias é o de que as instituições 

educativas têm por tarefa preparar os jovens para o mundo do trabalho, que, 

entre outros aspectos, exige deles novas competências: criar, pensar, propor 

soluções, conviver em equipe – competências essas compatíveis com as novas 

configurações do processo produtivo. Essas mudanças estão modificando, 

significativamente, a identidade do trabalhador, passando a ser valorizado 

como alguém que deve pensar e propor, embora com o objetivo de gerar maior 

produtividade e conseqüentemente maior lucro. É nessa questão que põe em 

pauta as finalidades do pensar e do criar, necessitando diferenciar o papel das 

instituições educativas e o trabalho que desenvolvem com as informações e o 

conhecimento. 

 

4.5.1 Condições de trabalho 

 

 Muitos estudos e pesquisas têm demonstrado que a profissão de 

professor vem sendo muito desvalorizada tanto social quanto economicamente, 

interferindo na imagem da profissão. Em boa parte, isso se deve às condições 

precárias de profissionalização – salários, recursos materiais e didáticos, 

formação profissional, carreira. 

 As condições de trabalho (recursos físicos e materiais, ambiente e clima 

de trabalho, práticas de organização e gestão) e a desvalorização social da 

profissão de professor, de fato, prejudicam a construção da identidade dos 

professores com a profissão e de um quadro de referência teórico-prática que 



defina os conteúdos e as competências que caracterizam o ser professor. O 

desafio está exatamente nas exigências atuais e na ausência de condições; por 

isso a fala da maioria dos professores revela uma profunda insatisfação: 

 
“Não é fácil. Tenho 150 h/a, 21 turmas,  21 diários. Trabalho 
os cinco dias da semana, não tenho nenhuma folga. Como vou 
conseguir me juntar com os professores da mesma área? É 
complicado, a gente se reúne apenas no início do ano letivo.” 
(E1CHPSF1) 

 

 Se, por um lado, existe um desejo de mudança em sua prática 

pedagógica, em “atualizar-se”, crescer profundamente; por outra parte, 

perpassa a imagem de insatisfação diante da falta de condições de trabalho. 

Isso lembra o que discuti antes sobre os avanços da reforma, nas DCNEM e 

nos PCNEM, no que diz respeito à nova postura interdisciplinar do professor. O 

professor busca uma renovação, uma forma mais dinâmica de trabalhar os 

conteúdos, porém se depara com as condições de trabalho. Os depoimentos 

seguintes ilustram bem essa visão: 

 

“Os recursos materiais são poucos e os tecnológicos não 
existem. Então, o professor de Biologia a nível de Ensino 
Médio, pauta sua aula apenas em teoria, quando, na verdade, 
você poderia ter uma parte prática e com isso tornar a aula 
mais interessante, mais participativa e mais rica também.” 
(E3CNPB). 

 

“O desafio mesmo é a condição de trabalho. Olhe, eu tenho 
várias fitas de vídeo, aqui na escola tem a TV, o vídeo, quero 
trabalhar com esse recurso, mas falta a sala ambiente. Você 
tem que andar com o carrinho de sala em sala, instalar 
televisão e vídeo, aí perde muito tempo.”  (E1LCPL1) 

 

 Além dessas dificuldades, os professores, também, apresentam como 

entrave o quantitativo elevado de alunos nas salas de aula. 



 No entanto, a ressignificação de sua identidade – que passa pela luta 

por melhores salários, pela melhoria das condições de trabalho e pela elevação 

da qualidade da formação – pode ser a garantia da recuperação do significado 

social da profissão. Diante dessa problemática, pesquisas e experiências têm 

discutido a importância da profissionalização docente. Ademais, a contribuição 

de alguns setores da sociedade como sindicatos e associações que se 

articulam no sentido de reivindicar as condições ideais para a garantia do 

exercício profissional de qualidade. 

