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EDITORIAL

Os grandes desafios
no ensino médio
Vereador Arnaldo Godoy (PT-BH)
Neste número, a revista Outro Olhar propõe reflexões sobre
o ensino médio. O governo Lula deu passos gigantescos no ensino superior (com a criação de novas universidades, ProUni,
Enem e melhores condições de financiamento no FIES), no ensino técnico (dobrou o número de instituições no país) e no ensino fundamental (atingindo quase 100% da universalização).
No ensino médio, contudo, são grandes os desafios repassados
para Dilma Rousseff, decorrente da faixa etária dos alunos envolvidos – dos 15 aos 24 anos –, época em que a escola deixa
de ser o único espaço de socialização e quando muitos alunos
abandonam a escola para ingressar no mercado de trabalho.
Assim, como tornar o ensino médio mais atrativo aos jovens?
Como estimular a docência? Foram convidados para pensar sobre esses assuntos Gaudêncio Frigotto (Formação profissional
no Brasil e projetos de sociedade em disputa), Guillermina Tiramonti (Tendência atuais nas políticas educativas da região
latino-americana), Inês Assunção de Castro Teixeira e Álida Angélica Alves Leal (Fios e desafios da docência no ensino médio),
José Marcelino de Rezende Pinto (Financiamento do ensino no
Brasil), Juarez Dayrell (Os significados da escola de ensino médio para os jovens alunos), Maria do Pilar Lacerda e Carlos Artexes Simões (Políticas públicas para o ensino médio), Savana
Melo (O trabalho dos professores e suas associações sindicais
na atualidade) e Simone Grace de Paula (Perfil do ensino médio
na RMBH).
Não pretendo esgotar a questão, mas apontar alguns caminhos já que a educação é um tema tão caro ao mandato. A revista é parte do esforço iniciado em 2010, com o Ciclo de Debates
sobre Juventude na Câmara Municipal de BH (com a relevante
contribuição de Luiz Flávio Sapori, Juarez Dayrell e Maria Carla
Corrochano), com minha reeleição para a presidência da Comissão de Educação da CMBH e minha participação no Conselho
Municipal de Educação.
Carrego sempre em mente uma frase de Paulo Freire de que
“a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela,
tampouco, a sociedade muda”. Por isso, tenho a convicção de
que a colheita de um país mais digno e justo passa pelo que semearmos agora nas escolas do ensino médio. É urgente deslocar a discussão do tema para dentro da instituição e envolver a
todos — governos, professores, alunos, famílias e toda a sociedade — no projeto de Nação pelo qual tanto lutamos nos últimos anos. Um Brasil mais humano e com oportunidades iguais
para todos. Nesta matéria, não basta apenas estudarmos para
passar na média, mas sermos aprovados com louvor.

Formação profissional no Brasil e
projetos de sociedade em disputa
Gaudêncio Frigotto*
A educação não vem pendurada na sociedade.
Ela é constituída e, ao mesmo tempo, constituinte
da sociedade. A enorme dívida com o direito social e subjetivo da educação, e, igualmente, com
a educação profissional para os filhos da classe
trabalhadora, tem sua raiz no mais longo sistema
escravocrata da América Latina e a constituição de
uma sociedade que foi definindo um projeto de
capitalismo dependente1.
Celso Furtado (1966 e 1992), o pesquisador e autor que mais publicou sobre a formação
econômico-social brasileira e sobre a especificidade do nosso desenvolvimento, em uma de suas
conclusões originais — base para análises de outros pensadores críticos que nos dão o inventário
do que nos conduziu até o presente — diz que o
subdesenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento, mas uma forma específica de construção de nossa sociedade.
Na mesma perspectiva de Celso Furtado, e ampliando suas análises para o campo social e político, Florestan Fernandes e Francisco de Oliveira
rechaçam a tese da estrutura dual da sociedade
brasileira que afirma sermos um país cindido entre
o tradicional, o atrasado, o subdesenvolvido e o
moderno e desenvolvido, sendo as características
primeiras impeditivas do avanço da segunda. Pelo
contrário, mostram-nos esses autores a relação
dialética entre o arcaico, atrasado, tradicional,
subdesenvolvido, e o moderno e o desenvolvido
na especificidade ou particularidade de nossa formação social capitalista.
O que se reitera para Fernandes (1968), no
plano estrutural, é que as crises entre as frações

da classe dominante acabam sendo superadas
mediante processos de rearticulação do poder da
classe burguesa numa estratégia de conciliação de
interesses entre o arcaico e o moderno. Trata-se,
para Fernandes, de um processo de “modernização do arcaico”.
Dentro da mesma perspectiva Francisco de Oliveira (2003) nos mostra que é a imbricação do atraso, do tradicional e do arcaico com o moderno e
desenvolvido que potencializa a nossa forma específica de sociedade capitalista dependente e de
nossa inserção subalterna na divisão internacional
do trabalho. Assim, a persistência da economia
de sobrevivência nas cidades, uma ampliação ou
inchaço do setor terciário ou da “altíssima informalidade”, com alta exploração de mão de obra de
baixo custo, são funcionais à elevada acumulação
capitalista, ao patrimonialismo e à concentração
de propriedade e de renda. Para caracterizar esta
construção histórica e as suas consequências societárias, recorre à metáfora do ornitorrinco2.
Para Oliveira a imagem do ornitorrinco faz a
síntese emblemática das mediações do tecido estrutural de nosso subdesenvolvimento e a associação subordinada da classe burguesa brasileira
aos centros hegemônicos do capitalismo e os impasses a que fomos sendo conduzidos no presente.
Uma particularidade estrutural de nossa formação
econômica, social, política e cultural, que nos transforma num monstrengo social. Uma sociedade que
produz a desigualdade e se alimenta dela.
As relações de poder e de classe que foram
sendo construídas no Brasil, observa Oliveira, permitiram apenas parcial e precariamente a vigência do modo de regulação formista tanto no plano
tecnológico quanto no plano social. Da mesma
maneira, ocorre, no presente, na atual mudança

1 • O conceito de capitalismo dependente que combina elevada concentração de riqueza e capital e de desigualdade desenvolvido especialmente por Florestan Fernandes (1973) define o caráter de nossa especificidade histórica na sua raiz mais
profunda. Permite-nos compreender, de forma mais precisa,
um processo histórico de desenvolvimento desigual e combinado e a aliança dependente e subordinada da burguesia brasileira com os centros hegemônicos do capital.

2 • Trata-se de um estranho animal que é, ao mesmo tempo,
um réptil, um pássaro e um mamífero e que, como tal, não consegue desenvolver-se em nenhuma de suas formas de ser.
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técnico-científica que associa microeletrônica e informática e que imprime uma grande velocidade à
competição e à obsolescência dos conhecimentos.
Destaca Oliveira que isso torna nossa tradição da
cópia ainda mais inútil. Uma sociedade, portanto,
que na divisão internacional do trabalho, domina
as atividades ligadas ao trabalho simples de baixo
valor agregado.

e a emergente fração industrial da burguesia brasileira. Por outra parte, dentro de uma marca personalista e populista, assegurou alguns direitos elementares aos trabalhadores. Tratou-se, pois, de um
projeto de desenvolvimento nacional conservador.
No campo da formação profissional vai ocorrer
uma mudança ditada pela ideologia da igualdade
e pela necessidade de um trabalhador duplamente
livre. Livre de ter propriedade, a não ser sua força
de trabalho, e de não ser propriedade de ninguém.
Mudanças também pela necessidade crescente de
um trabalhador urbano e fabril. Nesse novo contexto, tratava-se de passar de uma formação profissional na ótica do escravo como um boi que fala
para o trabalhador que pensa e deve ser adestrado
técnica e ideologicamente na lógica, como lembrava Antônio Gramsci, nesta mesma época na Itália,
de adestrar a mão e aguçar o olho.
É dentro dessa ótica que Vargas negocia e induz os empresários a criarem um sistema privado
de formação profissional com recolhimento compulsório de recursos pelo Estado. Um fundo que
hoje chega a mais de dez bilhões de reais. O Sistema
“S” iniciou-se com criação do criação do SENAI, em
1942 e, quatro anos depois (1946) com a criação do
SENAR. Atualmente, compõem o Sistema “S” uma
dezena entidades, quer campos empresariais, sendo o SENAI e SENAC os mais importantes.
Desde sua origem, um sistema que tem a “missão” de produzir a mão de obra para as demandas
técnicas e ideológicas dos empresários. Ensinar e
treinar para o que serve ao mercado. Nem mais e
nem menos. Esses sistemas são encarregados de
formar a mão de obra dominantemente para o trabalho simples, ainda que hoje atenda setores do
trabalho complexo3.
Concomitantemente, na década de 1940, a rede
de escolas de Aprendizes e Artífices transformouse na rede de Escolas Técnicas Federais. Na década
de 1980, em Centros Federais de Educação Tecnológica e, atualmente, em Institutos Susperiores
de Educação Tecnológica. Essa rede tem a “missão”
de formar técnicos de nivel médio, e, atualmente,
superior, mesmo após a significativa expansão dos

1 • Educação profissional: dos desvalidos da
sorte ao adestramento que serve ao mercado
As breves características de projeto societário
acima assinaladas nos permitem entender, por
um lado, que em sua origem a educação profissional no Brasil tem uma forte marca escravocrata,
estigma que perdura até o presente pelo preconceito com o trabalho técnico. Com efeito, as escolas de Aprendizes e Artífices, organizadas ao final
da primeira década do século XX, destinavam a
formação profissional ao disciplinamento para o
trabalho e para a sociedade às crianças e jovens
órfãos, desvalidos da sorte, delinquentes ou de
grupos perigosos.
As mudanças que se instauram no plano
econômico e político na década de 1920 e que
colimam com o que se denominou a Revolução de
1930, com a ampliação do trabalho industrial a formação profissional tem novas demandas técnicas
e ideológicas, mas não se desfez desse estigma e
afirmou-se dentro de uma ótica pragmática e de
adestramento.

A educação profissional
no Brasil tem uma forte marca
escravocrata, estigma que
perdura até o presente pelo
preconceito com o trabalho
			
técnico.
A ascensão e longo período de Getúlio Vargas no
poder, ao contrário de efetivar mudanças estruturais e, portanto, de caráter revolucionário, arquitetou um arranjo de interesses entre a fração agrária

3 • Cabe registrar que os milhares de trabalhadores que vendem sua força de trabalho no Sistema S não se diferenciam do
ponto de vista da relação capital e trabalho dos demais trabalhadores. Por isso não se identificam, necessariamente, com a
orientação educativa e ideológica deste sistema.

8

Formação profissional no Brasil e projetos de sociedade em disputa
últimos anos, no nivel médio atende a pouco mais
que 1% das matrículas. O que foi se estrutrando, e
de forma cada vez mais nítida, é um sistema dual
de ensino, tanto na educação básica, quanto na formação técnico-profissional.
Os anos pós-ditadura Vargas foram de intensa
mobilização na sociedade e no campo cultural e
político e são marcados por lutas por reformas e
mudanças estruturais — reforma agrária, impostos
sobre o latifúndio, reforma tributária com impostos progressivos e não regressivo, mudanças no judiciário etc. No campo da educação houve grande
impulso na educação popular e nas lutas pela ampliação e qualificação da educação básica. O livro de
Paulo Freire, A pedagogia do oprimido, é uma espécie de ícone pedagógico e político deste tempo.
O golpe civil militar efetivou uma reforma de
todo o sistema educacional sob o ideário economicista do capital humano. Estabelece-se uma regressão na educação básica que, de direito social
e subjetivo, passa a ser compreendida como uma
mercadoria, um serviço, um “capital”. Sob a noção
de capital humano, efetiva-se a Reforma mediante a Lei 5962/71 que institui a profissionalização
compulsória na educação básica. Proposta que é
rejeitada pelo estigma escravocrata de um lado e,

por outro, pela cultura ao diploma de ensino superior da classe média, sobretudo. Com reformas
da reforma em várias etapas, a profissionalização
compulsória não vingou. Para contrapor-se à educação popular do período anterior, cria-se o MOBRAL. Uma mudança de trezentos e oitenta graus
no conteúdo, forma e método. No âmbito da formação profissional do Sistema “S”, a Rede de Escolas Técnicas aprofundou-se no tecnicismo e na
subordinação técnica e ideológica de um período
de profunda violência contra a classe trabalhadora.

