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RESUMO 

 

MARTINS, João Victor Gaspar. Alternativas democráticas à reforma do ensino 

médio: uma experiência em Duas Barras. 2017. 49 f. Produto Acadêmico Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Geografia) – Colégio 

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de 

Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

O atual modelo de Ensino Médio é insuficiente em diversas esferas de ausências do 

poder público. A falta de infraestruturas básicas, o desestímulo à realização de 

atividades extracurriculares, esportivas e culturais, relacionadas, ainda, a uma busca 

falha da manutenção de um modelo meritocrático, que ao buscar resultados, acaba não 

reconhecendo que os números estatísticos estão relacionados à vida de milhares de 

pessoas tem influenciado negativamente as realidades de Ensino Médio no estado do 

Rio de Janeiro. A proposta de alteração por parte do Governo Michel Temer, com o 

“Novo Ensino Médio” não parece suficiente em vários aspectos para resolver as 

questões encontradas no atual modelo. O “Novo Ensino Médio” está mais relacionado 

com a perspectiva de que boa parte dos problemas da educação está no currículo, visão 

simplista, e apresenta mais certezas indesejadas e incertezas que possibilidades reais de 

melhorias. Diante deste cenário, um atual Ensino Médio cheio de falhas e ausências do 

poder público, uma proposta de alteração impopular, antidemocrática e insuficiente é 

que as alternativas democráticas cotidianas construídas por alunos e professores são as 

melhores chances de buscar alterar a realidade do atual Ensino Médio nas escolas de 

Ensino Básico. Nesta perspectiva, o trabalho busca criar espaços de reflexão e 

construção coletiva no Colégio Estadual Almirante Protógenes em Duas Barras e espera 

servir de instrumento motivador para que novas alternativas surjam enquanto luta-se por 

reformas mais profundas. 
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ABSTRACT 

 

MARTINS, João Victor Gaspar. Alternativas democráticas à reforma do ensino 

médio: uma experiência em Duas Barras. 2017. 49 f. Produto Acadêmico Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Geografia) – Colégio 

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de 

Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017. 

 

The current Brazilian's High School model is inadequate in various spheres of public 

power absences. The lack of basic infrastructures, the disincentive to extracurricular, 

sports and cultural activities, also related to a failed search for the maintenance of a 

meritocratic model, which in seeking results, ends up not recognizing that the statistical 

numbers are related to the lives of thousands of people, and has negatively influenced 

the realities of High School in the state of Rio de Janeiro. The amendment proposed by 

Michel Temer's Government, the "New High School", does not seem sufficient in 

several aspects to solve the issues found in the current model. The "New High School" 

is more related to the perspective that most of the problems of education are in the 

curriculum, a simplistic point of view, and presents more unwanted certainties and 

uncertainties than real possibilities for improvement. Given this scenario - a current 

high school full of failures and absences from the public power, a proposal of 

unpopular, undemocratic and insufficient change - the daily democratic alternatives 

constructed by students and teachers are presented as the best chances to seek a change 

at the current reality of High School in Basic Education schools. In this perspective, this 

work seeks to create spaces for reflection and collective construction in the Colégio 

Estadual Almirante Protógenes at Duas Barras and hopes to serve as a motivational tool 

for new alternatives to emerge while fighting for deeper reforms. 

 

 

 

Keywords: High school. New High School. Brazilian High School Model. Alternatives 
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1  APRESENTAÇÃO 

Este trabalho é o produto final da pós-graduação Latu Senso no Programa de Residência 

Docente (PRD) desenvolvido no Campus Humaitá II do Colégio Pedro II. Durante o ano de 

2016, o PRD possibilitou aos participantes a reflexão acerca de práticas pedagógicas do dia a 

dia escolar, com palestras, minicursos e vivências no próprio Pedro II e nas escolas de origem 

dos residentes. 

Sou professor de Geografia da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro e da rede 

municipal de Cachoeiras de Macacu. O presente estudo está relacionado às minhas reflexões 

acerca das práticas pedagógicas, vivências e, de alguma maneira, esperanças que a realidade 

da rede estadual me possibilitou. Trabalho no Colégio Estadual Almirante Protógenes no 

Município de Duas Barras, interior do estado do Rio de Janeiro. A escolha desta rede como 

palco do meu estudo foi resultado da minha atuação como professor articulador e professor do 

Ensino Médio. 

Durante toda a minha vida acadêmica estudei em escolas públicas, do fundamental ao 

Ensino Médio. Esta vivência me possibilitou uma reflexão, como aluno, relativamente 

recente, pois terminei os estudos na rede estadual em 2011, e também como professor desta 

mesma rede, desde de 2015. Durante o período como estudante e depois como professor a 

necessidade de uma mudança no Ensino Médio se apresentava de forma muito tímida apesar 

da constatação dos problemas do atual modelo do nível médio. Contudo, apesar dos debates 

nos anos de 2015 e 2016 sobre uma possível base nacional comum curricular – BNCC, e até a 

tramitação de uma proposta de alteração do Ensino Médio desde de 2013, no final de 2016, no 

contexto do governo Temer, muitos educadores e estudantes foram surpreendidos por 

profundas alterações, muito questionadas, realizadas por meio de medida provisória, atitude 

pouco democrática. 

Diante deste cenário, uma reforma impopular, indesejada, nos moldes em que foi 

apresentada, sem apoio e antidemocrática, visto que poucos professores do ensino básico e 

estudantes foram consultados acerca das mudanças, comecei a desenvolver meu projeto sobre 

a realidade do Ensino Médio no qual estou inserido,  analisando as alterações que essa 

"reforma" pretende fazer e nas possibilidades democráticas, na escala do local, de verdadeiras 

mudanças. Durante o processo de estudo busquei caminhos de diálogo e investigação que 

dessem visibilidade às falas de estudantes e professores. 
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A primeira parte deste trabalho busca introduzir o leitor à realidade de Ensino Médio 

vivenciada por alunos e professores no Colégio Estadual Almirante Protógenes. O objetivo 

desta primeira etapa é fazer uma reflexão sobre a realidade em que estamos inseridos, o 

Ensino Médio que frequentamos, com análise de dados coletados por questionários aplicados 

e debates realizados dentro da escola. Ainda apresentamos algumas transformações que o 

atual trabalho já havia provocado na realidade de Ensino Médio da escola. 

A segunda etapa tem por objetivo trazer as principais alterações que o “Novo Ensino 

Médio”, por meio do projeto aprovado pelo Governo Temer, pretende realizar no atual 

sistema e quais são os possíveis impactos no cotidiano escolar de Duas Barras e, de maneira 

mais abrangente, na maioria das escolas de Ensino Médio da rede estadual do Rio de Janeiro. 

O tópico subsequente dialoga com as construções e resultados dos debates sobre 

alternativas cotidianas para o Ensino Médio do Colégio Estadual Almirante Protógenes e a 

apresentação das ideias formuladas por professores e alunos da escola faz parte das 

possibilidades que podem ser desenvolvidas para mitigar as ausências do estado no atual 

Ensino Médio, sem pretender substituir a necessidade de luta por melhores condições de 

trabalho e maiores investimentos na educação. 
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2  INTRODUÇÃO 

A educação básica brasileira é alvo de críticas quanto ao desempenho, qualidade de 

ensino e, até com certa frequência, questiona-se o trabalho dos profissionais desta categoria de 

ensino. A ideia de alteração do atual modelo de ensino básico é quase unanimidade entre os 

profissionais de educação e tantos outros profissionais, como economistas, administradores e 

jornalistas, que, com frequência, opinam nas grandes mídias sobre educação. 

A grande questão é que, apesar de ser quase unanimidade entre diversos setores da 

sociedade, uma profunda alteração no modelo de ensino gera bastante polêmica quanto aos 

caminhos, ou seja, a metodologia do processo. As disputas e conflitos para decidir quais 

alterações partem de propostas que se debruçam apenas em uma alteração curricular à 

alterações de âmbito mais abrangente, que defendem, por exemplo, alterações na valorização 

profissional, melhorias nas condições de trabalho, ampliação do quantitativo financeiro 

investido e também em alterações curriculares. 

Porém, o Governo Temer, que teve início em 22 de maio de 2016, de forma provisória, 

enquanto o processo de impeachment da presidenta Dilma estava em andamento, e que só se 

tornou um governo definitivo, em 31 de agosto do mesmo ano, elaborou uma proposta de 

grandes alterações para o Ensino Médio em forma de Medida Provisória, que foi apresentada 

em 22 de setembro de 2016 e sancionada em 16 de fevereiro de 2017. 

Optei por apresentar as datas do início do governo e da proposta em questão para 

destacar a velocidade com que o processo de elaboração, discussão, divulgação e aprovação 

do tema se desenvolveu e para aprofundarmos as consequências das características deste 

processo. 

Diante deste cenário, após a apresentação da proposta do Ensino Médio, comecei a 

refletir sobre os reais impactos de tal reforma na realidade de Duas Barras, mais 

especificamente do Colégio Estadual Almirante Protógenes, ambiente escolar no qual eu 

estava inserido no momento da divulgação da medida provisória. 

Além de buscar compreender quais seriam as alterações defendidas pelos alunos da 

escola e também maneiras de aprofundar o debate do Ensino Médio em busca de mudanças 

mais democráticas e cotidianas que, de alguma maneira, sem uma mudança profunda de 

currículo e investimentos, fosse possível para nossa realidade. 
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As questões surgiam em grandes proporções à medida que havia o aprofundamento no 

tema e busca por entendimento de como a proposta do Governo Temer se aplicaria em uma 

realidade escolar como a da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro e, mais 

especificamente, em Duas Barras. Como pensar em um Ensino Médio flexível, de 

“valorização da vocação do município”, sem vislumbrar que o que parece ampliação de 

possibilidades pode se transformar em um ensino limitado às características municipais? 