 

4.5.2 Formação continuada 

 

 A formação continuada visa ao desenvolvimento pessoal e profissional 

mediante práticas de envolvimento dos professores na organização da escola, 

na organização e articulação do currículo, nas atividades de assistência 

pedagógico-didática junto com a coordenação pedagógica, nas reuniões 

pedagógicas, nos conselhos de classe etc. O professor deixa de estar apenas 

cumprindo a rotina e executando tarefas, sem tempo de refletir e avaliar o que 

faz. 

 A formação continuada se faz necessária para atualização dos 

conhecimentos e, principalmente, para análise das mudanças que ocorrem na 

prática. 

 Mudança significa transformação, alteração de uma situação, passagem 

de um estado a outro, busca de novos saberes. Os educadores enfrentam hoje 

mudanças profundas nos campos econômico, político, cultural, geográfico e 

educacional. O ensino tem sido afetado por uma série de fatores: mudança nos 



currículos, na organização das escolas (formas de gestão, ciclos de 

escolarização, concepção de avaliação etc), introdução de novos recursos 

didáticos (televisão, vídeo, computador, internet), desvalorização da profissão 

docente. Isso leva a mudanças na organização escolar e na identidade 

profissional de professor, que é o conjunto de conhecimentos, habilidades, 

atitudes, valores que definem a especificidade do trabalho de professor. 

(LIBÂNEO, 2004) 

 Na verdade, em toda nossa vida, passamos por mudanças; elas sempre 

estão acontecendo em nosso meio; precisamos, pois, ter uma atitude positiva 

face à mudança, reconhecendo que ela faz parte da nossa vida e das 

instituições, que ela não é uma ameaça, mas uma oportunidade de 

desenvolvimento pessoal e profissional, conforme adverte Libâneo: 

 
uma das formas mais eficazes de aprender a enfrentar as 
mudanças e ir, ao mesmo tempo, construindo uma nova 
identidade profissional é o desenvolvimento de uma atitude 
crítico-reflexiva, isto é, o desenvolvimento da capacidade 
reflexiva com base na própria prática. (2004, p.38) 
 

 Para enfrentar as mudanças, a ação e a reflexão atuam 

simultaneamente, porque elas estão sempre entrelaçadas. O professor pode 

refletir sobre sua ação, transformando-a em pensamento. Ao mesmo tempo, 

pode traduzir idéias em ações. No caso específico dos professores 

entrevistados, à primeira vista, a reforma provocou mudanças porque forçou o 

professor a estudar mais. 

“(...) A reforma tem ajudado porque tem forçado a gente 
estudar mais para acompanhar as mudanças, senão a gente 
vai ficar na mesma, sem mudar nada.” (E2CNPM) 
 
“(...) Após a reforma eu passei a me informar mais, me 
preocupei em ler mais, estar bem informada para enfrentar as 
mudanças.”  (E1CHPSF1) 



A imagem do mais, daquilo que antes da reforma era pouco, foi 

marcante em quase todas as falas: “ informar mais” , “ ler mais” , “ estudar 

mais” . Desse modo, os depoimentos, acima citados, levam a crer que o 

primeiro passo para enfrentar as mudanças é buscar, mediante estudos, 

reflexões, o entendimento necessário para um posicionamento crítico frente às 

transformações propostas.  

Isso nos reporta a Tardif (2002), quando discute sobre o saber 

profissional associado tanto às suas fontes e lugares de aquisição quanto aos 

seus momentos e fases de construção. 

 Há muitas formas de realizar a formação continuada: cursos, 

congressos, seminários de estudo, reunião pedagógica, encontros com a 

Coordenação Pedagógica, estudos individuais. O importante é acreditar que a 

formação continuada torna-se condição indispensável para a 

profissionalização, que se põe como requisito para a luta por melhores salários 

e melhores condições de trabalho, bem como para o exercício responsável da 

profissão, o profissionalismo. 

 Como vem se caracterizando a formação continuada na GERE – 

Petrolina? 