2 • A disputa na educação profissional da
Constituinte até os dias atuais
A década de 1980 define-se como sendo uma
conjuntura quando se tenta romper com o passado
de ditaduras, golpes e de democracia restrita. Na
Constituição de 1988, nos títulos que tratam da
ordem social e da econômica, por isso mesmo, se
condensa a disputa e o conflito de interesses
No âmbito dos confrontos no processo constituinte, especialmente e em seguida, no início da nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
ganham ampla centralidade política e ideológica
o debate da educação politécnica e a questão da
democratização do Sistema “S’, a gestão tripartite
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(ou retirada dos fundos públicos compulsórios) e
a criação dos Centros Púbicos de Formação. Um
período de mudanças significativas de orientação
democrática e de avanços pedagógicos críticos na
rede de Escolas Técnicas Federais.
A década de 1990, entretanto, demarcou um
profundo retrocesso no plano social e educacional. Começam com os “delírios” de um presidente desprovido de condições éticas, políticas e
psicológicas para governar e, por outra parte, sem
capacidade para cumprir o projeto de capitalismo
associado e dependente, opção da burguesia brasileira. Razões pelas quais foi retirado do poder.
Quem teve base política dentro da nova (des)
ordem mundial, sob a hegemonia do capital e, especialmente o capital financeiro, foi o governo de
Fernando Henrique Cardoso. Ao assumir o poder
já possuía um projeto amplo construído na “conciliação” dos interesses das diversas forças representantes do capital no âmbito internacional, tanto
para o seu projeto de “oito anos”, como para as
sucessões seguintes. Projetava-se, como mostram
várias análises, a instauração, em um período de 20
anos, uma hegemonia burguesa capaz de acabar
com a “era Vargas” e impedir a construção da democracia efetiva de marca nacional popular.
Durante seus oito anos de mandato, FHC aplicou a férrea cartilha do que se denominou de Consenso de Washington. Um conjunto de dez itens
construídos pelos organismos internacionais (leiase, inteligência do sistema capital), para sociedades
onde as burguesias locais, como a do Brasil, se associaram de forma subordinada aos centros hegemônicos do capital. Oito anos de venda do país,
desmantelando o Estado e destruindo a economia.
O retrocesso, no campo da educação, foi mais
duro do que na ditadura civil-militar, pois enquanto
ditadura é sinônimo de força e coerção, agora as
mudanças se dão pela persuasão e pela pressão
econômica e aprofundamento da mercantilização
da educação em todos os níveis. Paulo Renato de
Souza, por oito anos à frente do Ministério da Educação, assessorou-se de uma equipe de elite que,
como ele, fez escola nos organismos internacionais
e transformaram a educação de direito social e subjetivo em serviço mercantil.
O foco mais desarticulador deu-se justamente
na educação profissional. Adeptos à ideia de que
trabalhador tem que adquirir apenas os conheci-

mentos que servem ao mercado, como mostra o
filósofo Carlos Paris (2000): fazerem bem feito o
que se lhes manda sem se meterem em discussões
políticas que busquem a garantia de seus direitos.
São adeptos da necessária divisão classista na educação e, por isso, da explícita organização dual da
educação4. Protelaram, retalharam e, por fim, rejeitaram proposta de Lei de Diretrizes e Bases da
Educação longamente construída com a intensa
participação da sociedade. O substitutivo de Darcy
Ribeiro, na sua forma minimalista, era o que o governo queria para legitimar o que se vinha fazendo
na prática5.
O governo que estava buscando efetivar mudanças profundas na educação tecnológica e
profissional pelo PL 2.603/96, mas que encontrava
resistência ativa na sociedade, agora encontrava
caminho aberto. Foi o que ocorreu logo que foi
aprovada a LDB (pelo Decreto 2.208/97 e outras
medidas legais). Na Rede dos Centros Federais de
Educação, que matinha o ensino médio integrando
à educação básica e à formação profissional, induziu-se a separação e a diminuição das vagas do
integrado e o foco na educação profissionalizante
restrita.
A reforma e as políticas educacionais da década de 1990 se caracterizam por uma profunda
regressão, com outras roupagens, ao pensamento
educacional orientado pelo pragmatismo, tecnicismo e economicismo. Trata-se da regressão da regressão sob o ideário da pedagogia das competências para a empregabilidade.
A ascensão ao poder, em 2002, do líder operário
Luis Inácio Lula da Silva, eleito por uma base social forjada nas lutas contra as ditaduras e comprometidas com as mudanças estruturais da sociedade
brasileira, trouxe compromissos de mudanças no
campo social, econômico, educacional e cultural.
Os limites de alterar substantivamente os rumos do projeto societário e educacional fizeram-se
sentir pela presença dos mecanismos de poder de
classe, por um poder jurídico frontalmente privatista e uma base parlamentar fluida.
Um exemplo emblemático dessas dificul-

4 • Florestan Fernandes (1992), um dos intelectuais e deputado federal que mais se empenhou no debate educacional,
faz uma síntese do sentido destes embates.
5 • Ver a esse respeito a densa análise de Dermeval Saviani
(1998).
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dades dá-se na educação profissional A intensa e
necessária expansão que vem ocorrendo no âmbito da educação profissional, especialmente no
interior, é algo fundamental. Mas é necessário
garantir que a concepção rompa com o dualismo. A revogação do Decreto 2.208/97 e a promulgação do Decreto 5.154/04 facultou o crucial
retorno da educação profissional integrada à
educação básica e dentro da perspectiva de formação integral e politécnica.
Por múltiplas razões — questões internas ao
Governo e ao MEC, penetração do ideário pragmático, fragmentação do projeto de formação
profissional causada por 20 anos de regime ditatorial e a desarticulação das forças políticas e organizações que disputaram a educação profissional na
perspectiva da formação politécnica — a direção da
educação profissional vem sendo disputada pelas
forças que governaram o país na década de 19906.
Uma indicação clara do que acabo de assinalar é
que o relator do parecer da regulamentação do Decreto 5.154/04 no Conselho Federal de Educação
foi o mesmo que relatou o 2.208/97. Há uma disputa por entidades educacionais e científicas das
novas Diretrizes da Educação Profissional e Tecnológica. Trata-se de um Conselheiro, não ligado
historicamente ao Sistema S7.
Qual o desafio do presente? Sem dúvida o de
retomar o conteúdo, a forma e o método definido
nas lutas do Fórum Nacional em Defesa da Escola
Pública, em que um dos pontos centrais foi a educação profissional integrada à educação básica. A
criação, por demanda de instituições científicas e
educacionais, de um Grupo de Trabalho para um
substitutivo ao parecer proposto pelo relator do
Conselho Federal de Educação é um sinal positivo.
Mas a discussão precisa ganhar ampla base na sociedade. Trata-se de disputar uma formação profissional integral e politécnica, que forneça as bases
científicas hoje presentes nos processos produtivos e, ao menso tempo, uma formação integral e
politécnica que permita entender como funciona
a nossa sociedade e como podemos constituir ci-

dadãos conscientes, ativos e responsáveis por sua
profunda transformação.
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6 • Ver a esse respeito o balanço de Política da educação básica
e profissional do Governo Lula (Frigotto, Gaudêncio, Ciavatta,
Maria e Ramos, Marise, (2005).
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Tendências atuais nas políticas
educativas da América Latina
Guillermina Tiramonti*
Introdução

que sirva de orientação ao conjunto dos países.
Entretanto, é possível identificar uma série de
tendências, entre as quais algumas de continuidade das implementações dos anos 1990 e outras
que emergem como resultado da interlocução com
novas demandas provenientes do campo cultural,
social e político.

As reformas dos anos 1990 caracterizaramse como um programa de trabalho para as diferentes administrações no âmbito federal. Em um
contexto de forte mudança e de descredibilidade
com relação às tendências futuras, o texto da Cepal/Unesco, “Educación y conocimiento: ejes de la
educación productiva con equidad”, proporcionou
uma interpretação das características da nova ordem mundial e, ao mesmo tempo, orientações ou
referências para as ações futuras dos governos que
aceitaram tais premissas considerando, principalmente, as possibilidades de ajudas internacionais.
As propostas reformistas se apoiaram em
uma interpretação das mudanças que estavam
ocorrendo e em uma concepção do futuro a partir
de uma sociedade do conhecimento, onde as capacidades técnicas e competências estariam sempre abertas a todos. Neste mesmo momento muitos
países adaptaram seus modelos de gestão às exigências desse mundo competitivo e reorganizaram
seus sistemas educativos de acordo com os novos
critérios do mercado competitivo. Os diferentes
países descentralizaram a administração e o financiamento da educação, focaram suas políticas, aumentaram os anos de escolarização da população,
desenvolveram uma tecnologia para a avaliação de
resultados, regularam os docentes através de instrumentos de avaliação, valorizaram a autonomia
das escolas e, com impactos muito diferentes em
cada país, implantaram critérios de mercado para a
organização do sistema educacional.
O começo do novo século mostrou as limitações
deste modelo para superar as questões educativas
das sociedades latino-americanas e a insuficiência
de uma visão economicista para dar conta da reconfiguração do mundo contemporâneo.
O que desponta nas sociedades latino-americanas como linhas de ação política destinadas a
intervir nos sistemas educativos? A principio não
se reconhece uma reconstrução paradigmática

1 • As mudanças na legislação
Na última década, muitos dos países da América
Central e do Sul (Argentina, Uruguai, Peru, Chile,
Bolívia, Nicarágua, Guatemala e El Salvador) ditaram uma nova legislação em relação à educação
que explicitou visões renovadas, ênfases e soluções
institucionais para as problemáticas educativas nacionais. Em linhas gerais, a legislação se propõe a
redefinir o marco legislativo anterior amparado
no neoliberalismo dos anos 1990, orientando-o a
favor de uma maior presença do estado como garantia do direito à educação. As leis trazem uma ênfase maior na universalização dos diferentes níveis
educativos, introduzem uma preocupação forte em
relação à qualidade da educação e um claro apelo
ao reconhecimento da diversidade cultural que vai
desde a adoção do principio de multinacionalidade
na Bolívia, por exemplo, ao reconhecimento dos direitos dos povos originários na Argentina.
Sem dúvida as leis expressam um consenso a
respeito do valor da educação e do direito de toda
a população em ascender a seus benefícios. Entretanto há uma distância considerável entre estas declarações do que deve ser e a crescente tendência
de fragmentação e exclusão social. Por outro lado,
mesmo que muitos já não acreditem nas possibilidades de mudança da realidade social através
da legislação, é claro que a lei indica um norte a
seguir e tenciona as ações políticas. Através desta
perspectiva o que importa resgatar é que a nova
legislação define em termos de inclusão a nova
“questão educativa” que deve ser abordada pelo
conjunto dos países da América Latina.
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2 • O preceito da inclusão e a busca de novos
formatos

