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[...] quem tem pouco continua tendo menos 
ainda? Às vezes eu digo, brincando, que nesse 
sentido o capitalismo é bem evangélico. Ele 
aplica ao pé da letra a máxima evangélica 
enunciada na parábola dos talentos: “ao que 
tem se lhe dará; e ao que não tem, até o pouco 
que tem lhe será tirado”.  
 

(SAVIANI,1995 p. 64) 
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RESUMO 

 
 
Este trabalho apresenta uma reflexão histórica e contemporânea acerca das 
políticas e legislações do Ensino Médio, que é considerado o nível de ensino de 
maior complexidade pela estrutura de suas políticas públicas, por ser a etapa final da 
educação básica. Assim, constitui-se como um campo intermediário entre o ensino 
fundamental e a educação superior, marcado por conflitos de identidade e sentido, 
além de carregar características excludentes com dualidade e elitização impressas 
ao longo da história. Diante desse contexto surge o debate sobre os desafios para a 
sua universalização. Para compreensão do percurso social e político, tanto histórico 
como contemporâneo do Ensino Médio, recorremos a autores como Ribeiro (1981), 
Saviani (1995, 2008), Ghiraldelli (2009), Alves (2000, 2002) e Zotti (2004, 2005). O 
trabalho apresenta três momentos, sendo o primeiro de 1549 a 1971, que contempla 
o Brasil Colônia, a Reforma Pombalina, o Império, a República, a LDB nº 4.024 de 
1961 e a LDB nº 5.692 de 1971. O segundo momento, o Ensino Médio na 
atualidade, aborda Legislações Legais como: Constituição Federal de 1988, Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394 de 1996, Fundo de 
Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério de 1996 (Fundeb) e o Fundo de Manutenção e desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de 2007 (Fundef). 
O terceiro momento apresenta a efetivação em Lei da universalização do Ensino 
Médio sancionada em 04 de abril de 2013 e uma pesquisa de campo realizada com 
pedagogos ou coordenadores pedagógicos da rede pública municipal e estadual da 
cidade de Londrina-PR., cujo resultado evidencia que perante esses profissionais 
entrevistados não há credibilidade devido à herança dicotômica da educação e que, 
embora esteja ocorrendo um empreendimento por parte das Legislações na prática, 
autores como Krawczyk (2009), Kuenzer (2010), Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), 
entre outros, indicam que a universalização do Ensino Médio com qualidade e 
equidade ainda haverá de percorrer um longo caminho.    
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1 INTRODUÇÃO  

Em 2013, por meio da Lei nº 12.769, decorrência da Ementa 

Constitucional nº 59 de 11 de novembro de 2009, o Ensino Médio passa a ser etapa 

obrigatória da Educação Básica às pessoas com até 17 anos de idade.  Isso se 

constitui, historicamente, em um marco importante das políticas públicas para a 

educação, visto que é fato inédito no Brasil e compõe parte do processo de 

democratização da educação brasileira.  

O objetivo deste trabalho é apresentar reflexões sobre  algumas 

políticas e legislações que abordaram sobre o  Ensino Médio  no Brasil  e seu 

processo de democratização. O Ensino Médio é considerado o nível de ensino de 

maior complexidade e, principalmente, o mais controverso na constituição da 

educação básica brasileira.  O que, sem dúvida, dificulta as definições de suas 

políticas públicas, sendo seu trajeto histórico, social e político marcado por 

constantes instabilidades. Durante parte do século XX, o ensino médio, voltado para 

as classes dominantes, visava o ingresso na universidade ou apresentava-se como 

etapa terminal, objetivando a capacitação profissional das classes menos 

favorecidas.   

Este objetivo surge diante da realidade histórica das políticas que 

envolvem e envolveram o ensino médio, revelando menosprezos e descasos a esta 

etapa da escolaridade.  

Krawczyk (2009, p. 7), elucida que quando se pauta em refletir sobre 

o sistema de educação brasileiro, é consensual que o tema relacionado ao Ensino 

Médio provoque os mais controversos debates, “[...] seja pelos persistentes 

problemas de acesso, seja pela qualidade da educação oferecida, ou ainda, pela 

discussão acerca de sua identidade.” 

 Assim sendo, para compreensão dos problemas e especificidades 

do tema em questão, o estudo apresenta uma síntese de algumas mudanças que 

ocorreram ao longo do tempo, sendo elas de ordem política, social, de interesses 

públicos e privados. 

No capítulo intitulado História do Ensino Médio no Brasil pontuamos 

o contexto da Educação Jesuítica, Reforma Pombalina, Educação Imperial e a 

constituição do ensino médio. No Brasil República abordamos o tema com destaque 

aos seguintes acontecimentos: o Manifesto dos Pioneiros, anos 1940 a 1964 e a Lei 



 13 

nº 5.692 de 1971. Pautada em autores como Saviani (2008), Ribeiro (1981), 

Ghiraldelli (2009), Alves (2002) e Zotti (2004, 2005) entre outros, no capítulo Ensino 

Médio na Atualidade a proposta é olhar para o cenário contemporâneo em que o 

Ensino Médio sofre mudanças das mais diversas ordens, com destaques ao desejo 

de aceleramento do desenvolvimento industrial no Brasil, a tecnologia e 

informações, as desigualdades sociais e a evasão escolar, que devem se articular 

para compreender as políticas de democratização desse nível de ensino. 

Nesse contexto é apresentado uma breve discussão sobre questões 

que envolvem a universalização do Ensino Médio a partir do estabelecido na 

Constituição Federal de 1988: a “progressiva universalização, gratuidade e 

obrigatoriedade.” No entanto, entra em discussão a necessidade e relevância de 

universalizar com qualidade e equidade. 

No capítulo Ensino Médio Democrático e Universal abordaremos a 

efetiva universalização enunciada pela recente Lei nº 12.796 de 2013 e os desafios 

que são reconhecidos. Elucidaremos, também, o tema apresentando e o resultado 

de uma pesquisa de campo realizada com pedagogos ou coordenadores 

pedagógicos da rede pública municipal e estadual da cidade de Londrina-Pr., que 

evidencia o descrédito pelos profissionais da área quanto a real intenção do Estado 

com a referida Lei. Além disso, apresentaremos as perspectivas e críticas de autores 

como Krawczyk (2009), Kuenzer (2010), Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) entre 

outros.  

Assim, esse estudo se propõe a apresentar alguns marcos políticos 

e legais relacionadas ao Ensino Médio no Brasil tendo como referencia seu processo 

de Universalização, reconhecendo que as legislações que priorizam a 

universalização na contemporaneidade representam avanços, mas ainda longe de 

ser efetivado, visto que essa universalização é estabelecida por meio da construção 

de  um sistema nacional de educação em que qualidade e equidade sejam  

almejadas em todo os níveis.  
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2 HISTÓRIA DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

 

2.1 EDUCAÇÃO JESUÍTICA (1549 a 1759) 

 

A educação no Brasil foi difundida pela Companhia de Jesus, os 

jesuítas que vieram de Portugal para o Brasil no início de sua colonização em 1549, 

tinham como objetivo arrebanhar fiéis e “converter os gentios” na “santa fé” católica. 

Para tal eram financiados pelo governo português já que a população que aqui vivia 

foi considerada primitiva, a partir do olhar europeu e da cultura dos colonizadores, 

portanto para atingir seus objetivos de exploração das riquezas que supostamente o 

Brasil possuía era necessária mão-de-obra, e para facilitar a relação entre o branco 

europeu e os nativos indígenas, a igreja se encarrega de instruí-los, transmitir a 

cultura letrada a fim de “educar” e catequizar o índio. (SAVIANI, 2008). 

Entretanto, catequizar o índio naquele momento nada mais era do 

que uma estratégia de dominação, tanto para a igreja quanto para os colonizadores 

(Portugal). Conforme destaca Ribeiro (1981, p. 29): 

 

A catequese, do ponto de vista religioso, interessava à Companhia como 
fonte de novos adeptos do catolicismo, bastante abalado com o movimento 
de Reforma. Do ponto de vista econômico, interessava tanto para ela como 
para o colonizador, à medida que tornava o índio mais dócil e, portanto, 
mais fácil de ser aproveitado como mão-de-obra.  

 

Pode-se considerar que o índio foi duplamente dominado, tanto pela 

igreja como pelo colonizador, ambos com interesses econômicos e ideológicos.  Zotti 

(2004 p.14) destaca que “para Portugal, nesse sentido, colonização e catequese 

confundem-se e fundem-se. Colonizar significava também a imposição e uma 

ideologia dominante, em que além de “colonizar” a terra, era necessário “colonizar” 

as consciências.” 

É neste contexto que, no século XVI os jesuítas criam as primeiras 

escolas no Brasil, que de acordo com Plank (2001), deu origem à educação dualista, 

pois abriram colégios para a educação dos jovens filhos dos grandes proprietários 

de terra que aspiravam tornarem-se sacerdotes ou advogados, e escolas de ler e 

escrever para a catequização e alfabetização rudimentar das crianças dos colonos 

pobres e dos nativos. 
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Ribeiro (1981, p. 26) destaca que “ao analisar o primeiro plano 

educacional, elaborado pelo padre Manoel de Nóbrega, percebe-se a intenção de 

catequizar e instruir os indígenas, como determinava os Regimentos1 [...]”  

Portanto, de forma inicial, a educação jesuítica não tinha de maneira 

explícita, a intenção de fazer com que o ensino profissional atendesse à população 

indígena e o outro à população branca especificamente. Tal fato se deu por se tratar 

de uma proposta educativa baseada na cultura européia, que não despertou 

interesse no índio, muito menos vocação para a vida sacerdotal, que era um dos 

objetivos dos colégios, formarem sacerdotes que seriam os futuros catequistas. 

(RIBEIRO, 1981). 

 Nesse sentido, Ghiraldelli (2009, p. 2) afirma que a Companhia 

de Jesus atuou em quatro campos: serviço ao povo cristão na defesa, promoção e 

propagação da fé nos territórios da missão e a educação da juventude, dessa forma 

a atividade educativa tornou-se tarefa central para os jesuítas. “A experiência 

pedagógica dos jesuítas sintetizou-se em um conjunto de normas e estratégias 

denominado Ratio Studiorum2 (Ordem dos Estudos), que visa à formação integral do 

homem cristão, de acordo com a fé e a cultura daquele tempo.” Ou seja, educação 

com espírito medieval na qual a fé supera a razão. 

Para Alves (2002), o primeiro contato pedagógico formalmente, 

como educação escolar, se deu ainda no período colonial, com influência de 

Portugal se reproduzia o modelo educacional aplicado na metrópole que tinha como 

base pedagógica a Companhia de Jesus, composta pelos jesuítas. Os cursos 

organizados eram aplicados em colégios e seminários, se estruturando em quatro 

graus de ensino sucessivos, sendo: o curso elementar, o curso de humanidades, o 

curso de artes e de teologia.  

Assim, Cunha (1986 apud Zotti, 2005) explica que o chamado curso 

de Humanidades correspondia ao que posteriormente será chamado de curso  

______________________ 

1 Ghiraldelli (2009), explica que Manoel da Nóbrega montou um plano de ensino adaptado ao local e 
ao que ele entendia ser a sua missão, eis aí nossa primeira pedagogia. Tal plano de estudos, em 
uma primeira etapa, continha o ensino de português, a doutrina cristã e a escola de ler e escrever. 
Previa também, em uma segunda etapa, o ensino da música instrumental e do canto orfeônico. Esta 
segunda etapa evoluía em determinado momento da vida do estudante para uma saída de duas 
opções: terminar os estudos com o aprendizado profissional ligado à agricultura ou seguir em aulas 
de gramática e, então, finalizar os estudos na Europa. 
 
2 Ratio atque Institutio Studiorum. 
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secundário. O curso tinha duração de dois anos e abrangia o estudo da gramática, 

da retórica e das humanidades, era ministrado para crianças e jovens não 

pertencentes à Companhia, juntamente com o curso elementar. Dessa maneira, 

servia como critério de seleção de religiosos que concluiriam seus estudos nos 

cursos superiores de Teologia e Artes, ou ainda, nos cursos profissionais da 

Universidade de Coimbra. 

A afirmação expressada por Inácio de Loyola “ensinar os ignorantes 

a ler e escrever seria uma obra de caridade se a Companhia de Jesus tivesse 

suficientes membros para prover a tudo” [...] (CONSTITUIÇÕES apud MAIA, 1986. 

p. 7 apud ZOTTI, 2004 p. 22) marca que o real objetivo da educação não estava 

voltado para as camadas populares.  

A dualidade da educação brasileira é notável desde os seus 

primórdios, pois ainda no período da educação jesuítica, as famílias mais ricas 

utilizavam o regime de estudos sob o comando de preceptores, ou o ensino sob os 

auspícios de um parente mais letrado, ou seja, nem todos os filhos da elite colonial 

que frequentavam tais colégios queriam se tornar padres, sendo a educação 

jesuítica, destinada especialmente para a comunidade indígena. (Ghiraldelli, 2009). 

A educação jesuítica prevaleceu durante um longo período no 

cenário brasileiro, desde seu início no ano de 1549 até 1759, quando a Companhia 

de Jesus foi expulsa de Portugal pelo Marquês de Pombal (Sebastião José de 

Carvalho e Melo) e consequentemente do Brasil que era a sua colônia, sob forte 

influência do movimento iluminista. (RIBEIRO, 1981). 

Pode-se dizer que o período da educação jesuítica é de suma 

importância para os processos relacionados ao cenário educacional brasileiro, pois 

foram por volta de duzentos e dez anos de atuação, oficialmente sendo os principais 

responsáveis pela educação no Brasil durante todo esse período e por mais cento e 

trinta anos extra-oficial pós a expulsão de forma privada. Dessa forma, fica em 

evidência a relevância em compreender esse período, por ser o ponto de partida 

para o entendimento das próximas fases que compõem o trajeto histórico da 

educação no país, assim como as políticas educacionais que trataram sobre o 

Ensino Médio. 

Ao considerar que a educação jesuítica predominou praticamente 

em todo período colonial e que refletiu, inclusive no império, Zotti (2005, p. 31), dividi 

essa época em dois sentidos, o primeiro que representa a presença dos jesuítas de 
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1549 a 1759, e o segundo, em que os pressupostos educacionais perduram com as 

reformas pombalinas, tendo em vista que maior parte dos professores eram 

sacerdotes com formação nas escolas jesuíticas, pois a formação humanista e 

clássica tem continuidade nas disciplinas isoladas, chamadas aulas régia que 

consistia num método de ensino sem currículo e organização que ensinava o básico 

visando principalmente a continuação dos estudos no exterior. “Essa tradição 

estende-se à organização do ensino no Império, caracterizando, especialmente, a 

função social e o currículo do Ensino Secundário.”  

Desde as suas origens, é possível perceber as raízes das 

desigualdades sociais do ensino secundário, conforme Ghiraldelli (2009, p. 2), os 

colégios jesuíticos exerceram forte influência sobre a sociedade e a elite, mesmo 

sendo poucos para a demanda, eram suficientes para que se estabelecesse uma 

relação de respeito entre os donos das terras, pois quando os jesuítas foram 

expulsos, aqui no Brasil haviam mais de cem estabelecimentos de ensino, 

considerando-se os colégios, as missões, as escolas de ler e escrever, os 

seminários e as residências. “Os jesuítas tiveram praticamente o monopólio do 

ensino regular escolar a partir de Nóbrega, e chagaram a fundar vários colégios 

visando à formação de religiosos.” 

Colaborando com essa abordagem, Zotti (2005, p. 31) esclarece 

que: 

 

O ensino ministrado pelos jesuítas no segundo período de sua ação 
educativa, que diz respeito à educação da elite, é o que corresponde ao 
ensino de tipo secundário. O objetivo era a formação de padres, de quadros 
para a administração do empreendimento colonial e do Estado e educar as 
classes dominantes. Estes objetivos são perfeitamente compreensíveis e 
coerentes quando atentamos para o fato de que o empreendimento colonial, 
sustentado na doutrina mercantilista é baseado em um modelo econômico 
agroexportador, constituído pelo tripé: economia agrária, latifundiária e 
escravista. Então, sendo o objetivo último o lucro, a função da população 
colonial era servir de instrumento às elites dominantes para atingir este fim. 

 

Nesse contexto, é possível perceber que a educação escolarizada 

pertencia aos interesses das camadas dirigentes, cuja função era articular os 

interesses metropolitanos e as atividades da colônia. 

O período colonial é marcado por uma educação dual, na qual o 

acesso da população representada por colonos provindos das classes populares 

restringiam-se às primeiras letras (alfabetização) e ao indígena, a catequização. O 
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Ensino Secundário era voltado aos filhos das classes privilegiadas, o que contribui 

para uma melhor compreensão das políticas educacionais presentes nos séculos 

seguintes, inclusive para o Ensino Médio, universalizado por força da Lei, apenas no 

séc. XXI. 

 

2.2 DA REFORMA POMBALINA À EDUCAÇÃO IMPERIAL (1759 – 1889) 

 

Durante a segunda metade do século XVIII surge o período 

pombalino, caracterizado especialmente, pelas influências dos ideais iluministas, 

sendo seu principal nome o Marquês de Pombal3, que dentre outras mudanças foi 

responsável pelo rompimento da educação jesuítica. 

Nesse sentido, Ribeiro (1981, p. 37) esclarece que Portugal rompe 

com Igreja Católica, sob o argumento de que a Igreja educava em função de seus 

interesses cristãos e econômicos e, portanto não era uma educação voltada aos 

interesses do país, ou seja, era detentora de um poder econômico que deveria ser 

do governo, “surge com isto, um ensino público propriamente dito. Não mais aquele 

financiado pelo Estado, mas que formava o indivíduo para a Igreja, e sim o 

financiado pelo e para o Estado.” 

Com a expulsão da Companhia de Jesus de Portugal e suas 

colônias, a Igreja perde o controle direto da educação, por meio da reforma 

pombalina, que mesmo com os propósitos renovadores de Pombal, perduram os 

parâmetros educativos dos jesuítas, por conseguinte, a Igreja continua exercendo 

grande influência na educação, mesmo porque, a maioria dos educadores do Brasil 

eram jesuítas ou formados por eles, a não ser tímidos movimentos de outras ordens 

religiosas como os franciscanos. (SAVIANI, 2008). 

Portanto, os jesuítas representavam quase a totalidade, e parte 

deles continuaram no Brasil exercendo a função de educadores em instituições 

particulares de ensino, assim “[...] a educação secundária que restou era provida, de  

______________________ 

3 Conforme Ghiraldelli (2009), Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras e, em seguida 
transformado em Marquês de Pombal (1699-1782), foi primeiro ministro de D. José I. Marcou o século 
XVIII e o absolutismo régio português por meio de uma política de concentração de poder com o 
objetivo de reestabelecer a economia nacional e resistir à forte dependência desta em relação à 
Inglaterra. Assim, a Companhia de Jesus foi expulsa de Portuga e do Brasil quando o Marquês, então 
ministro de Portugal, empreendeu uma série de reformas a fim de adaptar aquele país e suas 
colônias ao mundo moderno, tanto do ponto de vista econômico quanto político e cultural.  
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forma privada, quase sempre jesuítas que permaneceram após a expulsão e, 

posteriormente, pelos franciscanos.” (PLANK, 2001, p. 68). 

Conforme Nunes (2000, p. 39), a partir desse momento “o ensino 

secundário passou a ser oferecido em aulas isoladas ou avulsas em todas as 

províncias.” O que significa uma desarticulação, ou seja, a educação foi 

descentralizada no sentido da organização que já havia sido estabelecida pelos 

jesuítas. Assim, também afirma Ribeiro (1981, p. 37): 

 

[...] o ensino secundário, que ao tempo dos jesuítas era organizado em 
forma de curso – Humanidades –, passa a sê-lo em aulas avulsas (aulas 
régias) de latim, de grego, de filosofia, de retórica. Pedagogicamente esta 
nova organização é um retrocesso.  

 

  Pode-se dizer que essa nova forma de ensino reduz ainda mais o 

acesso a este nível de educação, como indica Plank (2001, p. 68) “[...] apenas um 

pequeno número de estudantes frequentava essas escolas, selecionando ainda o 

público atendido.” 

Ainda nessa perspectiva, Alves (1992, p. 46-67) destaca que: 

 
[...] a instrução secundária destinaria a formar a elite ilustre e ilustrada, 
inserida mais plenamente nos atributos de liberdade e propriedade, 
portadora de privilégios do pequeno círculo que participava do poder de 
Estado, tanto no nível local, quanto no nível mais amplo do Império.  

 
Assim, fica evidente que tanto no período da educação jesuítica 

quanto no período Imperial são poucos os que têm acesso à educação secundária, 

reforçando ainda mais a condição de nobreza desses privilegiados que a 

frequentavam. Outro fator de restrição e de reducionismo de acesso, é que as aulas 

se destinavam ao atendimento do sexo masculino, ou seja, a instrução secundária 

destinava-se de aulas avulsas e particulares excepcionalmente para os meninos. 

(RIBEIRO, 1981). 

Zotti (2005) reforça essa ideia, ao afirmar que as aulas régias 

constituíram o ensino secundário nesse período e continuam com o objetivo de 

formar as elites, sendo fornecida a cultura geral preparatória para a continuidade dos 

estudos nos cursos superiores da Europa, dessa forma o currículo disperso em 

disciplinas isoladas, sofreu modificações na proporção das necessidades dessa elite 

e na medida do controle de Portugal sobre a colônia, pois um sistema educacional 

eficaz não era compatível com os objetivos de submissão. 
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Sobre o ensino secundário, é interessante destacar a Constituição 

Política do Império do Brasil de 1824, em que dispõe sobre as garantias dos direitos 

civis e políticos dos cidadãos brasileiros. Assim, lê se: “[...] Art. 179. Item XXXII. A 

Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos [...] Item XXXIII. Collegios, e 

Universidades, aonde serão ensinados elementos das Sciencias, Bellas Letras e 

Artes.” (BRASIL, 1824). 

Ressalta-se o fato de que é considerado cidadão brasileiro no século 

XIX homens livres, brancos, isentos de doenças infecto-contagiosas. Schueler 

(1999) a este respeito informa:  

 

o público alvo do ensino primário e secundário foi delimitado. O acesso às 
escolas criadas pelo Ministério do Império era franqueado à população livre 
e vacinada, não portadora de moléstias contagiosas. Os escravos eram 
expressamente proibidos de matricularem-se nas escolas públicas. 
Excluindo os cativos, a legislação da Instrução Pública estabelecia e 
ratificava a distinção fundamental da sociedade imperial: a que marcava a 
subordinação dos escravos aos homens livres. (SCHUELER, 1999 p. 64). 