 Indagados sobre os momentos de estudos para construção e 

socialização do saber docente, os sujeitos dessa pesquisa respondem: 

“Na escola há grupo de estudos para aprofundamento das 
questões específicas da área e troca de experiências. A GERE 
também promove capacitações (...)” (E1LCPL1) 
 
“Eu não me recordo qual foi a última capacitação que participei 
pela GERE. Como eu não tenho muito tempo, aproveito o início 
do ano, período que estou de férias da escola, para ler e ir 
colocando as coisas ao longo do ano. Gosto muito de ler sobre 
os teóricos da educação: Vygotsky, Luckesi, Jussara 
Hoffmann.” (E3CNPB) 

 



 Nessas falas, parecem ser evidentes duas formas de realizar a formação 

continuada: estudos individuais e encontros com professores da área, visando 

à construção dos saberes docentes e o intercâmbio de experiências. 

 No entanto, no outro grupo de entrevistados, sete relatam que a GERE 

promove poucas capacitações e não atendem às expectativas dos professores, 

conforme indicam os depoimentos abaixo: 

 “(...) São poucas oportunidades e deveriam ter uma forma de 
trabalhar mais prática, não aquela coisa de ficção, aquela coisa 
que você não pode realizar por falta de material, porque só 
temos o quadro e o giz.” (E3CHPSFH). 
 
“(...) Dentro da área de Matemática, a última que fui foi a 
semana passada (última semana do mês de maio). Fazia um 
bom tempo que eu não ia e até falei para os colegas que se 
soubesse que seria da mesma maneira eu não teria ido, 
porque não acrescenta nada.” (E2CNPM). 
 
“Já houve capacitações com temas interessantes e não deixou 
nada porque as capacitadoras não tinham segurança e não 
tinham, sei lá, acho que não tinham nem formação de como 
passar aquilo, ficou uma coisa totalmente vaga, como se 
chama um chá de cadeira.” (E3LCPL3). 

 
 Essas falas representam as três áreas de conhecimento da organização 

atual do Ensino Médio; como se pode observar, os depoimentos parecem 

indicar a necessidade de mais encontros de estudos promovidos pela GERE, 

bem como, um redimensionamento dessas ações de formação continuada para 

atendimento às necessidades dos professores. 

 

4.5.3 Hiato entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio  

 

 Entre os desafios enfrentados pelo professor da escola pública, 

apontados pelos sujeitos entrevistados, está o planejamento de ensino x o 

hiato entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, diante da ausência dos 

conhecimentos prévios dos alunos.  



Na amostra pesquisada, os sujeitos falam de um planejamento 

pedagógico antes e após a reforma. O antes e o depois é o “divisor de águas”. 

 

“Antes da reforma, o planejamento era, tanto o anual quanto o 
de aula, individual. Hoje não, para fazer um plano para o 3º ano 
do Ensino Médio, por exemplo, procuro saber o que a 
professora de Biologia, de Física, de Química vai trabalhar, pra 
gente fazer um plano articulado.” (E2CNPM). 
 
“(...) Às vezes eu planejo algo, mas ai acontece de modificar 
por conta da situação, de um tema que surge. Então, o que 
mudou é que eu faço alterações no decorrer do processo e 
antes eu não fazia, era um plano rígido.” (E1LCPL1). 
 
(...) O planejamento mudou muito, antes a gente fazia o plano 
para o ano todo e tinha que seguir a risca. Hoje, a gente tem 
mais liberdade para pegar esse plano e modificar.” (E1CNPFc). 
 

 Uma grande preocupação, também demonstrada pelos entrevistados, foi 

a realização de um planejamento coletivo, articulado com outras disciplinas, 

vinculado aos conhecimentos prévios dos alunos e resultados do SAEPE e 

ENEM. Os depoimentos seguintes ilustram essa preocupação: 

 

“(...) O planejamento a gente faz em grupo, voltado para os 
conhecimentos prévios dos alunos, resultados do SAEPE e 
ENEM.” (E2LCPL2). 
 