Existe um conjunto delas que estão destinadas a
atacar o problema da defasagem idade-série, voltadas para programas de aceleração educativa
que permitem completar o ciclo ou ano escolar
em menos tempo que o estipulado. Dentro deste
grupo existem cursos presenciais e outros semipresenciais (as aulas são oferecidas aos sábados ou
domingos). Estes programas foram implementados
no Brasil, El Salvador, Bogotá e Argentina. Em todos os casos estão dirigidos aos setores mais vulneráveis da população.
Há outras experiências destinadas a gerar laços
mais estreitos entre a escola e a comunidade ou
entre a escola e a família. Nessa linha podemos
citar as experiências de professores com as aulas
comunitárias no Uruguai. No México foram criados os centros de transformação educativa que
funcionam como comunidades de aprendizagem e
educação. Há também um programa que instituiu
a figura do facilitador comunitário que atua como
incentivador das comunidades de aprendizagem.
Em Medellín, Colômbia, há um programa que se
chama “escuela busca niño” destinado a identificar

Há uma redefinição dos preceitos que a sociedade projeta sobre o sistema educativo. Assim
como nos anos 1990 a “questão” a considerar e
processar era a competitividade e a eficiência dos
mecanismos de gestão e das próprias instituições,
neste momento o foco está na incorporação e contenção de novos setores no sistema educativo. Esta
exigência está associada à necessidade dos estados
de neutralizar a ameaça que projeta sobre a ordem
social uma população vacante, fundamentalmente
de jovens, que não estudam e nem trabalham. As
estatísticas mostram que por um lado, nas últimas décadas, ocorreu o aumento da escolarização
da população nos diferentes níveis. Entretanto,
mostram que há ainda dificuldades para concluir a
demanda de universalização do ensino fundamental e que estamos muito longe de alcançar a universalização do ensino médio. Do mesmo modo
são importantes as taxas de defasagem idade-série
e repetência no nível educacional e existem diferenças consideráveis entre a porcentagem de crianças que ingressam na escola e aquelas que efetivamente terminam os diferentes ciclos.
A maior dificuldade para avançar na
universalização nos diferentes níveis
está em alcançar a incorporação dos
setores marginalizados, caracterizados por sua situação de pobreza extrema ou pertencente às minorias
historicamente excluídas. Neste contexto, diferentes países da América
Latina têm avançado na criação de alternativas de escolarização que modificam os formatos tradicionais da escola moderna, com a finalidade de flexibilizá-los e
adaptá-los às necessidades das populações a que
atendem. Estas experiências, desenvolvidas em
muitas das grandes cidades, colocam em evidencia
os limites da escola tradicional para cumprir com a
promessa de uma educação inclusiva no contexto
de sociedades crescentemente desiguais1.
As experiências deste tipo são muito variadas.

e caracterizar
as crianças fora da
escola para logo
acondicionar um espaço
onde recebam o apoio
psicossocial necessário
para ingressarem às instituições próximas a sua
residência.
Na Argentina existem outras duas experiências que vale a pena

1 • Para uma revisão destas experiências ver Flavia Terigi
(comp.) Educar en Ciudades. Segmentacion urbana y educación en América Latina. El reto de la inclusión escolar. FIECC.
2009.Madrid.
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citar. A criação, em 2001, dos Centros de Atividades
Juvenis (CAJ), que tiveram como objetivo principal
abrir espaços de produção cultural conjunta para
adolescentes e jovens (que não frequentavam a escola) objetivavam aproximá-los das manifestações
culturais não disponíveis a eles. Os CAJ funcionavam nos edifícios escolares aos sábados, e propunham espaços de
encontro a partir de
atividades culturais.
A outra experiência Argentina que
vale a pena assinalar
é a criação de dez Escolas de Reingresso
na cidade de Buenos Aires, em 2004,
que
introduziram
variações no modelo
escolar tradicional e
estão destinadas a
reincorporar – como
indica sua denominação – à escola de ensino médio os jovens que
haviam deixado de frequentar as aulas.

jovens; 2) a exigência de aprovar o conjunto das
matérias para poder passar de ano; 3) um sistema
de promoção que detém escassas pontes entre as
pretensões das escolas e as condições culturais
de origem dos alunos. Todos estes fatores condenariam os setores populares a sofrer uma seleção
negativa nas escolas deste nível.
Apesar desta constatação, a tendência generalizada na América Latina
é a de criar um ciclo para
o ensino médio que possibilite uma variedade de
premissas com distintas
orientações que possam
canalizar as heterogêneas
demandas da população
a ser incluída. A multiplicação de premissas que
historicamente
tiveram
como propósito articular
as orientações laborais
dos jovens a sua origem
social, não pareceram ter nenhum impacto positivo
nem na capacidade de manter os alunos na escola,
e nem na melhoria da qualidade da aprendizagem.
Articuladas a esta problemática estão as alternativas apontadas no item anterior deste artigo.
Agregamos aqui as experiências da tv-escola no
México e Costa Rica.

As características
da organização do nível
médio (...) têm um forte
efeito discriminador nos
setores populares.

3 • A preocupação com a escola de ensino médio
Há um grupo de países, entre os quais se encontra Argentina, Chile, Uruguai e México, que estabelecem em sua legislação a obrigatoriedade de
ingresso à escola de ensino médio. Esta iniciativa
abriu uma discussão interessante com relação à
natureza deste dispositivo e suas limitações para a
inclusão do conjunto da população.
Em termos gerais, os especialistas coincidem
em afirmar a função seletiva que teve em suas origens a escola de ensino médio e as dificuldades
existentes para transformar uma instituição destinada, até então, a poucos em um espaço capaz de
incorporar e manter todos os membros das novas
gerações.
Há consenso entre os especialistas de que as
características da organização do nível médio e a
cultura imperante nessas instituições têm um forte
efeito discriminador nos setores populares. As dimensões que se identificam como discriminadoras são: 1) uma organização curricular baseada na
existência de um número que vai de 10 a 13 disciplinas que devem ser cursadas em paralelo pelos

4 • As mudanças culturais e a presença da
tecnologia
Já é lugar comum abordar a profundidade da
mudança cultural ocorrida nas últimas décadas, e
também a reflexão em relação à nova configuração
cultural que se modificou de maneira substancial
em relação aos modos de habitar o mundo, fundamentalmente no caso dos jovens que conformam
sua subjetividade em um meio organizado ao redor de uma disponibilidade tecnológica nunca antes existente.
O impacto não apenas se faz presente no devir
de nossa vida cotidiana, mas também nos modos
de produzir e transmitir o conhecimento. A reconfiguração cultural modificou a relação valorativa
dos diferentes saberes, transformando em obsoletos alguns e colocando no centro da cena outros que até agora eram considerados secundários
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ou marginais. Mudaram também, por sua vez, os
modos de conhecer e aprender, os suportes intelectuais e as linguagens. Estes novos valores invadiram os diferentes campos acadêmicos, reconfigurando-os a partir da inclusão de novos atores,
diferentes princípios de legitimação do saber,
rompendo as fronteiras entre a produção propriamente acadêmica e aquela destinada ao consumo
do grande público.
Para a educação escolarizada esta é uma mudança que coloca em questão sua própria existência. Barbero (1997) aponta que hoje em dia um elemento definidor das relações sociais é o trânsito de
uma sociedade onde o conhecimento legítimo estaria associado a um “sistema educativo” com instituições, graus e regras, meios e linguagens muito
específicos. Ressalta ainda uma sociedade onde o
conhecimento pode se realizar em qualquer lugar,
em qualquer momento, através de várias linguagens e meios, condições muito diferentes daquelas
que mediaram o sistema escolar de educar.
Apesar da mudança cultural trazer à tona a
questão da identidade da instituição escola, na
prática tais orientações estão pouco presentes nas
atuais políticas educativas. Quando se faz alusão
ao fenômeno, este fica reduzido à necessidade de
incorporar PCs ao mobiliário e equipamento escolar ou, mais recentemente, à distribuição de PCs
aos alunos.
Dentro destes programas podemos distinguir
o: “PLAN CEIBAL” (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje em Línea) do
Uruguai destinado a prover cada menino, menina e
professor da escolas públicas do país de um computador pessoal portátil.
Recentemente na Argentina começou a ser implementado o “Programa Conectar Igualdad.com.
ar” com o objetivo de oferecer um computador
para cada aluna, aluno e docente do ensino médio
das escolas públicas, de educação especial e de Institutos de Formação Docente.
No Peru: vem sendo implementado o programa “Una laptop por niño” e no Chile “Yo elijo
mi Pc”. Existem também experiências na Bolívia
e no Equador.
Em alguns países a distribuição de PCs está
acompanhada da produção de materiais e capacitação especifica para os docentes ao mesmo tempo
em que é introduzido um software livre para dar

acesso à população e democratizar os conteúdos e
produtos digitais.

5 • As alternativas descolonizantes
Existe um conjunto de países que a partir de um
pensamento crítico de matriz pós-colonial buscam
implantar mudanças curriculares e orientações
em suas políticas educacionais com o objetivo de
reverter a visão eurocêntrica que impregna os valores culturais transmitidos na escola. O caso mais
interessante é o da Bolívia, declarada uma sociedade multinacional. Nesta mesma linha se inscreve
boa parte da proposta do Equador e Venezuela.
Trata-se nestes casos de retomar a discussão sobre
a concepção de mundo que se transmite na escola
e a violência simbólica que esta exerce sobre uma
população submetida a este modelo cultural.
As propostas também incluem modificações na
tomada de decisões em assuntos educacionais. Segundo um comunicado do Ministério de Educação
da Bolívia, “o sistema de assembleia na educação
terá o mérito de superar o sistema de democracia
representativa liberal. A partir deste modelo o representante somente expressará a decisão adotada
pela coletividade em uma assembleia e não tem o
papel de mandar e sim de conduzir os caminhos da
decisão comum”.
No caso da Venezuela, a chamada educação bolivariana propõe uma mudança radical com relação
às propostas de reforma dos anos 1990. A premissa
é voltar a fazer da escola um dos eixos de coesão,
mas neste caso ”associando-a às definições éticas
e morais do bem e da justiça que se deseja para o
novo contrato social, reivindicando neste processo,
as tradições não liberais da democracia radical”2.

6 • A permanência das tecnologias dos
anos 1990
Apesar das reformas dos anos 1990 terem sofrido numerosas críticas, ainda há aqueles que sugerem o fracasso de sua implementação, esta última
observação é discutível. Sem duvida suas promessas em aumentar a equidade e a qualidade da educação não foram cumpridas, ao contrário, na Amé-

2 • Ver Casanova Ramon (2008) La irrevocable voluntad de
igualdad o la escuela venezolana en la transición postliberal.
Iniciativas, tensiones y conflictos. In.: Rev Propuesta Educativa.
Nº 29. Flacso. Buenos Aires .
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rica Latina aumentaram as desigualdades. Mesmo
tendo ocorrido um aumento da escolaridade da
população também aumentaram as distâncias em
termos do valor social do saber adquirido e aumentou a fragmentação do sistema.
Por outro lado, em muitos casos a tecnologia
de gestão dos sistemas e os critérios de valoração
e organização dos sistemas permanecem intactos
e não parece que ocorreram esforços para alterálos. Com certeza a situação dos países, neste
ponto, é muito díspare. Alguns daqueles que adotaram integralmente o modelo dos anos 1990
mantêm estas políticas sem que tenham mediado
mudanças nesta última década. Existem outros casos em que foi adotada uma retórica de negação
das políticas neoliberais, mas implantando e mantendo muitas das tecnologias de gestão, incorporadas na última década do século passado. A avaliação nacional dos sistemas educativos tem sido
adotada na maioria dos países de latino-americanos. Do mesmo modo subsistem os padrões educativos, as avaliações dos docentes, os critérios
competitivos para assegurar recursos, o foco das
políticas e a intervenção do Estado através de um
conjunto de programas pontuais que modificaram
totalmente a relação escola-Estado.
Neste último aspecto a reforma foi exitosa e
construiu um sentido comum entre os gestores das
políticas de educação que permanece. As razões
desta continuidade podem ser conseqüência, por
um lado da inércia burocrática, dos interesses criados em torno da permanência dessas políticas entre os especialistas destes temas, da permanência
destas linhas de ação nas propostas de organismos
financiadores do sistema, da ausência de tecnologias de substituição e da efetividade das já instaladas para a regulação dos atores e dos sistemas.