Como defender o Ensino Médio integral se em meio período, por diversas vezes, a única 

refeição da escola é biscoito de maisena com suco? Ou quando muitos alunos trabalham após 

o período escolar? Como funcionaria um Ensino Médio profissional em que o professor pode 

ser contratado sem comprovação formal de qualificação em uma cidade onde prevalece a 

política de indicação por vereadores e prefeitos? Como a diminuição da obrigatoriedade de 

diversas disciplinas pode se tornar uma válvula de escape para a falta de professores da rede 

estadual? 

Estes questionamentos apresentavam alguns caminhos que seriam necessários para 

aprofundamento da questão. Tornar o processo de discussão e aprofundamento mais 

democrático, afinal, era preciso inverter a lógica da proposta oficial para compreender como 

estas alterações estavam sendo recebidas por professores e alunos. 

Após a análise da realidade de Ensino Médio que estamos inseridos, diálogo e debate 

para entender quais eram os pontos de maior e menor receptividade da nova proposta de 

Ensino Médio, tornou-se possível a construção de alternativas cotidianas, que, longe de serem 

o resultado final desta pesquisa, são o começo de uma nova perspectiva de ensino e convívio 

escolar. 
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3  OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Desenvolver estratégias para maior participação dos alunos na reflexão do cotidiano de 

Ensino Médio e possibilitar o protagonismo discente no ambiente escolar.  

 

3.2 Específicos  

● Refletir sobre a realidade de Ensino Médio do Colégio Estadual Almirante Protógenes 

● Discutir os impactos do “Novo Ensino Médio” na realidade da escola 

● Criar mecanismos de participação democrática nas decisões cotidianas 

● Desenvolver alternativas cotidianas as ausências do estado que se refletem nos 

problemas do atual modelo de Ensino Médio 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Rosa (2015) colaborou para o aprofundamento de vários questionamentos, como a 

ênfase no currículo como solução dos problemas da educação; a fazermos reflexões acerca da 

realidade da educação em âmbito nacional em que o Colégio Almirante Protógenes está 

inserido  e da necessária busca por alternativas que aumentam a qualidade de ensino. O autor 

questiona o fato de se atribuir quase que unicamente ao currículo o quadro de fracasso da 

Educação, enquanto o quadro profissional docente e a infraestrutura dos equipamentos 

escolares apresentam condições precárias que compromete drasticamente a qualidade do 

ensino. 

Sobre o currículo, assim como Rosa (2015) e Ferreira (2017), concordamos que, é 

preciso questionar a eficiência de alterações curriculares que não preveem maiores 

investimentos na formação de professores, valorização profissional – como respeito ao plano 

de carreiras -, em infraestrutura e a busca por alterações no atual modelo de educação que 

possa dialogar mais com a nova geração de estudantes. 

A reflexão sobre a realidade do Ensino Médio que frequentamos foi orientada por 

Rosa (2015), Freire (2000) e Ferreira (2017). Como lutar por melhorias na qualidade de 

ensino sem pensar na figura do profissional de educação, mais especificamente, o professor? 

Desta forma, o que encontramos são vários profissionais habilitados para ministrar disciplinas 

nas quais não são licenciados – como o próprio residente docente que vos escreve, que tem 

formação em geografia, porém é habilitado para ministrar ciências e sociologia. Rosa (2015, 

p.20) destaca um dado sobre essa questão que o revela – infelizmente - como problema 

nacional, como podemos observar no seguinte fragmento: “De acordo com dados do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), apenas 64,7 % dos 

docentes do Ensino Médio possuíam a licenciatura específica na área em que atuavam no ano 

de 2013.”  

Outra questão é a falta de infraestrutura básica - como salas sem espaço adequado, 

portas e maçanetas que não funcionam; Laboratório de Informática fechado aos alunos - que 

afeta consideravelmente a qualidade de ensino e que precisam estar no foco dos que buscam 

melhorar o Ensino Médio. Como Rosa (2015, p. 18) destaca, Um viés dessa luta por uma 

educação de qualidade perpassa pelo pleito por escolas fisicamente condizentes com a 

construção de práticas educativas satisfatórias, como presença de quadras de esportes, 

refeitório, salas confortáveis para a aprendizagem. 
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Acreditamos que seja necessário alterações no atual Ensino Médio. Ferreira (2017), 

apoiada em  Krawczyk (2009) e Enguita (2014) argumenta que o Ensino Médio é o nível que 

causa maior controvérsia acerca de quais mudanças e permanências deveriam ser realizadas. 

Diante desta perspectiva, de alterações no Ensino Médio, é que enquadramos o “Novo Ensino 

Médio”. A existência desse sentimento de urgência de mudanças foi aproveitado por grupos 

ligados a políticas privativas - neoliberais - e empresariais - conservadores - que estão no 

Governo Federal.  

Ferreira (2017) nos chama a atenção para os problemas da atual proposta e destaca 

o contexto político - “de negação de direitos” - em que tal contrarreforma se encaixa. 

A reflexão acerca dos problemas do atual Ensino Médio e da proposta do “Novo 

Ensino Médio” nos direcionou para a necessidade de buscar alternativas que alterem a 

realidade do Ensino Médio, em uma perspectiva diferente da tradicional, em que, na maioria 

dos casos, como era no Colégio Estadual Almirante Protógenes, a culpa das falhas do sistema 

e do processo de aprendizagem recaí sobre os estudantes. Sobre esta característica Rosa 

(2015, p. 19) argumenta que: 

Dessa maneira, surge uma sensação generalizada de que a escola pública do passado 

funcionava e a atual não. Esse tipo de questão obscurece a necessidade de se 

repensar as práticas escolares para esse novo aluno, e em muitos casos, culpa o 

próprio estudante pelo seu fracasso. 

A nossa busca por alternativas para o atual Ensino Médio e também para 

contrarreformas como o “Novo Ensino Médio” considerou, como Ferreira (2017, p. 297) 

destaca, o 

[...] importante aspecto é compreender as juventudes e seus contextos de modo a 

favorecer suas potencialidades. Não se trata apenas de mudar o currículo do Ensino 

Médio, mas de relacionar o conhecimento da complexa e diversificada realidade dos 

jovens e integrar o trabalho dos professores em atividades pedagógicas coletivas e 

interessadas no aprofundamento da complexidade do conhecimento científico e 

cultural. 

Para dialogar com os contextos da juventude e integrar o trabalho dos professores foi 

necessário criar espaços na agenda da escola desse importante desafio. Em uma perspectiva, 

apoiada nos argumentos de Snyders (1993), buscamos transformar nossa escola em espaço de 

interação e integração social, onde a felicidade deve ser um dos principais objetivos. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

A reflexão teórica é mais comum dentro do ambiente escolar que objetivos que buscam 

desenvolver teoria e prática, por mais estranho que isto pode parecer, visto que a grande 

maioria das ciências desenvolvidas na escola defendem um ensino envolvido com a práxis de 

cada ciência. No Ensino Médio esse distanciamento das práxis se torna ainda mais intenso na 

realidade estudada e, apesar de vários fatores, pode-se destacar, no estado do Rio de Janeiro, a 

quantidade de carga horária disponibilizada para cada disciplina no atual Ensino Médio, que 

dificulta muito o desenvolvimento de práticas diferentes das aulas expositivas, muito mais 

frequentes na escola.  Esse foi o primeiro grande desafio para desenvolver metodologias que 

tornassem este trabalho possível: convencer alunos e professores que outras formas de aulas e 

ferramentas podem ser utilizadas no contexto do Ensino Médio. 

O debate foi a primeira ferramenta pedagógica inserida no contexto deste trabalho. Foi a 

partir de vários momentos de debates, entre alunos e professores, que construímos a ideia de 

um questionário sobre a escola que estudam e a escola que gostariam de estudar. Ou seja, 

nesse primeiro momento, podemos destacar como metodologia, o debate, ferramenta 

fundamental de aproximação entre todos os integrantes do ambiente escolar, o 

desenvolvimento do questionário, sua aplicação, análise e os planos de ações criados por 

discentes e docentes após os resultados encontrados. 

A disponibilidade, de alunos e professores, para os debates foi o maior desafio desta 

ferramenta. Alguns professores se recusaram a liberar os alunos “para conversar”, por 

considerar perda de tempo, e, por isto, foram raros os momentos de debate em que todos 

estavam reunidos. Foram criadas estratégias, como realizar por turma, durante os intervalos e 

entre os turnos. Podemos destacar algumas falhas sobre a realização desta etapa, como a 

pouca participação de alguns alunos nos primeiros encontros e a falta de registro fotográfico. 

A necessidade do questionário surgiu logo nos primeiros debates. Contudo, saber quais 

seriam os pontos que comporiam a ferramenta foi um desafio. Neste momento, de elaboração 

dos questionários, os alunos não se sentiam à vontade, ou tinham pouco interesse sobre o 

assunto. Desta forma, a maior parte da elaboração e aplicação ficou na minha 

responsabilidade.  

Apesar da pouca participação dos alunos do Colégio Estadual Almirante Protógenes na 

construção do questionário, considero fundamental que tal instrumento tivesse a colaboração 

ou ideias de jovens de Ensino Médio, para que as perguntas escolhidas dialogassem com a 
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realidade dos alunos. Logo, era preciso encontrar um questionário que fizesse sentido para a 

vida cotidiana dos alunos.  