“(...) Às vezes, a gente planeja, mas observa que não dá para 
vivenciar aquele plano, tem que ir por outro caminho, vendo 
mais o aluno, partindo dos seus conhecimentos prévios.” 
(E3LCPL3). 
 
“(...) Você sabe que tem turma totalmente diferente de outras e 
você tem que modificar o plano, adequar o seu trabalho a 
realidade da turma. Isso tem atrapalhado muito.” (E1CHPSF1). 

 
 Outro depoimento muito significativo na pesquisa é quando o professor 
destaca que o maior desafio para o professor do Ensino Médio é a falta de 
base do aluno.  

“(...) Há alunos altamente deficientes, sem base nenhuma que 
estão na escola porque o sistema ampara. Agora, sem 
nenhuma competência para estar na série que estão. Isso 
dificulta a organização do trabalho do professor em sala de 
aula.” (E3CNPB). 
 



 Considerando o depoimento desse professor, tecerei alguns comentários 

sobre a avaliação do SAEPE, realizada em 2002, na 8ª série do Ensino 

Fundamental. 

 Um total de 86.102 alunos, de matemática ou de português, 

responderam as provas de 40 itens. O índice de acertos de matemática – 

34,5% foi inferior ao de português – 41,5% que também pode ser considerado 

baixo. 

 No que diz respeito à matemática, a maior dificuldade relacionou-se ao 

domínio algébrico, menos de 20% dos alunos da 8ª série conseguiram 

identificar a equação, seja de primeiro, seja de segundo graus que caracterizou 

um problema contextualizado, envolvendo as idéias de área e perímetro. 

 Em relação à área de língua portuguesa, as competências que se 

revelaram mais deficitárias foram aquelas que envolveram a apreensão de 

elementos globais, como a identificação do tema ou da finalidade do texto; 

nesse nível de dificuldade, colocaram-se, ainda, os descritores que implicavam 

envolvimento com o sentido, com a dimensão semântica e interacional do 

texto. 

 Esses dados parecem indicar que existe um hiato entre o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio, uma vez que muitos desses alunos que 

apresentaram desempenho insatisfatório na avaliação do SAEPE, conseguiram 

aprovação para a série seguinte, ou seja, para o Ensino Médio. Isso revela 

ausência de conhecimentos prévios dos jovens para cursar a última etapa da 

educação básica, dificultando a ação do professor no cotidiano de sala de aula. 

Como assinalei anteriormente, os últimos exames do SAEB, realizados 

em 2001, demonstram que tanto em Matemática como em Língua Portuguesa, 



a grande maioria dos alunos da 3ª série do Ensino Médio não apresenta as 

habilidades necessárias de leitura e compreensão matemática para a série. Os 

resultados do ENEM revelam a mesma situação. Em 2002, 84,5% dos 

estudantes ficaram situados no pior patamar de resultado, de insuficiente a 

regular. 

 Esses percentuais parecem comprovar que os jovens chegam a 3ª série 

do Ensino Médio sem sanarem as dificuldades provenientes do Ensino 

Fundamental. 

 Como se pode observar, o Ensino Médio na rede pública continua a ser, 

em que pesem os esforços da reforma, um filho bastardo do Ensino 

Fundamental. Funciona em grande parte à noite, nos espaços ociosos desse 

nível de ensino e muitos alunos chegam ao Ensino Médio sem os 

conhecimentos necessários para cursar a última etapa da educação básica, o 

que comprova realmente haver um hiato entre o Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio. 

 Diante desse quadro, parece ser evidente a necessidade de aumentar 

os recursos para a educação, investindo na profissionalização docente –  

remuneração compatível com a natureza e exigências da profissão, condições 

de trabalho, formação inicial e continuada voltadas para a questão 

epistemológica – na perspectiva de o professor construir os saberes 

necessários ao exercício da sua profissão.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Concebendo o conhecimento como um processo dinâmico e contínuo, 

entendo que todo produto final da análise de uma pesquisa é marcado pela 

provisoriedade. Por isso, neste momento, não pretendo elaborar conclusões 

definitivas ou generalizações, mas aproximações que venham a ampliar as 

discussões sobre o processo de construção do saber docente, na escola do 

Ensino Médio, face às mudanças ocorridas com a recente reforma, nessa 

última etapa da educação básica. Nessa direção, apresento algumas 

considerações a respeito das análises realizadas, ao longo dessa investigação. 