* Pesquisadora da Faculdade Latino-americana em
Ciências Sociais – FLACSO/Argentina e coordenadora do Mestrado de Educação na Flacso. Professora
titular da cátedra Políticas educacionais da Universidad de La Plata.
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FIOS E DESAFIOS DA
DOCÊNCIA NO ENSINO MÉDIO
Inês Assunção de Castro Teixeira*

Álida Angélica Alves Leal**
Chegando à escola, esses professores se veem
diante de inúmeros adolescentes e jovens, se envolvendo nos cenários da sala de aula e da docência nos dias de hoje. Ambos, docentes e discentes,
trazendo consigo suas histórias individuais e coletivas, marcados por variadas origens sociais e
de classe, por seus diferentes pertencimentos
étnico-raciais, culturais, geracionais. Nestes encontros e desencontros, numa convivência intra e
inter-geracional, a docência vai sendo criada e recriada, constituindo-se a partir de tramas intersubjetivas, de relações de alteridade. Ali, a vitalidade
dos amanheceres dos jovens corpos discentes, ora
com seus planos, sonhos e desejos, ora com suas
desesperanças e esmorecimentos, depara-se com
os docentes corpos, um dia aprumados, outros dias
encurvados; alguns cheios de energia e vigor, outros
desarrumados. Para a escola, tudo flui e conflui: os
ciclos da vida, como o adolescer; o trabalhar; o estudar; o conversar; o entreter; o paquerar; o ensinar e aprender; o obedecer e o transgredir, tudo ali
quer estar.
Nestes espaços e tempos marcados pela dinamicidade, vivências conflituosas, tensões emocionais
e inquietações as mais diversas têm destituído a
docência de seu fundamento: a reciprocidade e
interdependência entre os jovens, discentes, e
os adultos, seus professores. Por vezes, tal como
se vê em “brincadeiras” que dizem: “Não me sequestre, sou professor!”, é expresso um profundo
desmerecimento destes sujeitos e de sua profissão. Os próprios professores se autodesqualificam,
sentem-se desvalorizados ou se desvalorizam, sendo levados a atitudes e sentimentos de baixa autoestima. Nesses enredos, os sentidos e os significados, a importância mesma do ofício de mestre
é colocada em questão pelos estudantes e pelos
próprios professores.
Estamos, como nos lembra Arroyo (2004),
frente a imagens quebradas, pois tanto no caso
das crianças quanto dos adolescentes e jovens

Ah, mas como eu desejaria lançar ao menos numa
alma alguma coisa de veneno, de desassossego e
de inquietação.(...) Mas vibra alguma alma com as
minhas palavras? Ouve-as alguém que não só eu?
Fernando Pessoa
Ouvem minhas palavras docentes alguém que
não só eu? Tocam meus gestos de professor/a alguém que não só a mim? Aprende o que penso ensinar alguém mais do que eu?
Essas perguntas, inspiradas nos versos em epígrafe, talvez sejam, hoje, o que mais preocupa os
professores e professoras do ensino médio. Esses
sentimentos talvez sejam, no presente, os que mais
expressam suas angústias e dificuldades. Talvez
seja algo que mais os tenciona em seu dia a dia na
sala de aula e na escola. A dificuldade que tais perguntas e sentimentos encerra é que a entendemos
como o maior desafio desses profissionais no presente: como chegar naqueles meninos e meninas e
com eles compartilhar experiências e aprendizados
significativos.
Mas, quem são eles e elas, docentes que lecionam nesta modalidade de ensino? Em seus contornos mais amplos, são centenas de mulheres e
homens, negros, brancos, pardos, vermelhos; mais
jovens ou mais velhos; solteiros, casados, pais e
mães ou mesmo sem filhos, trabalhadores da educação que a cada manhã, tarde e noite, durante
semanas e semanas, meses e anos, durante décadas, saem de suas casas em direção às escolas. São
graduados, pós-graduados ou os chamados professores leigos; são os licenciados que de norte a sul
e de leste a oeste do Brasil, no campo e na cidade,
nas vilas e favelas, nas metrópoles, aldeias e florestas, junto de milhares de adolescentes e jovens
brasileiros, se dedicam a seu incansável labor. Por
entre as mais diversas dificuldades, esses trabalhadores exercem seu ofício mediante densas, tensas e intensas relações, em sua convivência diária
com as novas gerações humanas.
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do ensino médio, as expectativas, as percepções e
visões que grande parte de seus professores têm
não corresponde ao que eles e elas realmente são.
Vê-se, também entre os docentes, certa nostalgia
ao compararem a escola e os alunos de hoje e de
ontem. Observa-se, por exemplo, que para muitos
docentes, grande parcela dos estudantes que hoje
cursam o ensino médio não tem condições para
tanto. Eles não têm as habilidades básicas já desenvolvidas como ler, escrever, contar e interpretar,
segundo as concepções daqueles mestres. O futuro
dos estudantes, as dificuldades de suas trajetórias
de vida e escolares, também é fonte de angústia
para o corpo docente. A convivência com as duvidosas ou inexistentes expectativas positivas de futuro
desta juventude, não raro preocupa e entristece
seus mestres.
Atualmente, o ser professor no ensino médio, o
ensinar para as novas gerações humanas, está posto
em jogo, colocado à prova, desgastado, dilacerado,
sob a forma de uma erosão. Faz-se necessário, pelos seus próprios profissionais, repensar a docência,
atribuindo-lhe novos significados e sentimentos. O
que é ser professor nesta modalidade de ensino nos
dias de hoje? Qual a nossa função, quais as nossas
responsabilidades e tarefas de professores nas sociedades atuais? Como trabalhar com a juventude,
contribuindo para que construa uma subjetividade
aberta, ativamente curiosa? Como provocar nos jovens um desejo de saber, de ir mais além do conhecido, tornando-se indivíduos pensantes e sensíveis,
solidários e democráticos?
Afinal, como compreender o dilema de envolver
os meninos com a aula, a aprendizagem, o conhecimento? Por que ele se coloca no presente, com ta-

manha largueza e intensidade na experiência dos
professores do ensino médio?
Problemas internos e externos à escola dão
origem a estes desafios. Por vezes, estando além
da capacidade do professorado, na sociedade ou
do lado de fora da escola, os problemas externos ao
ambiente escolar vão desde a pobreza, a violência,
até a falta de projetos e de perspectivas de bom emprego e trabalho para os nossos jovens, passando
pelas dificuldades vindas das famílias. São também
precárias, senão inexistentes, as políticas públicas
que deveriam completar o trabalho da escola, com
os adolescentes e jovens.
Neste contexto mais amplo veem-se, ainda,
questões como: os desgastes da autoridade e da
civilidade e a quebra de valores que emanavam do
Estado-Nação, então encarnados pelos pais e pelos mestres que contribuíam na formação de nossos adolescentes e jovens. Estes vão dando lugar
a novas regras, impulsionadas pelo mercado, pelo
consumismo, pela banalização e desvalorização da
própria vida, pela perda de valores humanos e morais, da ética, estimulados por negativos exemplos
vindos dos meios de comunicação. Há também que
considerar as novas formas e modelos de família e
do mundo do trabalho, as sociabilidades e as formas
de comunicação virtual, as inovações tecnológicas
que não raro dificultam a ação do magistério e da
instituição escolar.
Este desafio maior e primeiro, de tocar nos adolescentes e jovens alunos com algo que lhes apeteça,
que lhes interesse e envolva, educativamente, e
seus desdobramentos no cotidiano docente tornase ainda mais grave e complexo se considerarmos
outros fatores: as condições materiais de vida e de
trabalho reservadas aos docentes no Brasil, que os
violenta de longa data. Neste plano é necessário
destacar, entre outros problemas: as recompensas
materiais e simbólicas abaixo das necessidades e
expectativas, se comparadas à importância, à complexidade e às exigências relativas ao exercício da
docência; os inadequados e insuficientes contratos
e regimes de trabalho dos profissionais da escola;
a desvalorização e o baixo estatuto social e profissional da categoria; a falta de um quadro de carreira
e a clara desvalorização do magistério, lembrada somente como retórica nos discursos e promessas dos
políticos, dos governos, da mídia. Somam-se, ainda,
as pressões institucionais dos ordenamentos buro-

Valores que emanavam
do Estado-Nação (...) vão dando
lugar a novas regras, impulsionadas pelo mercado, pelo consumismo, pela banalização e desvalorização da própria vida.
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cráticos escolares relativos à gestão e aos sistemas
de ensino, arbitrariamente impostos e inadequados
face às condições precárias existentes nas unidades
escolares, além de variadas exigências sociais e familiares; esses e outros, velhos problemas, (re)conhecidos pelo magistério e pela sociedade em geral,
perpassando décadas e gerações do passado e no
presente.

por entre empregos e/ou escolas diferentes, entre
várias turmas e turnos de trabalho, maior do que
nos outros níveis da Educação Básica.
Lembramos, ainda, que as relações entre professores e estudantes desta modalidade de ensino
ficam também reconfiguradas, quando não prejudicadas, pelas avaliações e processos seletivos, como
os exames vestibulares e Exame Nacional do Ensino

Ressaltamos, ademais, as muitas vezes desumanas, excessivas e estafantes jornadas de trabalho
dos professores/as dentro e fora do espaço escolar,
antigos e conhecidos entraves ao trabalho do magistério. Trata-se, aqui, de um desafio que compartilham com seus colegas de outros níveis e modalidades de ensino, mas vivido pelos profissionais do
ensino médio de modo peculiar e acentuado. Seja
devido às questões que emergem na juventude, que
costumam ser mais agudas e complexas do que as
vividas no ciclo vital da infância, ou seja em função
do trânsito dos/as professores/as do ensino médio