 

 Nesse sentido, o Império reafirma que os cidadãos brasileiros 

têm direito somente à instrução primária, que de acordo com Silva (1969 apud 

RIBEIRO 1981, p. 49), “a classificação de escolas de primeiras letras simbolizava, 

antecipadamente, a tibieza congênita que irá marcar a maior parte dos esforços de 

educação popular durante o Império, e até mesmo na República”.     

  Pode-se dizer que essa postura do Império indica uma 

resistência frente às mudanças, portanto, fica explícita a manutenção de uma 

educação dualista e excludente, já que não amplia o acesso a outros níveis de 

educação, dentre eles a secundária. A Constituição se restringe em citar a existência 

de Collegios e Universidades, mas não trata sobre as responsabilidades, bem como 

quem são os indivíduos que terão acesso ao referido ensino. 

Nesse cenário, é possível afirmar que, “[...] a herança colonial, em 

relação ao ensino secundário foi uma série de aulas avulsas e dispersas, que tinham 

por único objetivo o ingresso nos cursos superiores. Essa situação permanece até 

meados de 1830.” (ZOTTI, 2005, p. 33). 

O Ato Adicional através da Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834 em 

seu art. 10 § 2º conferiu às Províncias o direito de legislar “sobre a instrução pública 

e estabelecimentos próprios a promovê-la, não compreendendo as faculdades de 
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medicina, os cursos jurídicos, academias atualmente existentes e outros quaisquer 

estabelecimentos de instrução que para o futuro forem criados”. (BRASIL, 1834). 

Zotti (2005, p. 34-35), explica que a partir do Ato Adicional (1834), 

configuram-se dois sistemas de ensino secundário: o sistema regular seriado e o 

sistema irregular. O primeiro regular seriado era oferecido no Colégio Pedro II 

(criado em 1937) e em alguns estabelecimentos particulares. Já o sistema irregular 

era constituído pelos cursos preparatórios que permitiam o ingresso no ensino 

superior sem a conclusão do ensino secundário, sendo necessário que o aluno fosse 

aprovado nos exames parcelados. “Os cursos regulares públicos eram os que 

gozavam de maior prestígio, por serem modelo e, portanto, privilégio da elite. 

Mesmo com a descentralização, o poder central continua a exercer controle sobre o 

ensino provincial [...].” 

Para Ghiraldelli (2009), o destaque dessa época, foi sem dúvida, a 

criação do Colégio Pedro II, cujo destino era servir como modelo de ensino. Ao longo 

do Império, a instituição sofreu várias reformas curriculares, que por vezes 

acentuaram a formação literária em detrimento da sua formação científica, ora 

agiram de maneira oposta, conforme as disputas entre o ideário positivista e o ideal 

humanista-jesuítico.  

Nessa perspectiva, Zotti (2005) afirma que o Colégio criado em 2 de 

dezembro de 1937, tem o modelo vigente na França como inspirador, sendo o 

ensino secundário e superior estruturados na forma de cursos visando a preparação 

profissional, dessa forma acabou impondo um modelo curricular padrão para o 

ensino secundário, portanto é considerado o marco do ensino secundário no Brasil 

imperial, sendo possível através de sua análise, compreender a função social desse 

tipo de ensino, bem como a compreensão de como essa função materializa-se no 

seu currículo. 

Ainda sobre a caracterização do Colégio, suas estreitas relações 

com a elite da época, bem como as suas influências para o futuro do ensino 

secundário, Azevedo (1976 apud Zotti 2005, p. 36) afirma que: 

 
O Colégio Pedro II, nesse plano de estudos, consagra um ensino 
secundário do tipo clássico, muito mais atrelado à tradição intelectual do 
país (diga-se da elite), de tradição europeizante, do que propriamente 
adaptado as condições do meio, portanto estudos de caráter 
desinteressado. Estes estudos são dirigidos aos filhos da classe abastada e 
cumpre a função de estudos preparatórios ao curso superior. Além disso, o 
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caráter enciclopédico é evidenciado no número de disciplinas: o aluno inicia 
o primeiro ano com seis (6) e conclui com quatorze (14). 

 

Além do Colégio Pedro II, Ghiraldelli (2009) caracteriza a Reforma 

Leôncio de Carvalho, de 1879, como outro ponto marcante e decepcionante da 

trajetória educacional da época. Carvalho, ministro do Império e professor da 

faculdade de Direito de São Paulo, promulgou o Decreto n. 7.247 em 1879, e com 

isso instituiu a liberdade dos ensinos primários e secundários no município da Corte 

e a liberdade do Ensino Superior em todo país. Como liberdade de ensino, a nova 

Lei propunha que todos os que se considerassem, por julgamento próprio, com 

capacidade para ensinar, poderiam adotar os métodos que julgasse ideal. Além 

disso, a Lei entendia que o trabalho do magistério era incompatível com aqueles 

exercidos em cargos administrativos e públicos.  Por último, sob a mesma rubrica, a 

Lei entendia que a frequência aos cursos secundários e superiores era livre, de 

forma que os alunos poderiam aprender com quem lhes conviesse.  

 Entretanto, vale destacar que na Constituição de 1824 em seu art. 

83, no que se refere ao poder das Províncias, é citado que “não podem propor, nem 

deliberar nestes Conselhos Projetos: I. Sobre interesses gerais da Nação”. (BRASIL, 

1824). Assim, Ribeiro (1981, p. 51) destaca que “[...] isto parece indicar que a 

instrução, em seus níveis elementares e secundários, não era considerada como 

assunto de interesse geral da nação.” 

Nesse contexto, o cenário da educação é entendido como precário, 

não somente em consequência dos recursos físicos, mas, especialmente pelas 

condições de acesso, pois o próprio Estado não reconhece o seu valor. 

Contudo, além de continuar elitizado, o Ensino Secundário ganha 

um “caráter de preparatório”, o que contribuiu para o entendimento de parte dos 

problemas de Identidade que esta modalidade de ensino apresenta nos séculos 

seguintes, pois, essa característica de “preparar para” reforça ainda mais sua 

elitização.  

 

2.3 BRASIL REPÚBLICA (a partir de 1898) 

 

O período republicano é marcado por grandes mudanças, e das 

mais diversas ordens. Pode-se dizer que a República não ocorreu por meio de um 
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grande movimento popular, mas sim, como um movimento militar que contou com o 

apoio de vários setores da economia. (GHIRALDELLI, 2009). 

No entanto, mesmo com as mudanças políticas que ocorrem no 

Brasil através de sua independência, o ensino secundário mantém sua 

especificidade cujo “objetivo bem definido: a educação da elite” (NUNES, 2000, p. 

40).  A “preparação para”, assim, a referida autora ainda discorre que: 

 

[...] a função do ensino secundário, como formador dos adolescentes, era 
oferecer uma sólida cultura geral, apoiada sobre as humanidades antigas e 
modernas, com o objetivo de preparar as individualidades condutoras, isto 
é, os homens que assumiriam maiores responsabilidades dentro da 
sociedade e da nação, portadores de concepções que seriam infundidas no 
povo (NUNES, 2000, p. 40).  

 

Portanto, se a classe que tinha acesso a esta educação era a elite e 

estes eram preparados para assumir responsabilidades diante da nação, ou seja, 

cargos públicos, por meio dos quais influenciariam (dominariam) o povo. É evidente 

que defendiam seus interesses políticos e econômicos a qualquer custo. Até mesmo 

utilizando a própria “educação” e a Constituição como meio de controle e 

manutenção desse poder.  

Tal fato fica explícito ao analisar a Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil de 1891, na qual consta no Capítulo IV – Das Atribuições 

do Congresso, “Art. 35 – Incumbe, outros sim, ao Congresso, mas não 

privativamente: Item 3º, criar instituições de ensino superior e secundário nos 

Estados; e 4º prover a instrução secundária no Distrito Federal [...]” (BRASIL, 1891). 

Por volta década de 20 o desenvolvimento da urbanização e da 

industrialização, a necessidade de modernização e a pressão da classe média por 

acesso a níveis mais elevados de ensino, influenciados por pensamentos 

progressistas da Europa e EUA forçam uma adaptação do ensino para atender suas 

exigências. 

Nesse contexto, a reforma Rocha Vaz do ano de 1925, pode ser 

compreendida da seguinte maneira: 

 

[...] definiu seis anos seriados de estudos para o curso secundário com o 
intuito de oferecer um preparo geral e fundamental para a vida. “Pela 
primeira vez se oficializava o ensino secundário como prolongamento do 
ensino primário”. Quem concluía os estudos de seis anos recebia o diploma 
de bacharel em ciências e letras. Quem realizava cinco anos de estudos 
tinha direito a realizar exames vestibulares para qualquer curso superior [...]. 
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Essa lei significou, portanto, a implantação do regime seriado de estudos 
nos colégios particulares. (NUNES, 2000, p. 44, grifos meus). 

    

Ainda sobre a reforma Rocha Vaz, Ghiraldelli (2009) afirma que pela 

primeira vez houve a tentativa de ordenar um acordo entre o que se fazia nos 

Estados e o que se fazia na União, pelo menos no que se refere à promoção da 

educação primária e à eliminação dos exames parcelados e preparatórios, provindos 

do período imperial. 

No entanto, mesmo diante de pressão por diversos meios e motivos, 

os avanços relatados continuam beneficiando uma parcela seleta da sociedade. Tal 

fato fica explícito na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil do ano 

de 1934, que se exime em seu Capítulo II que trata da Educação e da Cultura em 

seu Parágrafo único, “[...] item b) tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior 

ao primário, a fim de o tornar mais acessível [...]” (BRASIL, 1934). Isso reafirma a 

condição da educação, que controla para fins de manutenção do poder. 

O professor Paschoal Lemme, que viveu nesse período, colabora 

com essa abordagem ao afirmar que: 

 

As poucas escolas públicas existentes nas cidades eram frequentadas pelos 
filhos das famílias de classe média. Os ricos contratavam preceptores, 
geralmente estrangeiros, que ministravam aos seus filhos o ensino em casa, 
ou os mandavam a alguns poucos colégios particulares, leigos ou religiosos, 
funcionando nas principais capitais, em regime de internato ou semi-
internato. Muitos desses colégios adquiriram grande notoriedade. Em todo 
vasto interior do país havia algumas precárias escolinhas rurais, em cuja 
maioria trabalhava professores sem qualquer formação profissional, que 
atendiam as populações dispersas em imensas áreas: eram as substitutas 
das antigas aulas régias, instituídas pelas reformas pombalinas, após a 
expulsão dos jesuítas, em 1.763. (LEMME, 2005, p. 166). 

 

Nesse percurso histórico, Nunes (2000) ressalta que no ano de 1930 

é fundado o Ministério da Educação e Saúde, sob a responsabilidade de Francisco 

Campos, que já no então ano de 1931 reformula o sistema educacional. O ensino 

secundário ganhou mais um ano e passa a ter sete anos de duração, dividido em 

dois ciclos: curso secundário fundamental com duração de cinco anos e, curso 

complementar de mais dois anos, subdividido em três especialidades interligadas a 

três grupos de cursos superiores: engenharia e agronomia; medicina, odontologia, 

farmácia e veterinária; direito, ou seja, uma preparação para o ensino superior. 
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Apesar das mudanças ocorridas, especialmente pela criação do 

Ministério da Educação, fato é que os dados estatísticos indicam que a época foi 

marcada por uma profunda exclusão escolar. Nesse sentido, Ghiraldelli (2009, p. 18) 

afirma que “[...] em 1920, o Estado mais rico da nação não atingia mais que 28% da 

população em idade escolar, para cada quatro crianças em idade escolar, uma era 

analfabeta. Esse quadro não se alterou substancialmente até os anos de 1940.” 

2.3.1 Manifesto dos Pioneiros (1932) 

O manifesto dos pioneiros destacou-se principalmente pelo fato de 

pensar na organização de um sistema de ensino conforme a modernidade que se 

alcançava naquele período. Sendo considerado, por vários autores, como a base 

política primeira em que se pauta a educação brasileira atual. 

Conforme Ghiraldelli (2009, p. 23), apesar de representar tendências 

diversas de pensamento, o Manifesto de 1932 “compunha uma autêntica e 

sistematizada concepção pedagógica, indo da filosofia da educação a formulação 

pedagógico-didáticas, passando pela política educacional.” 

Na visão de Lemme (2005), o manifesto tornou-se, de maneira 

indiscutível, um documento histórico, pois além de seu caráter abrangente no que se 

refere a uma política nacional de educação e ensino, é considerado único no gênero 

em toda a história da educação brasileira. A base do manifesto prevê a educação 

como um direito de todos, conforme princípio democrático da igualdade e 

oportunidade para todos.  

O manifesto explicita, ainda que em documento “o direito de todos”, 

representando uma expressão histórica, a educação ser reconhecida como “direito” 

e ainda para “todos”, este principio é confirmado na Constituição de 1934. 

Assim, na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 

de 16 de julho de 1934, primeira a dedicar capítulo único à educação, em seu Art. 

150 fica previsto que: 

 

Art. 150- Compete à União: a) fixar o plano nacional de educação, 
compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e 
especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território 
do País; b) determinar as condições de reconhecimento oficial dos 
estabelecimentos de ensino secundário e complementar deste e dos 
institutos de ensino superior, exercendo sobre eles a necessária 



 27 

fiscalização; c) organizar e manter, nos Territórios, sistemas educativos 
apropriados aos mesmos; d) manter no Distrito Federal ensino secundário e 
complementar deste, superior e universitário; e) exercer ação supletiva, 
onde se faça necessária, por deficiência de iniciativa ou de recursos e 
estimular a obra educativa em todo o País, por meio de estudos, inquéritos, 
demonstrações e subvenções [...]. 
 

 

Lemme (2005) entende que o Estado Novo (1937-1945) adotou uma 

prática mais realista no que tange ao cenário da educação, pois considerou o ensino 

profissional, para formação de mão-de-obra, como dever base do Estado. Sendo 

que mais tarde, reformou o ensino do segundo grau, dividindo-o de modo que 

pudesse atender ao processo de formação dos jovens, ou seja, de acordo com as 

classes existentes na sociedade, como: ensino secundário, normal, industrial, 

comercial e agrícola. No entanto, em suas conclusões, reconhece que o Manifesto 

pressupunha a existência de uma sociedade homogênea com base na igualdade, 

mas que infelizmente esta não é a realidade da sociedade brasileira, que herda de 

períodos anteriores uma educação dualista que atende as necessidades 

econômicas principalmente no Ensino Secundário. 

Sobre essa temática, Ribeiro (1981, p. 33) explica que: 

 

O próprio texto constitucional de 1937, em seu art. 129, dá providência, no 
programa de política escolar, ao ensino pré-vocacional e profissional e 
afirma que ele “se destina às classes menos favorecidas”. Isto indica que a 
dicotomia deve permanecer, já que o ensino secundário é visto para uma 
clientela mais favorecida, enquanto o ensino profissional, para os menos. 

 

Tal expressão em um documento oficial, afirma a discriminação do 

próprio Estado que criara meios de divisão entre desfavorecidos e favorecidos. Aos 

desfavorecidos era oferecida uma educação voltada para o técnico, uma preparação 

para o mercado de trabalho (indústrias), ou seja, para o trabalho braçal, enquanto 

que para os favorecidos era destinada uma educação intelectual preparatória para o 

acesso ao nível superior. 

Em contrapartida, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) afirmam que 

relação do ensino médio com o meio do trabalho, não pode ser confundida com o 

imediatismo do mercado de trabalho e nem mesmo com o vínculo imediato do 

trabalho produtivo. Ao considerar a contingência de milhares de jovens que 

necessitam, cada vez mais precocemente, buscarem um emprego ou atuar em 

alguma atividade que possibilite a sua subsistência, é essencial um ensino médio 
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que se preserve a qualidade de educação básica como direito social e que possa 

também aperfeiçoá-los mais especificamente em uma área técnica.  

 

2.3.2 Ensino Médio: anos 1940 a 1971 

 

Em 1946 é formulada a Lei Orgânica nº 8.680 do ensino industrial, 

sendo a primeira Lei no Brasil específica para tratar da educação, no nível 

secundário. Assim, Contempla no Título I – Disposições preliminares, o seguinte 

texto: 

 
 Art. 1º Esta lei estabelece as bases de organização e de regime do ensino 
industrial, que é o ramo de ensino, de segundo grau, destinado à 
preparação profissional dos trabalhadores da indústria e das atividades 
artesanais, e ainda dos trabalhadores dos transportes, das comunicações e 
da pesca. (BRASIL, 1946, grifos meus). 
 

 
 De acordo com Nunes (2000), a mencionada lei reestruturou o 

ensino secundário, num primeiro ciclo chamado de ginásio (secundário, industrial, 

comercial e agrícola) e num segundo ciclo subdividido em clássico e científico. 

Dentro dessa abordagem, Cunha (2005) explica que a lei orgânica 

do ensino industrial foi a primeira de seis outras que iriam redefinir a estrutura de 

todo sistema educacional brasileiro, tanto por razões econômicas, através da 

formação de força de trabalho que possibilitasse a realização do projeto de 

desenvolvimento assumido pelo Estado Novo, como também por razões ideológicas, 

com a intenção de formar um quadro geral que englobasse todos os tipos de ensino. 

Ainda na visão de Cunha (2005, p. 41), após ter sido decretada a 

referida lei, o sistema educacional escolar passou a ter a seguinte configuração: 

 
O ensino primário, com quatro ou cinco anos de duração destinava-se a 
todas as crianças de 7 a 12 anos (Decreto - lei n.8.529, de 2 de janeiro de 
1946). O ensino médio, para jovens de 12 anos ou mais, compreendia cinco 
ramos. O ensino secundário (Decreto – lei n.4.244, de 9 de abril de 1942) 
tinha o objetivo de formar os dirigentes, pelo próprio ensino ministrado e 
pela preparação para o superior. [...] O ensino superior permaneceu com a 
mesma estrutura de 1931. Cada lei orgânica referia-se à articulação do 
ramo de ensino em questão com o superior. Até então, não havia 
possibilidade para que concluintes de cursos não secundários se 
candidatassem aos exames vestibulares [...]. 

 

Em relação às últimas reformas, assim podemos considerar, 

enquanto a de Francisco Campos dividia o ensino secundário em dois ciclos, sendo 
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o segundo subdividido em três grupos, a Lei Orgânica reformulou-o em dois. 

Segundo Nunes (2000, p. 44), o ensino secundário iria permanecer até a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, no ano 1961. 

Assim, havia um curso de cultura geral e de cultura humanística, “[...] com o mesmo 

sistema de provas e exames previsto na legislação anterior, mantendo a seletividade 

que seria colocada em xeque pela demanda social, sobretudo nas décadas de 50 e 

60 do século XX.  

Conforme Ghiraldelli (2009), nesse período se propunha a Educação 

Nova, que tinha como princípio de que dentre todos os problemas nacionais, nem 

mesmo os de ordem econômica poderiam disputar a primazia com o problema 

educacional. Dessa forma, a educação nova deveria ser pragmática, na medida em 

que não lhe caberia servir aos interesses de classes, mas sim aos interesses do 

indivíduo. No entanto, tal indivíduo não poderia ser o agente na sua autonomia 

isolada, essa nova educação o faria fundado no princípio da relação entre a escola 

com o meio social. 

Ao considerar a democratização e a elitização do ensino médio 

nesse período, é possível observar que: 

 

Contra a escola tradicional, o Manifesto defendeu a escola socializada, ou 
seja, a escola reconstruída sobre a base da atividade e da produção, em 
que se considera o trabalho em si mesmo, como fundamento da sociedade 
humana. Assim organizada, a escola poderia restabelecer entre os homens 
e espírito de disciplina, solidariedade, e cooperação, realizando uma 
profunda obra social que ultrapassa o quadro estreito dos interesses de 
classes. (GHIRALDELLI, 2009, p. 25). 

 

Tal organização permaneceu até 1961 quando foi aprovada a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Por meio da Lei nº. 

4.024 do ano de 19614 em seu capítulo II que trata do Ensino Secundário declara em 

seu art.34 que “[...] o ensino médio será ministrado em dois ciclos, o ginasial e o 

colegial, e abrangerá, entre outros, os cursos secundários, técnicos e de formação 

de professores para o ensino primário e pré-primário.” (BRASIL, 1961).  

Diante desse contexto, é possível considerar um marco para a 

educação brasileira, pois partir desse momento o acesso ao ensino secundário é  

______________________ 

4 A referida lei foi revogada no ano de 1971 através da lei nº5. 692 no governo de Emílio Médici , que 
também sofreu revogação para a Lei nº9. 394 de 1996 que estabelece as atuais diretrizes e bases da 
educação do país. 
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ampliado com várias possibilidades de cursos técnicos (secundário, comercial, 

industrial, agrícola e normal). Essa organização incentivou outros avanços para este 

nível de educação, especialmente no que tange ao acesso, mas o quesito referente 

à qualidade do ensino ainda sofria com as grandes lacunas existentes e o caráter 

dual e elitista também continuam presentes.  

Houve uma preocupação em possibilitar acesso ao nível secundário 

às camadas populares, no entanto, perdurou a elitização com um Ensino Secundário 

para os privilegiados e um técnico para atender as demandas do mercado. 

Em 1964 o Regime Militar por meio de acordos internacionais propôs 

modernizar, financiar e expandir o ensino secundário, como destaca Cunha (1975 

apud NUNES, 2000, p. 56): 

 
Os novos ginásios criados sob o apoio do regime militar, denominados 
Ginásios Polivalentes, propuseram-se a superar a dicotomia entre trabalho 
intelectual e manual, introduzindo práticas de trabalho ao lado de disciplinas 
de cultura geral. Tentava-se criar a imagem de uma escola não-
discriminatória, na qual a preparação técnica e ideológica se fizesse de 
acordo com o interesse das camadas que nela ingressavam.  

 

Em contrapartida, Ghiraldelli (2009) ressalta que as forças militares e 

civis que estavam no governo desejavam, de maneira rápida, quebrar qualquer 

vínculo com o passado que representasse acordos com a população consequentes 

do populismo varguista. Dessa forma, deseja-se o fim da demagogia e a 

modernização, mas o resultado, na prática, foi um extenso regime autoritário, ou 

seja, o desenvolvimento de uma política educacional apoiada à política social, mas 

uma vez foi prorrogada. 