 O problema central motivador desse estudo, foi identificar as 

concepções de ensino e de conhecimento do professor do Ensino Médio, da 

zona urbana do município de Petrolina-PE. Para tanto, apoiei-me em estudos 

que tratam do percurso histórico do Ensino Médio no Brasil, com destaque para 

suas ambigüidades, continuidades e rupturas, como também estudos críticos, 

desenvolvidos sobre a crise paradigmática do conhecimento. 



 O material empírico coletado nessa investigação, articulado com as 

abordagens teóricas aqui adotadas, possibilitou-me refletir sobre a construção 

do saber docente, enfatizando as concepções de ensino e de conhecimento 

dos professores. O estudo procurou, assim, focalizar as representações sociais 

desses profissionais, formadores dos nossos jovens, buscando compreender 

como eles vêem os problemas principais do ensino, nas diferentes áreas do 

conhecimento, em seu trabalho docente. 

 Assim, o conhecimento das representações sociais dos professores a 

respeito do ensino, da área de conhecimento com a qual trabalha, de seus 

saberes no cotidiano escolar e de elementos que estão direta ou indiretamente 

relacionados a eles, favoreceu a análise de como o professor vem construindo 

o seu saber docente, face às mudanças ocorridas com a recente reforma do 

Ensino Médio. 

O primeiro ponto de reflexão diz respeito aos impactos da reforma do 

Ensino Médio. De uma maneira geral, constatei que os professores destacam a 

avaliação do ensino e da aprendizagem como um grande impacto, por ter 

provocado uma mudança brusca em toda a rede estadual. No entanto, ficou 

claro, nas falas dos docentes, que essa mudança ocorreu sem a devida 

preparação desses profissionais. 

 Antes, a avaliação da aprendizagem no Ensino Médio acontecia no final 

de cada unidade de forma quantitativa. Após a reforma, a avaliação passou a 

ser formativa e qualitativa. Todavia as condições de trabalho e os estudos 

promovidos pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, através 

da GERE – Petrolina, foram insuficientes para o professor compreender essa 

forma de avaliação e modificar a sua prática avaliativa. 



 Nessa perspectiva, parece ser evidente que prescrever uma forma geral 

de avaliação para toda uma rede, não garante a melhoria da qualidade do 

ensino, mesmo ampliando os índices de aprovação. 

 As experiências educacionais revelam que nenhuma legislação tem, por 

si só, o poder de mudar uma realidade, sendo, portanto, nos liames do 

cotidiano, que se formam os veios da transformação, implicando em atribuir 

aos professores o papel de sujeitos nucleares, na concretização de políticas 

educacionais, no cotidiano escolar. Daí a necessidade de repensar as formas 

de introduzir mudanças pedagógicas. 

Outro impacto percebido foi a construção de competências na escola. 

Os parâmetros curriculares nacionais apresentam as competências a serem 

desenvolvidas em cada disciplina do Ensino Médio; o ENEM está organizado 

em torno dessas competências. Muitos estudiosos estão discutindo sobre 

competências, contudo, esses debates não chegaram à escola, local onde a 

reforma se concretiza, de forma clara e suficiente para um redimensionamento 

das ações do professor, no cotidiano escolar. 

 Quanto ao terceiro impacto, os docentes destacaram a adaptação dos 

livros didáticos aos parâmetros curriculares, redirecionando o fazer do 

professor, visto que o livro didático é o recurso mais utilizado pela maioria dos 

professores da rede pública, passando a ser a âncora indispensável ao 

trabalho docente, principalmente na área de Ciências da Natureza, Matemática 

e suas Tecnologias. 