Médio, entre outros. O que ensinar? Como ensinar?
Que currículos desenvolver? Priorizar o vestibular, a
profissionalização, a formação humana, integral, ou
uma e outra possibilidade ao mesmo tempo? Que
aprendizados seriam significativos para aqueles garotos e garotas que insistem em ficar à nossa frente,
por longas horas a fio? E ainda, por que aqueles
meninos e meninas, alunos, geralmente não se interessam pelas aulas, tal como se ouve dizer entre
os professores? O que os moveria? O que os comoveria? Diante daqueles milhares de adolescentes
e jovens de nossas escolas, esses trabalhadores da
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educação são dramaticamente levados e cada vez
mais compelidos a estas e outras dúvidas, pois as
certezas se volatizam, levando-os a interrogarem o
próprio sentido da docência nos dias de hoje.
Sem qualquer propósito de esgotar a questão
em pauta, resta ainda a pergunta: como superar tais
desafios? Como construir caminhos que superem
essas tantas sombras e adversidades que se abatem
sobre os docentes do ensino médio, uma das categorias de trabalhadores mais desvalorizadas e com
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esta é uma tarefa coletiva, dos educadores e educadoras em especial, mas não somente deles, posto
que a formação das novas gerações humanas é uma
tarefa da sociedade, em seu conjunto.
Por último, além de se diferenciarem na forma
e intensidade em que se apresentam na vasta realidade das escolas e grupos de professores do ensino médio no Brasil, estes desafios não existiram
sempre e podem deixar de existir. São realidades
históricas e por isso podem ser superadas. Buscar
os caminhos das soluções, criá-las e recriá-las, coletivamente, refazendo as bases das interações entre
adultos, adolescentes e jovens no interior da escola e no presente, é um desafio que se sobrepõe
aos demais. Essa junção de esforços parece ser o
mais promissor horizonte para que os educadores
em geral e os professores/as do ensino médio, em
especial, possam enfrentar o nosso compromisso
primeiro, que constitui o sentido e finalidade maior
do ofício de mestre: o desafio humano, político,
ético e estético de trabalhar na formação das novas gerações humanas, dos nossos adolescentes e
jovens. Para que sejam seres verdadeiramente humanos, que auxiliem na construção de um outro
mundo, possível. De um outro Brasil, necessário.
Para que realizem o novo de que são portadores,
contribuindo para a dignidade e a felicidade de tudo
e de todos, para a vida em sua forma de natureza
e cultura. Abrindo em luminosos presentes e futuros, belos devires. Edificando condições docentes
que resultem em histórias individuais e coletivas de
plenitude e esplendor.
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Algumas considerações sobre o
financiamento do ensino no Brasil
José Marcelino de Rezende Pinto*
O ensino médio no Brasil nasce nas mãos da
iniciativa privada, em virtude do monopólio dado
pela Coroa Portuguesa aos jesuítas e permaneceu
majoritariamente em mãos de entidades religiosas até a primeira metade do século XX. As poucas
escolas públicas existentes caracterizavam-se pela
qualidade do ensino e pela elitização, já que se
utilizavam de processos seletivos para o ingresso.
Esta situação começa a mudar na década de 1960
com a ampliação da rede pública e com a progressiva hegemonia no setor privado de escolas de
caráter empresarial. Em 1971, com a Lei nº 5.692,
acontece uma reorganização do então ensino secundário, de tal forma que o seu primeiro ciclo (antigo ginasial) passa a fazer parte da escolarização
obrigatória, que passa de quatro para oito anos
de duração, e o antigo segundo ciclo passa a ser
denominado ensino de 2º grau, com duração de
três anos, cons-tituindo-se após a LDB de 1996, no
atual ensino médio.
No período que vai de 1971 até 2006 esta etapa
de ensino sofreu mudanças significativas no padrão
de atendimento, com as matrículas crescendo oito
vezes e a participação do setor privado caindo de
44% das matrículas, em 1971, para 12% destas, em
2008. Portanto, hoje, pode-se dizer que o poder
público, através da receita de impostos, é o principal financiador do ensino médio, com a garantia de
uma maior democratização do acesso.
O preço pago, não obstante, por essa maior
abertura do Ensino médio aos jovens das famílias
mais pobres foi uma queda em sua qualidade. Por
qualquer ângulo que se analise, constata-se uma
situação clara de subfinanciamento. Dados de comparações internacionais, para o ano de 2002, apontam um gasto por aluno do ensino médio no Brasil
de US$ 8011 por ano, enquanto no Chile este valor
era de US$ 2.062; no México, US$ 2.564; na Coréia,

US$ 7.276 e nos EUA, US$ 10.468.
Um fato que suscita uma rápida discussão é
que, mesmo quando comparado com os gastos
por aluno de diferentes etapas da educação básica,
observa-se um menor valor para o ensino médio,
como pode se observar abaixo.
Estimativa evolução em termos reais* do gasto
público direto** por aluno (R$ de 2005)
Ano

Ensino Fundamental Ensino
Educação
Infantil 1ª a 4ª séries 5ª a 8ª séries Médio

2001

1.280

1.205

1.355

1.345

2002

1.259

1.470

1.365

989

2003

1.408

1.383

1.314

1.103

2004

1.477

1.462

1.478

1.011

2005

1.373

1.607

1.530

1.004

Fonte: Inep/MEC
*Deflator: IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado).
**Gastos consolidados incluindo Pessoal Ativo, Encargos Sociais do Pessoal Ativo, Outras despesas Correntes, Despesas de
Capital e Desenvolvimento do Governo Federal, dos Estados,
DF e Municípios.

Como explicar o menor valor no gasto por aluno
do ensino médio? Há dois fatores que ajudam a entender este aparente paradoxo. O primeiro deles é
que, em especial com o Fundef, há uma tendência
de contabilizar como gasto no Ensino Fundamental
despesas feitas em outras etapas e modalidade de
ensino. O segundo fator relaciona-se à maior razão
alunos por turma nesta etapa de ensino, o que tende a reduzir os custos. Em 2006, segundo dados do
Inep (2008), a razão alunos/turma era de 27, nas
séries iniciais do ensino fundamental; de 32, nas
séries finais e de 37, no ensino médio. Que valor,
então, poderia ser utilizado como uma referência
adequada para o gasto/aluno do ensino médio?
Uma boa aproximação seria utilizar o gasto médio

1 • Para permitir comparações internacionais usa-se com referência
o Dólar PPC que leva em conta o poder de paridade de compra das
moedas dos diferentes países e que é distinto do câmbio comercial.
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os pobres e remediados que a freqüentam. Os dados do Censo Escolar de 2005 (INEP, 2006) indicam
que apenas 56% das escolas que ofereciam o Ensino médio possuíam biblioteca2, 51% tinham laboratório de informática, 38% contavam com laboratório de ciências, 59% com quadras de esportes e
59% com acesso à rede internacional de computadores. Constata-se ainda que 49% das matrículas
da rede pública eram oferecidas no período noturno, o que se explica menos pelo perfil da demanda
e mais pelo fato que muitas das escolas de Ensino
médio funcionarem nos espaços e turnos ociosos
das escolas de ensino fundamental.
O maior impacto, contudo, dos baixos investimentos, concentra-se nos baixos salários pagos
aos professores. Dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio) do IBGE (2006)
apontam para uma remuneração mensal média,
em 2006, de R$ 1.390 para os professores que lecionam no Ensino médio. Embora este valor seja
28% superior ao valor pago ao professor que leciona nas séries finais do ensino fundamental, ele
é inferior à metade da remuneração média de um
economista ou advogado e a um terço do que ganha um médico ou delegado; todas essas profissões com nível de formação equivalente; sendo
inclusive, inferior à remuneração de um policial
civil, profissão para a qual não se exige formação
em nível superior. Com esse padrão de remuneração fica difícil atrair e manter bons profissionais
no sistema público de ensino.
Uma mudança recente no padrão de financiamento da educação no Brasil foi a criação do
Fundeb, fundo que entrou em vigor em 2007, em
substituição ao Fundef. O principal efeito positivo
do novo fundo, e não só para o ensino médio, mas
para toda a educação básica, será a ampliação do
gasto por aluno nos estados da região nordeste
e norte em virtude da ampliação da complementação da União.
Pode-se esperar também que o Fundeb estimule o crescimento da oferta de vagas no Ensino
médio, mesmo porque o fator de ponderação do

por aluno-ano na educação básica que, em 2005,
foi de R$ 1.440.
Outra forma de se medir o esforço educacional
de um país é mensurar o seu gasto/aluno-ano em
termos de percentual do PIB per capita. Tomando
por base o valor de R$ 1.440, obtém-se o equivalente a 12,3% do PIB per capita, o qual é também
muito abaixo do valor apresentado pela Argentina
(19,6%), México (16,4%), Dinamarca e Portugal
(ambos com 35%) e EUA (23%). Essa última comparação mostra que mesmo países com um PIB per
capita acima daquele do Brasil não abrem mão de
fazer um esforço educacional significativo.
Outro indicador que mostra o caráter diminuto
dos gastos/aluno do ensino médio público no Brasil
advém de sua comparação com os valores das mensalidades das escolas da rede privada de ensino,
freqüentadas pelos jovens da classe média. Ora, os
R$ 1.440/aluno-ano, representam cerca de R$ 120/
mês, uma quantia que corresponde a menos de um
quarto do valor dessas mensalidades.
O resultado natural dos baixos investimentos
por aluno, em geral, e no ensino médio, em particular, é a existência de uma escola pública pobre para

2 • Trata-se, na verdade, de uma sala de leitura já que para ser
considerada biblioteca deve-se assegurar a presença de uma
bibliotecária habilitada, o que não acontece na quase totalidade das escolas. No lugar desta profissional usam-se professores readaptados, servidores em desvio de função ou pais de
alunos.
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custo aluno do ensino médio urbano é 20% (fator
1,2) acima do custo referência que é atribuído às
séries iniciais do ensino fundamental urbano (fator
1,0). Ao ensino médio do campo é atribuído o fator
1,25 e àquele oferecido em tempo integral ou em
combinação com educação profissional o fator é de
1,3. Não obstante esses maiores fatores de ponderação, o que os dados recentes mostram é uma
queda na procura por parte dos jovens pelo ensino
médio, não obstante a maior pressão do mercado
de trabalho por maior escolarização. Creio que esse
fato se relaciona à incapacidade do Ensino médio
em dar respostas satisfatórias às questões colocadas pela juventude brasileira hoje.
Cabe ainda fazer um rápido comentário para
esse fator de ponderação maior para o ensino médio quando os dados do próprio INEP (tabela 1) indicam que seu custo é menor. A explicação é de natureza política: este maior valor foi fruto da pressão
dos governos estaduais, os principais responsáveis
pela oferta desta etapa de ensino, para reduzir
um pouco a transferência de recursos dos estados
para os municípios, decorrente dos mecanismos de
repasse do Fundeb. Em princípio, não se pode esperar uma melhora na qualidade do Ensino médio,
pois o fator de ponderação só é utilizado na hora do
cálculo da distribuição do fundo entre as diferentes
redes de um estado; não há o dever legal de que o
gasto com um aluno do ensino médio seja superior
ao gasto com um aluno do ensino fundamental.
Além disso, o valor mínimo estimado por aluno do
ensino médio urbano para 2010, de R$ 1.699/ano
(cerca de R$ 142/mês), é claramente insuficiente
para se garantir um patamar básico de qualidade.
Não se pode concluir, contudo, essa rápida discussão sobre o financiamento do Ensino médio
sem se comentar sobre uma rede que se caracteriza por um elevado padrão de qualidade. Trata-se da
rede federal de ensino médio, composta pelas escolas técnicas que apresentam ótimos indicadores
de qualidade, tanto no que se refere às condições
de oferta (qualificação dos profissionais, condições
de trabalho, recursos didáticos) quanto ao desempenho de seus alunos (Pinto, 2004). Sem dúvida,
trata-se da única rede que atende o disposto na
LDB quanto às finalidades do ensino médio, propiciando uma sólida educação básica, relacionando
teoria e prática, e propiciando ingresso qualificado no mercado de trabalho assim como eventual

prosseguimento nos estudos.
É dessa rede, quando se considera a proporção inscritos/aprovados, o melhor desempenho
nos vestibulares mais concorridos do país. Como
aspecto negativo há que se comentar que boa
parte dessas escolas adota processos seletivos de
ingresso, o que sempre produz um filtro socioeconômico e étnico-racial. E quanto custa um aluno
nessas escolas? Cerca de três vezes o valor mínimo
estimado no âmbito do Fundeb. Trata-se, contudo,
de um valor que é menos da metade do que cobra
qualquer escola privada de elite, ou do custo de
um jovem preso em alguma instituição “reeducativa”. Garantir esse padrão de qualidade para todos os alunos atualmente matriculados (incluindo
educação de jovens e adultos) no ensino médio
público no país custaria cerca de 1,4 % do PIB, um
montante que não é pequeno, mas que cabe tranquilamente dentro das contas públicas, já que a
carga tributária do país é de 38% do PIB. O retorno
para a nação deste investimento não tem preço.
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Os significados da escola de ensino
médio para os jovens alunos
Juarez Dayrell*
A educação da juventude, a sua relação com
a escola, tem sido alvo de debates que tendem
a cair numa visão apocalíptica sobre o fracasso
da instituição escolar, com professores, alunos e
suas famílias culpando-se mutuamente. Para a
escola e seus profissionais, o problema situa-se
na juventude, no seu pretenso individualismo de
caráter hedonista e irresponsável, dentre outros
adjetivos, que estariam gerando um desinteresse
pela educação escolar. Para os jovens, a escola se
mostra distante dos seus interesses, reduzida a um
cotidiano enfadonho, com professores que pouco
acrescentam à sua formação, tornando-se cada
vez mais em uma “obrigação” necessária tendo
em vista a necessidade dos diplomas. Parece que
assistimos a uma crise da escola na sua relação
com a juventude, com professores e jovens se perguntando a que ela se propõe.
Ao buscar compreender essa realidade partimos
de dois pressupostos1. Um deles é a constatação
que a relação da juventude com a escola não se explica em si mesma: o problema não se reduz nem
apenas aos jovens nem apenas à escola, como as
análises lineares tendem a conceber. Tenho como
hipótese que as tensões e os desafios existentes
na relação atual da juventude com a escola são
expressões de mutações profundas que vêm ocorrendo na sociedade ocidental, que afetam diretamente as instituições e os processos de socialização
das novas gerações, interferindo na produção social dos indivíduos, nos seus tempos e espaços. Trata-se de compreender as práticas e símbolos como
a manifestação de um novo modo de ser jovem,
expressão das mutações ocorridas nos processos
de socialização, que coloca em questão o sistema
educativo, suas ofertas e as posturas pedagógicas
que lhes informam.