O questionário utilizado foi escolhido a partir de uma indicação de um dos coletivos de 

alunos das ocupações de escolas realizadas durante a greve de 2016. O projeto Nossa Escola 

em (Re)Construção pesquisa a opinião de alunos sobre o Ensino Médio por todo o Brasil, com 

ênfase nas escolas do Sudeste. A leitura do questionário oficial do Projeto possibilitou 

caminhos e adaptações realizadas na construção dos questionários aplicados nesta pesquisa.  

A aplicação dos questionários foi realizada em novembro de 2016 com a parceria de 

professores e a direção do colégio. Em dois dias foi possível dar voz a todos os alunos do 

Ensino Médio da escola.  

A análise dos resultados, elaboração de dados e gráficos foram realizadas durante as 

férias escolares. De maneira a viabilizar os debates nas reuniões de início de ano e nas 

primeiras semanas de aula. Nestas primeiras semanas foram realizados novos debates com a 

apresentação e discussão dos resultados encontrados. E, em um destes encontros, construímos 

a ideia de planos de ações que nos permitissem mitigar os problemas encontrados.  

Os planos de ações são a forma pela qual passamos a chamar as ideias, elaboradas 

durantes os momentos de debate, para solucionar problemas e melhorar o cotidiano escolar. 

Depois da elaboração das ações era indicado à direção e aos demais profissionais as ideias e 

trajetos a serem seguidos.  
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6  ENSINO MÉDIO: REALIDADE, FÁBULA E POSSIBILIDADE 

Para analisar a realidade do Colégio Estadual Almirante Protógenes é preciso 

contextualizar o cenário político do período da realização da pesquisa. 

No ano de 2016, início das análises apresentadas, os profissionais de educação estiveram 

em greve durante quatro meses. No decorrer deste período já foi possível compreender uma 

possibilidade de mudança no cotidiano do Colégio Estadual Almirante Protógenes.  

Os professores da escola não estavam acostumados a aderir aos movimentos grevistas, 

contudo, durante esta greve de 2016, 50% dos profissionais da escola aderiram ao movimento 

em busca da garantia de direitos, contra alterações na arrecadação previdenciária, reajuste 

salarial, enquadramento de formação (que continua congelado há três anos), melhorias na 

infraestrutura e diversas questões que surgiram durante o movimento de greve.  

Ao longo da greve dos profissionais da educação surgiram as ocupações de escolas da 

rede estadual, protagonizadas por alunos em apoio aos professores e com reivindicações 

específicas de cada unidade escolar. No auge das ocupações, cerca de setenta escolas 

estiveram ocupadas por alunos com atividades culturais e reflexões acerca do modelo de 

educação que tinham e gostariam de ter.  

Ao visitar algumas escolas e passar o dia em atividades realizadas por alunos do Ensino 

Médio e, em alguns casos, até do ensino Fundamental, foi possível entender que era preciso 

dialogar mais com os alunos para conseguir desenvolver uma educação de qualidade. Em 

quase todas as escolas que visitamos a reivindicação de maior participação nas decisões e 

protagonismo no ambiente escolar estava destacada. E foi a partir destas visitas, em especial a 

realizada durante um sábado inteiro no Colégio estadual Jamil El Jaick, em Nova Friburgo, - 

que resultou até em um minidocumentário elaborado por João Ferreira, João Victor Gaspar, 

Mariane Cunha e Denise Mendonça e alunos da escola - da adesão à greve dos professores do 

Colégio Almirante Protógenes e da realidade em que estávamos inseridos que ficou claro a 

necessidade de debater o Ensino Médio que nós frequentamos, o que o governo já estava 

propondo e aquele que nós, alunos e professores, gostaríamos de construir. 

As ocupações nos ensinaram muito sobre como almejar grandes alterações e lutar para 

que estas aconteçam. E, ao mesmo tempo, criar espaços de melhorias cotidianas com a 

estrutura e possibilidades momentâneas. A ideia era clara: mudanças profundas demoram, e 

talvez seja preciso pensar com calma nelas, principalmente, quando não é possível confiar em 
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propostas oficiais do governo, mas é necessário prosseguir e tentar melhorar o cotidiano 

escolar.  

Pode-se colocar os questionários aplicados como elemento fundamental para o 

desenvolvimento deste trabalho. Logo, analisar os resultados, com objetivo de apresentar as 

reflexões elaboradas por professores e alunos, é parte crucial para entendimento do debate 

acerca do Ensino Médio que temos e aquele que gostaríamos de construir. 

Foram aplicados, no turno da manhã e noite, um total de 106 questionários. Cerca de 

90% dos alunos do Ensino Médio do Colégio Almirante Protógenes participaram e 

responderam o questionário. 

A primeira parte do questionário faz referência sobre a escola que frequentamos, aquela 

do dia a dia e quais são as nossas reflexões acerca de estruturas básicas, fundamentais para o 

bom funcionamento de outras atividades da escola. 

Tabela 1 – A realidade do Ensino Médio de Duas Barras - RJ 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.  

A tabela foi construída a partir da própria estrutura do questionário. Analisar todos os 

dados contidos no questionário pode ser bastante desgastante. Desta forma, nesta parte escrita 

vamos analisar os pontos mais debatidos durante os encontros entre alunos e professores.  

Faremos uma análise dos seguintes tópicos da tabela: Prédio e Estrutura; Atividades 

Extraclasses; Atividades esportivas; Uso de tecnologia e Atividades culturais. 

O item “Prédio e Estrutura” é a primeira característica da escola que recebeu um 

indicativo muito grande de “TEM QUE MELHORAR” e “TÁ TENSO”, somando, dentro 

destas duas categorias, um total de 83,96% de todos os questionários. Este resultado pode 
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indicar, para quem não conhece a escola, um cenário catastrófico, o que durante os debates 

não nos pareceu ser a opinião da maioria dos alunos e professores. No período de aplicação 

dos questionários, as salas de aula não suportaram uma chuva muito forte que ocorreu na 

semana. O cenário era muito ruim, as lâmpadas queimadas e as salas de aula alagadas 

colaboraram para o resultado negativo da categoria. Além disso, um fator destacado nos 

debates, foram as portas mal preservadas, com trancas e dobradiças muito danificadas, a 

pintura muito antiga e, a questão mais comentada, o fato do estado ter desativado um prédio, 

conhecido como “Brizolinha”, que fazia parte da escola, mantendo o mesmo número de 

alunos sem construir novas salas de aula. Durante o ano de 2015 houve uma adaptação de 

salas de aulas maiores, transformando-as em duas, com a divisão de PVC, que, como revelado 

por um grande grupo de alunos, prejudicava muito as aulas, por não isolar o som. 

As alternativas sugeridas aos problemas destacados dependiam muito de verbas externas 

e aprovação da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Desta forma, 

foram feitos projetos de construção de dois novos prédios com salas de aula que ampliassem a 

disponibilidade com o objetivo de resolver o problema das salas improvisadas. Contudo, este 

projeto depende da aprovação e investimento do Governo do estado, que a cada mês reduz 

mais o valor enviado à unidade escolar. Outra alternativa, imediata, foi organizar uma festa 

para arrecadar dinheiro que tornasse possível a troca das portas e a pintura da escola. A 

realização do evento possibilitou a troca das portas e a pintura do muro da escola, porém, 

infelizmente, não foi possível, ainda, a reforma de todas as salas de aula, como almejado por 

alunos e professores. 

As “Atividades Extraclasses” receberam 72,64% de indicação negativa, nas categorias 

“TEM QUE MELHORAR” e “TÁ TENSO”, e durante os debates foi uma das características 

bastante exigida pelos alunos. A atividade extraclasse enquanto instrumento pedagógico, de 

complemento às aulas, é raridade na escola. Buscou-se reunir alguns exemplos realizados por 

professores durante o ano letivo de 2015 e 2016 e foram poucos os casos relatados. Durante o 

debate deste tópico buscamos identificar as dificuldades da realização de atividades 

extraclasses e criar alternativas que estimulassem a realização destas atividades no ano de 

2017. Algumas dificuldades identificadas foram a falta de apoio pedagógico para elaboração 

dos planos de ação e trâmites burocráticos, como autorização dos responsáveis. Como a 

escola não tem Coordenador(a) Pedagógico(a), os professores revelaram que a sobrecarga de 

trabalho, para realização das atividades, desestimula a realização; outra questão é a financeira, 
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o estado não disponibiliza verba para gastos com transportes e lanches que viabilizem 

atividades mais distantes das redondezas do prédio escolar. 

As alternativas sugeridas para as dificuldades encontradas no tópico “Atividades 

Extraclasses” foram a designação da secretaria da escola para elaboração e aceleração da parte 

burocrática que estas atividades exigem, apesar da compreensão de que haverá uma 

sobrecarga de trabalho e que o cenário está distante do ideal; e sobre a dificuldade financeira, 

foram apontados duas grandes alternativas. A luta por mais investimentos em educação e 

valorização das atividades fora da sala de aula, como instrumento pedagógico, foram uma das 

questões mais indicadas por todos durantes os debates sobre a questão. A segunda alternativa, 

de caráter paliativo, e provisório, seria a busca por recursos de “parceiros” fora do ambiente 

escolar, utilizando as ferramentas de “vaquinha online”, como a utilização do site 

crowdfunding.com ou vaquinhaonline.com, dialogando assim com a perspectiva da economia 

colaborativa que tem influenciado o cenário mundial, para a arrecadação de verba que torne 

possível realização de atividades mais longas. A direção escolar não recebeu resposta sobre a 

autorização para utilização desta ferramenta, mas é importante destacar o caráter provisório 

deste tipo de alternativa, visto que o investimento público deveria possibilitar a realização 

destas atividades. 

As “Atividades Esportivas” estiveram entre os itens de maior reprovação dos alunos de 

Ensino Médio, com 53,77%, como é possível analisar na tabela, entre as categorias negativas. 