 O segundo ponto de reflexão está relacionado às diretrizes, aos 

parâmetros curriculares e ao saber docente. Quanto a esse aspecto, os 

professores entrevistados disseram que a partir das diretrizes e parâmetros 



curriculares, surgiu a possibilidade de um trabalho contextualizado e 

interdisciplinar por meio dos projetos de trabalho. 

 No que diz respeito às concepções de ensino e de conhecimento do 

professor do Ensino Médio, terceiro ponto de reflexão, constatei que o livro 

didático, para alguns professores, ainda é a maior referência na construção do 

saber docente, enquanto outros procuram aportes teóricos que refletem sobre 

o ensino, na perspectiva de produção do conhecimento.  

 Com relação ao quarto ponto de reflexão, dimensões do saber docente, 

os professores destacaram aspectos relevantes para a construção desse 

saber, como por exemplo: as experiências pessoais, o desejo de mudança, a 

busca constante pelo conhecimento profissional e o ensino contextualizado, 

trazendo a realidade para dentro da sala de aula. 

 E finalmente, o quinto ponto de reflexão está relacionado aos desafios 

do professor do Ensino Médio, no contexto de uma sociedade da informação e 

do conhecimento, sinalizada pela globalização e avanços tecnológicos. Dentre 

os desafios apresentados, “as condições de trabalho” surgiram como marcas 

fortíssimas, dificultando a implantação das diretrizes e parâmetros curriculares 

nacionais. Os docentes percebem a necessidade de uma ação pedagógica 

contextualizada e interdisciplinar, enfocando o conhecimento a partir da 

localização histórica de sua produção. Uma análise mais detalhada mostra 

certos marcos nas afirmações recolhidas. Alguns sentem a importância de 

estabelecer pontes de relação, atribuindo significados aos conteúdos, mas logo 

apresentam as condições de trabalho como fator inibidor, ou melhor, 

estruturante, no sentido de não favorecer uma ação dinâmica, criativa e 

transformadora. 



 A formação continuada é outro grande desafio destacado pelos 

professores. O curioso é que eles compreendem o conhecimento como 

provisório e relativo; sentem de forma bem presente a necessidade de 

formação contínua, entretanto, quase todos relatam que são poucas  as 

oportunidades de capacitação promovidas pela GERE, e, quando existem, não 

atendem às expectativas dos professores do Ensino Médio, mesmo depois da 

implantação da reforma. 

 O hiato existente entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio constitui 

também um grande desafio para o professor desse nível de ensino, porque a 

ausência dos conhecimentos prévios dos alunos torna-se um obstáculo ao 

processo ensino-aprendizagem. Na realidade, a visão crítica de alguns 

professores entrevistados, não os impede de confirmar a persistência desse 

hiato, entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

 A absorção dessa dicotomia é ainda marcante em nossas escolas e nos 

programas de formação continuada. Essa é uma questão complexa em plena 

discussão no nosso país e no exterior, porque remete a especificidade do 

Ensino Médio aos aspectos globais, mas sobretudo as especificidades locais, 

como o Ensino Médio se configura em cada país, região e cidade. 

Nos depoimentos dos sujeitos entrevistados, pode-se observar um fato 

que merece destaque na análise aqui empreendida: parece não haver tantas 

diferenças na ação pedagógica dos professores das três áreas de 

conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas 

Tecnologias. Embora alguns sujeitos das áreas de LC e CH tenham 

demonstrado mais facilidade em vivenciar uma prática contextualizada e 



interdisciplinar, foi constatado que a diferença se encontra no desejo de busca, 

na necessidade de realizar uma reflexão crítica sobre a reforma e nas 

oportunidades de formação continuada. 

Outro fato observado, que desperta atenção entre as escolas 

pesquisadas, diz respeito às duas unidades de ensino apresentarem uma 

prática mais dinâmica e criativa, mobilizando os educandos para serem 

protagonistas do processo ensino-aprendizagem, mediante os projetos de 

trabalho, feiras de conhecimentos interdisciplinares e gincanas culturais. Esses 

eventos divulgam o trabalho pedagógico das instituições e trazem as famílias 

para a escola, favorecendo a integração escola-comunidade. 