Nesse contexto, paralelamente em 1967, o estado de São Paulo 

organizava em caráter experimental um novo modelo de ginásio: Ginásio 

Pluricurricular, com organização semelhante ao do Polivalente, mas que reunia os 

demais estabelecimentos da rede estadual. (NUNES, 2000). 

No ano de 1971 é elaborada a lei nº 5. 692, em que mais uma vez é 

promulgada reformas no ensino secundário. Assim, em seu Capítulo I, que trata do 

Ensino de 1º e 2º graus, e no Capitulo III que Trata do Ensino de 2º grau, fica 

descrito que: 

 

Art. 1º - O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao 
educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 
potencialidades como elemento de auto-realização, preparação para o 
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trabalho e para o exercício consciente da cidadania. § 1º- Para efeito do que 
dispõem os arts. 176 e 178 da Constituição entende-se por ensino primário 
a educação correspondente ao ensino de 1º grau e, por ensino médio, o de 
2º grau. [...] Art. 4º.§ 2º- Á preparação para o trabalho, no ensino de 2º grau, 
poderá ensejar habilitação profissional, a critério do estabelecimento de 
ensino [...]. Art. 21. O ensino de 2º grau destina-se a formação integral do 
adolescente. Art. 22. O ensino de 2º grau terá a duração mínima de 2.200 
(duas mil e duzentas) horas de trabalho escolar efetivo e será desenvolvido 
em pelo menos três séries anuais [...]. (BRASIL, 1971). 

 
É interessante observar o cenário em que vivia o país no período em 

que a citada lei foi implementada, pois o período indica certa euforia das classes 

médias da população devido ao chamado milagre econômico5 brasileiro, o que sem 

dúvida apresenta importantes reflexos no processo de ensino da época. 

Na visão de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 15) uma política 

educacional que considere a concepção de ensino médio integrado deve levar em 

consideração quais são as exigências para que esse ensino seja construído através 

de um projeto social, com efetiva igualdade e consequentemente através de uma 

democracia que responda aos imperativos das novas bases técnicas da produção. 

Pois, “sem uma política sólida de ensino médio que inclua o ensino médio integrado 

com a perspectiva que acabamos de sinalizar, muito diversa do que apontava a Lei 

5.692/71 ou o decreto 2208/97, a educação profissional não passa de um engodo.” 

No entanto, Cunha (2005) explica que no ano seguinte da 

promulgação da referida lei, ano de 1972, já apareciam declarações nos jornais de 

diretores de escolas privadas contestando a profissionalização no ensino de 2º grau, 

alegavam que dificilmente conseguiriam cobrir o aumento das anuidades. Dessa 

forma, atribuía toda responsabilidade do que entendiam como exagero da política de 

profissionalização universal e compulsória ao Congresso Nacional. 

Para Ghiraldelli (2009), a lei nº 5.692/71 não representou uma 

ruptura completa com a lei nº 4.024/61, pois a primeira incorporou o objetivo geral do 

ensino exposto na segunda. No entanto, a primeira “[...] manifestou os princípios de 

um regime militar, verificados pela incorporação de determinações no sentido da  

_______________________ 

5 Segundo Ghiraldelli (2009), entre 1969 e 1973 nosso país passou pela época do milagre econômico. 
Tratava-se de uma combinação de taxas baixas de inflação com crescimento econômico. A 
concentração de renda cresceu, e os salários dos trabalhadores menos qualificados foram achatados, 
havendo uma distancia salarial entre os menos qualificados e mais qualificados em todas as áreas. 
No entanto, mesmo com a diminuição da renda desse setor menos preparado, o número de 
empregos era grande e isto possibilitou certo alívio social. Assim, de forma aparente e pensada em 
curto prazo o brasileiro sentia que vivia bem, dessa forma a propaganda governamental se apoiava 
nessa ideia, o que proporcionou um grande peso no amortecimento da crítica social desse período. 
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racionalização do trabalho escolar e na adoção do ensino profissionalizante no 2º 

grau de forma absoluta e universal.” 

Nesse percurso histórico, Nunes (2000) explica que também no ano 

de 1971, é elaborada a Lei 5.692/71, na qual o primeiro ciclo do ensino secundário 

foi incorporado ao ensino de primeiro grau que se ampliou para oito anos, sendo 

extintos os exames de admissão para o Ensino Secundário.   

Nesse sentido, é interessante observar, conforme a própria autora 

salienta “foram necessários praticamente cinco séculos para que o curso secundário 

se incorporasse definitivamente ao ensino fundamental.” (NUNES, 2000, p. 58). 

No trajeto histórico da educação brasileira, destacam-se importantes 

mudanças positivas, especialmente quando governos estabelecem metas para a 

questão de melhorias no âmbito educacional. Mas, é notável que muitas das metas 

se pautam apenas em leis e discursos, sendo ainda na prática, motivo de 

segregação social. 

Em complemento a essa abordagem, Lemme (2005) afirma que 

mesmo com todas essas reformas, a insatisfação e as críticas continuaram a ser 

dirigidas contra a organização educacional, em todos os seus aspectos. E a 

expressão que invade todos os setores da sociedade, é que o ensino e a educação 

estão profundamente em crise, em que não há meios de resgatá-la dessa situação. 

Assim, a pergunta que se apresenta é: qual a justificativa para o Brasil chegar ao 

final do ano de 1982 com 26% de analfabetos? 

Assim, o referido autor justifica essa lacuna na organização do 

ensino e da educação da seguinte forma: 

 

É que essa situação decorre, fundamentalmente, do fato da estrutura da 
sociedade brasileira continuar a ser profundamente antidemocrática. E isto é 
facilmente comprovável em face dos dados oficiais sobre a concentração da 
renda no país, especialmente nos últimos anos, pelos quais se verifica que 
uma minoria de brasileiros vem se tornando cada vez mais rica, enquanto a 
maioria do provo empobreceu gradativamente [...]. (LEMME, 2005, p. 177). 

 

Pode-se dizer que a história do ensino médio no Brasil é fortemente 

marcada pela expressão tardia do processo de democratização da educação pública 

do país, em que seu acesso e permanência estão intimamente relacionados com 

questões de ordem política, econômica e social. 
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Conquanto, as reformas durante o período da Ditadura Militar 

contribuíram para a oferta de uma educação voltada às demandas econômicas, e 

não sociais, neste sentido o Ensino Médio continua a reforçar o caráter elitista e 

preparatório. Os currículos sofreram reduções significativas, transformando o “2º 

grau” em cursos profissionalizantes para as camadas populares, rápidos, 

aligeirados, de qualidade questionável, restringindo a prática profissional dos que os 

cursavam, bem como a continuidade dos estudos a nível superior. Por outro lado, 

reforçou também a ideia de curso preparatório às camadas privilegiadas que 

desejavam o acesso ao Ensino Superior.  

Para elucidar essa primeira parte do trabalho sintetizamos no quadro 

que segue as principais características da educação básica e secundária até a LDB 

de 1971: 
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COLÔNIA REFORMA IMPÉRIO REPÚBLICA LDB 61 LEI 5.692/71 

Educação 

primária e 

elementar 

ministrada 

pelos jesuítas 

com o objetivo 

de ensinar a 

língua 

portuguesa, 

catequizar e 

dominar o 

nativo 

indígena, 

alfabetizar os 

filhos homens 

dos colonos. 

 

Ensino de 

primeiras 

letras 

ministrado na 

maioria por 

preceptores, 

destinado aos 

filhos dos 

nobres. 

Educação 

primária e 

gratuita a 

todos os 

cidadãos* 

brasileiros. 

*homem, 

branco, sem 

doença 

infecto 

contagiosa, 

classe 

privilegiada. 

  

 

Educação 

primária 

gratuita e 

laica. 

Educação 

primária 

gratuita, 

laica e 

obrigatória. 

A Educação 

primária 

passa a ter 

oitos anos 

letivos, pois 

o primeiro 

ciclo do 

Ensino 

Secundário 

é 

incorporado 

ao primário. 

Ensino 

Secundário: 

com duração 

de dois anos 

subsequente 

ao primário 

destinado aos 

nobres para 

ensinar 

humanidades 

e formar o 

homem como 

ser integral 

principalmente 

para a vida 

sacerdotal. 

Aos demais, 

ensino de 

ofício. 

Aulas Régias 

ou avulsas 

sem 

organização 

de currículo 

ministradas 

isoladamente, 

com o 

objetivo de 

preparar 

basicamente 

para a 

continuação 

dos estudos 

em cursos 

superiores no 

exterior. 

Aulas Régias 

ou avulsas 

sem 

organização 

de currículo 

ministradas 

isoladamente, 

com o 

objetivo de 

preparar 

basicamente 

para a 

continuação 

dos estudos 

em cursos 

superiores no 

exterior.  

Lei 

Orgânica nº 

8.680, 

primeira Lei 

que trata em 

particular do 

ensino de 

nível médio e 

industrial, 

organizando-

o em dois 

ciclos o 

ginásio 

(secundário, 

industrial, 

comercial e 

agrícola)    

Primeiro 

ciclo 

ginasial tem 

duração de 

dois anos, 

currículo 

comum a 

todos e 

exames de 

admissão e 

idade 

mínima de 

onze anos. 

Extinção dos 

exames de 

admissão e 

um Ensino 

Médio 

voltado 

quase que 

totalmente 

para o 

mercado de 

trabalho. 

 segundo 

ciclo 

(clássico e 

científico). 

Com exames 

rigorosos 

para 

admissão. 

Segundo 

ciclo 

colegial com 

duração de 

três anos e 

variedade 

de currículo. 

Fonte: Autoria própria 
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3  ENSINO MÉDIO NA ATUALIDADE 

A análise do panorama histórico do Ensino Médio no Brasil serve 

como importante ferramenta para a sua compreensão no cenário atual da educação 

brasileira, pois as práticas do Ensino Médio da atualidade, são reflexos de todo o 

percurso histórico e social da educação. 

Conforme Brasil (2009), o ensino médio em nosso país, durante todo 

percurso na história da educação brasileira, é sem dúvida o nível de ensino de maior 

complexidade, principalmente na estruturação de políticas públicas para enfrentar os 

desafios que estabelece a sociedade moderna. O ensino médio é etapa final da 

educação básica, assim constitui-se como um campo intermediário  entre o ensino 

fundamental e a educação superior, além desses educandos ser jovens e adultos 

que fazem parte de um contexto social, em que apresentam diferentes expectativas 

frente ao processo de escolarização marcado por conflitos de identidade e sentido. 

Segundo Brasil (2014b), no que tange ao acesso e democratização 

da educação, é interessante realizar um paralelo em relação aos dados estatísticos 

e número de matrículas no decorrer dos últimos anos. No ano de 1998, a  taxa de 

analfabetismo em pessoas de 15 anos ou mais indicava 13,8%, a escolaridade 

média em anos de estudo  (pessoas de 25 anos ou mais) marcava 5,6%, no que se 

refere à matrícula, o ensino médio contava com 6.968.531 alunos matriculados. 

Conforme Gráfico I – Matrículas: 

 
fonte: Mec/Inep (BRASIL, 2014b) 
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Já no ano de 2002, a taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 

anos ou mais,  indicava 11,8%, a escolaridade média em anos de estudo (pessoas 

de 25 anos ou mais) marcava 6,1%, no que tange às matrículas,  o ensino médio 

contava com 8.710.584 alunos matriculados. Conforme Gráfico II – Matrículas: 

 

fonte: Mec/Inep (BRASIL, 2014b) 

 

No ano de 2011, a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos 

ou mais, indica 8,6%, já a escolaridade média em anos de estudo (pessoas de 25 

anos ou mais) aponta 7,4%, o ensino médio indica 8.400.689 matrículas. Conforme 

Gráfico III – Matrículas: 

 

fonte: Mec/Inep (BRASIL, 2014b) 

 

Por meio dos gráficos I, II e III é possível compreender que os anos 
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médios de escolarização indicam que maior parte dos brasileiros não possui ensino 

médio, se destaca, inclusive, uma queda no número de matrículas nesse nível de 

ensino quando se compara o ano de 2002 e 2011, essa diferença se torna ainda 

mais significativa quando comparado com as matrículas em outros níveis de ensino, 

especialmente quando envolve regiões distintas do Brasil. Nessa perspectiva, Garcia 

(2013, p. 56) afirma que: 

 

As taxas de escolarização bruta e líquida referentes ao Ensino Médio 
apontam para uma sensível melhora dos indicadores quantitativos nos 
últimos anos, como a taxa de escolarização líquida, que dobrou entre 1995 
e 2004- de 22,1% para 44,4% da população matriculada no Ensino Médio, 
em idade adequada, alcançando 51,6% em 2011. Porém, tais avanços não 
foram acompanhados, de forma proporcional, pelo incremento dos 
indicadores de qualidade.  

 

Sem dúvida, passamos por um momento histórico, no qual as 

transformações de ordem social, econômica e cultural agravam os conflitos, 

especialmente os processos de exclusão social e revitalizam o individualismo, os 

interesses privados e o consumo, se trata portanto, de uma época bastante hostil 

para encarar um projeto democrático de educação pública e de verdadeira inclusão 

educacional. “Ao mesmo tempo, estamos ante o desafio de promover relações 

institucionais democráticas e dar condições aos jovens estudantes para que possam 

questionar esses valores e desnaturalizar essa realidade.” (KRAWCZYK, 2009, p. 

34). 

No cenário atual, em que ainda prevalece profundas questões de 

desigualdades sociais, é possível perceber a necessidade de maior preocupação em 

relação ao saber democrático, no qual o ensino tem como objetivo ultrapassar as 

fronteiras do conhecimento e fazer parte do cotidiano desses jovens, em que se 

almeja a formação de um sujeito que não apenas esteja preparado para o ensino 

superior ou mercado de trabalho. Porém, é preciso que tenha suas ações 

fundamentadas em um pensamento crítico e reflexivo, ou seja, trata-se de alterar a 

lógica estrutural do sistema educacional, a herança histórica denuncia uma lógica 

financeira, havendo a necessidade de uma lógica social. 
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3.1 ENSINO MÉDIO NA ATUALIDADE: BASES LEGAIS 

 

Ao tratar do ensino médio na atualidade, cabe remeter-se ao que 

promulga a Constituição Federal do ano de 1988, no art. 205 afirma-se “A Educação 

é direito de todos e dever do Estado e da família.”  No art. 208 especifica-se que o 

dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:  

 

I- Ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive sua 
oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
II- progressiva universalização do ensino médio gratuito [...]. VII- 
atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 
assitência à saúde. § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 
público subjetivo [...] (BRASIL, 1988, p. 123-124).  
 
 

Oliveira (1999, p. 62), ressalta que o inciso II citado na Constituição 

retoma um importante aspecto do texto de 1934, que destaca a perspectiva de 

progressva extensão da gratuidade e obrigatoriedade do ensino médio. Isso retomou 

as discussões sobre o ensino médio além da polaridade propedêutico e profissional, 

sendo que a ideia era ampliar o período de gratuidade e obrigatoriedade tornando-o 

elemento do Direito à Educação. “Praticamente todos os países desenvolvidos 

universalizaram o ensino médio ou estão em via de fazê-lo.” 

Dentro desse contexto, Brasil (2009) afirma que a identidade do 

ensino médio é definida mediante a superação do dualismo entre propedêutico e 

profissionalizante, caracterizando de suma importância a configuração de um 

modelo que assuma identidade unitária para esta etapa da educação básica e que 

possa assumir diversas formas contextualizadas, conforme a realidade do país. 

É importante destacar que o ensino fundamental e a educação 

superior tiveram seus objetivos melhor delineados nas legislações educacionais, 

sendo que, somente a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da educação 

Nacional, no ano de 1996, que o ensino médio passou a ser visto como  etapa da 

educação básica. 

Na data de 20 de dezembro de 1996 é decretada a Lei nº 9.394 que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,  no art. 35. O ensino médio 

é visto como etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos e 

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

 

É interessante observar que o ensino médio é configurado como a 

última etapa da educação básica, um fator importante para esse aspecto é que 

aquele momento histórico e social é marcado por profundas mudanças, 

especialmente de ordem tecnológica. Assim,  há preocupação com uma educação 

distinta e que considere tais aspectos. 

Na visão de Demo (2008), o ensino médio caracterizado como etapa 

final da educação básica, continua empregnado na visão antiga de curso de 

passagem. No entanto, pode-se destacar como ponto positivo o fato de considerar a 

rápida evolução do mercado e introduzir certa preocupação com uma educação 

flexível e que possibilite continuar aprendendo. Ou seja, essa marca moderna é 

confundida com um curso apenas de passagem, que foi entendido no passado como 

preparatório. 

Para Domingues, Toschi e Oliveira (2000), a ideia do ensino médio 

integrar a educação básica está em consonância com o contexto da época, uma vez 

que, um dos objetivos da Lei de Diretrizes e Base da Educação é aprofundar os 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental e aprimorar os fundamentos 

científicos e tecnológicos que residem na produção moderna, e não apenas se 

preparar para os exames dos vestibulares. 

A inclusão do ensino médio no âmbito da educação básica é 

considerada por diversos autores como passo fundamental para o reconhecimento 

de sua importância política, tendo em vista o tamanho da desigualdade social do 

país, entretanto, o art. 3º da mesma Lei, acompanha o art. 206 da Constituição 

Federal de 1988. 

Saviani (2008, p. 83) explica a frente de atuação que merece 

destaque na gestão do então presidente da república, Fernando Henrique Cardoso, 

é a formulação e implementação da política educacional, especialmente do ensino 

fundamental. Dessa forma, ocorre a principal investida no que se refere ao 
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financiamento desse grau de ensino. Para tanto, o MEC6 trabalhou na elaboração de 

uma proposta de Emenda Constitucional – EC, que resultou na aprovada em 12 de 

setembro de 1996, dando origem à EC nº 14, tendo como ementa: “Modifica os 

artigos 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e dá nova redação ao artigo 60 

do Ato das Disposições Constituicionais Transitórias.” 

Nesse sentido, Krawczyk (2009, p. 8) ressalta a importância do 

ensino médio ter sido assegurado pela LDB a progressiva extensão da 

obrigatoriedade, bem como o relevante papel da Emenda Constitucional nº14, de 13 

de setembro de 1996. Assim, afirma que: 

 

A Constituição Federal do Brasil estabelece, por meio da Emenda 
Constitucional nº14, de 13 de setembro de 1996, a progressiva 
universalização do ensino médio gratuito ( CF 1988, art. 208, II), enquanto a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 1996, art.4º,II) 
instituiu a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino 
médio. Esses enunciados apresentam diferenças importantes referentes ao 
papel do Estado e da família na provisão do ensino médio. A LDB não 
somente garante o avanço da universalização do ensino médio, como 
também obriga o Estado a garantir sua oferta [...]. 
 

 

Em contrapartida, Oliveira (1999) afirma que esta alteração torna 

menos efetivo o compromisso do Estado na incorporação futura deste nível de 

ensino à educação compulsória. Sendo que seus efeitos fluem pouco na prática, 

pois o elemento essencial deste nível de ensino deve ser a regularização do fluxo no 

ensino fundamental e a consequente manifestação da população para a sua 

expansão. 

Apesar de a referida EC afirmar progressiva universalização do 

ensino médio, a realidade demonstrada por meio de dados negam essa afirmação e 

ainda demonstram que essa é uma realidade um tanto distante da época de sua 

promulgação, deixando evidente que a realidade concreta está longe de cumprir 

com o proposto pelas legislações. 

Nessa perspectiva, Krawczyk (2009, p. 9) afirma que a expansão do 

_______________________ 

6 Conforme Brasil (2014), o Ministério da Educação foi fundado no ano de 1930, logo após a chegada 
de Getúlio Vargas ao poder, com o nome de Ministério da Educação e Saúde Pública, a instituição 
desenvolvia atividades pertinentes a vários ministérios, como: saúde, esporte, educação e meio 
ambiente. Até então, os assuntos voltados à educação eram tratados pelo Departamento Nacional do 
Ensino, ligado ao Ministério da Justiça. Até o ano de 1953 ainda se chama Ministério da Educação e 
Saúde. Mas, Com a autonomia dada à área da saúde surge o Ministério da Educação e Cultura, com 
a sigla MEC. 
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ensino médio não pode ser caracterizada como processo de universalização da 

educação, pois ainda no ano de 2008, são altos os percentuais de jovens fora da 

escola, ou seja, “11,4% dos homens e 5,0% das mulheres entre 15 e 17 anos e 

56,3% dos homens e 36,3% das mulheres entre 18 e 24 anos.” Além da persistência 

dos altos índices de evasão e reprovação. 

Ao tratar do ensino médio na atualidade é indispensável citar a 

criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (Fundef), criado em 1997, por meio da Emenda 

Constitucional nº 14. 

O Fundef foi instituído pela já citada, EC nº 14, e sua 

regulamentação estão na lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e também no 

Decreto nº 2.264, de junho de 1997. No entanto, sua implementação nacional 

ocorreu na data de primeiro de janeiro de 1998, quando a nova sistemática de 

redistribuição dos recursos passou a entrar em vigor. “A maior inovação do Fundef 

consiste na mudança da estrutura de financiamento do ensino fundamental (1ª a 8ª 

séries do antigo 1ª grau) no País, ao subvincular uma parcela dos recursos a esse 

nível de ensino.” (BRASIL, 1998, p. 1). 

No entanto, na visão de Davies (1999), um ponto que merece 

atenção na EC nº 14 e na criação do Fundef é que o Governo Federal contribuiu 

com poucos recursos para o financiamento, principalmente do Fundef, cujo 

financiamento era arcado quase que exclusivamente pelos Estados e municípios. O 

autor, explica ainda que, um dos princípios da EC nº 14 se pautava em obrigar os 

Estados, Distrito Federal e Municípios a aplicarem, até o ano de 2006, no mínimo 

60% do percentual constitucional mínimo de 25% (então, 15%) da receita de 

impostos do ensino fundamental, além da criação do Fundef.  

Uma relevante comparação dos números de matrículas entre o 

ensino fundamental e o ensino médio durante os principais anos de vigência do 

Fundef realçam a realidade daquele cenário educacional. Assim, com base nos 

dados do IBGE, Garcia (2013) mostra que no ano de 2000 a taxa líquida de 

matrícula no ensino fundamental era de 90,3%, enquanto no ensino médio era de 

34,4%, no ano de 2002 a taxa do ensino fundamental era de 93,7%, enquanto no 

ensino médio 40,0%, no ano seguinte o ensino fundamental contava com uma taxa 

de 93,8% e o ensino médio com 43,1, já no último ano de vigência do Fundef (2006), 

a taxa era de 94,8% para o ensino fundamental e 47,1% para o ensino médio.  
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Fica evidente que a ampliação do atendimento escolar 

consequentemente implica no aumento de custos. Na atualidade o poder público, 

através da receita de impostos, é considerado o seu principal financiador. Ao 

contrário dos séculos anteriores, em que o financiamento se pautava nas 

mensalidades pagas pelas famílias de classe média e alta. Em suma, a EC nº 14 

não garante recursos para viabilizar a universalização do Ensino Médio, visto que o 

privilégio concentra-se no ensino fundamental. 