Os principais argumentos estão relacionados ao fato das atividades ficarem restritas às aulas 

de educação física, sem a disponibilidade de materiais adequados para prática de esportes que 

vão além dos tradicionais futsal e vôlei. 

As alternativas foram criadas com certa facilidade nesta categoria. Os professores de 

educação física elaboraram um campeonato entre as turmas da escola e posteriormente entre 

as escolas do Município de Duas Barras. Além da direção conseguir verba, com o dinheiro 

arrecadado em festas da escola, para comprar novos materiais para diversificar as aulas de 

educação física e atividades esportivas realizadas. 

O uso de tecnologia é imprescindível para o Ensino Médio ao considerarmos diversos 

fatores de formação acadêmica, intelectual, profissional e pessoal. É muito complicado formar 

jovens que nunca tenham a oportunidade de utilizar um computador e compreender o 

funcionamento básico de programas fundamentais para o dia a dia na maioria dos empregos 

disponíveis. Não parece nenhum absurdo defender a importância da tecnologia na formação 
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de Ensino Médio, contudo a realidade da maioria das escolas do estado do Rio de Janeiro não 

dialoga, ao menos não na prática, com essa certeza. O colégio Almirante Protógenes, recebeu 

84,9% de indicação “Tem que melhorar” e “Tá Tenso”. 

Na escola não existe atividade pedagógica, extraclasse complementar as aulas, 

relacionadas à tecnologia. E além disso, o laboratório de informática não funciona. A 

secretaria de educação do Estado do Rio de Janeiro inviabiliza o uso da tecnologia nas escolas 

do estado de diversas formas. Pode-se destacar a falta de profissional que mantenha os 

laboratórios funcionando e aberto aos alunos e professores. A falta deste profissional 

impossibilita o funcionamento do laboratório, que em pouco tempo apresenta problemas 

técnicos e se mantém fechado ao público da escola. Outra questão é disponibilidade de 

internet fora dos padrões da qualidade de internet do país, que já é muito ruim, se comparado 

à disponibilidade de outros países. Essa rede fechada, sem qualidade, inviabiliza o trabalho de 

diversos setores da escola e é utilizada como justificativa para não autorizar a contratação de 

um plano melhor de internet. 

Durante as reflexões surgiram algumas alternativas acerca do problema. Como 

professores que se disponibilizaram a consertar alguns computadores e programar para melhor 

funcionamento, além da possibilidade de contratar uma internet melhor. Contudo, a secretaria 

de educação não permite que os integrantes da escola consertem os computadores, alegando 

que esse serviço só pode ser feito por pessoa autorizada pela própria secretaria, profissional 

que nunca foi visto na escola. A SEEDUC também não autoriza, nem disponibiliza verba, 

para a contratação de internet que possibilite a utilização pedagógica de instrumentos 

tecnológicos no ambiente de sala de aula. 

Sabemos que o número de smartphones no Brasil disparou na última década. A 

utilização deste como ferramenta pedagógica é imprescindível para integração da escola com 

a realidade vivida pelo aluno. Diante do cenário encontrado na escola em análise, e em tantas 

outras do estado, fica a dúvida sobre que Ensino Médio nós temos e como a nova proposta de 

Ensino Médio, que pouco destaca a questão da tecnologia, pode colaborar para alteração deste 

quadro. O fato é que a escola tem dialogado cada vez menos com a realidade virtual, 

tecnológica, ou seja, se distanciado da realidade da maioria dos jovens de Ensino Médio. 

Além desta perspectiva, ainda podemos acrescentar a necessidade, para formação 

profissional, do conhecimento acerca de funcionamento de programas de digitação, tabela e 

tantos outros que são essenciais para continuação dos estudos após o Ensino Médio, seja na 
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carreira acadêmica ou na profissional. E negligenciar esse conhecimento durante a formação 

de jovens, que em muitos casos, não conseguem pagar um curso específico, pode ser 

compreendido como um projeto de ensino excludente para a maioria dos jovens brasileiros. 

As “Atividades Culturais” obtiveram reprovação de cerca de 74% de todos os alunos do 

Ensino Médio da escola. Assim como nos outros tópicos do gráfico, o debate colaborou para 

compreensão dos problemas e construção das possiblidades dentro do cenário que estamos 

inseridos. Desta forma, os alunos, a partir do Grêmio Estudantil, criado após o início dos 

debates sobre a necessidade de maior participação e protagonismo dos discentes no processo 

de construção da escola, elaboraram vários planos de atividades culturais dentro da escola. 

Durante o primeiro semestre do ano de 2017 foram desenvolvidas festas, como a “Festa da 

Família”, com apresentação dos alunos e professores; Festa de Inverno e Sarau Literário, com 

o tema Samba. Neste último, os alunos tentaram convidar o cantor Martinho da Vila, 

referência da cidade de Duas Barras, e apesar de não ter sido possível a presença do cantor no 

evento, o mesmo entrou em contato com a escola, momento de muita felicidade entre alunos e 

professores, e confirmou presença em um próximo evento da escola, se disponibilizando para 

uma possível palestra e show. 

Além dessas perversidades cotidianas, que tendem a afastar o interesse dos alunos e os 

fazer desacreditar em novas possibilidades de ensino, ainda existem outros problemas graves 

no cotidiano do Ensino Médio do Estado do Rio de Janeiro.  

 

6.1 Sentindo os efeitos da reforma: Um revés no andamento da pesquisa 

A SEEDUC está, desde do ano de 2016 com um projeto de “otimização” de recursos 

que tem influenciado significativamente o cotidiano escolar. A ideia de “readequar gastos”, 

“maximizar espaços” e tentar diminuir desperdício de dinheiro é a principal justificativa da 

secretaria para elaboração de documentos publicados recentemente que alteram a maneira de 

agir da Secretaria, como Circular Interna Conjunta n° 33 da SEEDUC e uma publicação no 

diário oficial do dia 31/07/2017, de regulamentação para otimização de turmas, turnos e até, 

em determinados casos, escolas.  

A Circular Interna Conjunta n°33 da SEEDUC datada de 19 de abril de 2017 alterou 

regras importantes da carreira docente no estado do Rio de Janeiro. Para ingressar na carreira 

docente era necessário fazer concurso para um Município de escolha do candidato, ser 
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habilitado em disciplina específica de que trata as vagas do concurso público e após passar na 

prova escrita, exames e outras etapas, o professor tinha por garantia o trabalho no Município 

escolhido e na disciplina na qual prestou concurso público.  

Apesar destas exigências, já é antigo o problema da grande quantidade de professores 

que não têm formação adequada às áreas que atuam, visto que muitos professores da rede 

eram formados em Química, mas habilitados para ministrar aulas de diversas outras 

disciplinas, como Biologia, Física, Ciências e Matemática. Contudo, apesar de considerar esta 

questão como algo negativo, já que uma formação mais completa sobre determinado conteúdo 

pode colaborar para uma melhor prática e conhecimento durante as aulas, a CI n° 33 fez 

alterações nas regras que intensificaram este problema e causou impactos importantes na 

realidade de diversos professores, na minha realidade e, de forma indireta, neste trabalho.  

Antes das alterações, os professores que estavam excedentes nas escolas de origem eram 

assegurados em só ministrar a disciplina da origem do concurso e dentro do Município para o 

qual prestaram concurso, se esta fosse a vontade do profissional. Com as alterações realizadas 

pela CI n° 33 as regras foram alteradas e as Diretorias Regionais passaram a poder habilitar os 

professores, em muitos casos de forma compulsória, em disciplinas “dentro da área de 

conhecimento”, como fica explícito no fragmento “Professores excedentes na disciplina de 

ingresso deverão ser alocados dentro da área do conhecimento, na habilitação, devidamente 

ratificadas pela coordenação de Inspeção Escolar.” (RIO DE JANEIRO, 2017, p.1). 

A autorização da habilitação para disciplina que não seja a de ingresso permitiu a 

Secretaria de Educação resolver o problema da falta de verba para o pagamento de horas 

extras ou convocação de novos profissionais para disciplinas com carência. 

 No Colégio Almirante Protógenes houve um impacto muito grande, porque diversos 

professores tinham tempos excedentes. Por Duas Barras ser um município pequeno e a escola 

não ter muitas turmas, era comum o professor alocado na instituição ficar com alguns tempos 

livres, que automaticamente, eram transformados em tempo de planejamento e alocados na 

função de “Professor Articulador.”  

Vários professores do C.E. Almirante Protógenes foram habilitados de forma autoritária 

em disciplinas diferentes da de ingresso em concurso, como o caso do Professor de Educação 

Física, habilitado para dar aula de Ciências, Química e Física. 
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Uma outra parte desta mesma circular afetou o meu trabalho de forma muito 

significativa. Além desta habilitação, caso ela não fosse suficiente, o documento passou a 

permitir a transferência do docente para outros municípios com carência real na disciplina de 

ingresso do concurso ou em qualquer outra disciplina que a secretaria julgasse possível 

habilitar o profissional a ministrar.  

Nos casos que ainda restar carga horária de professores excedentes a serem alocados 

no município de lotação, após inserção dos mesmo nas disciplinas de ingresso e 

habilitação, os mesmos deverão ser movimentados para as carências das escolas dos 

municípios adjacentes da mesma Regional. (RIO DE JANEIRO, 2017, p.1). 

Para compreender os impactos reais desta segunda parte do documento, preciso explicar 

que entrei para carreira docente em 2015 no estado, a partir de concurso realizado em 2013, 

no qual, as minhas escolhas foram o município de Cachoeiras de Macacu e a disciplina de 

ingresso Geografia. No momento da posse fui reclassificado para Duas Barras e por se tratar 

do meu primeiro vínculo público aceitei ser reclassificado para o Município.  