Um outro pressuposto é a transformação que
assistimos na realidade do ensino médio público
no Brasil. Correndo o risco de cair em simplificações, podemos afirmar que a propalada crise
atual do ensino médio inicia-se com os processos
de massificação escolar, ocorridas principalmente a
partir dos anos 90. Até então, o ensino médio era
restrito a jovens das camadas altas e médias da sociedade, os “herdeiros” segundo Bourdieu (2003).
Com a massificação, as escolas passam a receber
um contingente de alunos cada vez mais heterogêneo, marcados pelo contexto de uma sociedade
desigual, com altos índices de pobreza e violência,
que delimitam os horizontes possíveis de ação dos
jovens na sua relação com a escola. Para grande
parte desses jovens, o trabalho é condição de sobrevivência, obrigando-os a uma superposição de projetos muitas vezes difícil de conciliar, quando não
convivendo com as dificuldades geradas pela realidade crescente do desemprego. Aliam-se às heranças culturais diversificadas, com valores e comportamentos próprios nem sempre condizentes com a
cultura escolar hegemônica; a tradição escolar reduzida das famílias, com predominância da cultura
oral; os altos índices de gravidez precoce, dentre
outras dimensões da realidade das camadas populares. Em suma, esses jovens trazem com eles para
o interior da escola os conflitos e contradições de
uma estrutura social excludente, interferindo nas
suas trajetórias escolares e colocando novos desafios à escola (Fanfani, 2000; Sposito;2005).
No contexto desses pressupostos, nos propomos
aqui a uma mudança do eixo da reflexão, passando
das instituições educativas para os sujeitos jovens.
Quando o ser humano passa a se colocar novas interrogações, a pedagogia e a escola também têm
de se interrogar de forma diferente. Nesse sentido
cabe questionar quais os significados que a escola,
em especial o ensino médio, passa a ter para os jovens alunos, privilegiando a reflexão sobre as tensões e ambigüidades vivenciadas pelo jovem ao se

1 • Nos limites desse texto apenas apontamos estes dois pressupostos, sem condições de desenvolver toda uma reflexão
sobre os mesmos. A reflexão na íntegra pode ser acessada em
Dayrell (2007)
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constituir como aluno num cotidiano escolar que
não leva em conta a sua condição juvenil.

pios da motivação e os sentidos atribuídos à experiência escolar.
Mas não é um trabalho fácil. O jovem vivencia
uma tensão na forma em que se constroi como
aluno, um processo cada vez mais complexo, em
que intervém tanto fatores externos (o seu lugar
social, a realidade familiar, o espaço onde vive, etc.)
quanto internos à escola (a infraestrutura, o projeto político pedagógico etc). No cotidiano escolar,
essa tensão se manifesta não tanto de forma excludente, ser jovem OU ser aluno, mas, sim, geralmente na sua ambigüidade de ser jovem E ser aluno, numa dupla condição que muitas vezes é difícil
de ser articulada, que se concretiza em práticas e
valores que vão caracterizar o seu percurso escolar
e os sentidos atribuídos a essa experiência.

O jovem e a vivência escolar
Uma das questões centrais que envolve a
relação da juventude com a escola são as transformações que vêm ocorrendo nas formas de esses jovens se constituírem como alunos. Pode
causar estranheza tal afirmação, uma vez que há
uma tendência à naturalização da categoria aluno, como se fosse uma realidade dada, universal,
identificada imediatamente com uma condição de
menoridade, seja da criança ou do jovem, marcada
por uma relação assimétrica com o mundo adulto.
Ao contrário, porém, acreditamos como Sacristán
(2003), que o “aluno” é uma construção histórica,
constituida no contexto de uma determinada forma escolar, em torno da qual veio se formando
toda uma ordem social na qual se desempenham
determinados papéis e se conforma um modo de
vida específico. Mas, na escola, ainda domina uma
determinada concepção de aluno gestada na sociedade moderna. Naquele momento havia uma clara
separação da escola com a sociedade e quando o
jovem adentrava naquele espaço, deixava sua realidade nos seus portões, convertendo-se em aluno,
devendo interiorizar uma disciplina escolar e investir em uma aprendizagem de conhecimentos. Ao
mesmo tempo, não se considerava os alunos na sua
dimensão de jovens, numa tendência em representar ambos os conceitos como se fossem, de alguma
forma, equivalentes.
No contexto de transformações socioculturais
que vivenciamos atualmente, há uma mutação
nesse processo. A escola é invadida pela vida juvenil, com seus looks, pelas grifes, pelo comércio de
artigos juvenis, constituindo-se como um espaço
também para os amores, as amizades, gostos e
distinções de todo tipo. O “tornar-se aluno” já não
significa tanto a submissão a modelos prévios, ao
contrário, consiste em construir sua experiência
como tal e atribuir um sentido a este trabalho
(DUBET, 2006). Implica em estabelecer cada vez
mais relações entre sua condição juvenil e o estatuto de aluno, tendo de definir a utilidade social
dos seus estudos, o sentido das aprendizagens e
principalmente, seu projeto de futuro. Enfim, os
jovens devem construir sua integração em uma
ordem escolar, achando em si mesmos os princí-

O cotidiano escolar tornase um espaço complexo de
interações, com demarcação
de identidades e estilos.

Uma das expressões dessa tensão é a relação
que os jovens alunos estabelecem com os colegas, cuja centralidade já foi constatada em várias
pesquisas. O cotidiano escolar torna-se um espaço complexo de interações, com demarcação de
identidades e estilos, visíveis na formação dos mais
diferentes grupos, que nem sempre coincidem
com aqueles que os jovens formam fora dela. A escola aparece como um espaço aberto a uma vida
não escolar, numa comunidade juvenil de reconhecimento interpessoal. É em torno dessa sociabilidade que muitas vezes a escola e seu espaço
físico são apropriados pelos jovens alunos e reelaborados, ganhando novos sentidos. Os grupos se
constituem como um espaço de trocas subjetivas,
mas também palco de competições e conflitos,
muitas vezes resvalando para situações de violên25
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cia no cotidiano escolar2. As relações entre eles ganham mais relevância do que as regras escolares,
constituindo-se em uma referência determinante
na construção de cada um como aluno, tanto para
adesão quanto para a negação desse estatuto. No
caso dos jovens pobres, a sociabilidade ganha uma
maior dimensão à medida que a ausência de equipamentos públicos e de lazer nos bairros deslocam
para a escola muitas das expectativas de produção
de relações entre os pares.
A sala de aula também torna-se um espaço
onde é visível a tensão entre o ser jovem e o
ser aluno. Nela ocorre uma complexa trama de
relações de alianças e conflitos entre alunos e
desses com os professores, com imposições de
normas e estratégias individuais e coletivas de
transgressão. Nesse cotidiano, o jovem aluno
vivencia a ambigüidade entre seguir as regras
escolares e cumprir as demandas exigidas pelos
docentes, orientadas pela visão do “bom aluno”,
e, ao mesmo tempo, afirmar a subjetividade juvenil por meio de interações, posturas e valores que
orientam a ação do seu grupo. Essa tensão revela a busca do jovem em integrar-se ao sistema e,
ao mesmo tempo, afirmar a sua individualidade,
como sujeito, utilizando as mais variadas estratégias. Nesse processo, novos scripts sociais estão
sendo criados e executados pelos jovens alunos
em meio ao conjunto das interações que ocorrem
na escola e, em meio à aparente desordem, eles
podem estar anunciando uma nova ordem que a
instituição escolar ainda insiste em negar.
Ainda no âmbito das relações sociais que ocorrem no cotidiano escolar, é necessário ressaltar
aquelas existentes entre alunos e professores.
Vem ocorrendo uma mudança significativa nessa
relação, principalmente na questão da autoridade,
em que os alunos não se mostram dispostos a
reconhecer a autoridade do professor como natural e óbvia. Como lembra Dubet (2006), a mudança
dos alunos interfere diretamente nas formas e metas das relações de poder presentes na instituição.
Se antes a autoridade do professor era legitimada
pelo papel que ocupava, constituindo-se no principal ator nas visões clássicas de socialização, atual-

mente é o professor que precisa de construir sua
própria legitimidade entre os jovens.
A tensão entre ser aluno e ser jovem se manifesta também na relação com o conhecimento e os
processos de ensino aprendizagem. Nas pesquisas
já citadas, tem sido reiterada a crítica dos alunos
a um currículo distante da sua realidade, demandando que os professores os “situem na matéria”,
ou seja, os ajudem a perceber o que determinado
conteúdo tem a ver com eles e sua vida cotidiana.
Por outro lado, o investimento dos alunos e o seu
envolvimento com as disciplinas é diferenciado, dependendo da forma como cada um elabora o seu
estatuto como aluno mas também com a capacidade de atribuir sentido ao que é ensinado, condição essencial para a aprendizagem. Dessa forma,
“entre a ação de ensinar e o aprender, situa-se o sujeito que reivindica estar implicado e que demanda
realizar um trabalho pessoal tendo em vista o seu
processo de construção como aluno do ensino
médio”(SPOSITO, 2004,p.18).
Essa tensão, manifesta nessas diferentes dimensões, concretiza-se nos mais diversos percursos escolares, marcados pela participação e/ou
passividade, pela resistência e/ou conformismo,
pelo interesse e/ou desinteresse, expressão mais
clara da forma como cada um elabora a tensão entre o ser jovem e o ser aluno. Há um continuum
diferenciado de posturas, no qual uma pequena
parte deles adere integralmente ao estatuto de
aluno. No outro extremo, encontramos aqueles
que se recusam a assumir tal papel, construindo
uma trajetória escolar conturbada e, para a maioria, a escola se constitui como um campo aberto,
com dificuldades em articular seus interesses
pessoais com as demandas do cotidiano escolar,
enfrentando obstáculos para se motivarem, para
atribuírem um sentido a esta experiência e elaborar projetos de futuro. Mas, no geral, podemos
afirmar que configura-se uma ambigüidade caracterizada pela valorização do estudo como uma
promessa futura, uma forma de garantir um mínimo de credencial para pleitear um lugar no mercado de trabalho e uma possível falta de sentido
que encontram no presente.
Finalizando, podemos nos perguntar pelos sentidos do ensino médio para os jovens, principalmente
os pobres. Para muitos deles, parece que a escola
contribui, em parte, na construção e na vivência da