Segundo Brasil (2014a), o Fundef vigorou de 1997 até 2006, sendo 

substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), criado pela Emenda 

Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto 

nº 6.253/2007. O Fundo atende toda a educação básica, da educação infantil ao 

ensino médio, tendo como objetivo principal e estratégico distribuir os recursos pelo 

país, considerando o desenvolvimento social e econômico de cada região. Sendo 

que a complementação do recurso aplicado pela União é direcionada às regiões nas 

quais o investimento por aluno seja inferior ao valor mínimo fixado para cada ano. 

Ou seja, o principal objetivo do Fundeb é promover a redistribuição dos recursos 

vinculados à educação. 

Krawczyk (2009, p. 10) enxerga o Fundeb como algo positivo para o 

cenário do ensino médio no país. Assim, afirma que a criação do Fundo “[...] permitiu 

a complementação financeira, por parte da União, para a ampliação da vinculação 

de recursos para a educação infantil e para o ensino médio.” 

Em contribuição a essa abordagem, Saviani (2008) considera que o 

Fundeb representa considerável avanço em relação ao Fundef, pois um dos pontos 

que caracterizam essa melhora está no fato do primeiro alcançar, além do ensino 

fundamental, também a educação infantil e o ensino médio. No entanto, o autor 

afirma que o fundo não chega a resolver o problema do financiamento da educação, 

mas melhora quando comparada com a situação daquele momento atual. Assim, 

reconhece que a ampliação dos recursos, propostos pelo Fundeb, permitirá atender 

maior número de alunos, porém em condições não distantes da precariedade atual. 

Pode-se dizer que há uma preocupação especial dos principais 

autores da área em relação à qualidade do ensino ofertado, uma vez que as 

legislações apontam avanços significativos e a realidade voltada ao campo da 
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frequência do aluno e qualidade do ensino médio, ainda se faz motivo de relevantes 

contestações. 

Nesse sentido, Krawczyk (2009, p. 9) apresenta importantes dados7 

sobre o ensino médio até o ano de 2007. Assim, afirma que: 

 

Nos primeiros anos da década de 1990, ocorre um aumento significativo no 
número de matrículas para o ensino médio: 34,5%, entre 1991 e 1994. 
Entre os anos 1996 e 2007, as matrículas passaram de 5.739.077 para 
8.369.369, um aumento de 41,7%. Porém, o abandono e a reprovação 
persistem nessa etapa da educação básica. Em 2007, a taxa de abandono 
foi de 13,3% e a de reprovação de 12,7%. Não se verificou, nos últimos dez 
anos, diminuição significativa dessas taxas, nem tendência de queda [...]. A 
evasão, que se mantém nos últimos anos, após uma política de aumento 
significativo da matrícula no ensino médio, nos revela uma crise de 
legitimidade da escola que resulta não apenas da crise econômica ou do 
declínio da utilidade social dos diplomas, mas também da falta de outras 
motivações para os alunos continuarem seus estudos. 
 

 

Todos os indicadores relacionados ao cenário da qualidade do 

ensino têm estreita relação com diversos fatores e das mais diversas ordens. No 

entanto, merecem atenção os fatores voltados para as condições sociais e 

econômicas do país.  

Colaborando com essa abordagem, Goulart, Sampaio e Nespoli 

(2006) afirmam que no ano de 2004, 127 municípios brasileiros não disponibilizavam 

escolas que ofertassem o ensino médio, enquanto em outros 96 municípios a oferta 

não era completa. Sendo que no total, os moradores de 223 municípios não tinham 

onde estudar ou o faziam sem concluir. As relações entre economia e qualidade do 

ensino são claramente demonstradas através de tais indicadores, pois os piores 

percentuais apontavam para o Nordeste, onde escolas de 117 municípios não 

tinham o ensino médio ou, quando tinham, não ofereciam todas as séries. 

Para Krawczyk (2009, p. 35), outra questão que merece atenção 

especial no cenário atual é a necessidade de oferecer ensino médio nas zonas 

rurais, tema esse que aparece de maneira recente nos projetos governamentais,  

_______________________ 

7. Segundo Krawczyk (2009), os dados demonstrados foram calculados a partir das taxas de 
aprovação (74,0%) e de abandono (13,3%) divulgadas no Seminário Balanço e Perspectivas do 
Ensino Médio no Brasil, realizado pela Ação Educativa, entre 23 e 24 de junho de 2008, e por 
Reynaldo Fernandes, então presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais-
INEP. 
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certamente na tentativa de reverter o contexto desses jovens que residem no campo 

e não conseguem dar sequência aos estudos. Esse desafio toma uma proporção 

ainda maior se ressaltar a importante presença da atividade rural nos municípios 

brasileiros e a pouca atenção educacional direcionada para essas regiões, 

especialmente quando se trata do ensino médio. “No caso das regiões mais 

afastadas dos grandes centros, a escola deve ser uma instituição que aproxime o 

aluno do mundo contemporâneo.” 

Em complemento a essa abordagem, Frigotto (2007, p. 1138) afirma 

que “a quase universalização do ensino fundamental se efetiva dentro de uma 

profunda desigualdade intra e entre regiões e na relação cidade/campo. A 

diferenciação e a dualidade dão-se aqui pelo não acesso efetivo e democrático [...].” 

Nesse processo, em que as desigualdades sociais interferem de 

maneira profunda no cenário atual do ensino fundamental e consequentemente no 

ensino médio, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) afirmam que aproximadamente 

60% dos alunos cursam esse nível de maneira supletiva e/ou durante o período 

noturno.  

Krawczyk (2009) explica que a atitude do jovem que escolhe estudar 

no período noturno é muito questionada, independente se é por motivo de trabalho 

ou não, pois se coloca como uma forma de desvalorização da escola e dos estudos.  

As pesquisas demonstram que as especificidades do ensino médio 

noturno, em maior parte dos casos, se resumem em uma redução do planejamento 

dos docentes, com menos conteúdos e atividades de ensino, além do funcionamento 

parcial de todo espaço escolar. Mas, essa atitude não é regra entre os docentes, no 

entanto, os que possuem ação diferenciada se baseiam no ensino diurno, com o 

argumento de que apresentar uma proposta específica para o ensino noturno seria 

uma forma de desvalorizar o processo de aprendizagem. 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) destacam ainda, como exemplo, 

os países desenvolvidos, onde o aluno que concluiu o nível médio de ensino tem a 

opção de fazer um curso de 50 horas na base técnica da produção, sendo de 

extremo aproveitamento, pois o curso dispõe de recursos, como: bibliotecas, 

material didático, laboratórios e condições de trabalho, ou seja, há uma formação 

que de fato fornece as bases tecnológicas e científicas que cumpre o imperativo da 

justiça social. Enquanto no Brasil, “não cumprimos nem o imperativo da justiça 

social, nem da preparação para o trabalho complexo e, muito menos, um 
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contingente de jovens com possibilidade de produzirem ciência e tecnologia.” 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 15-16). 

Ao tratar do ensino médio na atualidade, Krawczyk (2009) explica 

que o MEC introduz no ano de 2004, a proposta de uma nova modalidade de 

organização do ensino médio, ou seja, o ensino médio integrado à educação 

profissional técnica de nível médio. A proposta se pauta em superar a dicotomia com 

a educação profissional, mediante a integração de seus objetivos e métodos, 

contemplando um currículo único. 

Por meio do Decreto n.º 5.154 de 2004 surge proposta de manter as 

ofertas dos cursos técnicos, numa perspectiva diferenciada do Decreto anterior de 

1997, pois o recente tem as suas bases estruturadas nos princípios de sua 

construção.  Assim, a tentativa de implementar a politecnia de forma universal e 

única “[...] não encontraria uma base material concreta de sustentação na sociedade 

brasileira atual, uma vez que esses jovens não podem se dar ao luxo de esperar até 

20 anos ou mais para iniciar a trabalhar.” (BRASIL, 2007, p. 24). 

Krawczyk (2009) tem uma visão positiva em relação à 

institucionalização dessa nova modalidade de ensino; mas, realiza algumas 

ressalvas em relação a sua aplicação na prática, pois afirma que a 

institucionalização dessa nova modalidade educacional implica romper com a 

dualidade estrutural que no processo histórico separou o ensino propedêutico da 

formação profissionalizante. Pretende-se, com isso, a partir de uma profunda revisão 

de paradigmas e conceitos que envolvem a questão, eliminar a indesejável oposição 

entre conhecimento geral e conhecimento específico.  

No cenário contemporâneo, a palavra chave da política educacional 

profissional é a proposta do Ensino Médio Integrado regulamentado na Lei nº 11.741 

de 2008, que em seu art. 36-B enuncia: 

 

A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas 
seguintes formas: 
I - articulada com o ensino médio; 
II - subseqüente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino 
médio. 
Art. 36-C A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista 
no inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida de forma: 
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 
ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; 
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II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 
cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo 
ocorrer: 
a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; 
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; 
c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de 
projeto pedagógico unificado.(BRASIL, 2008) 

 

No entanto, é necessário considerar as mudanças que essa 

modalidade exige, como: de ordem curricular, de recursos humanos, físicos e 

orçamentários. 
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4 ENSINO MÉDIO DEMOCRÁTICO E UNIVERSAL 

 

As discussões sobre a importância da universalização do ensino 

médio no Brasil têm sido alvo de relevantes debates, em que são colocados vários 

argumentos e justificativas em pauta, inclusive como um dos objetivos do milênio.  

Segundo Goulart, Sampaio e Nespoli (2006, p. 9), os debates sobre 

a necessidade de aumentar o acesso ao ensino médio e tonar efetiva a sua 

universalização tem sido temas frequentes. “O parâmetro de comparação é o ensino 

fundamental, que já incluiu quase 100% da população de 7 a 14 anos na escola, o 

que nos levou a percepção de que havíamos conseguido universalizá-lo em nosso 

país.” 

Dada a relevância da temática, Kuenzer (2010) explica que a política 

que orienta a organização do novo PNE8  diz respeito a universalização do ensino 

médio com qualidade, ou seja, não se trata apenas em tornar acessível, mas 

promover ações que possibilite à inclusão de todos os alunos com garantia de 

acesso, respeito e atendimento à diversidade de todas as ordens, sejam elas: 

genêro, étnica, cultural e de acessibilidade. Dessa forma, a universalização se torna 

democrática e garante de fato a igualdade de direitos. 

A questão da universalização do ensino médio tomou tamanha 

proporção que chegou a ser estabelecida como uma das metas do desenvolvimento 

do milênio. Conforme Goulart, Sampaio e Nespoli (2006), o tema chamou a atenção 

do economista Jeffrey Sachs, encarregado pela ONU (Organização das Nações 

Unidas) de acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas, sendo proposto ao 

Ministério da Educação a universalização do ensino médio para jovens de 15 a 17 

anos até o ano de 2017. 

Dentre os objetivos previstos no Plano Nacional de Educação para o 

decênio 2011-2020, se destacam as seguintes metas: 

_______________________ 

8 O termo se refere ao Plano Nacional de Educação (PNE), o projeto de lei que cria o plano para 
vigorar de 2011 a 2020, foi enviado pelo governo federal ao Congresso em 15 de dezembro de 2010. 
O novo PNE apresenta dez diretrizes objetivas e 20 metas, seguidas das estratégias específicas de 
concretização. O texto estabelece formas de a sociedade monitorar e cobrar cada uma das 
conquistas previstas. As metas seguem o modelo de visão sistêmica da educação estabelecido em 
2007 com a criação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Tanto as metas quanto as 
estratégias premiam iniciativas para todos os níveis, modalidades e etapas educacionais, sendo que 
a universalização e ampliação em todos os níveis educacionais são uma das metas propostas pelo 
plano. (BRASIL, 2014). 
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Meta 1: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4 e 
5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta de educação infantil de forma a atender 
a 50% da população de até 3 anos [...] Meta 2: universalizar o ensino 
fundamental de nove anos para toda população de 6 a 14 anos [...] Meta 3: 
universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 
a 17 anos e elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no ensino médio 
para 85%, nesta faixa etária [...] Meta 4: Universalizar, para a população de 
4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, 
transtornos  globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação na rede regular de ensino [...] Meta 5: Alfabetizar todas as 
crianças até, no máximo, os oito anos de idade [...] Meta 8: Elevar a 
escolaridade média  da população de 18 a 24 anos [...] Meta 9: Elevar a 
taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 
2015 [...] Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação 
de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional nos anos 
finais do ensino fundamental e no ensino médio [...] Meta 11: Duplicar as 
matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 
qualidade da oferta [...] (BRASIL, 2010).  

 

É possível perceber que o tema é centro das discussões entre 

importantes autores e pesquisadores da área, no entanto, a tarefa de universalizar o 

ensino médio não é simples, tendo em vista que são inúmeros e das mais diversas 

ordens os fatores que interferem não somente no ingresso, mas na permanência do 

aluno nesse nível de ensino. 

Sobre essa temática, Brasil (2000, p. 54) afirma que: 

 

A falta de vagas no Ensino Médio público; a segmentação por qualidade, 
aguda no setor privado, mas presente também no público; o aumento da 
repetência e da evasão que estão acompanhando o crescimento da 
matrícula gratuita do Ensino Médio alertam para o fato de que a extensão 
desse ensino a um número maior e muito mais diversificado de alunos será 
uma tarefa tecnicamente complexa e politicamente conflitiva.  

 
 

Nesse sentido, Brasil (2013) aponta que a oferta no ensino médio 

em 2012 resultou em 8.376.852 matrículas, sendo 0,3% menor que em 2011. Na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o ensino médio também 

apontou queda  no número de matrículas, sendo 1,4% menor que no ano anterior, 

cerca de 1.345.684 alunos matriculados. Assim como em anos anteriores, a rede 

Estadual continua a ser maior responsável por essa modalidade de ensino, sendo 

possível pensar em sua expansão desde que haja melhora no fluxo escolar do 

ensino fundamental, etapa essa que é responsável pela demanda do ensino médio. 

Colaborando com essa abordagem, Goulart, Sampaio e Nespoli 

(2006, p. 10), afirmam que ao tratar da universalização do ensino médio é 

imprescindível refletir sobre a universalização do ensino fundamental, tendo em vista 
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que para ingressar no ensino médio o jovem precisa ter concluído esse nível de 

ensino. No já ano de 2003 o país havia atingido um nível de acesso à escola dos 

indivíduos de 7 a 14 anos praticamente universal, no entanto, o percentual daqueles 

que concluem o ensino médio é baixo, especialmente na idade adequada. “Haveria, 

portanto, uma população de quase 20% que já poderia cursar o ensino médio, mas 

que ainda permanece retida no nível anterior, sem contar aqueles que evadiram.” 

Com olhar sob o Ensino Fundamental, para que assim seja possível 

compreender aspectos particulares da universalização do Ensino Médio, é viável 

ressaltar que a finalidade desse primeiro nível de ensino nunca está em questão, já 

no Ensino Médio ocorre uma disputa permanente entre orientações mais 

profissionalizantes ou mais acadêmicas, entre objetivos econômicos e humanistas. 

Esse conflito de finalidades se expressa em privilégios e exclusões quando a origem 

social é o fator mais forte na determinação de quais têm acesso à educação média e 

à quais modalidades se destinam. (BRASIL, 2000). 

Ao traçar um panorâma referente ao fluxo, que indicam o grau de 

eficácia dessa modalidade de ensino, Kuenzer (2010, p. 10) destaca que os dados 

apresentam: “crescimento da taxa de repetência de 18,65% em 2000 para 22,6% em 

2005; de evasão, de 8,0% em 2000, para 10,0% em 2005; do tempo médio de 

conclusão de 3,7% para 3,8% no mesmo período.” 

A citada autora, destaca ainda que, não é necessário sistematização 

para compreender os dados mencionados e no que se refere à permanência, 

expansão do acesso e sucesso, não houve mudanças significativas, o que faz 

concluir que os objetivos previsto no  PNE 2000-2010 não foram consolidados para 

o ensino médio. 

Nesse contexto, Brasil (2000, p. 53) afirma que os indicadores de 

cobertura do ensino médio no Brasil é inferior aos de países como: México, Equador, 

Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e Peru. Sendo que os países que possuem uma 

taxa bruta de matrícula menor que a brasileira, entre os educandos de 14 a 17 anos 

concentram-se na América central e são países como: Costa Rica, Honduras, Haiti, 

El Salvador, Nicarágua, República Dominicana e Guatemala. Esses dados são 

contraditórios, especialmente em um país cuja econômia compete em tamanho com 

o Canadá, e tais indicadores não devem ser explicados em consequência do 

tamanho e complexidade do país, nem mesmo pelos equívocos educacionais 

cometidos no passado. 
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Os dados estatísticos mostram, no decorrer do século atual, as 

imensas barreiras que devem ser enfrentadas para que de fato seja possível 

promover a universalização do ensino médio e ainda romper com a precariedade da 

educação brasileira e ofertar um ensino com a qualidade tão almejada e digna de 

um pais que está entre as dez maiores economias do mundo. Assim, vários autores 

e organizações de ordem pública discutem estratégias para enfrentar tal desafio. 

Segundo Brasil (2000, p. 53-54), uma das explicações para 

compreender tantos dados negativos relacionados ao ensino médio, como os 

apontados anteriormente, se justifica da seguinte maneira:  

 

Esse desequilíbrio se explica também por décadas de crescimento 
econômico excludente, que aprofundou a fratura social e produziu a pior 
distribuição de renda do mundo. A esse padrão de crescimento associa-se 
uma desigualdade educacional que transformou em privilégio o acesso a um 
nível de ensino cuja universalização é hoje considerada estratégica para a 
competitividade econômica e o exercício da cidadania. [...] Pelo caráter que 
assumiu na história educacional de quase todos os países, a educação 
média é particularmente vulnerável à desigualdade social. 

 

Ao propor estratégias que fortalecem a ideia da universalização e a 

qualidade da educação no ensino médio, Goulart, Sampaio e Nespoli (2006) 

caracterizam seis dimensões: a primeira que se refere à situação cultural e 

socioeconômica dos entes envolvidos; a segunda trata do papel do Estado, como as 

práticas de políticas, legislações e programas; a terceira envolve aspectos físicos 

(espaços físicos, equipamentos, serviços) e a qualidade do ambiente escolar; a 

quarta se refere ao processo de gestão e organização do trabalho escolar; a quinta 

trata do papel docente, sua profissionalização e valorização e a sexta é o aluno, que 

deve ser enxergado como o centro desse processo, bem como seu processo de 

ensino e aprendizagem. 

No entanto, os referidos autores afirmam que ao levar em 

consideração os relevantes dados estatísticos apontados pelo INEP fica evidente a 

impossibilidade de cumprir a meta de universalização desse nível de ensino até o 

ano de 2017, como proposto pela ONU, pois o único cenário que permitiria alcançar 

tais objetivos, de forma integral, seria a promoção sem evasão e repetência em 

todas as séries a partir do ano de 2005, o que já é uma meta nula. Mas, é 

necessário reconhecer que o país alcançou conquistas educacionais positivas nos 

últimos anos. 
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Krawczyk (2009, p. 34) também reconhece as dificuldades para o 

processo de universalização do Ensino Médio, no entanto, destaca relevantes 

possibilidades. Assim, afirma que: 

 

[...] Parece ser cada vez mais difícil recuperar a autoridade cultural, frente 
ao processo regressivo da prática intelectual na escola de nível médio. O 
aumento da demanda da escola média está acontecendo sobre uma 
estrutura sistêmica pouco desenvolvida e com uma cultura escolar incipiente 
para o atendimento dos adolescentes e jovens das parcelas mais pobres da 
população [...] Para pensar o ensino médio, é necessário sermos ousados. 
Não podemos ser econômicos em ideias, nem em ações, nas mudanças, na 
formação e no orçamento [...] A escola tem que estar comprometida com a 
comunidade na qual está inserida, mas também com os desafios que a 
realidade (complexa e controvertida) nos apresenta. 

 

Ao tratar dos caminhos para a efetiva universalização, Frigotto 

(2007) afirma que é necessário um projeto de sociedade e de desenvolvimento com 

enorme investimento em tecnologia e ciência, pois somente dessa forma ocorrerá a 

almejada universalização democrática. Não é suficiente a universalização do acesso, 

existe a necessidade de proporcionar qualidade objetivas de vida para as famílias e 

equipar o sistema de ensino com laboratórios e principalmente com professores 

qualificados recebendo salários dignos. 

Kuenzer (2010) colabora com essa abordagem e afirma que para 

pensar em universalizar o ensino médio com qualidade social, se faz necessário 

tratar de algumas dimensões, como: oferecer políticas de assistência aos 

estudantes, garantindo sua permanência e sucesso escolar; reconhecimento do 

ensino médio como parte que integra a educação básica; tornar universal o acesso a 

esse nível de ensino; organização curricular e principalmente, a formação de 

professores. 

Mesmo reconhecendo os imensos desafios, muitos autores 

acreditam na possibilidade de democratização do ensino médio. Nessa perspectiva, 

Melo e Duarte (2011, p. 249) afirmam que “o prazo para tanto é curto, as forças são 

desiguais, as estratégias são distintas, mas o debate está aberto, assim como estão 

por vir os possíveis avanços a serem conquistados para a educação pública nesse 

conflituoso processo.” 

Contudo, num cenário imerso de expectativas e clamando por 

mudanças, surge como fruto da EC nº 59 de 2009 a Lei nº 12.796 de 4 de abril de 

2013, que representa um grande marco na História da Educação no que tange as 
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bases legais, pois altera a Lei nº 9394 de 1996, para dispor, entre outras 

providências, quanto a obrigatoriedade e universalização da educação básica que 

compreende da pré-escola ao ensino médio.  Assim sendo, a progressiva 

universalização decretada pela CF de 1988 e reforçada na LDB 9394 de 1996 é 

finalmente efetivada em Lei, destacando-se as seguintes alterações: 

 

Art. 4º I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) 
ensino fundamental; c) ensino médio [...] IV - acesso público e gratuito aos 
ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade 
própria; VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 
básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde [...] Art. 5º O acesso à 
educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer 
cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, 
entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério 
Público, acionar o poder público para exigi-lo. § 1o O poder público, na 
esfera de sua competência federativa, deverá: I - recensear anualmente as 
crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos 
que não concluíram a educação básica. (BRASIL, 2013).  