Ao chegar na escola em 2015 fiquei com alguns tempos excedentes, fora de sala de aula. 

Ao entender o problema, procurei a Regional, parte administrativa da Secretaria de Educação, 

em Nova Friburgo, que me alocou na função de “Professor Articulador”.  

A primeira parte desta Circular permitiu a SEEDUC a me habilitar para ministrar aulas 

de Sociologia e Ciências, porém por não ter carência na minha escola de origem, CE 

Almirante Protógenes, e nem em escolas do Município de Duas Barras, a segunda parte do 

documento permitiu que me retirassem da minha escola de origem e me alocassem como 

professor de Geografia, sendo oito tempos de aula no município de Bom Jardim e os outros 

doze tempos como professor de Ciências em uma escola no município de Cachoeiras de 

Macacu.  

As alterações realizadas por esta circular foram entre abril e julho do ano de 2017, em 

pleno ano letivo. Não foi levado em consideração que as alterações de professores no meio do 

ano letivo prejudicam os planejamentos pedagógicos e o desenvolvimento social, psicológico 

e cotidiano de diversas escolas do estado. 

Essas mudanças revelam como é tratado o atual Ensino Médio na rede estadual de 

ensino. É da lógica de mercado, que vê a educação como gasto e não como investimento, que 

analisa números, porém não compreende que tais estatísticas relacionam o convívio e a vida 

de milhares de jovens e profissionais. A perversidade dos impactos desta circular 
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impossibilitou a continuidade da realização dos debates e planos de ação que a escola estava 

desenvolvendo. 

A partir destas realidades é preciso compreender a escola como parte decisiva da 

comunidade, que influencia e é influenciada. Essa perspectiva nos permite comparar este 

espaço de disputas, lutas, construções, desconstruções e diversos sentimentos, caminho que 

este trabalho até aqui buscou dialogar, com a própria globalização de Santos (2006, p.9). Para 

Santos (2006, p.9) o mundo atual seria o da globalização enquanto perversidade, onde: 

A perversidade sistêmica que está na raiz dessa evolução negativa da humanidade 

tem relação com a adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que 

atualmente caracterizam as ações hegemônicas. Todas essas mazelas são direta ou 

indiretamente imputáveis ao presente processo de globalização. 

O mundo enquanto perversidade em muito está relacionado ao atual Ensino Médio, já 

que, como analisamos, encontra-se repleto de ausências do poder público, que se revelam 

como perversidades cotidianas, em que a escola tem deixado de ser palco da construção 

espontânea, e criativa, e passado a ser tão somente palco de reprodução de um modelo de 

conhecimento imposto por uma agenda econômica global, neoliberal, ultrapassada e pouco 

atraente, que de quase nada serve aos que buscam continuar os estudos e aos que buscam 

empregabilidade após este segmento de ensino. 

A presença de mecanismos de avaliação padronizados como o SAERJINHO, SAERJ, 

PROVA BRASIL e ENEM mudaram os objetivos escolares dos últimos anos. Estes 

instrumentos, que deveriam ser apenas aferidores de qualidade, se tornaram o objetivo de 

ensino. Estudar para conseguir notas melhores nestas avaliações, incentiva a aplicação de 

simulados destas avaliações, que acabam por distorcer o verdadeiro sentido de educação, 

principalmente, no Ensino Médio.  

Não tenho por objetivo condenar a preparação para avaliações externas, como o ENEM. 

Acredito que dentro da escola pública, realidade em que a grande maioria dos pais não 

estudaram, como revelado no questionário aplicado, a preparação para instrumentos que 

possibilitam a continuação dos estudos se tornam imprescindível, e negar a preparação para 

estes, seria tão ruim quanto direcionar os três anos de Ensino Médio apenas para realização 

deste instrumento.  

O plano de ausência controlada do estado no Ensino Público, mais especificamente, no 

Ensino Médio, como verificamos nos exemplos da escola Almirante Protógenes, faz parte da 

globalização que valoriza a competição desigual entre os participantes, que na educação se 
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reflete no modelo meritocrático de ensino. Vende-se a ideia de igualdade para manter um 

sistema de ensino e sociedade desigual, travado em burocracias e falta de investimentos que 

possibilitem uma educação pública de qualidade. 

A compreensão do atual modelo de Ensino Médio passa pela diferenciação de duas 

realidades existentes. A primeira realidade seria uma fantasiosa em que o estado estaria 

inserido em um modelo meritocrático de qualidade em que jovens da escola pública, com a 

presença de várias avaliações externas, como o SAERJ, estariam sendo preparados para a 

realização de provas e, desta forma, competindo a vagas, com uma preparação igual, de 

sistemas de ensino referência no modelo meritocráticos, nas melhores universidades e vagas 

de emprego.  

A outra realidade é a que o Colégio Almirante Protógenes esteve inserido nos últimos 

anos. O modelo meritocrático incentivava a escola a diminuir as reprovações para alcançar 

metas e conseguir bonificações. Na prática não existia nenhum direcionamento efetivo para as 

avaliações como ENEM e pouca perspectiva de continuidade de estudos em universidades 

federais. Contudo, apesar de estar inserido no modelo meritocrático de forma maquiada e 

fantasiosa, também não era incentivado o diálogo e outro tipo de realidade educacional. De 

fato, o que acontecia na realidade do CE Almirante Protógenes não era exclusividade da 

escola e em muito me ajudou a compreender como o modelo meritocrático não funciona na 

rede estadual de ensino do Rio de Janeiro.  

 

6.2  Novo Ensino Médio 

As ideias aqui expostas são reflexos - aprofundamentos - do questionário e debates 

realizados no Colégio em que trabalho. Os ensaios realizados foram os construídos em 

conjunto e com base nos aspectos que chamaram a atenção de professores e alunos da escola, 

e, que em muito estão relacionados à realidade desta. Contudo, vale ressaltar a importância 

destas análises para outras realidades. Pode servir de inspiração e indicar falhas importantes 

do “Novo Ensino Médio” que, sem dúvida, podem impactar a maioria das escolas e realidades 

de Ensino Médio. 

O “Novo Ensino Médio” é resultado de alterações realizadas na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB n°9394/96) durante o Governo Temer 2016-2017, a partir da 

Medida Provisória N° 13.415/17. O processo, tempo de proposição e promulgação desta 
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proposta, aconteceu de forma acelerada, de 22 de setembro de 2016, data da publicação, à 16 

de fevereiro de 2017, data da promulgação e publicação em diário oficial.  

Como já mencionado no trabalho, alterações no atual Ensino Médio são pleiteadas por 

diversos setores da sociedade, e em Duas Barras, no Almirante Protógenes, não é diferente. 

Mudanças se fazem necessárias ao atual modelo de ensino, de objetivos curriculares à maiores 

investimentos e valorização profissional. 

É preciso frisar que apoiar a valorização profissional, a reflexão sobre os objetivos de 

ensino e os diversos problemas encontrados no Ensino Médio, não exclui uma possível 

necessidade de alteração no currículo. Para nós, assim como para Rosa (2015, p. 19), “não se 

deseja afirmar aqui necessariamente que o currículo não possa ser debatido, mas indagam-se 

os motivos pelos quais apenas ele é debatido.” 

Realizar alterações de grande impacto para a sociedade, sem debate e aprofundamento 

acerca destas alterações, assim como, sem utilizar o caminho mais longo, ou seja, a tramitação 

no congresso, o que possibilitaria o tema ser aprofundado por diversos setores da sociedade, é 

inadmissível.  

O mecanismo de Medida Provisória já é bastante questionado dentro da democracia 

representativa em que vivemos, apesar de ter se tornado prática comum entre os governos 

após a redemocratização. Dentro da democracia caberia ao Poder Legislativo legislar, propor 

e alterar leis. Contudo, o processo de disputa no legislativo é intenso e diversas alterações, 

muitas delas importantes para o país, ficam travadas nos trâmites das casas legislativas. 

Apesar de reconhecer a problemática envolvendo os poderes, não caberia ao presidente, 

principalmente ao Governo Temer, por ter pouca credibilidade e legitimidade, alterar o 

Ensino Médio a partir de Medida Provisória. Sabemos que a medida, como o próprio nome 

revela, tem caráter provisório e só se tornou lei com apoio de boa parcela do Congresso 

Nacional. Porém dentro do jogo político realizado entre os poderes usá-la é estratégia de 

esvaziamento do debate acerca do tema, fundamental para sociedade. 

Estaria aqui o primeiro mito das alterações realizadas pela Medida Provisória 

N°13.415/17: o apoio da sociedade. O governo insiste em afirmar que tais alterações, depois 

de processo acelerado de aprovação, são aprovadas por grande maioria da sociedade. Há na 

propaganda oficial uma frase, televisionada com uma frequência assustadora, e investimentos 

significativos, que aponta, inclusive, um dado oficial, de uma pesquisa realizada pelo IBOPE, 

em que “72% dos brasileiros aprovam as alterações no Ensino Médio”. 
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Contudo, o site do Senado Federal, abriu um processo de consulta pública, onde 78.115 

responderam, indicando o seguinte posicionamento: 

Gráfico 1 – Pesquisa do Senado Federal 

 

Fonte: Site do Senado Federal, 2016. 

Ou seja, das 78.115 respostas, 94,2% (73.564) reprovaram as alterações durante o curto 

período de tramitação no Senado. Diante de tamanha diferença entre os dois processos 

consultivos pode-se abrir diversos questionamentos acerca da legitimidade das pesquisas de 

opinião. Contudo, há de se destacar que tal pesquisa ainda é um importante instrumento de 

participação social e de fundamentação argumentativa, seja para o governo, insistir na 

legitimidade do processo. Seja para este trabalho, que tenta questionar tal legitimidade. 