 Percebem-se avanços nas concepções dos professores sobre o ensino 

e o conhecimento, nas diferentes áreas. Ao mesmo tempo, constatam-se 

limitações, tanto pelas raras oportunidades de estudo, socialização de saberes 

e troca de experiências, como pelas condições de trabalho em algumas 

escolas, onde atuam os atores envolvidos nessa investigação. 

 Entendo que esse estudo poderá contribuir para ampliar o debate sobre 

o Ensino Médio, destacando a especificidade desse nível de ensino.  

Especificidade entendida aqui como uma etapa da formação que se concretiza 

pela clientela composta por jovens, possuidores de interesses culturais, formas 

de convivência e de aprendizagem profundamente distintas do alunado do 

Ensino Fundamental. A discussão hoje em todo mundo, sobre o Ensino Médio, 

tem avançado no sentido de incorporar a cultura em suas propostas 

pedagógicas. Em outras palavras, significa considerar a cultura como elemento 

constituinte da formação do jovem. 



 Nesse nível de ensino, realmente há continuidades e rupturas. Em se 

tratando das rupturas, destaco que as mudanças propostas pela recente 

reforma supõem novas concepções de ensino-aprendizagem, que favoreçam o 

alcance dos fins educacionais e permitam ao estudante ser sujeito do 

processo; como também, buscam redirecionar a prática pedagógica organizada 

em torno dos conteúdos disciplinares, para uma prática voltada para a 

construção de competências. No entanto, como salientei em diferentes 

momentos desse trabalho, a reforma deve ser entendida como garantias legais 

e não assegura por si só a verdadeira ruptura. Ela implica na implementação 

de políticas públicas que visem, entre outros aspectos, à reconquista da 

identidade do Ensino Médio no Brasil.                

 Na organização curricular dois princípios estão subtendidos: a 

interdisciplinaridade e a contextualização. Todavia, percebem-se 

continuidades, como por exemplo: a organização da prática pedagógica, salvo 

algumas experiências exitosas, centra-se no trabalho individual do professor. 

No âmbito de uma reforma que propõe um  currículo a ser trabalhado de forma 

interdisciplinar, o tempo de reunião para planejamento coletivo, estudos e 

discussões em grupo precisa ser ponto consensual e prática rotineira. A 

ambigüidade é ainda a característica marcante do Ensino Médio; que, ao 

mesmo tempo, precisa preparar para o mundo do trabalho e para continuidade 

dos estudos a nível superior; pouco se avançou no processo de sua identidade. 

 Vale ainda ressaltar que durante o processo de coleta dos dados, 

percebi que alguns professores desconhecem as DCNEM e fizeram poucos 

estudos sobre os PCNEM. Nesse sentido, tudo parece indicar grande 

fragilidade da sustentabilidade pedagógica das inovações propostas, 



continuando o paradigma dominante revestido de algumas idéias do paradigma 

emergente. 

 É preciso, pois, que se institucionalizem tempos, espaços e modos para 

a vivência de momentos coletivos de reflexão sobre a prática no interior das 

escolas do Ensino Médio, estimulando a discussão, a sistematização e a 

socialização das práticas docentes. Nesse processo, os professores assumem-

se enquanto pesquisadores dos problemas que enfrentam no cotidiano escolar. 

 As escolas públicas do Ensino Médio potencializam essa retomada na 

construção de um projeto político-pedagógico, que incorpore as grandes 

transformações, sem desconsiderar a sua cotidianidade, sem perder a sua 

identidade, as suas referências temporais e espaciais, ou seja, sem negar a 

sua história. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO 

 

 

 Esse questionário faz parte da pesquisa sobre o Ensino Médio nas 

escolas públicas de Petrolina. As informações aqui solicitadas sobre as 

atividades profissionais e culturais do(a) professor(a) serão de suma 

importância nesse estudo. Espero que os resultados dessa pesquisa sejam 

objetos de discussão nas escolas públicas de Ensino Médio de nossa cidade, 

visando à melhoria desse nível de ensino. 