2 • As pesquisas sobre violência escolar revelam que esta se
expressa sobretudo no âmbito das ameaças e agressões verbais, principalmente entre grupos de pares (Sposito, 2004)
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sua condição juvenil. E é em parte porque a escola
perdeu o monopólio da socialização dos jovens,
que vem ocorrendo em múltiplos espaços e tempos, principalmente naqueles intersticiais dominados pela sociabilidade. Essa constatação traz consequências significativas. Implica reconhecer que
a dimensão educativa não se reduz à escola, nem
que as propostas educativas para os jovens tenham
de acontecer dominadas pela lógica escolar. Implica investir em políticas que considerem a cidade
na sua dimensão educativa, garantindo o direito de
ir-e-vir, até mesmo nas noites dos finais de semana,
o acesso a equipamentos de cultura e de lazer mas

nou menos desigual, continua sendo injusta. E assim é, devido, em grande parte, ao fato da escola
e seus profissionais ainda não reconhecerem que
seu público mudou, que os alunos que ali chegam
trazem experiências sociais, demandas e necessidades próprias. Continuam lidando com os jovens
com os mesmos parâmetros consagrados por uma
cultura escolar construída em outro contexto. A
escola tem de se perguntar se ainda é válida uma
proposta educativa de massas, homogeneizante,
com tempos e espaços rígidos, numa lógica disciplinadora em que a formação moral predomina sobre
a formação ética, em um contexto dinâmico, mar-

principalmente transformando o espaço público
em espaços de encontro, de estímulo e de ampliação das potencialidades humanas dos jovens, possibilitando, de fato, uma cidadania juvenil.
Mas a escola também só contribui em parte
porque a vivência juvenil no cotidiano escolar é
marcada pela tensão e pelos constrangimentos
na sua difícil tarefa em constituir-se como aluno.
Não significa, porém, que negamos os avanços que
ocorreram nesta ultima década, principalmente
no que diz respeito ao acesso. Afinal, esses jovens
hoje frequentam o ensino médio, de onde eram
sistematicamente excluídos. Mas se a escola se tor-

cado pela flexibilidade e fluidez, de individualização
crescente e de identidades plurais. Parece-nos que
os jovens alunos, nas formas em que vivem a experiência escolar, estão dizendo que não querem
tanto ser tratados como iguais, mas, sim, reconhecidos nas suas especificidades, o que implica serem
reconhecidos como jovens, na sua diversidade, um
momento privilegiado de construção de identidades, de projetos de vida, de experimentação
e aprendizagem da autonomia. Demandam dos
seus professores uma postura de escuta — que se
tornem seus interlocutores diante de suas crises,
dúvidas e perplexidades geradas ao trilharem os
28
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escola no Brasil. In: ABRAMO, Helena; BRANCO,
Pedro Paulo Martoni (Org.). Retratos da juventude
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labirintos e encruzilhadas que constituem sua trajetória de vida. Enfim, nos parece que demandam
da escola recursos e instrumentos que os tornem
capazes de conduzir a própria vida em uma sociedade na qual a construção de si é fundamental para
dominar seu destino.
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Políticas públicas para
o ensino médio
Por Maria do Pilar Lacerda*

Carlos Artexes Simões**

No Brasil, a lentidão dos processos de democratização do ensino ao longo da história — particularmente no sentido de acompanhar os avanços dos movimentos de modernização social dos
séculos XIX e XX — comprometeu a garantia de
acesso aos direitos educacionais para a maioria de
sua população.
Em relação à educação, a Constituição Federal
reconheceu, explicitamente no Artigo 205, a educação como um direito de todos, consagrando, assim, a sua universalidade.
A Lei de Diretrizes e Bases, ao localizar o ensino
médio como a etapa final da educação básica, o
define como a conclusão de um período de escolarização de caráter geral. Trata-se de reconhecê-lo
como parte de uma etapa da escolarização que tem
por finalidade o desenvolvimento do indivíduo,
assegurando-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania, fornecendo-lhe os
meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.
A legislação expressa, pois, que no processo de
escolarização, a educação básica deve oferecer os
meios para a construção da trajetória do cidadão,
incorporando ¬– ainda que não cumprindo de imediato — uma nova compreensão sobre as responsabilidades públicas do estado que reconhece, além
do ensino fundamental, a Educação Infantil como a
primeira etapa da educação institucionalizada, e o
ensino médio, por sua vez, como encerramento do
ciclo desta educação compreendida como básica
para a plena formação do cidadão.
O Brasil ampliou a oferta do ensino médio de
forma expressiva, mas tem ainda 1,6 milhões de
jovens de 15 a 17 anos fora da escola. Massificou
o acesso, mas não garantiu democraticamente a
permanência e, principalmente, um currículo capaz
de promover uma aprendizagem que faça sentido
para os jovens adolescentes.
Em resposta a esses desafios que permanecem,
algumas políticas, diretrizes e ações do governo

federal delineiam um cenário de possibilidades que
evidencia uma efetiva política pública nacional para
a educação básica comprometida com as múltiplas
necessidades sociais e culturais da população brasileira. Contribui, nesse sentido, o Plano Nacional
de Educação (Lei nº. 10.172/2001), a aprovação e
implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Lei
11.494/2007, e a formulação e implementação do
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que
contém entre outros: o Programa Compromisso
de Todos pela Educação (Decreto nº. 6.094/2007),
a nova estrutura organizacional da CAPES (Lei
11.502/2007), expansão dos Institutos Federais e
o Brasil Profissionalizado (Decreto nº. 6.302/2007).
Especialmente no ensino médio o desenvolvimento
do novo ENEM como opção aos vestibulares para o
acesso a educação superior e o Programa Ensino
Médio Inovador de apoio técnico e financeiro ao
desenvolvimento da organização curricular do ensino médio se tornaram importantes componentes
para a melhoria desta etapa da educação básica.
Essa conjuntura representa uma oportunidade
histórica de redução da desigualdade educacional,
a partir da decisão política atual de inserir a educação na agenda prioritária do Governo Federal.
Assim, a concepção de uma educação sistêmica
expressa no PDE, ao valorizar conjuntamente todos
os níveis e modalidades educacionais, possibilita
uma ação articulada entre as etapas da educação
básica, outros níveis e modalidades da educação
brasileira. Tal concepção implica não apenas compreender o ciclo educacional de modo integral,
mas, sobretudo, promover a articulação entre as
políticas especificamente orientadas a cada nível,
etapa e modalidade de ensino e também a coordenação entre os instrumentos de política pública
disponíveis. Visão sistêmica implica, portanto,
reconhecer as conexões intrínsecas entre educação
básica e educação superior; entre formação hu30
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mana, científica, cultural e profissionalização; entre
educação geral, integral e educação profissional; e,
a partir dessas conexões, implementar políticas de
educação que se reforcem reciprocamente.
Nessa via, pensar a qualidade do ensino médio também é pensar a formação de professores
na graduação e a pesquisa na pós-graduação, a
qualidade do ensino fundamental e a educação
infantil, bem como, o significado e abrangência da
integração com a educação profissional técnica de
nível médio.
Nessa compreensão sistêmica, assume-se como
fundamento que a elevação da escolaridade, tanto
na perspectiva da universalização quanto na garantia de sua qualidade, constitui condição inequívoca
para a melhoria de condições de vida em sua acepção mais ampla. Tal afirmativa leva ao enfrentamento de questões recorrentes no campo da educação básica.

os anseios das diversas “juventudes”, como as da
expressiva fração de população adulta que acorrem à escola, sujeitos concretos em suas múltiplas
necessidades, em suma, os diversos apelos da sociedade brasileira, no sentido da universalização
com qualidade.
Isso implica compreender a necessidade de adotar diferentes formas de organização desta etapa
de ensino, e, sobretudo, estabelecer princípios
para a formação do jovem e do adulto, fomentadores no processo da construção da nação brasileira
soberana que se quer firmar.
As políticas para o ensino médio não se poderiam, portanto, desvencilhar de aspectos intrinsecamente vinculados à realidade brasileira na
perspectiva de sua superação. Esse movimento de
reestruturação e valorização do ensino médio no
Brasil deve trazer respostas às necessidades do cidadão brasileiro.
A definição da identidade do ensino médio
como última etapa da educação básica precisa ser
iniciada mediante um projeto que, conquanto seja
unitário em seus princípios e objetivos, desenvolva
possibilidades formativas que contemplem as múltiplas necessidades socioculturais e econômicas
dos sujeitos que a constituem, reconhecendo-os
como sujeitos de direitos no momento em que cursam o ensino médio.
Nesse sentido, posiciona-se a defesa pela
“profissionalização” nesta etapa da educação básica, na qual se considera a contingência de milhares
de jovens que necessitam, o mais cedo possível,
buscar um emprego ou atuar em diferentes formas
de atividades econômicas que gerem subsistência.
Entretanto, se a preparação profissional no ensino
médio é uma imposição da realidade, não pode
representar a única vertente da política pública
para o ensino médio. O que se persegue não é apenas garantir a necessidade da preparação profissional, mas também mudar as condições em que
esta preparação se constitui.
A definição e implementação de uma política
para o ensino médio deve se dar, por um lado, a
partir e à luz do conjunto de diretrizes, propostas
e ações já encaminhadas pela sociedade brasileira
em geral e pelo Estado brasileiro de modo mais particular. Por outro lado, deve estar sustentada, também, em uma definição mais precisa de identidade,
orientada pela compreensão de que o ensino mé-

A preparação profissional no
ensino médio é uma imposição
da realidade, não pode representar a única vertente da política
pública para o ensino médio.

Um dos principais desafios da educação consiste no estabelecimento do significado do ensino
médio, que, em sua representação social, ainda
não respondeu aos objetivos que possam ser
considerados para além de uma mera passagem
para o ensino superior ou para a inserção na vida
econômico-produtiva.
Frente a esse quadro, é necessário dar visibilidade ao ensino médio no sentido da superação
dessa dualidade histórica existente na educação
brasileira. Nessa perspectiva, essa última etapa da
educação básica precisa assumir, dentro de seus
objetivos, o compromisso de atender verdadeiramente à diversidade nacional e à sua heterogeneidade cultural. Deve também considerar tanto
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dio configura-se em etapa final da educação básica
com algumas atribuições específicas já previstas na
Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional.
Busca-se uma escola que não se limite ao interesse imediato, pragmático e utilitário. Uma
formação com base unitária, no sentido de um
método de pensar e de compreender as determinações da vida social e produtiva — que articule trabalho, ciência e cultura na perspectiva da
emancipação humana.
Portanto, precisa ser contextualizado para uma
sociedade científica e tecnológica, assim concebido
como educação básica e articulado ao mundo do
trabalho, da cultura e da ciência, constituindo-se
em direito social vinculado a todas as esferas e dimensões da vida. Trata-se de uma base para o entendimento crítico de como funciona e se constitui a sociedade humana em suas relações sociais
e como funciona o mundo da natureza. A articulação entre estes dois aspectos do conhecimento
é condição para construir sujeitos emancipados,
criativos e críticos da realidade onde vivem e com
condições de agir sobre ela. Tal domínio é fator
precípuo para compreender e poder atuar com as
novas bases técnico-científicas do processo produtivo. A melhor contribuição que a educação básica
dará ao desenvolvimento econômico será a universalização de um ensino médio de qualidade, não
apenas profissional, mas com uma cultura geral
ampla e que articule conhecimentos e saberes da
ciência, da cultura e do trabalho.
Atualmente a prioridade do Ministério da Educação pela qualidade da educação básica estabelecida no Plano de Desenvolvimento da Educação
representa uma oportunidade de repensar uma
política pública que estabeleça também um novo
patamar para o ensino médio. O modelo do ensino
médio, a ser proposto e construído, não preconiza
o retorno a uma generalizada profissionalização
nesta etapa da educação básica e deve configurar
um modelo pedagógico diverso e adequado para a
realidade brasileira. Por esta concepção, o ensino
médio se estrutura em consonância com o avanço
do conhecimento científico e tecnológico, fazendo
da cultura técnica um componente da formação
geral, articulada com o trabalho produtivo. Isto
pressupõe a vinculação da ciência com a prática,
bem como a superação das dicotomias entre humanismo e tecnologia, e entre a formação teórica
geral e técnica instrumental.
32

Políticas públicas para o ensino médio
A política pública nacional deve estruturar a educação básica de modo a atender suas finalidades.
Sendo assim, ela deve integrar os componentes
da formação geral e da formação técnica, em consonância com o estágio mais avançado da ciência, da
tecnologia e das culturas modernas.
Por outro lado o importante enfrentamento com
o processo de acesso a educação superior através
dos vestibulares que tem promovido uma distorção
na definição do currículo do ensino médio, além de
promover uma competição desenfreada sem uma
legitimidade pedagógica para os saberes necessários a serem adquiridos no ensino médio.
A presença constante de notícias na mídia da
ousada proposta do Ministério da Educação ao assumir o debate e definição de um Sistema de Seleção Unificado de acesso aos cursos de graduação
da Educação Superior nos dá uma dimensão da importância do assunto para as políticas educacionais.
Por um lado o número de pessoas envolvidas
com interesse imediato na questão é muito significativo: cinco milhões de jovens e adultos se preparam anualmente para o vestibular, dez milhões de
estudantes matriculados no ensino médio (regular e EJA) com quase dois milhões de concluintes
anualmente e 1,5 milhões de novos ingressantes
em cursos de graduação com 277 mil em Universidades Federais. O aumento do acesso a educação
superior e a ampliação da expectativa do projeto
de vida de milhões de novos sujeitos caracterizam
um novo cenário para a política pública e da relevância dos processos seletivos no ensino superior
como determinantes para a educação. A intencionalidade de uma nova organização curricular
é erigir uma escola ativa e criadora construída a
partir de princípios educativo que unifique, na
pedagogia, ethos, logos e tecnos, tanto no plano
metodológico quanto no epistemológico. Entendendo que o projeto político-pedagógico de cada
unidade escolar deve materializar-se, no processo
de formação humana coletiva, o entrelaçamento
entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura.