Diante deste impasse, busquei fazer a mesma pergunta a todos os alunos de Ensino 

Médio do Colégio Estadual Almirante Protógenes e obtive o seguinte resultado:  

Gráfico 2 – Aprovação do “Novo Ensino Médio” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (questionários aplicados), 2016. 
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O resultado revelou um cenário de incerteza, com ênfase na reprovação. Porém a baixa 

aprovação também esteve presente no contexto da escola em que trabalho. A incerteza se 

voltava ao sentimento de necessidade de uma reforma ao atual modelo, porém com poucos 

aspectos similares aos da proposta oficial.  

A partir do cenário apresentado acima, foi necessário criar estratégias de reflexão e 

aprofundamento sobre a “Reforma do Ensino Médio”, título apresentado como nome 

extraoficial das alterações.  

Seria de fato uma “Reforma”? Segundo o dicionário Michaelis reforma tem por 

significado a “mudança para melhor, nova organização; renovação.” ou “modificação em 

âmbito social ou moral visando aperfeiçoamento e melhoramento”. Seriam as alterações 

modificações para o aperfeiçoamento ou, ainda, parte de uma nova organização para melhor?  

Vale ressaltar o caráter especulativo de determinados assuntos em questão, visto que a 

lei deverá demorar alguns anos para se tornar efetiva. Contudo, mesmo no campo 

especulativo, uma lei de alteração tão significativa na educação não deveria deixar tantas 

brechas para incertezas ou certezas indesejadas. 

Uma das incertezas é sobre a ampliação de carga horária, que segundo a MP 13.415/17: 

A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser ampliada de 

forma progressiva, no Ensino Médio, para mil e quatrocentas horas, devendo os 

sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas 

anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. (BRASIL, 2017, p.1). 

 

Atualmente o Ensino Médio do estado do Rio de Janeiro tem 800 horas anuais, 

respeitando o mínimo da LDB 9394/96 e isso reflete em turnos de 6 tempos por dia, durante 

todos os dias da semana. Ampliar a carga horária, tornando o ensino integral significa alterar 

as estruturas atuais.  

Várias escolas estaduais, como o Colégio Estadual Almirante Protógenes, funcionam 

três turnos com ocupação máxima das salas disponíveis. Desta forma imaginar a ampliação de 

carga horária nos indica alguns caminhos que podem ser seguidos para que seja possível tal 

modificação. Dentre eles, alteração do regime de colaboração entre os poderes para oferta de 

ensino regular de ensino fundamental e médio, previsto na Constituição de 1988; uma drástica 

redução no número de turmas e concentração, superlotação, de salas de aulas e a alternativa 

de investimento em novos prédios, o que necessitaria de aumento expressivo nos 

investimentos em educação, o que não é previsto na lei, como abordaremos a seguir. 
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A SEEDUC, Secretaria de Educação do Estado, tem realizado a transferência da oferta 

do ensino fundamental de cidades como Duas Barras e Cachoeiras de Macacu para as 

Prefeituras. Desta forma, a maioria das escolas estaduais, como o Almirante Protógenes, 

ficariam com os turnos da tarde livres, projetando o funcionamento do Novo Ensino Médio, 

viabilizando o turno integral. Contudo, a transferência da oferta de turmas do fundamental 

para os Municípios está sendo realizada de forma irresponsável e arbitrária.  

Em Duas Barras, por exemplo, só existe uma escola municipal com ensino fundamental 

regular, e tal transferência, só seria possível, nos próximos cinco anos, como previsto na lei, 

se houver investimento em novos prédios ou em uma nova escola, situação que a Prefeitura 

alega faltar verba para realizar. 

O Ensino Médio integral traz outras questões, além da viabilidade de sua realização, 

como abordado. O funcionamento de tal modelo exige uma reflexão acerca das implicações 

no cotidiano do público alvo, jovens entre 15-18 anos, sem considerarmos a grande diferença 

ano-série existente no país.  

Muitos jovens que frequentam a escola trabalham informalmente para ajudar nas 

despesas de casa, como em Duas Barras, que boa parte destes jovens já estão inseridos na 

confecção de lacinhos para roupas íntimas, produção informal relacionada a indústria da moda 

íntima de cidades como Friburgo e Petrópolis. Além deste tipo de trabalho, ainda 

encontramos jovens que realizam outras atividades, como na agricultura, comércios, serviços 

domésticos e variados cursos, como informática e de instrumentos musicais.  

Este cenário, em que jovens necessitam trabalhar para ajudar nas despesas está longe do 

ideal. E acreditamos, assim como Rocha (2015, p. 31), que as escolas, e currículos, não 

devem se limitar ou castrar outros projetos da educação. Porém negligenciar tal realidade 

seria não reconhecer o impacto do Ensino Médio integral na vida deles, e propor e defender 

tal modelo, sem reconhecer a necessidade de mudanças mais profundas, que alterem a 

condição de sobrevivência destes jovens, é negligenciar uma possível evasão escolar em 

massa. 

A outra parcela, que conseguir frequentar o ensino integral, ainda necessitaria de 

estrutura de qualidade para a permanência na escola em um período maior que 8 horas diárias. 

Durante o período da greve dos profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro foi 

comum ouvir denúncias de escolas de tempo integral que disponibilizavam apenas suco com 
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biscoito maizena como refeição, prática bastante comum no CE Almirante Protógenes, porém 

ainda mais grave se tratando de ensino integral. 

A escolha de parte das disciplinas a serem estudadas é algo muito atrativo entre os 

jovens de Ensino Médio, e um dos pontos da reforma aprovado pelos alunos de Duas Barras. 

Contudo, há de se ter cautela acerca de quais conteúdos seriam optativos e quais obrigatórios. 

Ao ler a Medida provisória, encontramos trechos pouco precisos sobre a questão. Os 

conteúdos que são considerados obrigatórios, sem importar o “percurso” escolhido pelo aluno, 

presente nos três anos do Ensino Médio, a partir da análise da lei, mais precisamente do 

Art.35 da MP 13.415/17, são Português, Matemática e o estudo da Língua Inglesa. Como 

observa-se no fragmento abaixo: 

§ 3o O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos três anos 

do Ensino Médio, assegurada às comunidades indígenas, também, a utilização das 

respectivas línguas maternas. § 4º Os currículos do Ensino Médio incluirão, 

obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas 

estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a 

disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. 

(BRASIL, 2017, p.1) 

Todas as outras disciplinas ficam no campo da incerteza, sendo incluídas como estudos 

e práticas, sem mencionar a obrigatoriedade de uma disciplina específica sobre o assunto, 

como é o caso de educação física, arte, sociologia e filosofia, destacadas no artigo dois da 

seguinte forma: “A Base Nacional Comum Curricular referente ao Ensino Médio incluirá 

obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia.” (BRASIL, 

2017, p.2) 

E muitas outras, como a Geografia, que não aparecem nem mesmo como conteúdo 

optativo. A todo momento, a Medida Provisória cita a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) como parâmetro de formação dos currículos por todos os Sistemas de Ensino. 

Contudo, o documento, elaborado com muita desconfiança e “dito colaborativo”, já que na 

prática, a participação dos professores das redes de ensino da educação básica serviu mais 

para legitimar o processo do que de fato construir o documento, não prevê, os conteúdos do 

Ensino Médio.  

Ou seja, o argumento de que determinados conteúdos não podem fugir da BNCC como 

forma de garantir a permanência das disciplinas como nós conhecemos não é verdadeiro, visto 

que a parte de que abordará o Ensino Médio será construída completamente sem a 

participação dos professores do ensino básico. A última versão do documento, analisada, 
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apesar de propor orientar a educação básica, só aborda a educação infantil e o ensino 

fundamental. 

As alterações pedagógicas do “Novo Ensino Médio” dependem, em muito, de acréscimo 

nos investimentos em educação no país. A previsão na lei ao fomento do novo projeto não nos 

impede em questionar a eficácia de tais mecanismos. Na Medida Provisória é previsto a 

liberação de verbas, como destacado no Artigo 13: “Fica instituída, no âmbito do Ministério 

da Educação, a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo 

Integral” (BRASIL, 2017, p.3) 

Além das diversas exigências e delimitação deste possível investimento, os recursos só 

estariam disponíveis durante um período de 10 anos. 

 As alterações amarram os investimentos aos limites orçamentários anuais para a pasta 

da Educação. Nada incomum, se considerarmos apenas documentos descontextualizados. 

Contudo, no mesmo período em que estas alterações na Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 

1996) eram aprovadas, tramitava no Congresso, posteriormente aprovada, a alteração da 

constituição (PEC do Teto dos Gastos públicos), que “vigorará por vinte exercícios 

financeiros”, ou seja, por cerca de 20 anos e que pretende limitar os gastos públicos tendo por 

parâmetro os investimentos do ano de 2016 “corrigido pela variação do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo - IPCA”.  

O que podemos entender é que enquanto as alterações realizadas no “Novo Ensino 

Médio” necessitam de aumento dos gastos, como previsto na própria lei, o Governo, autor da 

proposta educacional, aprova uma lei que limita os gastos públicos durante os próximos 20 

anos tendo por referência o ano de 2016, ano em que, como analisado na primeira parte deste 

trabalho, a educação carece de mais recursos públicos.  

O que pode parecer contraditório para algumas pessoas, é entendido por Ferreira e Silva 

(2017), na qual concordamos, como um projeto de destruição do ensino público, que dentro 

de um campo maior, pode ser compreendido, como “negação de direitos”. Este projeto de 

destruição utiliza-se do poder do estado e da mídia para convencer a população que suas 

formulações fantasiosas são as melhores alternativas para a educação pública. 