 

Pode-se dizer que o processo de democratização do ensino médio 

percorreu um longo período e sempre esteve marcado por profundas desigualdades 

sociais, já enraizadas em seu percurso histórico e social. No entanto, é necessário 

reconhecer que importantes passos foram dados, mesmo sabendo que ainda há um 

longo caminho para alcançar o Ensino Médio de qualidade e de fato para todos. 

A tarefa de universalização do ensino médio não é simples, até 

porque não se pode desconsiderar a descentralização do sistema educacional e 

suas consequências para a efetividade de políticas e ações que transformem de fato 

o cenário atual. Além disso, o salto para a qualidade não é tarefa fácil, pois 

necessita principalmente de maiores investimentos e contar com participação da 

família, dos educandos e de gestão eficiente por parte das redes estaduais e 

municipais de ensino. Para que essa meta se idealize é necessário, sobretudo, de 

“[...] professores bem preparados, mais bem remunerados e capazes de, muitas 

vezes, conduzir seus alunos na superação de toda fragilidade social em que estão 

inseridos.” (GOULART; SAMPAIO; NESPOLI, 2006, p. 18-19). 

Enfim, vale ressaltar que por se tratar de uma Lei recente não 

encontramos publicações acerca da mesma para implementar o debate da 

efetivação da universalização do ensino médio com a Lei já mencionada.  
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4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Para melhor compreensão do trabalho, apresentamos a perspectiva 

de profissionais engajados na educação, expressa em uma pesquisa por meio de 

questionário disponibilizado na plataforma moodle9 – on-line entre o período de 

01/10/2013 a 10/12/2013, durante um evento de formação continuada, realizado na 

Universidade Estadual de Londrina, vinculado ao projeto de pesquisa 08308.  

O objetivo foi verificar as perspectivas de profissionais – pedagogos 

e coordenadores pedagógicos da rede pública municipal e estadual da cidade de 

Londrina-PR. – em relação à problemática discutida nesse trabalho em que 

evidencia o fato histórico da despreocupação e descaso do Estado com a educação 

e em especial com o Ensino Médio, que carrega uma herança marcada por 

dualidade, descompasso, desarticulação, exclusão e fortemente elitizado.  

 Conquanto, os questionamentos a respeito da democratização da 

Educação foram três, elaborados da seguinte forma: 

 

1) O conceito de educação dual (escola para as camadas populares e escola 

para a elite) está presente na escola pública? (    ) Sim   (    ) Não    Justifique: 

 

 Nessa questão de número 1, objetiva-se diagnosticar se na visão 

dos profissionais entrevistados ainda perdura na escola pública a dualidade 

educacional histórica debatida no decorrer do trabalho. 

 

2) Em 2013, por meio da Lei nº 12.796/13 o ensino médio torna-se obrigatório. 

Tal mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas 

mediando uma situação?  (    ) Sim    (    ) Não    Justifique: 

Na questão de número 2 o objetivo é o de verificar a real intenção do 

Estado com a efetiva democratização do ensino médio, se representa uma ruptura 

de paradigma ou apenas a mediação e situação para cumprir com compromissos 

assumidos com órgãos internacionais e atender a demanda de mercado.  

_______________________ 

9 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – Moodle é software livre que funciona em 
qualquer ambiente virtual que execute a linguagem PHP, voltado para programadores e acadêmicos 
da educação. O Moodle aplica-se tanto à forma como foi feito, como a uma sugestiva maneira pela 
qual um estudante ou um professor poderia integrar-se estudando ou ensinando em um curso on-line. 
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Vale recordar tantas outras Leis citadas no trabalho, em que apesar 

da impressão causada pelo discurso de se estar fazendo justiça social, na realidade 

o que fica evidente é que nunca houve real preocupação em atender a demanda 

social, mas sim a demanda de mercado voltada para o lucro da minoria nobre. Esse 

articula a educação, em especial o ensino secundário, em prol de seus interesses 

burgueses de domínio, preparando os jovens de sua classe para manter a 

hierarquização do poder, enquanto a classe popular é preparada e ou adestrada 

para o trabalho, mantendo, assim, a hegemonia histórica.        

 

3) A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos. Neste sentido 

igualdade de acesso e permanência são princípios presentes nestas 

legislações. Na sua opinião, estes princípios estão sendo concretizados? 

Na Educação infantil? (    ) Sim    (    ) Não    Justifique:  

 

No Ensino fundamental? (    ) Sim    (    ) Não    Justifique: 

 

No Ensino Médio? (    ) Sim    (    ) Não    Justifique: 

 

 Nessa questão de número 3 objetiva-se averiguar se no campo do 

concreto o enunciado nas leis mencionadas na questão, que definem o objetivo 

precípuo da democratização da Educação para todos, que garante igualdade de 

acesso e permanência estão sendo efetivados. Entretanto, o levantamento 

apresentado no decorrer do trabalho indica que há uma grande distância entre o 

discurso proferido nas leis e a concretização do proposto por elas na educação 

básica (infantil, fundamental e médio). 

 Obteve-se o total de dezesseis questionários, apresentando os 

seguintes resultados. 

 Em relação à primeira questão quanto a presença do conceito de 

educação dual na escola pública, 81,25% dos entrevistados afirmam que continua 

presente, enquanto 18,75% dos entrevistados consideram que não está. 
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 Entre as justificativas dos que afirmam que a dualidade continua 

presente citaremos algumas, pois, devido à extensão do conteúdo, não será 

possível apresentar todas. 

 Uma das entrevistadas relaciona o contexto atual com a história da 

educação brasileira citada nesse trabalho que evidencia o caráter dualista, 

excludente e elitista da educação, e destaca que: 

 

O caráter excludente da educação brasileira existe desde os primórdios da 
educação formal sistematizada, em nosso país. Na década de 1920-1930, 
os poucos filhos de trabalhadores rurais que concluíram o ensino primário, 
chegaram às escolas normais e técnicas públicas através de um sistema 
educacional de caráter intelectualista e selecionadora. Processo que 
perdura nos dias atuais... Vemos uma elite intelectual sendo formada nas 
escolas públicas consideradas “top” da cidade, por critérios de competência, 
enquanto na periferia evidencia-se a maioria massificada pelas 
sobreviventes “bolsas” concedidas pelo governo brasileiro. Trabalhando 
nestas escolas, é possível perceber que não apenas as condições 
econômicas e cognitivas dos educandos separam tais camadas; mas o 
próprio tipo de educação ali ministrada: formação de cidadãos pensantes 
(dominantes) e cidadãos operantes (dominados)”. (Entrevistado 1). 

 

 Para outra entrevistada, a dualidade continua presente 

principalmente nas relações humanas. Na educação popular não apropria o sujeito 

do conhecimento emancipador, ou seja, a educação ofertada a essa camada social 

não prevê o desenvolvimento do intelecto e da criticidade como ocorre na educação 

da elite. Na realidade, contempla uma educação conformista e apaziguadora para as 

classes populares. A entrevistada ainda afirma que: 

 

[A dualidade] Está presente na forma das relações humanas, que quase 
nunca valoriza o diálogo como instrumento pedagógico para cumprir seu 
papel fundamental na transmissão, apropriação e socialização dos saberes 
culturais de forma que seja valorizada a produção humana que se constrói a 
partir das interrelações do ser humano com a natureza, com o outro e 
consigo mesmo. E neste sentido reflexivo dialético, possa promover a 
tomada de consciencia das camadas populares acerca da apropriação dos 
conhecimentos como uma das formas de emancipação humana. Os 
conteudos da aprendizagem, assim como na educação elitizada, deveria ser 
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ensinados como conteudos de vida que devem abranger os conceitos 
cientificos da cultura erudita e os conteudos da pratica social. E o projeto 
educacional deveria ser na sua totalidade organizado coletivamente 
exigindo rigor teórico-prático de quem organiza, decide, dirige, debate, 
discute a organização escolar dos sujeitos. (Entrevistado 2). 

 

 Essa entrevistada relaciona a dualidade com aspectos financeiros e 

pedagógicos: 

 

A educação deveria ser realmente igual a todos, mas a valorização da 
escola pública, ainda é menor, no que tange os aspectos financeiros e 
pedagógicos. No financeiro devido às verbas serem mínimas e por vezes 
não atendem a necessidade, e no pedagógico pela valorização do que diz 
respeito ao “público” como inferior, banalisa-se pelo próprio contexto 
histórico”. (entrevistado 3) 

 

Essa, destaca o papel do educador como agente de transformação:  

 

Este conceito existe e exige do educador uma visão emancipadora 
buscando constantemente em sua prática uma conscientização na tentativa 
de resgatar na sociedade um novo projeto, onde o eu e o nós sejam 
realmente valorizados, onde se rompam barreiras de desigualdades e 
desequilibrios sociais e culturais, valorizando a prática de sabers formando 
cidadãos críticos e autonomos. A busca incessante pela articulação plena 
da escola à sociedade pode ser  melhor esclarecida pela ótica de Paulo 
Freire  quando afirma “  Não posso ser professor se não percebo cada vez 
melhor que, por não ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. 
Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre 
isto e aquilo. Não posso ser professor a favor simplesmente do Homem ou 
da Humanidade, frase de uma vaguidade demasiado constrastante com a 
concretude da prática educativa. Sou professor a favor da decência contra o 
despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra 
a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou esquerda. 
Sou professor a favor da lista constante contra qualquer forma de 
discriminação, contra a dominação econômica dos individuos ou das 
classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que 
inventou esta aberração: a miséria na fartura. Sou professor a favor da 
esperança que me anima apesar de tudo. (FREIRE, 1996,pg.115) 
(Entrevistado 4). 

  

 Outra entrevistada relaciona a dualidade com os resultados das 

escolas situadas na região central da cidade e escolas de periferia: 

 

Bastam ver a diferença nos resultados sobre evasão escolar, retenções e 
ingresso nas Universidades. A escola pública, mas em bairro central ou 
centro da cidade tem uma abordagem diferente das escolas nas periferias. 
(Entrevistado 5). 

 

 Mais uma das entrevistadas aponta as questões sociais: 
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Acredito no que diz Saviani em sua obra Escola e Democracia, quanto mais 
se buscou democratizar a escola, menos ela se tornou democrática. O aluno 
da classe popular ingressa com deficiências, por exemplo, a cultural que a 
família não teve condições de investir e, a escola ainda não trabalha no 
sentido de suprir essas reais necessidades. Posso trazer uma situação que 
me incomodou muito ao final de 2013. Dois alunos do 1o. ano do ensino 
profissionalizante não avançaram para a série seguinte por não dominarem 
os conteúdos necessários (Matemática, Sociologia e História). É visível o 
capital cultural que a família não investiu. Os meninos são agentes no 
mundo do trabalho e dominam situações que lhes permite lidar com 
questões, socioeconômicas, entre outras. Além de estarem muito cansados 
para as aulas sempre expositivas e descontextualizadas, os professores os 
avaliaram pelos conteúdos engessados do programa, mas não vincularam à 
sua realidade social. Os professores de outras disciplinas que tiveram essa 
sensibilidade e olhar permitiram que o aluno se apropriasse dos conteúdos 
necessários dessas disciplinas. (Entrevistado 6) 

 

 Para essa, a dualidade está implícita: 

 

Em minha opinião a escola dual acontece de maneira não declarada. Há as 
escolas que atendem a periferia e as que atendem o centro. A escola é 
determinada pela localidade onde o aluno mora, logo quem mora na 
periferia estuda nas escolas ali situadas e quem mora no centro nas escolas 
do centro. Também sabemos que os jovens que moram na periferia moram 
lá muitas vezes pelo custo de vida nestes lugares ser mais baixos e assim 
ocorre a divisão de escolas para elite e para camadas populares. 
(Entrevistado 7). 

 

Os entrevistados que acreditam que a dualidade não está presente 

na escola pública justificam que “os alunos têm os mesmos deveres e 

responsabilidades e são tratados da mesma forma, sem privilégios.” (Entrevistado 

8). E continuam:  

 

Se estivéssemos falando de educação dual reportando-nos a educação 
pública e privada, aí sim poderíamos falar em dualismo, mas na escola 
pública de hoje, acredito que não exista. Agora se formos analisar a história 
da educação brasileiral, desde a colonização, tendo como primeiros 
educadores os jesuítas, passando pelo império, república velha, era 
Vargas… até chegarmos aos dias atuais, vamos perceber que sempre 
houve um meio  dos filhos da burguesia serem privilegiados nos estudos e 
os filhos dos trabalhadores ficarema a mercê da educação ofertada pelo 
Estado. Face a isso e analisando então o processo pela ótica do 
desenvolvimento do capitalismo em sua totalidade, vamos perceber que, a 
educação dual esteve sempre presente, e a escola ao invés de proporcionar 
as mesmas condições de formação à todos, acabou reafirmando e 
corroborando para as desigualdades sociais. (Entrevistado 9). 
 
Não acontece nas escolas, pois a idéia básica é de obter o conhecimento 
teórico e ao mesmo tempo integrar o aluno no seu ambiente específico, 
vivendo a realidade, algo que não é possível de se obter em uma escola 
tradicional. (Entrevistado 10). 
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 Quanto à segunda questão, se a Lei 12.796/13 representa 

rompmento de paradigma ou mediação da situação por parte do Estado, 68,75 % 

dos entrevistados acreditam que o Estado esteja apenas mediando a situação, 

enquanto para 25 % o Estado está rompendo um paradigma e 6,25 % não souberam 

responder. 
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 Os que acreditam em mediação da situação indicam a falta de 

qualidade no ensino público como sendo o principal fator que impossibilita o 

rompimento de paradigma. Tal característica é uma das mais marcantes levantadas 

no decorrer do trabalho por decorrência dos poucos investimentos e descaso do 

Estado com a educação pública. Destacam ainda a fragmentação, a desarticulação, 

a falta de identidade, a elitização. Um dos entrevistados argumenta: 

 

Acredito que estão apenas mediando uma situação, pois os investimentos 
são baixos, não se incentive a educação de qualidade, de fato, há 
apenas “maquiagem” sobre esta etapa de ensino. (Entrevistado 11, 
grifos meus). 

 

Outro entrevistado mantém o mesmo ponto de vista e afirma que 

“está apenas mediando. Não há política efetiva e apoio para que seja realmente 

concretizada esta lei. Vimos pela evasão escolar e índices de avaliação.” 

(Entrevistado 16). E continuam: 

 

O governo está apenas mediando uma situação. Situação essa que começa 
lá na base da pirâmide, quando não se é ofertado na escola pública uma 
educação de qualidade. De nada adiante tornar o ensino médio obrigatório 
se nada é feito para que esse ensino médio seja realmente de 
qualidade, onde não se concretiza realmente um plano para resolver o 
problema da repetência e da evazão escolar. A fim de amenizar o problema 
da falta de qualidade, o governo cria mais cotas nas universidades, 
PROUNI, enfim, remendos na educação. O que se precisa realmente e que 
desde a educação infantil, até o ensino médio, o aluno tenha realmente uma 
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educação que promova a sua ascensão cultural, social e econômica, 
tornando-o assim agente de sua prória história, do seu próprio 
desenvolvimento quanto cidadão. É mais ou menos como aqule ditado 
popular que diz: ‘não dê o paixe, ensine a pescar’. (Entrevistado 9, grifos 
meus). 
 
Mostra que i Estado está mediando uma situação que vem de anos sem 
investimentos na educação de qualidade, escolas depredadas e sem 
estruturas, professores mal remunerados e tendo que trabalhar tripla 
jornada e por isso o faz sem qualidade, falta de projetos que realmente é de 
interesse da comunidade local. (Entrevistado 5, grifos meus). 
 
O Estado burguês está com isso se adequando as exigências da sociedade 
capitalista. Isto é, estendendo o tempo escolar dos “cidadãos” (conceito 
burguês) estão reforçando a ideia de que a escola é uma alternativa de 
formação teórica e técnica.(entrevistado 13) 
 
Nosso pais tem o objetivo de universalizar o ensino, mas não o tem feito 
com a qualidade necessária, uma vez que apesar de manter os jovens 
mais tempo na escola, estes não progridem nos estudos e, quando 
progridem apresentam muitas deficiências de conceitos matemáticos e de 
leitura e escrita, entre outras. Penso que ainda não se rompeu esse 
paradigma. Para isso acontecer é necessário que os alunos realmente 
aprendam. É preciso considerer que o avanço nos estudos antes era 
uma condição para melhores oportunidades de trabalho. Atualmente o 
ensino médio ainda é condição para um emprego, mas ele não garante 
que o aluno terá um. Além disso, é consenso entre os jovens de que os 
conteúdos trabalhados em sala de aula não são úteis para a vida deles, 
especialmente no âmbito profissional. (Entrevistado 6, grifos meus). 
  
A escola longe de ser a escola para todos, favorece aos que já são 
favorecidos, isto se deve sem dúvida à política social implementada em 
nosso país. As políticas públicas em nosso país tem sido implementadas 
através de condicionantes antidemocráticos que tem permeado e norteado 
os valores sociais, isto porque a nossa sociedade carrega certos valores 
autoritários que teve sua raiz no tipo de colonização aqui empreendida, isto 
fez com que a distância entre as classes sociais se tornassem 
grandes, fragmentando-as e desarticulando-as ao mesmo tempo, numa 
certa dinâmica que chega a ser perversa, sendo assim o que se pode 
observar, em se tratando de política educacional, é que  baseada nos 
princípios já descritos, deixa de atender uma parcela bastante significativa 
da população e dessa forma não se proclama a democracia tão enfatizada. 
(Entrevistado 12, grifos meus. 

 

 Aqueles que acreditam que o Estado está rompendo com um 

paradigma destacam que com a lei “o governo está procurando garantir o acesso de 

todos à educação básica, portanto, “procurando” instruir os jovens.” (Entrevistado 

14). Outro ainda acrescenta: “Prefiro acreditar que é rompendo um paradigma, mas 

existem influências externas grandes.” (Entrevistado 3). E outro ainda que: 

 

[...] implica em rompimento de um paradigma: é um dos caminhos para 
promoção da igualdade em nosso país; é um processo de estabilidade 
social. No entanto, na real prática do cotidiano escolar, muito ainda precisa 
ser modificado. A massa de alunos que chega ao ensino médio, rumo à 
universidade, sofre um processo eliminatório, competitivo, e não um 
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processo formativo para os diferentes níveis da vida social. Tal lei enfatiza o 
contexto histórico do aluno, a diversidade e inclusão social, bem como a 
valorização dos profissionais da educação (docentes e não docentes”). 
(Entrevistado 1). 

 

  Quanto a terceira e última questão referente à defesa incondicional à 

democratização da Educação a todos e, consequentemente, igualdade de acesso e 

permanência na escola, se tais princípios assegurados na Constituição Federal de 

1988 e LDB 9394/96 estão se concretizado, no que  tange a Educação Infantil, 

81,25% dos entrevistados acreditam que não estão sendo efetivados, enquanto 

18,75% acreditam que sim.  
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 Com as justificativas daqueles que não vêem a concretização de tais 

princípios na educação infantil verifica-se a realidade da distância entre o que é 

efetivado em lei e o que é efetivado na prática, correspondendo com o disposto no 

trabalho. Os entrevistados elucidam que: 

 

A Educação Infantil é a modalidade atualmente que menos favorece uma 
democratização do ensino. Seus critérios de seleção são os mais injustos, 
não atendendo assim a população de forma justa, igualitária, portanto não 
democrática. (Entrevistado 12). 

 

E também asseguram que “a falta de vagas na educação infantil é 

imensa e por isso já não garante escola a todos.” (Entrevistado 5). Outro ainda 

afirma que: 

 

Acredito que nem na Educação Infantil, devido a insuficiência de vagas para 
atender as camadas populares.  Apesar da lesgilação propagar a educação 
para todos, não é o que mostra a realidade. No dia 05 de janeiro/2013, em 
entrevista a Juliana Leite, jornalista de odiário.com, a secretaria da 
educação Janet Thomas estima que são mais de quarto mil crianças que 
precisam de vagas, o que implica na construção de centros de Educação 
Infantil para atender as crianças dessa faixa etária. Ainda não foi divulgado 
algum fato concreto que revele avanço nesse sentido. Portanto, ainda não 
atende a todos e há muito a se fazer para que seja efetivamente 
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concretizado. (Entrevistado 6). 
 
 

 Os que acreditam na concretização defendem que “na medida do 

possível vagas são oferecidas, obedecendo alguns critérios quando sendo pública, e 

procurando oferecer uma qualidade no atendimento.” (Entrevistado 8). “Até porque 

facilita muito devido a globalização. As mães têm onde deixar seus filhos (mais 

escolas integrais).” (Entrevistado 3). “Penso que na educação infantil a igualdade de 

acesso e permanência, mesmo com os problemas que se reportam a qualidade da 

educação ofertada, estes princípios estão sendo concretizados.” (Entrevistado 9). 

 Quanto ao Ensino Fundamental 68,75 % dos entrevistados apontam 

que não estão sendo assegurados os direitos previstos na Constituição de1988 e 

LDB 9394/96, para 18,75 % dos entrevistados os direitos estão sendo assegurados, 

enquanto 6,25 % declararam não estar atuando na área e não opinaram. 
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 O ensino fundamental é atualmente o nível considerado 

universalizado, contudo, outros aspectos são analisados pelos 68,75 % dos que 

consideram que os direitos não são assegurados, principalmente por não haver um 

ensino público de qualidade, que também é assegurado em Lei e mais uma vez se 

reafirma a distância do que é garantido em lei e o que se efetiva na prática.  

Os entrevistados argumentam que “no ensino fundamental até 

garante a permanência, porém a qualidade não, salas de aula lotadas, fecha-se 

bibliotecas sem dar importância à mesma, umas escolas tem laboratório de 

informática e outras não.” (Entrevistado 5). Outro apresenta sua opinião: “Entendo 

que no processo de democratização da escola pública os objetivos se perderam. A 

escola é pouco atrativa aos estudantes.” (Entrevistado 13). “Percebemos que não há 

investimento suficiente e necessário para a educação no Brasil.” (Entrevistado 11). 