 Desde já, agradeço a sua participação e a sua disponibilidade para 

responder esse questionário. 

 

DADOS PESSOAIS E FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Escola: _________________________________________________________ 

Professor(a): ____________________________________________________ 



Telefone: _______________________________________________________ 

2º Grau 

(     ) Estudos Gerais      (     ) Magistério      (     ) Supletivo 

Outro: __________________________________________________________ 

3º Grau 

Curso: _________________________________________________________ 

Ano da conclusão: _______ / _______ / __________ 

Instituição: ______________________________________________________ 

(     ) Licenciatura                                 (     ) Bacharelado 

Tempo de trabalho docente na Rede Estadual: _________________________ 

Forma de ingresso na docência da Rede Estadual: ______________________ 

Possui outro vínculo empregatício: 

(     ) Rede Municipal      (     ) Rede Federal      (     ) Rede Particular 

Ocupa ou ocupou cargo nas Equipes Técnicas da Secretária de Educação 

Municipal ou GERE? 

(     ) Sim                    (     ) Não 

Qual?__________________________________________________________ 

Quando? _______________________________________________________ 

 

CONTINUIDADE DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL 

(PARTICIPAÇÃO E TEMAS ABORDADOS) 

(     ) Mestrado em: ________________________________________________ 

Ano da conclusão: ___/___/___ 

(     ) Especialização latu sensu em: __________________________________ 

Ano da conclusão: ___/___/___ 



(     ) Aperfeiçoamento em: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ano da conclusão: ___/___/___ 

Outra Graduação em: _____________________________________________ 

Ano da conclusão: ___/___/___ 

(     ) Curso de extensão ou atualização ministrado por instituição de ensino. 

Ano da conclusão: ___/___/___ 

Outros: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(     ) Capacitação na Escola 

Temas abordados: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(     ) Participação em congressos seminários, cursos e palestras nos últimos 

três anos. (Tema e ano). ___________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Produção escrita 

(     ) Artigo 

Tema: __________________________________________________________ 

Ano: _________________________________________________________ 

(     ) Apostila 



Tema: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(     ) Texto 

Tema: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(     ) Apresentação de Trabalhos / eventos. 

Tema: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ano: ___________________________________________________________ 

ENSINO MÉDIO 

Ano que ingressou no Ensino Médio: _________________________________ 

Tempo de exercício no Ensino Médio: _________________________________ 

Disciplinas que já lecionou no Ensino Médio: ___________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Disciplina(s) que leciona: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Modalidades de ensino que já lecionou: 

(     ) 1ª a 4ª séries      (     ) 5ª a 8ª séries      (     ) Ensino Superior 

 

 

 
 
 
 



 

CULTURA 

Leituras que realiza com freqüência: 

PERIODICIDADE FONTES 

 Diariamente Semanalmente Mensalmente 

Revistas e jornais    

 Livros literários    

Livros científicos    

Outros    

 

Essas leituras trazem alguma contribuição a sua prática pedagógica? 

Explicite: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Tem acesso a outros bens culturais, como teatro, cinema música etc? 

Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 



Caso precise entrevistá-lo(a), qual a sua disponibilidade? 

 HORÁRIO DIAS DA SEMANA 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 

Manhã        

Tarde        

Noite        

 

OBSERVAÇÕES: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 2 – ENTREVISTA 

 

 

TEMÁTICAS 

 

1. COTIDIANO DE SALA DE AULA 

• Concepção sobre ensino 

• Concepção sobre conhecimento 

• Impactos da reforma do Ensino Médio 

• Desafios para o professor da escola pública do Ensino Médio 

 

 

2. CONSTRUÇÃO DO SABER DOCENTE 

• Diretrizes e parâmetros curriculares 

• Dimensões do saber docente. 

• Momentos de estudo na escola: individualmente, em pequenos 

grupos. 