Desta forma, consideramos o “Novo Ensino Médio” parte do que Tavares (1999 apud 

SANTOS, 2006, p.9) chama de globalização enquanto fábula, pois “erige como verdade um 
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certo número de fantasias, cuja repetição, entretanto, acaba por se tornar uma base 

aparentemente sólida de sua interpretação.”  

Nesta categoria podemos encaixar, sem constrangimento, a proposta do novo Ensino 

Médio do Governo Temer, que pela persistência publicitária, tenta nos convencer que tal 

modelo teve participação popular e que visa solucionar os atuais problemas do nosso Ensino 

Médio, mas que quando aprofundado, se revela tão ou mais perverso que o modelo que já 

temos. 

6.3 Ensino Médio: Espaço de diálogo e alternativas cotidianas 

Este tópico se relaciona com a perspectiva de que são necessários espaços de diálogos e 

construção coletiva, com forte protagonismo discente e docente, para que seja possível 

melhorar o Ensino Médio e conseguir construir uma proposta de alterações mais profundas, 

que envolvam valorização profissional e alterações curriculares, no Ensino Médio brasileiro.  

Os debates e reflexões acerca da realidade de Ensino Médio que frequentamos nos 

libertou do medo de fazer diferente no cotidiano escolar, muito presente em situações de 

precariedade e desesperança no Ensino Médio da rede estadual do Rio de Janeiro. Como 

consequência do medo, construções coletivas e democráticas viram apenas ideais distantes 

das práticas cotidianas. Como FREIRE (1974, p. 15) destacou em “Pedagogia do Oprimido,  

Esta superação não pode dar-se, porém, em termos puramente idealistas. Se faz 

indispensável aos oprimidos, para a luta por sua libertação, que a realidade de 

opressão já não seja para eles uma espécie de “mundo fechado” (em que se gera o 

seu medo de liberdade) do qual não pudessem sair, mas uma situação que apenas os 

limita e que eles podem transformar, é fundamental, então, que, ao reconhecerem o 

limite que a realidade opressora lhes impõe, tenham, neste reconhecimento, o motor 

de sua ação libertadora.  

 

A ampliação de mundo, perspectiva, e compreensão da realidade opressora que 

vivenciamos foram fundamentais para as ideias e ações que iremos analisar. 

O debate acerca dos resultados dos questionários sobre a realidade do Colégio Almirante 

Protógenes possibilitou o desenvolvimento de soluções cotidianas que, apesar de parecem 

pequenas ações, sem a devida relevância, colaboraram na reflexão e elaboração de alterações 

mais profundas, como as possíveis alterações curriculares que viriam a defender.  

As alternativas cotidianas podem ser compreendidas como todas as ações que buscam 

mitigar ou até solucionar, com pequenas ações, as precariedades do atual sistema de Ensino 

Médio. Elaborar formas de arrecadação e projetos de melhorias para estrutura física da escola, 
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desenvolver projetos de colaboração entre a secretaria e os professores para o incentivo de 

atividades extraclasses, maior integração para o desenvolvimento de atividades culturais e 

esportivas, foram exemplos realizados no Colégio Almirante Protógenes. 

Um dos resultados do questionário apontou para como os alunos sentiam falta da 

participação nas decisões cotidianas e dos espaços de diálogo entre os profissionais da escola. 

Gráfico 3 – Participação nas decisões do dia a dia da escola 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (questionários aplicados), 2016. 

Como o gráfico revela, cerca de 40% dos alunos que responderam o questionário 

“jamais falaria” que todos da escola participavam das decisões do dia a dia. O 

desenvolvimento das ações elaboradas por alunos e professores durante os debates 

possibilitaram a maior participação dos discentes nas decisões e ampliou o processo 

democrático dentro da escola.  

Outra pergunta do questionário, apresentada no gráfico, reforça a importância das 

ações realizadas durante o projeto e nos possibilita perceber que o questionário foi respondido 

com seriedade, visto que duas questões correlacionadas apresentam resultados parecidos. 
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Gráfico 4 – Os alunos são ouvidos? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (questionários aplicados), 2016. 

A estrutura da parte escrita está ligada a organização do questionário escolhido e nas 

estratégias de debates, além das construções coletivas, que entendemos como resultados 

destes processos.   

Uma parte do questionário se voltava a reflexão acerca de qual Ensino Médio 

gostaríamos de construir e quais características este deveria ter como foco. Desta forma, além 

da maior participação para investigação dos problemas apontados no questionário e busca por 

reflexão e soluções destes, também foi desenvolvido, pois fazia parte do próprio questionário, 

uma reflexão acerca das possibilidades do modelo de Ensino Médio que gostariam de 

frequentar.  

A divisão dessas reflexões seguiram os tópicos do questionário, que dividia o assunto 

em ambientes educacionais que teriam focos diferenciados, com destaque para quatro 

enfoques específicos: “APRENDER MAIS”, “INDIVIDUALIDADES”, “INOVADOR” e  

que os faria “FELIZ”.  

Apesar desta divisão em quatro tópicos, aqui analisaremos apenas dois. Os tópicos 

sobre o ambiente escolar para “APRENDER MAIS” e “FELIZ” serão destacados nesta parte 

escrita porque foram os únicos que foram desenvolvidos debates e reflexões coletivas com os 

alunos. Os outros dois tópicos foram prejudicados devido à minha transferência de unidade 

escolar, como já explicado no desenvolvimento sobre os impactos da Circular Interna n°33.  
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A organização destes tópicos no questionário possibilitaram uma reflexão muito 

interessante sobre a relação entre os modelos de ensino almejados pelos alunos da escola com 

a proposta do “Novo Ensino Médio”, possibilitando uma análise dos pontos de concordância e 

discordância. E, a partir dos debates, foram desenvolvidas estratégias que possibilitam a 

transformação da realidade de Ensino Médio que frequentam em algo mais próximo do 

ambiente escolar que almejam.  

A divisão “APRENDER MAIS” nos fez refletir sobre quais características - como 

objetivo da escola, organização curricular, disposição das salas de aula, recursos educacionais 

e jeitos de aprender - estariam entrelaçadas com um ambiente em que a escola se torne espaço 

de mais aprendizado. Entende-se por mais aprendizado a autonomia para aprendizagem, o 

acúmulo de conhecimento - não definindo aqui quais conhecimentos são mais importantes - e 

a metacognição, o aprender a aprender.  

Durante as reflexões os alunos também demonstraram compreender este tópico como 

o mais relacionado aos anseios da sociedade atual. A continuidade dos estudos e inserção do 

mercado de trabalho, objetivos destacados nas diretrizes educacionais atuais - LDB 9394/96 - 

ou nas novas proposições - “Novo Ensino Médio” - afirmam esta perspectiva. 

A escola ter por objetivo a felicidade é algo, assustadoramente, pouco comum no 

cotidiano escolar. Há quem defenda que a alegria escolar seja utopia e, por isto, encontramos 

dificuldade para desenvolver conversas que tinham por foco um ambiente escolar que tenha 

por objetivo a felicidade. Assim como SNYDERS (1993, p. 12), acreditamos que  

“[...] a alegria escolar existe de fato, que eu não estou me perdendo na irrealidade, 

pois a escola como local de alegria não representa uma utopia, simples desejo 

desvinculado daquilo com que alunos e educadores sonham e de que sentem falta.”  

A ausência dos debates e estratégias que tenham por foco o desenvolvimento de 

ambientes que proporcionem o prazer cotidiano da alegria é entendido por nós como um sério 

problema. E, por isto, entendemos, assim como o SNYDERS (1993), que os testemunhos de 

alegria devam ser índices precursores, indicando o que a escola pode vir a ser, que 

escolhemos trabalhar a perspectiva de um ambiente escolar para felicidade e comparar com o 

ambiente em que os alunos consideram mais propício para “aprender mais”.  

A escola para aprender mais, para os alunos de Ensino Médio do CE Almirante 

Protógenes, tem que ter por objetivo a formação para o mercado de trabalho e preparar para a 

realização do ENEM e vestibulares.  
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Gráfico 5 – Objetivo para Aprender Mais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

A reflexão sobre qual objetivo da escola os faz “aprender mais” possibilitou 

compreender que o atual modelo tem falhado de forma considerável nos objetivos de preparar 

para o mercado de trabalho e para o vestibular. O mercado de trabalho da cidade de Duas 

Barras está diretamente relacionado às confecções de moda íntima de Nova Friburgo, à 

agricultura, comércio local e prefeitura. Não existe nenhuma relação direta na formação geral 

do Ensino Médio que faça algum diálogo com estes setores econômicos. Ou sequer que 

prepare para outras oportunidades de emprego em outras cidades. 

O “Novo Ensino Médio” busca dialogar com a perspectiva de maior empregabilidade 

e inserção de jovens no mercado de trabalho. O que é bem visto por boa parte dos estudantes. 

Porém durante os debates, foram destacados alguns pontos do Novo Ensino Médio em que é 

necessário cautela e que mais dialogam com os interesses empresariais que com o dos alunos.  

Destacou-se a questão da possibilidade de contratação de professores com “notório 

saber”, sem a necessidade de comprovação de qualificação profissional, na formação 

profissional prevista no “Novo Ensino Médio”, como previsto nas novas alterações e 

destacado no trecho abaixo: 

Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, 

para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, 

atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da 
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rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado [...] 