 Mais um entrevistado defende que: 
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O ensino fundamental apesar de as políticas públicas garantirem o acesso e 
permanência na escola das crianças de seis a quatorze anos, com 
programas que auxiliam com material didático, tranporte, alimentação, com 
a responsabilidade do município, não acredito que a permanência e efetiva 
aprendizagem seja exitosa. Na realidade que atuo, percebo alguns 
condicionantes que emperram o processo no fundamental II, do 6o. ao 9o. 
ano como: envolvimento com drogas, sexualização precoce, falta de 
transporte (família nem sempre tem o dinheiro para o transporte), entre 
outros. Ainda é preciso investir na permanência do aluno na escola.  No 
Fundamental I, parece que com a responsabilidade do município esse 
acesso e permanência é mais concreto, já que essa faixa etária recebe o 
material escolar, uniforme, merenda e transporte. Por outro lado é 
preocupante que muitos alunos ainda chegam ao 6o. ano sem o domínio de 
conceitos matemáticos e de leitura e escrita. (Entrevistado 6). 
 
A igualdade de acesso até existe, mas a permanência já fica comprometida.  
Isso acontece porque um grande número de alunos desistem e não 
conseguimos trazê-los de volta. Mesmo com o encaminhamento da FICA – 
ficha do aluno ausente, para os órgãos competentes, os alunos não 
retornam. Não é regra, mas observa-se nos trabalhos do contidiano escolar 
que uma grande porcentagem das famílias de baixa renda, mostram-se 
descomprometidas com a aprendizagam.  Isso dificulta o retorno dos 
educandos. Quando conseguimos esse retorno, fica evidente que eles 
voltam apenas para não perderem a “bolsa família” e não estão 
interessados nos conteúdos e nem nas reprovações que possam vir a ter. O 
que realmente importa é a frequência, pois é ela que garante o benefício. 
Outro problema que temos que enfrentar são os órgãos públicos 
encarregados dos casos, que muitas vezes deixam a desejar”.(Entrevistado 
9). 
 
 

 Dentre as justificativas, dos 18,75 % que crêem que os direitos se 

efetivam no Ensino Fundamental, destaca-se essa: 

 

Pelo que tenho observado esta modalidade é a que mais se aproxima de 
uma democratização. Não vejo critérios de seleção e os alunos atendidos 
são respeitados na sua individualidade, cito os alunos com laudos e que 
necessitam de professores de apoio; na rede Estadual, apesar de 
demorado, a Equipe Multidisciplinar tem cumprido satisfatoriamente seu 
papel de apoio as instituições de ensino visando uma inclusão mais justa 
destes alunos. Há um trabalho das Equipes Pedagógicas procurando 
contribuir para a evasão escolar e manter o aluno na escola. (Entrevistado 
12). 

 
 Quanto ao Ensino Médio, 81,25 % dos entrevistados julgam que os 

direitos previstos nas Legislações citadas não são efetivados, 12,50 % consideram 

que sim e 6,25 % declararam não estar atuando na área e não opinaram. 
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 Para os que julgam que os direitos não estão sendo assegurados 

nesse nível de ensino, os principais indicadores envolvem questões mencionadas 

em todo o decorrer da história e na atualidade do ensino médio no Brasil, que são 

desigualdade de condições, falta de políticas de incentivo, de recursos, de qualidade 

e de identidade. Dentre as justificativas, destaca-se essa: “O Ensino Médio também 

tem seus objetivos pouco claros, pois não se trata de formação técnica, de formação 

pré-vestibular. Pra que serve o Ensino Médio?” (Entrevistado 13). E essas outras: 

  

Aqui a coisa realmente complica. No ensino médio matutino temos um 
comprometimento maior dos alunos, então esses princípios a priori 
“acontecem”. Mesmo assim a evasão está presente. Já no ensino 
médio noturno, dependendo da realidade de cada escola, isso torna-se 
um absurdo devido ao grande número de alunos que deixam de 
frequenter a escola. Os motivos são os mais diversos – trabalho, notas 
baixas, reprovação, falta de motivação -  enfim, motivos não faltam. Como já 
citei anteriormente de nada adianta democratizar a educação, se as 
condições não forem dadas, se a qualidde não existir. (Entrevistado 9, 
grifos meus). 
  
Na minha opinião, o que ocorre é a desigualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola. Sabemos que numa sociedade de 
classes, como a nossa, é importante o mecanismo constitucional na 
tentativa de estimular e buscar  proporcionar esse acesso e permanência, 
porém, muitas vezes isso não passa de discursos bem elaborados na busca 
de recursos que ora são conquistados mas sem planejamento adequado e 
com qualidade em sua aplicabilidade para a sociedade. (Entrevistado 4, 
grifos meus). 
 
[...] há oferta de ensino tanto “normal” como profissionalizante, porém, não 
há incentivos para que este permanece no meio acadêmico. Muitas 
vezes a forma metodológica da educação voltada ao jovem o desestimula e 
assim a escola perde espaço para o mercado de trabalho, onde este vê um 
retorno financeiro, mesmo que pequeno. (Entrevistado 15, grifos meus). 
 
Da mesma forma, acredito que acontece ainda mais com o ensino médio. 
Além dos condicionantes mencionados, na faixa etária dos alunos desse 
nível de ensino, há também o interesse em trabalhar para obter uma renda, 
visto que uma grande parcela da família desses alunos não possui 
condições de fornecer o que a sociedade influencia para o consumo, 
(roupas celular, etc) além do quê muitos não tem o mínimo necessário, 
muitas vezes, nem para o transporte escolar, como vejo na realidade que 
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atuo. Como descrito acima, avançar nos estudos visava uma melhor 
condição de trabalho. Concluir o ensino medio ainda é ncessário para um 
emprego, mas não há garantias para isso. Outro ponto que os alunos 
verbalizam é com relação aos conteúdos que não são utilizados na 
vida deles, nem mesmo no trabalho. (Entrevistado 6, grifos meus). 

  

 Quanto aos que indicaram que o Estado está cumprindo com as 

legislações mencionadas seus argumentos apresentam certa incoerência: 

 

“Sim, muitas oportunidades são dadas para o acesso e permanência  desta 
faixa etária. O que se faz necessário é o incentivo para os cursos no 
período noturno e cursos profissionalizantes”. (Entrevistado 14, grifos 
meus).  

 
Em menor número, perpassa o ensino como um funil, mas atualmente 
percebemos mais jovens estudando devido a sua profissionalização (muitos 
cursos técnicos novos e antigos reabertos) favorecendo a chamada mão de 
obra emergente, e automaticamente influindo para que permaneçam 
estudando. (Entrevistado 3, grifos meus). 

 

 A primeira afirma que há muitas oportunidades, mas se faz 

necessário incentivo para cursos no período noturno e cursos profissionalizantes, 

contudo, pressupõe-se, que se faz necessário tal incentivo é por haver falta dele, se 

há falta o Estado também não está garantindo o direito de acesso e permanência. Já 

a segunda justificativa citada assimila o ensino médio a um funil, se tal fato ocorre é 

porque o direito de acesso e permanência na escola não está sendo exercido por 

todos.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que o Ensino Médio é complexo em seus diversos 

aspectos, sendo seu trajeto histórico marcado por instabilidade, fragmentação, falta 

de identidade e profundas desigualdades sociais, constante dualidade e conflitos 

das mais diversas ordens, como: o ensino propedêutico versus o ensino terminal, a 

escassez de investimentos, a ausência desse nível de ensino em muitos municípios 

brasileiros, a evasão escolar, a distância entre o discurso da Lei e a efetiva prática e 

as frequentes contradições de suas políticas públicas. Ao analisar o percurso 

histórico da educação brasileira é notável que todas essas características do Ensino 

Médio sejam consequências de uma educação, que já em seu início arquitetou-se 

uma base que dividia a modalidade a ser ensinada conforme as classes sociais. 

Atualmente são grandes os desafios para a efetiva universalização 

do Ensino Médio na prática, especialmente no que se refere ao campo da qualidade 

e equidade do ensino.  Além de reafirmar o caráter preparatório desse nível ensino o 

que não faz sentido já que a universalização do ensino superior não é sequer 

cogitado nas políticas de Estado, que por “bondade” efetivam apenas políticas 

paliativas com o PROUNI e FIES. 

Outro aspecto observado é em torno da reforma da educação 

profissional que poderia dar sentido ao ensino médio, mas esbarra-se nos 

preconceitos sociais quanto a profissionalização nesse nível, provocado por um 

processo histórico de desvalorização da educação profissional (1942). Pressão do 

mercado para profissionalização a nível médio aligeirada para atender a chamada 

“ausência de qualificação profissional” a exemplo do PRONATEC. 

Portanto, com o presente trabalho verifica-se que no percurso 

histórico do ensino médio os fatores preponderantes nas políticas educacionais 

foram e são regidas pelas demandas de mercado, enquanto o que se almeja para 

que haja justiça social sejam políticas regidas pelas demandas sociais.  

Assim, conclui-se que a presente pesquisa alcançou seus objetivos, 

através do estudo bibliográfico pautado em importantes autores e documentos 

relacionados ao tema, além da pesquisa de campo que muito contribuiu com o 

desfecho do presente trabalho, possibilitando lançar um olhar sobre as reais 

perspectivas da efetiva universalização desse nível de ensino, sendo imprescindível 
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considerar que esse estudo não se esgota aqui, tendo em vista quanto complexo é o 

Ensino Médio, e que a concretização de sua universalização está longe do discurso 

enunciado na recente Lei 12.796 de 2013, dada a falta de credibilidade disposta ao 

Estado decorrente de sua simbiose com a burguesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Dalton José. A Filosofia no Ensino Médio: ambiguidades e contradições 

na LDB. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2002. 
 
BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. São 

Paulo, 1891. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em 
13 fev. 2014. 
 
______. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Rio 

de Janeiro, 1934. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 29 
dez. 2013. 
 
______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 18. ed. Brasília: 

Câmara dos Deputados, 2002.  
 
______. Constituição Política do Império do Brasil de 25 de março de 1824. Rio 

de Janeiro: CLBR, 1824. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 29 dez. 
2013. 
 
______. Lei 16, de 12 de agosto de 1834. Faz algumas alterações a adições à 
Constituição Política do Império, nos termos da Lei de 12 de outubro de 1832. 

Rio de Janeiro: CLBR, 1834. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 10 
jan. 2014. 
 
______. Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Brasília: DOU, 1961. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. 

Acesso em: 11 jan. 2014. 
 
______. Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971. Lei de Diretrizes e Bases para o 
ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. Brasília: DOU, 1971. 

Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2014. 
 
______. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Brasília: DOU, 1996. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. 

Acesso em: 11 jan. 2014. 
 
______. Lei 12.796, de 4 de abril de 2013. Altera a Lei nº9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras 
providências. Brasília: DOU, 2013. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso 

em: 10 jan. 2014. 
 
______. Lei 11.741, de 16 de julho de 2008. Altera dispositivos da Lei nº 9.394 de 
20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Brasília: DOU, 2008. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 

03 de maio. 2014. 



 68 

______. Ministério da Educação. FUNDEF. Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério: manual de 
orientação. Brasília: MEC, 1998. 
 
______. Ministério da Educação. História Institucional do MEC. Brasília: MEC, 

2014a. Disponível em: < www. portal.mec.gov.br>. Acesso em: 10 jan. 2014. 
 
______. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira. Censo Escolar da Educação Básica 2012: resumo 

técnico. Brasília: MEC/INEP, 2013. 
 
______. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino 
Médio: Bases Legais. Brasília: MEC, 2000. 

 
______. Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação - PNE. Brasília: 

MEC, 2010. Disponível em: < www. portal.mec.gov.br>. Acesso em: 05 jan. 2014. 
 
______. Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Coordenação 
Geral de Ensino Médio. Programa Ensino Médio Inovador documento 
orientador. Brasília: MEC/SEB, 2009. 
 

______. Ministério da Educação. Secretária de Educação Profissional e Tecnológica. 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio. 

Brasília: MEC, 2007. 
 
______. Ministério da Educação. Todos Pela educação: números do Brasil. 
Brasília: MEC, 2014b. Disponível em: <http://www.todospelaeducação.org.br>. 
Acesso em: 10 fev. 2014. 
 
CUNHA, Luis Antônio. O Ensino Profissional na Irradiação do Industrialismo. 2. 

ed. São Paulo: UNESP, 2005. 
 
DAVIES, Nicholas. O Fundef e o orçamento da educação: desvendando a caixa 

preta. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 1999. 
 
DEMO, Pedro. A Nova LDB: ranços e avanços. 20. ed. Campinas, São Paulo: 

Papirus, 2008. 
 
DOMINGUES, José juiz; TOSCHI, Nirza Seabra; OLIVEIRA, João Ferreira de.  A 
Reforma do Ensino Médio: a nova formulação curricular e a realidade da escola 
pública. Revista Educação e Sociedade, v. 21, n. 70, p. 63-79, 2000. 

 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. 43. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 
 
FRIGOTTO, Gaudêncio. A relação da educação profissional e tecnológica com a 
universalização da educação básica.  Revista Educação e Sociedade, Campinas, 

v. 28, n. 100, p. 1129-1152, 2007. 
 

http://www.todospelaeducação.org.br/


 69 

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. Ensino Médio 
Integrado: concepção contradições. São Paulo: Cortez, 2005. 

 
GARCIA, Sandra Regina de Oliveira. Ensino Médio e Educação Profissional: breve 
histórico a partir da LDBEN nº 9394/96. In: AZEVEDO, José Clovis de; REIS, Jonas 
Tarcísio (Org.). Reestruturação do Ensino Médio: pressupostos teóricos e desafios 

da prática. São Paulo: Fundação Santillana, 2013. p. 49-64. 
 
GHIRALDELLI, Paulo. Filosofia e História da Educação Brasileira: da colônia ao 

governo Lula. 2. ed. São Paulo: Manole, 2009. 
 
GOULART, Oroslinda Maria Taranto; SAMPAIO, Carlos Eduardo Moreno; NESPOLI, 
Vanessa. O Desafio da Universalização do Ensino Médio. Brasília: INEP/ MEC, 

2006. 
 
KRAWCZYK, Nora. O Ensino Médio no Brasil. São Paulo: Ação educativa, 2009. 

 
KUENZER, Acácia Zeneida. O ensino médio no Plano Nacional de Educação 2011-
2020: superando a década perdida. Revista Educação e Sociedade, São Paulo, v. 

31, n. 112, p. 851-873, jul./set. 2010.  
 
LEMME, Paschoal. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e suas 
Repercussões na Realidade Educacional Brasileira. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, Brasília, v. 86, n. 2012, p. 163-178, jan./abr. 2005.  

 
MELO, Savana Diniz Gomes; DUARTE, Adriana. Políticas para o Ensino Médio no 
Brasil: perspectivas para a universalização. Cad. Cedes, v. 31, n. 84, p. 231-251, 

2011. 
 
NUNES, Clarice. O velho e bom ensino secundário: momentos decisivos. Revista 
Brasileira de Educação, n. 14, p. 35-60, 2000. 

 
OLIVEIRA, Romualdo Portela de. O Direito à educação na Constituição Federal de 
1988 e seu restabelecimento pelo sistema de justiça. Revista Brasileira de 
Educação, v. 11, p. 61-74, 1999. 

 
PLANK, David N. Política educacional no Brasil: caminhos para a salvação 
pública. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 
RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da educação brasileira: a organização 

escolar. 3. ed. São Paulo: Moraes, 1981.  
 
SAVIANI, Dermeval. Da Nova LDB ao FUNDEB: por uma outra política educacional. 

2. ed. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2008. 
 
SCHUELER, Alessandra F. Martinez de. Crianças e escolas na passagem do 
Império para a República. Rev. bras. Hist. [online]. 1999, vol.19, n.37, pp. 59-84. 

ISSN 1806-9347.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-01881999000100004. 
 

Formatado: Cor da fonte: Automática

Código de campo alterado

Formatado: Cor da fonte: Automática

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-01881999000100004


 70 

ZOTTI, Solange Aparecida. O Ensino Secundário no Império Brasileiro: 
considerações sobre a função social e o currículo do Colégio D. Pedro II. Revista 
HISTEDBR, Campinas, n. 18, p. 29-44, jun. 2005. Disponível em: <www. 

histedbr.fae.unicamp.br>. Acesso em: 2 mar. 2014. 
 

______. Sociedade, educação e currículo no Brasil: dos jesuítas aos anos de 

1980. Campinas, São Paulo: Autores Associados, Editora Plano. 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



 72 

APÊNDICE A 

ENTREVISTADO 1 

 

Sobre a democratização da Educação. 

 

1 - O conceito de educação dual (escola para as camadas populares e escola para a 

elite) está presente na escola pública? ( X ) sim (   ) não  

  

Justifique: O caráter excludente da educação brasileira existe desde os primórdios 

da educação formal sistematizada, em nosso país. Na década de 1920-1930, os 

poucos filhos de trabalhadores rurais que concluíram o ensino primário, chegaram às 

escolas normais e técnicas públicas através de um sistema educacional de caráter 

intelectualista e selecionadora. Processo que perdura nos dias atuais... Vemos uma 

elite intelectual sendo formada nas escolas públicas consideradas “top” da cidade, 

por critérios de competência, enquanto na periferia evidencia-se a maioria 

massificada pelas sobreviventes “bolsas” concedidas pelo governo brasileiro. 

Trabalhando nestas escolas, é possível perceber que não apenas as 

condições econômicas e cognitivas dos educandos separam tais camadas; mas o 

próprio tipo de educação ali ministrada: formação de cidadãos pensantes 

(dominantes) e cidadãos operantes (dominados). 

 

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13, o ensino médio torna-se obrigatório. Tal 

mudança significa que o Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação?   ( X ) sim (   ) não 

 

Justifique: A alteração, a partir de 04 de abril de 2013, da LDB 9.394/96, sobretudo 

no art. 4º, inciso I: 

Art. 4o .......................................................................... 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, organizada da seguinte forma: 
a) pré-escola; 
b) ensino fundamental; 
c) ensino médio; 
[...] 

 

implica em rompimento de um paradigma: é um dos caminhos para promoção da 

igualdade em nosso país; é um processo de estabilidade social. No entanto, na real 
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prática do cotidiano escolar, muito ainda precisa ser modificado. A massa de alunos 

que chega ao ensino médio, rumo à universidade, sofre um processo eliminatório, 

competitivo, e não um processo formativo para os diferentes níveis da vida social. 

Tal lei enfatiza o contexto histórico do aluno, a diversidade e inclusão social, bem 

como a valorização dos profissionais da educação (docentes e não docentes). 

 

3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9.394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos. Neste sentido, igualdade de 

acesso e permanência são princípios presentes nestas legislações. Na sua opinião, 

estes princípios estão sendo concretizados: 

 

Na Educação Infantil?  (   ) sim ( X ) não 

 

Justifique: Esfera municipal. Nos Centros de Educação Infantil (CEIs), municipais e              

filantrópicos, a lista de espera é grande. Porém, o processo de cuidar e educar 

contribui para a permanência da criança na instituição de ensino. 

 

No Ensino Fundamental?    (   ) sim ( X ) não 

 

Justifique: Anos iniciais (1º ao 5º ano) ofertado pela rede municipal. Anos finais (6º 

ao 9º ano) ofertado pela rede estadual de ensino. A lei é bem clara: o direito à 

educação escolar é de todos; a obrigatoriedade implica a faixa etária a partir dos 04 

(quatro) anos de idade, mas o município necessita ampliar a estrutura física e de 

pessoal para atender a demanda. Lembrando que os recursos financeiros para tais 

fins são provenientes de programas federais e estaduais. 

 

No Ensino Médio?  (   ) sim ( X ) não 

 

Justifique: Prioridade da esfera estadual. O governo do Estado investe na oferta e 

permanência do aluno na escola, através da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

programas vinculados ao governo federal de ensino em período integral, Ensino 

Médio Inovador, no entanto, vivemos décadas de fracasso escolar, decorrente do 

alto índice de repetência e evasão nas escolas. Um dos implicadores deste processo 

é a baixa escolaridade dos pais e, consequentemente, a falta de acesso a bens 
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culturais e a dificuldade em articular competências básicas para aprender com 

conteúdos para subsidiar a avaliação da aprendizagem. 
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APÊNDICE B 

ENTREVISTADO 2 

 

Sobre a democratização da Educação. 

 

1 - O conceito de educação dual ( escola para as camadas populares e escolar para 

a elite) está presente na escola pública?  ( X ) sim (  )  não  

 

Justifique: Está presente na forma das relações humanas, que quase nunca valoriza 

o diálogo como instrumento pedagógico para cumprir seu papel fundamental na 

transmissão, apropriação e socialização dos saberes culturais de forma que seja 

valorizada a produção humana que se constrói a partir das interrelações do ser 

humano com a natureza, com o outro e consigo mesmo. E neste sentido reflexivo 

dialético, possa  promover a tomada de consciencia das camadas populares acerca 

da apropriação dos conhecimentos como uma das formas de emancipação humana. 

Os conteudos da aprendizagem, assim como na educação elitizada, deveria ser 

ensinados como conteudos de vida que devem abranger os conceitos cientificos da 

cultura erudita e os conteudos da pratica social. E o projeto educacional deveria ser 

na sua totalidade organizado coletivamente exigindo rigor teórico-prático  de quem 

organiza, decide, dirige, debate, discute a organização escolar dos sujeitos. 

 

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13 o ensino médio torna-se  obrigatório, tal 

mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação?  (  ) sim (  )  não  

 

justifique: Professora não estou entendo esta pergunta. Rompendo paradigma ou 

mediando, não sei, mas penso que, conforme li no sit: “O EDUCADOR - 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO”, NA REALIDADE A LEI 12.796/2013 

“antecipa”o prazo de cumprimento da EC nº59, e com essa “antecipação”os gestores 

públicos terão de cumprir essa lei desde já, sob pena de se considerar crime de 

responsabilidade, no caso de negligência com sua implementação. É por aí a 

coisa… 

obs. Referencia 

https://pt-br.facebook.com/educadoreducacao/posts/650554814961974 
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3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos, neste sentido igualdade de 

acesso e permancencia são princípios presentes nesta legislações. Na sua opinição 

estes prinecípios estão sendo concretizados? 

 

Na Educação infantil?  (  ) sim ( X )  não  

 

justifique: Vou dar uma justificativa no censo comum. porém, é o que percebe-se 

pautado em várias reportagens e documentários na mídia, bem como o que temos 

nos deparado no nosso cotidiano escolar. os mesmos mostram a realidade caótica 

da vida escolar de milhares de pessoas nos quatro cantos do brasil: luta pela 

locomoção até a escola devido a enorme distancias e dificil acesso, precariedade 

das condições fisicas e humanas das escolas, condições de vulnerabilidade a 

violencia devido a falta de segurança nas escolas, falta de compromisso  politico  na 

aplicabilidade das leis no uso dos recursos publicos destinado a educação, a 

influencia, premeditada, da midia elitizada na visão distorcida  da função da escola, 

e uma omissão da grande maioria das familias, no acompanhamneto escolar,seja 

por quais quer justificativa. 