(BRASIL, 2017, p.1) 

 Essa possibilidade causa rejeição e preocupação entre os professores e alunos, pois 

em municípios de pequeno porte, e talvez, até mesmo em grandes metrópoles, este tópico 

possibilita a contratação por meio de indicação política, o que pode ser porta de entrada para 

pessoas despreparadas para a função. Além ser entendido como uma desvalorização dos 

profissionais de educação. 

Outra questão é a possibilidade que as novas regras do Ensino Médio dão a 

contratação de jovens por empresas do setor privado, sem prever, com detalhamento, quais 

seriam as exigências para participar de tal processo e quais seriam os direitos dos estudantes.  

O objetivo do ambiente escolar que proporciona felicidade também está relacionado 

ao preparo para o mercado de trabalho e vestibular (ENEM). A diferença entre as duas 

categorias está no maior equilíbrio entre as possibilidades apresentadas no gráfico. Enquanto a 

escola para “aprender mais” teve 83% das respostas nestas duas alternativas, a que possibilita 

mais felicidade concentrou 54%.  

 

Gráfico 6 – Objetivo da escola para Felicidade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (questionário aplicados), 2016. 

Categorias como o desenvolvimento de habilidades artísticas e culturais, preparo 

para relações humanas e lidar com emoções ganham espaço no ambiente em que a alegria seja 

almejada. Essa diversidade, refletida no equilíbrio dos votos, indica uma certa subjetividade 

da felicidade. Contudo, essa subjetividade não deve ser usada como justificativa para a 

ausência dessa busca por um ambiente escolar alegre. 
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Já reconhecido o objetivo dos ambientes escolar com foco para aprender mais e para 

felicidade debatemos sobre o “jeito de aprender” mais interessante para cada perspectiva 

abordada. Neste tópico, nos chamou a atenção duas questões. A primeira se refere a baixa 

aprovação do jeito que predomina no Ensino Médio do Colégio Almirante Protógenes.  

A maioria das aulas, como apontado pelos alunos, são teóricas e com a aplicação de 

provas discursivas e objetivas, e, em nenhuma das duas perspectivas, seja um ambiente 

escolar para aprender mais ou um que lhes proporcione felicidade, essa opção se destacou. 

Pelo contrário, ao analisar os dados foi possível perceber que o atual jeito das aulas é um dos 

que menos recebe aprovação entre os alunos.  

A segunda questão é o jeito de aprender usando tecnologia que recebeu uma grande 

quantidade de respostas e foi muito defendido por todos os alunos durante os debates. Como 

já abordamos, o uso da tecnologia é inviabilizado no atual modelo, no qual responsabilizamos 

principalmente a Secretaria Estadual de Educação por não fomentar a tecnologia nas escolas 

estaduais e também, no “Novo Ensino Médio” não recebe a devida atenção.  

 

Gráfico 7 – Jeito de aprender do ambiente escolar 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (questionário aplicados), 2016. 

Observando o gráfico a opção que mais recebeu respostas é a de “aprender fazendo 

projetos que envolvam atividades práticas ou resolução de problemas”. Ao apresentar os 

resultados desta categoria aos professores foi possível perceber a motivação para o 
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desenvolvimento de aulas práticas nas proximidades da escola, viáveis com os atuais recursos, 

e o desenvolvimento de projetos que transformasse, mesmo que em escala pequena, a 

realidade do jeito de aprender na escola. 

Os próximos tópicos dialogam muito com algumas propostas do “Novo Ensino 

Médio”. Ao abordar a organização curricular e quais conteúdos os alunos gostariam de 

destacar (aprofundar) no Ensino Médio foi necessário muito debate e reflexão sobre os 

resultados da pesquisa.  

A maioria dos alunos optou por dois modelos de organização curricular que, em uma 

primeira análise, muito se parecem com a proposição do Governo Temer. 

 

Gráfico 8 – Organização curricular do ambiente escolar. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (questionário aplicados), 2016. 

A maioria dos alunos acredita que para “aprender mais” o ideal seria uma 

organização curricular com algumas disciplinas obrigatórias e outras optativas. Esse modelo, 

se comparado, sem aprofundamento, pode ser entendido como idêntico ao do “Novo Ensino 

Médio”. Contudo, vale ressaltar que durante os debates os alunos demonstraram preocupação 

quanto à quais disciplinas seriam privilegiadas com o título de obrigatoriedade e quais seriam 

optativas, e se todos os alunos do país teriam as mesmas opções, demonstrando assim um 

senso de justiça e uma preocupação com a igualdade do sistema educacional.  
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Para aprofundar o modelo defendido pelos alunos de Ensino Médio do CEAP - 

Colégio Estadual Almirante Protógenes, o próximo tópico é fundamental. A escolha por uma 

organização curricular flexível dialoga com a proposta do “Novo Ensino Médio”, como já 

destacamos. Contudo, no tópico seguinte, ao serem questionados sobre quais conteúdos os 

deixaria mais felizes ou os faria aprender mais os resultados são diferentes das escolhas da 

nova proposta de ensino, como podemos observar no gráfico. 

 

Gráfico 9 – Conteúdos do ambiente escolar. 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor (questionário aplicados), 2016. 

No tópico “Aprender Mais” percebemos que os alunos acreditam que conteúdos 

relacionados a tecnologias, esportes e bem-estar, temas do cotidiano e Matemática deveriam 

ganhar destaque. Já um ambiente escolar com foco na felicidade deveria priorizar os 

conhecimentos ligados a tecnologia e Esportes e bem-estar. Ao analisar os resultados deste 

tópico fica nítida a distância do atual modelo de Ensino Médio e da Nova Proposta do 

ambiente almejado pelos alunos de Ensino Médio do Almirante Protógenes.  

A dinâmica das aulas e os métodos de aprendizagem também tiveram destaque na 

pesquisa. Reconhecer que novos recursos educacionais são necessário faz parte da busca por 

melhorias no cotidiano escolar.  
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Gráfico 10 – Recursos Educacionais do ambiente escolar. 

 

            Fonte: Elaborado pelo autor (questionários aplicados), 2016. 

O desenvolvimento de Projetos, a pesquisa na internet e as rodas de conversa foram 

os recursos educacionais mais almejados pelos alunos. Essa etapa deve importância ímpar, 

porque os profissionais da escola reconheceram que as ausências desses métodos envolviam 

mais falta de motivação, por serem de fácil implementação, que de fato um impedimento 

externo. Desta forma, passaram a desenvolver projetos, aulas com maior protagonismo 

discente - em rodas de conversa - e estão fazendo um esforço para revitalizar o laboratório de 

informática e possibilitar a pesquisa na internet como ferramenta pedagógica.  

Todos os debates acerca das mudanças cotidianas, do ambiente escolar que 

almejamos contrapondo a realidade de precariedade e, também a proposta enganosa, ou no 

mínimo, duvidosa do “Novo Ensino Médio”, fazem parte da construção de um outro mundo. 

Segundo SANTOS (2006, p. 10): 

Todavia, podemos pensar na construção de um outro mundo, mediante uma 

globalização mais humana. As bases materiais do período atual são, entre outras, a 

unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É 

nessas bases técnicas que o grande capital se apoia para construir a globalização 

perversa de que falamos acima. Mas, essas mesmas bases técnicas poderão servir a 

outros objetivos[...]  

Assim como Milton, acreditamos que nossa realidade está inserida em um modelo de 

sociedade - globalização - perverso. Que se apoia nas possibilidades técnicas para propagar 

realidades de precariedade e por isso também devemos utilizar dos novos recursos - como as 

tecnologias educacionais e internet - para alterar estas realidades. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A organização deste trabalho nos permite, já neste ponto, entender que o atual modelo 

de Ensino Médio é insuficiente em diversas esferas de ausências do poder público. A falta de 

infraestruturas básicas, o desestímulo à realização de atividades extracurriculares, esportivas e 

culturais, relacionadas, ainda, a uma busca falha da manutenção de um modelo meritocrático, 

que ao buscar resultados, acaba não reconhecendo que os números estatísticos estão 

relacionados à vida de milhares de pessoas, dos profissionais de educação aos familiares e 

jovens do Ensino Médio.  

A proposta de alteração da realidade que analisamos por parte do Governo Michel 

Temer, com o “Novo Ensino Médio” não nos parece suficiente em vários aspectos para 

resolver as questões encontradas no modelo atual. O “Novo Ensino Médio” está mais 

relacionado com a perspectiva de que boa parte dos problemas da educação está no currículo, 

visão simplista, e ainda dentro desta visão, pretende realizar alterações curriculares, que em 

diversos pontos, estão mais relacionadas aos interesses de uma elite conservadora - que se 

mantém no poder - em resolver a falta de profissionais qualificados e diminuição dos 

investimentos em educação que com os interesses da maioria dos envolvidos com a educação. 

Com vários pontos polêmicos, mal elaborados, antidemocráticos e insuficientes, o “Novo 

Ensino Médio” se revela mais como fantasia que como solução aos atuais problemas do 

Ensino Médio brasileiro.  

Desta forma, as alternativas diárias e de diálogo com os alunos e professores são nossas 

melhores chances de buscar alterar a realidade do atual Ensino Médio nas escolas de ensino 

básico.  

Entende-se como alternativas cotidianas, diárias, aquelas desenvolvidas a partir da 

realidade em que nos encontramos e em diálogo com a comunidade escolar. Sabemos que 

resolver os problemas de estrutura física é algo desafiador, como destacado anteriormente. 

Contudo, existem formas de minimizar os problemas das realidades de precariedades 

encontradas no cotidiano escolar e que se mitigadas, com diálogo e colaboração, fortalecem a 

comunidade para o desenvolvimento de novas lutas e práticas que visem o aprofundamento de 

questões mais complexas, como a valorização dos profissionais na educação, maiores 

investimentos na educação e o próprio desenvolvimento do currículo. 
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