  Na prática, tudo isso tem dificultado e até impossibilitado o acesso 

de todos à uma educação de qualidade e bem como a sua permanencia sobrevivido 

a “trancos e barrancos”. 

 

No Ensino fundamental?  (  ) sim   ( X )  não  

 

Justifique: Penso que permanece a mesma problemática , é o que percebe-se 

pautado em várias reportagens e documentários na mídia, bem como o que temos 

nos deparado no nosso cotidiano escolar. os mesmos mostram a realidade caótica 

da vida escolar de milhares de pessoas nos quatro cantos do brasil: luta pela 

locomoção até a escola devido a enorme distancias e dificil acesso, precariedade 

das condições fisicas e humanas das escolas, condições de vulnerabilidade a 

violência devido a falta de segurança nas escolas, falta de compromisso  politico  na 

aplicabilidade das leis no uso dos recursos publicos destinado a educação, a 

influencia, premeditada, da midia elitizada na visão distorcida  da função da escola, 
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e uma omissão da grande maioria das familias, no acompanhamento escolar,seja 

por quais quer justificativa. 

 Na prática, tudo isso tem dificultado e até impossibilitado o acesso 

de todos à uma educação de qualidade e bem como a sua permanencia sobrevivido 

a “trancos e barrancos”. 

 

No Ensino Médio?  (  ) sim   ( X )  não  

 

Justifique: Vou dar uma justificativa no censo comum. porém, é o que percebe-se 

pautado em várias reportagens e documentários na mídia, bem como o que temos 

nos deparado no nosso cotidiano escolar. os mesmos mostram a realidade caótica 

da vida escolar de milhares de pessoas nos quatro cantos do brasil: luta pela 

locomoção até a escola devido a enorme distancias e dificil acesso, precariedade 

das condições fisicas e humanas das escolas, condições de vulnerabilidade a 

violência devido a falta de segurança nas escolas, falta de compromisso  politico  na 

aplicabilidade das leis no uso dos recursos publicos destinado a educação, a 

influencia, premeditada, da midia elitizada na visão distorcida  da função da escola, 

e uma omissão da grande maioria das familias, no acompanhamento escolar,seja 

por quais quer justificativa. 

 na prática, tudo isso tem dificultado e até impossibilitado o acesso de todos à uma 

educação de qualidade e bem como a sua permanencia sobrevivido a “trancos e 

barrancos”. 

no ensino médio soma-se a tudo isso a necessidade de entrar ou estar no mercado 

de trabalho, em detrimento de tempo para se dediar e até mesmo experienciar de 

forma qualitativa a pemanencia necessária para a formação inegral dos sujeitos e 

não apenas a “certificação” produzindo analfabetos funcionais. ( não sei se é esse o 

termo correto, mas diplomados que quando são medidos seus conhecimentos 

teorico-práticos ficam aquem do que todos tem direito a adquirir no processo de 

ensino aprendizagem escolar de qualidade.) 
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APÊNDICE C 

ENTREVISTADO 3 

 

Sobre a democratização da Educação. 

 

1 - O conceito de educação dual ( escola para as camadas populares e escolar para 

a elite) está presente na escola pública?  ( X) sim (  )  não  

 

justifique: A educação deveria ser realmente igual a todos, mas a valorização da 

escola pública, ainda é menor, no que tange os aspectos financeiros e pedagógicos. 

No financeiro devido às verbas serem mínimas e por vezes não atendem a 

necessidade, e no pedagógico pela valorização do que diz respeito ao “público”como 

inferior, banalisa-se pelo próprio contexto histórico. 

 

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13  o ensino médio torna-se  obrigatório, tal 

mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação?   ( X ) sim (  )  não  

 

Justifique: Prefiro acreditar que é rompendo um paradigma, mas existem influências 

externas grandes. 

 

3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos, neste sentido igualdade de 

acesso e permancencia são princípios presentes nesta legislações. Na sua opinição 

estes prinecípios estão sendo concretizados? 

 

Na Educação infantil?  ( X ) sim (  )  não  

 

Justifique: Até porque facilita muito devido a globalização, as mães tem onde deixar 

seus filhos (mais escolas integrais) 

 

No Ensino fundamental?  ( x ) sim (  )  não  

 

Justifique: Hoje tem muitos jovens que iniciam suas experiências trabalhistas como 
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jovem aprendiz, e isto está intimamente interligado à educação eles tem que estar 

estudando e ainda levam documentação avaliativa para a escola. 

 

No Ensino Médio?   ( X ) sim (  )  não  

 

Justifique: Em menor número, perpassa o ensino como um funil, mas atualmente 

percebemos mais jovens estudando devido a sua profissionalização(muitos cursos 

técnicos novos e antigos reabertos) favorecendo a chamada mão de obra 

emergente, e automaticamente influindo para que permaneçam estudando. 
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APÊNDICE D 

ENTREVISTADO 4 

 

Sobre a democratização da educação. 

 

1 - O conceito de educação dual ( escola para as camadas populares e escolar para 

a elite) está presente na escola pública? ( x ) sim (  )  não  

 

Justifique: Este conceito existe e exige do educador uma visão emancipadora 

buscando constantemente em sua prática uma conscientização na tentativa de 

resgatar na sociedade um novo projeto, onde o eu e o nós sejam realmente 

valorizados, onde se rompam barreiras de desigualdades e desequilibrios sociais e 

culturais, valorizando a prática de sabers formando cidadãos críticos e autonomos. A 

busca incessante pela articulação plena da escola à sociedade pode ser  melhor 

esclarecida pela ótica de Paulo Freire  quando afirma “  Não posso ser professor se 

não percebo cada vez melhor que, por não ser neutra, minha prática exige de mim 

uma definição. Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim que 

escolha entre isto e aquilo. Não posso ser professor a favor simplesmente do 

Homem ou da Humanidade, frase de uma vaguidade demasiado constrastante com 

a concretude da prática educativa. Sou professor a favor da decência contra o 

despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a 

licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou esquerda. Sou 

professor a favor da lista constante contra qualquer forma de discriminação, contra a 

dominação econômica dos individuos ou das classes sociais. Sou professor contra a 

ordem capitalista vigente que inventou esta aberração: a miséria na fartura. Sou 

professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. (FREIRE, 

1996,pg.115) 

 

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13  o ensino médio torna-se  obrigatório, tal 

mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação?  (  ) sim ( x )  não  

 

Justifique. Mediando uma  situação pois ela amplia o dever do poder público para o 

recenseamento e chamada dessa camada da população para a matrícula no 
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sistema educacional e apelo, junto aos pais e responsáveis, pela frequencia na 

escola. O pressuposto do direito ao conhecimento é a igualdade. Somente a 

intervenção de um poder maior poderá fazer desse bem um ponto de partida inicial 

para uma igualdade de condições. Esse mediador maior é o Estado. 

 

3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos, neste sentido igualdade de 

acesso e permancencia são princípios presentes nesta legislações. Na sua opinião 

estes princípios estão sendo concretizados? 

 

Na Educação infantil?  (  ) sim ( x )  não  

Justifique: 

 

No Ensino fundamental? (  ) sim ( x )  não  

Justifique: 

 

No Ensino Médio? (  ) sim ( x )  não  

 

Justifique: Na  minha opinião, o que ocorre é a desigualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola. Sabemos que numa sociedade de classes, como 

a nossa, é importante o mecanismo constitucional na tentativa de estimular e  buscar  

proporcionar esse acesso e permanência, porém, muitas vezes isso não passa de 

discursos bem elaborados na busca de recursos que ora são conquistados mas sem 

planejamento adequado e com qualidade em sua aplicabilidade para a sociedade. 

Na prática, o simples acesso, materializado através da matrícula 

escolar, é apenas ponto de chegada à escola. Entretanto, é o princípio de 

permanência que dá garantia da saída do educando do sistema. Essa permanência 

com qualidade é o que garante no final dos 11 anos de educação escolar, justiça 

social. 
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APÊNDICE E 

ENTREVISTADO 5 

 

Sobre a democratização da Educação. 

 

1 - O conceito de educação dual ( escola para as camadas populares e escolar para 

a elite) está presente na escola pública? ( X ) sim (  )  não  

 

Justifique: bastam ver a diferença nos resultados sobre evasão escolar, retenções e 

ingresso nas Universidades. A escola pública, mas em bairro central ou centro da 

cidade tem uma abordagem diferente das escolas nas periferias.  

 

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13  o ensino médio torna-se  obrigatório, tal 

mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação?  (  ) sim ( X )  não  

 

Justifique: Mostra que i Estado está mediando uma situação que vem de anos sem 

investimentos na educação de qualidade, escolas depredadas e sem estruturas, 

professores mal remunerados e tendo que trabalhar tripla jornada e por isso o faz 

sem qualidade, falta de projetos que realmente é de interesse da comunidade local. 

 

3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos, neste sentido igualdade de 

acesso e permanência são princípios presentes nestas legislações. Na sua opinião 

estes princípios estão sendo concretizados? 

 

Na Educação infantil?  (  ) sim ( X )  não  

 

Justifique: a falta de vagas na educação infantil é imensa e por isso já não garante 

escola a todos. 

 

No Ensino fundamental?  (  ) sim  ( X )  não  

 

Justifique: no ensino fundamental até garante a permanência, porém a qualidade 
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não, salas de aula lotadas, fecha-se bibliotecas sem dar importância à mesma, umas 

escolas tem laboratório de informática e outras não. 

 

No Ensino Médio? (  ) sim ( X )  não  

 

justifique: no ensino médio o problema fica mais evidente ou você aprende ou vai 

tentar o mercado de trabalho e lá o estudante vai perceber que o diploma é 

necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

APÊNDICE F 

ENTREVISTADO 6 

 

Sobre a democratização da Educação. 

 

1 - O conceito de educação dual ( escola para as camadas populares e escolar para 

a elite) está presente na escola pública? ( X ) sim (  )  não  

 

justifique: Acredito no que diz Saviani em sua obra Escola e Democracia, quanto 

mais se buscou democratizar a escola, menos ela se tornou democrática. O aluno da 

classe popular ingressa com deficiências, por exemplo, a cultural que a família não 

teve condições de investir e, a escola ainda não trabalha no sentido de suprir essas 

reais necessidades. Posso trazer uma situação que me incomodou muito ao final de 

2013. Dois alunos do 1o. ano do ensino profissionalizante não avançaram para a 

série seguinte por não dominarem os conteúdos necessários (Matemática, 

Sociologia e História). É visível o capital cultural que a família não investiu.  Os 

meninos são agentes no mundo do trabalho e dominam situações que lhes permite 

lidar com questões, socioeconômicas, entre outras. Além de estarem muito 

cansados para as aulas sempre expositivas e descontextualizadas, os professores 

os avaliaram pelos conteúdos engessados do programa, mas não vincularam à sua 

realidade social. Os professores de outras disciplinas que tiveram essa sensibilidade 

e olhar permitiram que o aluno se apropriasse dos conteúdos necessários dessas 

disciplinas .   

 

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13  o ensino médio torna-se  obrigatório, tal 

mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação?   (  ) sim (x )  não  

 

justifique: Nosso pais tem o objetivo de universalizar o ensino, mas não o tem feito 

com a qualidade necessária, uma vez que apesar de manter os jovens mais tempo 

na escola, estes não progridem nos estudos e, quando progridem apresentam 

muitas deficiências de conceitos matemáticos e de leitura e escrita, entre outras. 

Penso que ainda não se rompeu esse paradigma. Para isso acontecer é necessário 

que os alunos realmente aprendam. É preciso considerer que o avanço nos estudos 
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antes era uma condição para melhores oportunidades de trabalho. Atualmente o 

ensino médio ainda é condição para um emprego, mas ele não garante que o aluno  

terá um. Além disso, é consenso entre os jovens de que os conteúdos trabalhados 

em sala de aula não são úteis para a vida deles, especialmente no âmbito 

profissional.  

 

3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos, neste sentido igualdade de 

acesso e permanência são princípios presentes nestas legislações. Na sua opinição 

estes princípios estão sendo concretizados? 

 

Na Educação infantil?  (  ) sim ( x )  não  

 

justifique: Acredito que nem na Educação Infantil, devido a insuficiência de vagas 

para atender as camadas populares.  Apesar da lesgilação propagar a educação 

para todos, não é o que mostra a realidade. No dia 05 de janeiro/2013, em entrevista 

a Juliana Leite, jornalista de odiário.com, a secretaria da educação Janet Thomas 

estima que são mais de quarto mil crianças que precisam de vagas, o que implica na 

construção de centros de Educação Infantil para atender as crianças dessa faixa 

etária. Ainda não foi divulgado algum fato concreto que revele avanço nesse sentido. 

Portanto, ainda não atende a todos e há muito a se fazer para que seja efetivamente 

concretizado. 

 

No Ensino fundamental? (  ) sim ( x )  não  

 

Justifique: O ensino fundamental apesar de as políticas públicas garantirem o 

acesso e permanência na escola das crianças de seis a quatorze anos, com 

programas que auxiliam com material didático, tranporte, alimentação, com a 

responsabilidade do município, não acredito que a permanência e efetiva 

aprendizagem seja exitosa. Na realidade que atuo, percebo alguns condicionantes 

que emperram o processo no fundamental II, do 6o. ao 9o. ano como: envolvimento 

com drogas, sexualização precoce, falta de transporte (família nem sempre tem o 

dinheiro para o transporte), entre outros. Ainda é preciso investir na permanência do 

aluno na escola.  No Fundamental I, parece que com a responsabilidade do 
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município esse acesso e permanência é mais concreto, já que essa faixa etária 

recebe o material escolar, uniforme, merenda e transporte. Por outro lado é 

preocupante que muitos alunos ainda chegam ao 6o. ano sem o domínio de 

conceitos matemáticos e de leitura e escrita.  

 

No Ensino Médio? (  ) sim ( X )  não  

 

Justifique: Da mesma forma, acredito que acontece ainda mais com o ensino médio. 

Além dos condicionantes mencionados, na faixa etária dos alunos desse nível de 

ensino, há também o interesse em trabalhar para obter uma renda, visto que uma 

grande parcela da família desses alunos não possui condições de fornecer o que a 

sociedade influencia para o consumo, (roupas celular, etc) além do quê muitos não 

tem o mínimo necessário, muitas vezes, nem para o transporte escolar, como vejo 

na realidade que atuo. Como descrito acima, avançar nos estudos visava uma 

melhor condição de trabalho. Concluir o ensino medio ainda é ncessário para um 

emprego, mas não há garantias para isso. Outro ponto que os alunos verbalizam é 

com relação aos conteúdos que não são utilizados na vida deles, nem mesmo no 

trabalho.  
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APÊNDICE G 

ENTREVISTADO 7 

 

Sobre a democratização da Educação. 

 

1 - O conceito de educação dual ( escola para as camadas populares e escolar para 

a elite) está presente na escola pública? ( X ) sim (  )  não  

 

Justifique: Em minha opinião a escola dual acontece de maneira não declarada. Há 

as escolas que atendem a periferia e as que atendem o centro. A escola é 

determinada pela localidade onde o aluno mora, logo quem mora na periferia estuda 

nas escolas ali situadas e quem mora no centro nas escolas do centro. Também 

sabemos que os jovens que moram na periferia moram lá muitas vezes pelo custo 

de vida nestes lugares ser mais baixos e assim ocorre a divisão de escolas para elite 

e para camadas populares. 

 

 

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13 o ensino médio torna-se  obrigatório, tal 

mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação?  (  ) sim (  )  não  

 

Justifique: Em minha opinião mediando uma situação. O direito a educação já está 

assegurado constitucionalmente e esta Lei vem para a execução efetiva deste direito 

que não tem sido realizado em sua plenitude. Esta atitude também foi tomada na 

tentativa de minimizar os baixos índices educacionais do Brasil, porém, apenas 

garantir e não ofertar uma educação de qualidade, em minha opinião, não possibilita 

mudanças sociais reais.  

 

3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos, neste sentido igualdade de 

acesso e permancencia são princípios presentes nesta legislações. Na sua opinição 

estes princípios estão sendo concretizados? 

 

Na Educação infantil?  (  ) sim ( X )  não  
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Justifique: Na educação infantil não há escolas o suficiente para atender todas as 

crianças de 0 a 5 anos e devido a isto o critério para seleção é renda e 

vulnerabilidade social, sendo assim, muitas crianças ainda ficam de fora da escola. 

 

No Ensino fundamental? (  ) sim ( X )  não  

 

Justifique: Respondido no item abaixo 

 

No Ensino Médio?  (  ) sim    ( X )  não  

 

Justifique: No Ensino fundamental e Médio há mais possibilidade de acesso, porém, 

a permanência desses alunos é um dos grandes problemas enfrentados. Outra 

questão é a igualdade no acesso, pois, como vimos anteriormente há uma 

diferenciação entre escola para as camadas populares e para a elite.    
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APÊNDICE H 

ENTREVISTADO 8 

 

Sobre a democratização da Educação. 

  

1 - O conceito de educação dual ( escola para as camadas populares e escolar para 

a elite) está presente na escola pública?    (  ) sim       ( x )  não 

  

justifique:__Os alunos têm os mesmos deveres e responsabilidades e são tratados 

da mesma forma, sem privilégios. 

  

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13  o ensino médio torna-se  obrigatório, tal 

mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação?   (  ) sim       (  )  não 

  

justifique: Acredito que o Estado esteja pensando em melhorias das populaces 

favorecendo assim, mais conhecimentos para o campo de trabalho. 

  

3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos, neste sentido igualdade de 

acesso e permancencia são princípios presentes nesta legislações. Na sua opinição 

estes prinecípios estão sendo concretizados? 

 

Na Educação infantil?   ( x ) sim      (  )  não 

  

justifique:Na medida do possível vagas são oferecidas, obedecendo alguns critérios 

quando sendo pública, e procurando oferecer uma qualidade no atendimento. 

   

No Ensino fundamental?   (  ) sim       (  )  não 

  

justifique:__No momento não estou vivenciando o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio, ficando assim, difícil de responder por estas realidades. 

  

No Ensino Médio? (  ) sim       (  )  não    justifique: 
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APÊNDICE I 

ENTREVISTADO 9 

 

Sobre a democratização da Educação. 

 

1 - O conceito de educação dual ( escola para as camadas populares e escola para 

a elite) está presente na escola pública? (  ) sim ( x )  não  

 

Justifique: Se estivéssemos falando de educação dual reportando-nos a educação 

pública e privada, aí sim poderíamos falar em  dualismo, mas na escola pública de 

hoje, acredito que não exista. Agora se formos analisar a história da educação 

brasileiral, desde a colonização, tendo como primeiros educadores os jesuítas, 

passando pelo império, república velha, era Vargas… até chegarmos aos dias 

atuais, vamos perceber que sempre houve um meio  dos filhos da burguesia serem 

privilegiados nos estudos e os filhos dos trabalhadores ficarema a mercê da 

educação ofertada pelo Estado. Face a isso e analisando então o processo pela 

ótica do desenvolvimento do capitalismo em sua totalidade, vamos perceber que, a 

educação dual esteve sempre presente, e a escola ao invés de proporcionar as 

mesmas condições de formação à todos, acabou reafirmando e corroborando para 

as desigualdades sociais.  

 

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13  o ensino médio torna-se  obrigatório, tal 

mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação?  (  ) sim ( x )  não  

 

Justifique: O governo está apenas mediando uma situação. Situação essa que 

começa lá na base da pirâmide, quando não se é ofertado na escola pública uma 

educação de qualidade. De nada adiante tornar o ensino médio obrigatório se nada 

é feito para que esse ensino médio seja realmente de qualidade, onde não se 

concretiza realmente um plano para resolver o problema da repetência e da evazão 

escolar. A fim de amenizar o problema da falta de qualidade, o governo cria mais 

cotas  nas universidades, PROUNI, enfim, remendos na educação. O que se precisa 

realmente e que desde a educação infantil, até o  ensino médio, o aluno tenha 



 91 

realmente uma educação que promova a sua ascensão cultural, social e econômica, 

tornando-o assim agente de sua prória história, do seu próprio desenvolvimento 

quanto cidadão. É mais ou menos como aqule ditado popular que diz: “não dê o 

paixe, ensine a pescar” 

 

3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos, neste sentido igualdade de 

acesso e permancencia são princípios presentes nesta legislações. Na sua opinição 

estes princípios estão sendo concretizados? 

 

Na Educação infantil?  ( x ) sim (  )  não  

 

justifique: Penso que na educação infantil a igualdade de  acesso e permanência, 

mesmo com os problemas que se reportam a qualidade da educação ofertada, estes 

princípios estão sendo concretizados. 

 

No Ensino fundamenta?  ( x ) sim (  )  não  

 

justifique: Aqui já encontramos alguns problemas. A igualdade de acesso até existe, 

mas a permanência já fica comprometida.  Isso acontece porque um grande número 

de alunos desistem e não conseguimos trazê-los de volta. Mesmo com o 

encaminhamento da FICA – ficha do aluno ausente, para os órgãos competentes, os 

alunos não retornam. Não é regra, mas observa-se nos trabalhos do contidiano 

escolar que uma grande porcentagem das famílias de baixa renda, mostram-se 

descomprometidas com a aprendizagam.  Isso dificulta o retorno dos educandos. 

Quando conseguimos esse retorno, fica evidente que eles voltam apenas para não 

perderem a “bolsa família” e não estão interessados nos conteúdos e nem nas 

reprovações que possam vir a ter. O que realmente importa é a frequência, pois é 

ela que garante o benefício. Outro problema que temos que enfrentar são os órgãos 

públicos encarregados dos casos, que muitas vezes deixam a desejar.  

 

No Ensino Médio? (  ) sim ( x )  não  

 

justifique: Aqui a coisa realmente complica. No ensino médio matutino temos um 
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comprometimento maior dos alunos, então esses princípios a priori “acontecem”. 

Mesmo assim a evasão está presente. Já no ensino médio noturno, dependendo da 

realidade de cada escola, isso torna-se um absurdo devido ao grande número de 

alunos que deixam de frequenter a escola. Os motivos são os mais diversos – 

trabalho, notas baixas, reprovação, falta de motivação -  enfim, motivos não faltam. 

Como já citei anteriormente de nada adianta democratizar a educação, se as 

condições não forem dadas, se a qualidde não existir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

APÊNDICE J 

ENTREVISTADO 10 

 

Sobre a democratização da Educação. 

 

1 - O conceito de educação dual ( escola para as camadas populares e escolar para 

a elite) está presente na escola pública? (  ) sim ( x )  não  

 

Justifique: Não acontece nas escolas, pois a  idéia básica é de obter o conhecimento 

teórico e ao mesmo tempo integrar o aluno no seu ambiente específico, vivendo a 

realidade, algo que não é possível de se obter em uma escola tradicional.  

 

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13  o ensino médio torna-se  obrigatório, tal 

mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação?  (x ) sim (  )  não  

 

Justifique: Acredito na mediação da situação, pois obrigatório já deveria ser. 

 

 

3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos, neste sentido igualdade de 

acesso e permanência são princípios presentes nesta legislação. Em sua opinião 

estes princípios estão sendo concretizados? 

 

Na Educação infantil?  (  ) sim ( x )  não  

 

Justifique: Pois as crianças do ensino público não tem acesso direto as creches e 

quando conseguem muitas das vezes são longe de suas residências, sem 

considerar que as salas de aulas estão lotadas de crianças e faltam estruturas 

físicas  e recursos pedagógicos para o atendimentos desses alunos. 

 

No Ensino fundamental? (  ) sim (X  )  não  

 

Justifique: Os alunos são atendidos muitas vezes sem o livro didático, pois faltam, 
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não tem acesso as escolas próximas de suas residências, sem considerar que as 

salas de aulas estão lotadas de crianças e faltam estruturas físicas  e recursos 

pedagógicos para o atendimentos desses alunos. 

 

No Ensino Médio? (  ) sim (x  )  não  

 

Justifique: Os alunos de Ensino Médio em sua maioria não possuem as mesas 

estruturas físicas e pedagógicas de acesso de uma escola e outro, pois diferencia de 

acordo com a gestão vigente,e os mesmos na maioria das vezes trabalham para 

ajudar na economia de suas casas, colocando assim os estudos como segundo 

plano e as políticas públicas oferecem o EJA, porém foge do direito ao estudo dentro 

da faixa etária. 
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APÊNDICE K 

ENTREVISTADO 11 

 

Sobre a democratização da Educação. 

 

1 - O conceito de educação dual ( escola para as camadas populares e escolar para 

a elite) está presente na escola pública?  ( x ) sim (  )  não  

 

justifique: Quando observamos os cursos técnicos presentes nas escolas públicas e 

há incentivo para que os alunos do ensino médio façam estes mesmos cursos, 

quando estes alunos são incentivados a cursar cursos ténicnos do sistema S. Desta 

maneira não se fortalice a educação básica e media para que os alunos possam 

ingressar no ensino superior public,  

 

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13  o ensino médio torna-se  obrigatório, tal 

mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação?  ( X  ) sim (  )  não  

 

Justifique: Acredito que estão apenas mediando uma situação, pois os investimentos 

são baixos, não se incentive a educação de qualidade, de fato, há apenas 

“maquiagem” sobre esta etapa de ensino. 

 

3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos, neste sentido igualdade de 

acesso e permancencia são princípios presentes nesta legislações. Na sua opinição 

estes princípios estão sendo concretizados? 

 

Na Educação infantil?  (  ) sim ( X )  não  

 

Justifique: Há um certo interesse do governo Federal em melhorar a oferta de 

educação infantile, mas na prática o que vemos é uma enorma falta de vagas, falta 

de infraestrutura e falta de profissionais qualificados e bem remunerados. 

 

No Ensino fundamental? (  ) sim (  X)  não  
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justifique: Percebemos que não há investimento suficiente e necessário para a 

educação no Brasil. 

 

No Ensino Médio? (  ) sim (  X)  não  

 

Justifique: É necessário que se invista dinheiro em educação de qualidade e 

formação continuada. 
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APÊNDICE L 

ENTREVISTADO 12 

 

Sobre a democratização da Educação. 

 

1 - O conceito de educação dual ( escola para as camadas populares e escolar para 

a elite) está presente na escola pública?  (x  ) sim ( )  não  

 

justifique: A Escola Pública, ao longo de sua trajetória histórica, vem sofrendo 

inúmeras “crises educacionais”, poderíamos até dizer que são cíclicas e que seus 

determinantes não são apenas fatores internos, mas que de um modo muito 

considerável os fatores externos também a  influencia, isto porque a sociedade de 

um modo geral enfrenta a crise do modo de produção capitalista, que acaba por 

atingir e nortear todas as instituições, inclusive a escola.  

Na atualidade a Escola Pública, vive um dos seus períodos mais 

críticos. Além do processo de sucateamento e deteriorização, ela tem enfrentado 

indefinições quanto ao seu papel de instituição social. O ensino público, 

obrigação do Estado, tem padecido de muitas insuficiências na rede física, nos 

recursos técnicos, financeiros e humanos, na qualidade do ensino. Tudo isso 

agrava ainda mais velhos problemas como: repetência e evasão.  

Alguns conceitos tem se tornado palavras de ordem no 

momento, entre eles podemos citar: privatização, qualidade, gestão, 

competitividade, democratização e inclusive estão sendo ressignificados seja na 

perspectiva de defesa da educação pública ou não. Por essa razão, seria 

absolutamente errado querer discutir os problemas de educação pública, sem 

considerar  o contexto da sociedade e o papel assumido pelo Estado, bem como  

as relações existentes sobre estes. Segundo GRACINDO (1997, p.17),  

“ao identificarmos a mudança de enfoque que privilegia ou descarta alguns 
termos, nos educadores temos o dever de parar, analisar e adquirir 
consciência do real significado desses termos , do sentido político a eles 
subjacente, do motivo dessas propostas e dos novos , velhos problemas 
que estão criando para a nossa sociedade e só então definir o caminho a 
seguir” .     

 

GANDIN (1999, p.65) alerta ainda que 
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 “refletir sobre os rumos da escola exige pelo menos dois tipos de raciocínio: 
pensar o que será das escolas se as atuais tendências majoritárias 
prosperarem e o que pode ser das escolas se os seus agentes puderem 
discutir essa tendência  e buscar alternativas. As escolas que não refletirem 
sobre este momento crucial serão inevitavelmente levadas à reboque dos 
interesses ,mais conservadores da sociedade que vivemos”, o mais grave 
no entanto é que se esta tendência hegemônica não for revertida, a escola 
será somente uma instituição a mais (e não a mais importante) na formação 
do indivíduo exigido pelo novo mercado de trabalho”.   

 

É somente através da conscientização que podemos contribuir 

para a desarticulação dessa ideologia que se faz presente atualmente no 

sistema de ensino. Sabemos, no entanto que só a consciência não basta, apesar 

de ser ela imprescindível, precisamos adquirir uma prática que seja capaz de 

mudar a realidade, pois como coloca ROCKWELL (1995, p.14): “as políticas 

governamentais e as normas educativas influem no processo, porém não o 

determina em seu conjunto”.  

Fazer com que a educação cumpra com seu sentido 

emancipatório de uma sociedade mais justa, não é somente tarefa dos 

profissionais da escola, mas é dever de todos nós cidadãos. Precisamos cobrar 

dos órgãos governamentais o direito que temos de usufruir de uma educação de 

qualidade com garantias reais de igualdade de oportunidades e equidade do 

serviço público.  

No Capítulo III da Constituição Federal de 1988,  artigo 205 

encontramos a seguinte afirmação:   

“A educação é um direito  de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade  visando o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.” (2002, p.90) 

 

De acordo ainda com a constituição Federal, em seu artigo 206, 

o ensino deve ser ministrado levando-se em conta os seguintes princípios:  

I- Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 

 III- Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 

 IV- Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

 V- Valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 
assegurando regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela 
união;  
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VI- Gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

 VII- Garantia de padrão de qualidade. (2002, p.90, grifos nossos) 

 

A Escola Pública é, portanto, o local onde todos têm por direito 

acesso ao ensino de qualidade e comprometido com a cidadania. É nesse 

espaço em meio a convivência social, que o aluno exercita sua cidadania, tem 

acesso ao saber e a formação da consciência, contudo ela é também dimensão 

da formação de consciência no sentido de incorporar a racionalidade formal da 

instrumentalização da força de trabalho para o capitalismo.  

Sabemos que o aprendizado é algo que ocorre na convivência 

social, em qualquer tempo e em qualquer lugar, mas é na escola (espaço 

privilegiado) que o conhecimento é trabalhado, e é através desse trabalho, que 

ela fornece os instrumentos aos indivíduos para continuar buscando, se 

aprimorando e construindo novos conhecimentos. 

A Escola Pública deveria possibilitar a todos entrar em contato 

com o real vivido, pois tem por uma de suas funções conscientizar politicamente 

seus alunos para que conheçam os problemas  que a sociedade está 

enfrentando, assim os alunos se descobririam como sujeitos capazes de agir 

provocando mudanças e transformações significativas e dignas. 

A escola pública  

 

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13  o ensino médio torna-se  obrigatório, tal 

mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação?  (  ) sim (  x)  não  

 

Justifique: A Escola Pública gratuita e obrigatória aparece freqüentemente como 

prova do caráter democrático de nossa sociedade. Não é ela uma escola onde 

podemos encontrar crianças pertencentes à  todas classes sociais? Não é essa 

escola que defende chances e  oportunidades iguais? 

A escola longe de ser a escola para todos, favorece aos que já 

são favorecidos, isto se deve sem dúvida à política social implementada em 

nosso país. 

No Brasil instalou, com base na Constituição de 1988, o Estado 

de Direito, também chamado Estado de Direito Democrático ou seja prevalência 
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da democracia liberal. Este modelo geralmente é instalado em sociedades pouco 

democráticas, o que faz com que o ideal esperado deixe de ser cumprido, 

conforme nos afirma VIEIRA (2001, p.17):  

“essas sociedades passam por sérias transformações econômicas que tem 
levado nos últimos dez anos ou doze anos, a uma política econômica sem 
política social. Portanto edificam-se Estados de Direito Democrático em 
sociedades nada democráticas, limitadas em suas manifestações de 
interesses, com forte presença autoritária, na prática política e na própria 
cultura” . 

 

AZEVEDO (1997), complementa que  

“o mandonismo, a instituição da “prática do favor”, o clientelismo político, as 
práticas populistas, o estreitamento e a conservação dos laços pessoais de 
dependência continuam a predominar no Brasil desta era pós- moderna, 
como no modo de articulação dos interesses sociais nas relações sociais 
mais amplas, muito embora se revistam com fantasias que a modernidade 
lhes conferiu. Por essa razão em nosso país os direitos da cidadania são 
institucionalizados nestes procedimentos excludentes. Uma cidadania 
regulada ou como prefere conceituá-la SALES (1992) uma “cidadania 
consentida”. 

 

Cabe neste momento fazermos duas reflexões: uma a cerca do 

que tem significado isso para o processo de implementação das políticas 

públicas em nosso país, principalmente a educacional. E outra, sobre a 

existência de política social que permita a proposição e o desenvolvimento de 

políticas públicas. 

As políticas públicas em nosso país tem sido implementadas 

através de condicionantes antidemocráticos que tem permeado e norteado os 

valores sociais, isto porque a nossa sociedade carrega certos valores 

autoritários que teve sua raiz no tipo de colonização aqui empreendida, isto fez 

com que a distância entre as classes sociais se tornassem grandes, 

fragmentando-as e desarticulando-as ao mesmo tempo, numa certa dinâmica 

que chega a ser perversa, sendo assim o que se pode observar, em se tratando 

de política educacional, é que  baseada nos princípios já descritos, deixa de 

atender uma parcela bastante significativa da população e dessa forma não se 

proclama a democracia tão enfatizada. O autor citado anteriormente confirma 

este fato quando diz que “os processos pelos quais as políticas públicas são 

definidas e implementadas têm se dado sem que se considerem os espaços de 

representação da maioria da população” . 
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Sem dúvida isto se agrava ainda mais com as influências das 

políticas neoliberais presente atualmente na educação, que mesclam noções de 

privado com público e procuram redimensionar o ensino através de uma suposta 

qualidade. 

 

3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos, neste sentido igualdade de 

acesso e permancencia são princípios presentes nesta legislações. Na sua opinição 

estes prinecípios estão sendo concretizados? 

 

Na Educação infantil?  (  ) sim (x  )  não  

 

Justifique: A Educação Infantil é a modalidade atualmente que menos favorece uma 

democratização do ensino. Seus critérios de seleção são os mais injustos, não 

atendendo assim a população de forma justa, igualitária, portanto não democrática. 

 

No Ensino fundamental? (x  ) sim (  )  não  

 

Justifique: Pelo que tenho observado esta modalidade é a que mais se aproxima de 

uma democratização. Não vejo critérios de seleção e os alunos atendidos são 

respeitados na sua individualidade, cito os alunos com laudos e que necessitam de 

professores de apoio; na rede Estadual, apesar de demorado, a Equipe 

Multidisciplinar tem cumprido satisfatoriamente seu papel de apoio as instituições de 

ensino visando uma inclusão mais justa destes alunos. Há um trabalho das Equipes 

Pedagógicas procurando contribuir para a evasão escolar e manter o aluno na 

escola. 

 

No Ensino Médio?  (  ) sim    (x  )  não  

 

Justifique: Nesta modalidade muito há de ser feito ainda, o trabalho que urge mais 

atenção da Equipe se refere à evasão escolar, pois os números são alarmantes 

devido à necessidade do trabalho nesta faixa etária, o que leva o aluno abandonar 

os estudos. 
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APÊNDICE M 

ENTREVISTADO 13 

 

Sobre a democratização da Educação. 

 

1 - O conceito de educação dual ( escola para as camadas populares e escolar para 

a elite) está presente na escola pública?   (X ) sim (  )  não  

 

justifique: Acredito que ainda que indiretamente o conceito de educação dual está 

presente na escola pública. Ele se manifesta muitas vezes de forma velada, mas 

está presente na prática do professor que separa teoria e prática. Esta perspectiva é 

própria da sociedade de classes.   

 

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13 o ensino médio torna-se  obrigatório, tal 

mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação?  ( X ) sim (  )  não  

 

justifique: O Estado burguês está com isso se adequando as exigências da 

sociedade capitalista. Isto é, estendendo o tempo escolar dos “cidadãos” (conceito 

burguês) estão reforçando a ideia de que a escola é uma alternativa de formação 

teórica e técnica.     

 

3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos, neste sentido igualdade de 

acesso e permanência são princípios presentes nesta legislações. Na sua opinião 

estes princípios estão sendo concretizados? 

 

Na Educação infantil?  ( X) sim (  X)  não  

 

justifique: Sim e não, pois se por um lado há um aumento significativo de crianças 

entre 0 a 3 anos nas instituições de educação infantil (pesquisas recentes confirmam 

estes dados), por outro, ainda estamos longe de garantir a permanência dessas 

crianças em instituições de qualidade, nas quais possa ser priorizado não só o 

cuidado, o qual é muitas vezes precário, mas também o ensino.   
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No Ensino fundamental?  (  ) sim  (X )  não  

 

justifique: Entendo que no processo de democratização da escola pública os 

objetivos se perderam. A escola é pouco atrativa aos estudantes.  

 

No Ensino Médio?  (  ) sim   ( X )  não  

 

Justifique: O Ensino Médio também tem seus objetivos pouco claros, pois não se 

trata de formação técnica, de formação pré-vestibular. Pra que serve o Ensino 

Médio? 
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APÊNDICE N 

ENTREVISTADO 14 

 

Sobre a democratização da Educação. 

 

 1 - O conceito de educação dual (escola para as camadas populares e escolar para 

a elite ) está presente na escola pública?  ( X ) sim     (  )  não 

 

Justifique: Mesmo na escola pública existe esta dualidade, pois a localização 

geográfica da escola pública leva à uma clientela diferenciada;onde pais com 

melhores condições financeiras acabam por colocar seus filhos em escolas menores 

e melhores, e também acabam por exigir uma melhor qualidade de ensino. 

 

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13  o ensino médio torna-se  obrigatório, tal 

mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação? ( x ) sim      (  )  não 

 

Justifique: O governo está procurando garantir o acesso de todos à educação 

básica, portanto, “procurando” instruir os jovens. 

 

 3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos, neste sentido igualdade de 

acesso e permanência são princípios presentes nestas legislações. Em sua opinião 

estes princípios estão sendo concretizados? 

 

Na Educação infantil?  (  ) sim       (  x)  não 

 

Justifique: Ainda na educação infantil está acontecendo a falta de instituições e 

profissionais para o atendimento, há um déficit enorme, muitas crianças estão fora 

da educação infantil, faltam escolas. 

 

 No Ensino fundamental? (  x) sim      (  )  não 
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Justifique: Sim, acredito que no ensino fundamental o acesso e a permanência estão 

sendo oferecidos. Muito difícil em nossa região encontrar crianças nesta fase , fora 

da escola. O que precisa é a construção de mais escolas para que não haja uma 

superlotação das que existem. 

 

No Ensino Médio? ( x ) sim      (  )  não 

 

Justifique: Sim, muitas oportunidades são dadas para o acesso e permanência  

desta faixa etária. O que se faz  necessário é o incentivo para os cursos no período 

noturno e cursos profissionalizantes. 
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APÊNDICE O 

ENTREVISTADO 15 

 

Sobre a democratização da Educação. 

 

O conceito de educação dual (escola para as camadas populares e escolar para a 

elite) está presente na escola pública?    (X) sim (  )  não  

 

Justifique: O modelo de ensino atual visa atender os interesses do mercado, desta 

forma, o ensino voltado a classe trabalhadora e aos filhos dos trabalhadores tem 

como prioridade formar mão de obra capacitada. Assim há uma grande oferta de 

cursos profissionalizantes e aligeirados e com rápida absorção pelo mercado de 

trabalho. Em alguns casos os eduandos são incentivados a fazer o curso 

profissionalizante conjugado com o ensino médio e, assim ao fim de dois anos terá 

condições de entrar no mercado de trabalho. Desta forma, o aluno aprende a 

“receita do bolo”, não tendo uma visão critica sobre o assunto, aprende apenas 

como fazer. Já a entrada deste mesmo individuo nos bancos universitários, apesar 

de estar sendo incentivado pelo governo Federal não atende totalmente as 

necessidades do educando, pois na maioria das vezes, o ensino ofertado pela 

escola pública não garante a entrada deste em universidades públicas, que são em 

sua maioria freqüentadas por alunos advindo do sistema privado, principalmente nos 

cursos elitizados como medicina, odontologia  e engenharia. Tendo o aluno de 

classe media e baixa que freqüentar faculdades particulares, sem muitas opções de 

cursos, pois poderá apenas freqüentar a faculdade a noite tendo que trabalhar 

durante o dia para pagar as mensalidades. Cursos como medicina, engenharia, 

odontologia e física ficam longe de seus sonhos por serem integrais impossibilitando 

o aluno pobre a cursá-lo, desta forma, o filho de trabalhador opta por cursar os 

técnicos como: técnico em enfermagem, odontologia entre outros. Não são 

disponibilizadas bolsas suficientes para que este educando possa optar pelo estudo.  

 

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13 o ensino médio torna-se  obrigatório, tal 

mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação?  (  ) sim (  )  não  

Justifique: o Estado está apenas mediando uma situação, pois torna o ensino 
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obrigatório, mas não dá condições para que o aluno permaneça na escola. Muitas 

vezes este educando opta por trabalhar para ajudar nas despesas domésticas. O 

aluno de classe media baixa tem subsídios do governo para estudar durante o 

ensino fundamental, não resolve o problema, mas ameniza, já no ensino médio esta 

bolsa não é garantida, então, entre comer e estudar, claro que o indivíduo irá optar 

pelo estudo.  

 

3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos, neste sentido igualdade de 

acesso e permancencia são princípios presentes nesta legislações. Na sua opinição 

estes princípios estão sendo concretizados? 

 

Na Educação infantil?  (  ) sim (X)  não  

 

Justifique: a criança que esta na E.I não tem ao menos a garantia de acesso a 

educação, ficando anos em uma fila de espera para acesso aos CEIs quando os 

pais não tem condições financeiras de bancarem a educação do filho nesta etapa da 

vida.  

 

No Ensino fundamental?  (  ) sim    (X)  não  

 

Justifique: Nesta etapa da educação há a garantia de acesso da criança à escola 

porém, dependendo da situação não há a permanência, porque em certas situações 

– sítios, dificuldade de acesso, filho de agricultores ou bóia fria – não há meios de 

garantir a permanência desta criança na escola. Em algumas partes do país em 

época de colheita ou de chuvas fortes esta criança não vai à escola e muitas ficam a 

safra inteira trabalhando, passando poucos meses na escola.  

 

No Ensino Médio?   (  ) sim (  )  não  

 

Justifique: há oferta de ensino tanto “normal” como profissionalizante, porém, não há 

incentivos para que este permanece no meio acadêmico. Muitas vezes a forma 

metodológica da educação voltada ao jovem o desestimula e assim a escola perde 

espaço para o mercado de trabalho, onde este vê um retorno financeiro, mesmo que 

pequeno. 
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APÊNDICE P 

ENTREVISTADO 16 

 

Sobre a democratização da Educação. 

  

1 - O conceito de educação dual ( escola para as camadas populares e escolar para 

a elite) está presente na escola pública?  (  x) sim      (  )  não 

  

justifique:Sim. O conceito de escola boa está presente  tanto por parte dos educando 

e os próprios pais... 

  

2 - Em 2013, através da Lei 12.796/13  o ensino médio torna-se  obrigatório, tal 

mudança significa que Estado está rompendo um paradigma, ou apenas mediando 

uma situação?   (x ) sim       (  )  não 

  

justifique:Está mediando. Não há política efetiva e apoio para que seja realmente 

concretizada esta lei. Vimos pela evasão escolar e índices de avaliação 

  

3 - A Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96 apresentam como defesa 

incondicional a democratização da Educação a todos, neste sentido igualdade de 

acesso e permancencia são princípios presentes nesta legislações. Na sua opinição 

estes prinecípios estão sendo concretizados? 

 

Na Educação infantil?  (  ) sim       (  )  não  

 

justifique:_Não. Porque não atendem a demanda. 

 

No Ensino fundamental?   (  ) sim       ( x )  não 

  

Justifique.   Pensando em todo o território nacional, ainda não são atendidos, por 

vários fatores: acesso a escola, distância e que em alguns municípios as verbas não 

são aplicadas efetivamente em benefício da educação. Em Londrina, está. 

  

No Ensino Médio?  (  ) sim       ( x )  não 



 110 

Justifique. Evasão escolar, falta de incentivos, violência e outros fatores. 