* Maria do Pilar Lacerda é Secretária de Educação
Básica do Ministério da Educação.
** Carlos Artexes Simões é Diretor de Concepções
e Orientações Curriculares para a Educação Básica.
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O trabalho dos professores e suas
associações sindicais na atualidade:
relações e desafios
Savana Diniz Gomes Melo*
A função docente, suas características, a forma
de desempenhá-la, a importância a ela atribuída em
cada contexto, as exigências requeridas, os saberes,
a autonomia, as lutas e muitas outras questões podem apresentar variações nas análises, de acordo
com as diferentes concepções e valores atribuídos à
educação e ao trabalho. Assim, a concepção de trabalho docente é perpassada por diferentes teorias
e debates, muitos deles ainda hoje em aberto. A
literatura existente expressa bem essas dimensões.
Para compreender o trabalho docente tal como se
configura hoje e em profundidade, pressupõe-se
revelar sua gênese e sua relação com o contexto
histórico que o originou; os pontos marcantes de
sua história e as principais transformações nele
ocorridas para então chegar a desvelar sua natureza
e condições atuais. A docência é uma das mais antigas ocupações modernas e, segundo Fanfani (2007),
um dos ofícios mais relevantes das sociedades. Seu
surgimento ocorreu a partir do século XV, quando
a educação era responsabilidade da Igreja. (COSTA,
1995). Dessa origem, decorre a ideia da profissão
como sacerdócio ou vocação, que ainda hoje vigora
em muitos discursos.
A atividade docente é uma prática social concreta, dinâmica, multidimensional, interativa,
invariavelmente inédita e imprevisível. É um
processo atravessado por influências de múltiplos aspectos — políticos, econômicos, sociais,
culturais, psicológicos, éticos, institucionais, técnicos, afetivos, estéticos, entre outros. O objeto
do trabalho docente constantemente escapa ao
seu controle.
O ensino tem como objeto seres humanos que
são, ao mesmo tempo, seres individuais e sociais,
sujeitos que possuem características peculiares —
são heterogêneos, têm diferentes histórias, ritmos,
interesses e necessidades. Assim, pelas peculiaridades desse objeto, a prática pedagógica do pro-

fessor consiste em gerenciar relações sociais, envolve tensões, dilemas, negociações e estratégias
de interação. (TARDIF, 2002, p.130). Os professores
enfrentam um universo de problemas com os quais
eles têm que se haver em sua prática cotidiana.
Somam-se, ainda, as novas atribuições e exigências
de maior formação, trazidas pelas reformas educacionais das últimas décadas. Estas, por meio de
numerosas legislações — muitas vezes impositivas
— têm provocado transformações profundas na organização escolar, redefinindo papéis dos agentes
envolvidos, a organização dos sistemas e o fluxo entre os níveis de ensino, colocando os docentes ante
as situações novas no trabalho, as quais lhes apresentam novas demandas e requerimentos e acarretam a ampliação do trabalho para além da regência
de classes e as atividades a ela correlatas. E, muitas
vezes, extrapolam a própria formação dos professores, sem que sejam oferecidas as condições de
trabalho necessárias, o que tem causado mal-estar.

A natureza do trabalho
docente sofre transformações significativas,
sobretudo a partir de 1990.

Os professores, em geral, não participam das decisões que conduzem às mudanças, muitas vezes
não compreendem as razões que as motivam e não
sabem como concretizar as demandas e requeri34
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mentos que lhes são dirigidos. Com isso, verifica-se
uma intensificação do trabalho dos docentes, que
passa a ser exercido também e de forma dilatada
fora da jornada de trabalho, em tempos livres. Em
paralelo, a política salarial permaneceu pautada
na contenção de gastos, assumindo uma lógica baseada no desempenho e na produtividade. Muitos
benefícios resultantes de conquistas históricas dos
docentes e que representavam salários indiretos
foram extintos. Não raro, essa condição salarial
obriga os professores a exercerem mais de uma
atividade profissional, sendo expressivo o número
deles que trabalha em mais de um turno e em escolas diferentes, o que corrobora o processo de precarização do trabalho docente. Além do mais, os
professores passaram a ser responsabilizados pelo
desempenho dos alunos, da escola e até mesmo
do sistema de ensino, o que encobre as verdadeiras causas dos baixos resultados da educação, que
residem em outros determinantes. Nesse quadro,
os professores veem-se forçados a tomarem para
si a responsabilidade pelo sucesso ou insucesso
das políticas. (OLIVEIRA, 2004, p.1131). Não é sem
razão que estudos têm demonstrado aumento no
adoecimento dos professores nos últimos anos.
Registram-se muitos esforços na literatura da
área educacional no sentido de desvendar o trabalho docente, embora se possa afirmar que existem
muitas lacunas no conhecimento, inclusive sobre
o trabalho real e a resistência dos profissionais.
Oliveira (2003) afirma que, na década de 1990, os
estudos e pesquisas sobre trabalho docente expressam, entre outras, a preocupação com as transformações verificadas no perfil dos professores e
na constituição de sua identidade. Situam-se nessa
linha os trabalhos de Fanfani (2007, p. 17) que,
em sua retratação das realidades atuais de países
latino-americanos, destaca as transformações recentes no ofício docente, sintetizando-as em algumas ideias base: é uma ocupação em desenvolvimento quantitativo permanente; conservam-se
as regulações jurídicas tradicionais, que garantem
ingresso, carreira e trabalho; há heterogeneidade
horizontal que aumenta ao mesmo tempo em que
adquire graus crescentes de diferenciação vertical;
há forte deterioração das recompensas materiais e
simbólicas associadas com a atividade; a deterioração nos salários reais se expressa em empobrecimento e perda de posições na estrutura social;

há diferentes demandas e necessidades educativas
expressas pela população, entre outras.
Todos os fenômenos assinalados evidenciam
como o trabalho docente tem se complexificado
nos últimos anos, em decorrência do modo como
se insere e se relaciona com as transformações conjunturais e estruturais da sociedade. Como se vê,
é plausível afirmar que a natureza do trabalho docente sofre transformações significativas, sobretudo a partir de 1990. Pode-se compreendê-lo, hoje,
como um processo complexo de atividades que
não se restringem ao universo da sala de aula, ao
processo de ensino e aprendizagem, mas alcançam
todos os espaços da escola. Ele envolve a participação do professor no planejamento das atividades
escolares, na elaboração de propostas políticopedagógicas e na própria gestão da escola, abrangendo, ainda, as formas coletivas de realização do
trabalho escolar e a articulação da escola com as
famílias e a comunidade. Além disso, ele vem sendo caracterizado, cada vez mais, por sua produção
imaterial na medida em que envolve cada vez mais
produção material que circula de forma industrial:
livros didáticos, pacotes didáticos, filmes, vídeos,
programas de ensino a distância. Desse modo, são
produzidas tecnologias que desqualificam o trabalho do professor.
Tais fatores têm acarretado tensões que se expressam no trabalho dos professores. A despeito da
crescente desqualificação a que estão submetidos,
os docentes vêm apresentando distintas formas de
resistência — coletivas e/ou individuais, explícitas
e/ou implícitas — por meio das quais buscam obter
melhorias nas suas condições de trabalho, mas que
muitas vezes extrapolam a luta corporativa. (MELO,
2009).
Notadamente, a parte mais visível das lutas dos
professores é organizada pelos sindicatos da categoria, que apresentam reivindicações históricas do
setor, expressas em longas e reiteradas pautas. Em
que pesem as recentes transformações operadas
nos sindicatos docentes, como de resto ocorre com
os demais sindicatos de trabalhadores, que pode
ser sintetizada em uma crise de representação,
convém destacar que estas organizações desempenham um papel importante no sentido de obstruir ou promover inflexões em medidas e políticas
instaladas na década de 1990.
É fato que a história das associações de traba35
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lhadores da mesma ocupação ou ramo de atividade
é longa. Entretanto, segundo Bottomore (1988),
o sindicalismo como movimento generalizado é
fruto do crescimento do trabalho assalariado e as
primeiras organizações sindicais eram consideradas subversivas. A repressão por parte do Estado
era habitual. A condição de ilegalidade se associou
muitas vezes, segundo o autor, a formas turbulentas de protesto social.
Já a história da organização sindical dos trabalhadores docentes na América Latina, como afirmado por Tiramontti (2001), se relaciona claramente
com o desenvolvimento dos sistemas educativos
da região, com os modelos de acumulação adotados, com as necessidades do Estado de ampliar sua
base social e com os regimes políticos vigentes. Os
países que se modernizaram cedo na região, que
se desenvolveram com base em um modelo que
abrangia os diferentes setores sociais e que desde
o princípio do século apresentaram um crescimento significativo de seus sistemas de educação, logo
registraram também uma conformação de movimentos de professores que se transformaram em
sindicatos na metade do século: Argentina (1917),
Chile (1903) e México (1920). Esses movimentos
tiveram, no início, uma orientação mutualista, dirigida a ações de ajuda mútua ou sociabilidade e
lazer dos professores. Só nas décadas de 1960
a 1970, pelo tipo de produção em que basearam
suas economias, pela permanência de estados oligárquicos, pela presença de ditaduras militares
tradicionalistas ou por uma mescla de tudo isso,
surgiram associações de professores em outros
países da região, como no Brasil (1960), em El Salvador (1968) e na República Dominicana (1961).
Os movimentos de professores, a partir dos anos
1950, transformaram-se em organizações sindicais
e se articularam de modo bastante intricado com
as instituições e práticas do poder. Seus membros
abandonaram paulatinamente sua identificação
com o funcionalismo estatal para integrar-se à massa de assalariados, que se confrontava com a classe
patronal através de suas organizações, para a atualização de seus interesses e obtenção de melhoras
na repartição dos recursos. Para Tiramontti, ainda
que os sindicatos tenham sido incorporados à malha de poder nesse período, a articulação entre eles
adquiriu formas distintas nos vários países, em função da estrutura institucional de poder, das carac36
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terísticas das elites de governo e da cultura política
dominante. Considerando que os processos de
diferenciação funcional, próprios da modernização
política, não tiveram um desenvolvimento completo na região, em muitos dos países, as fronteiras
entre as lideranças de uma e outra organização são
bastante mutáveis, havendo frequentes intercruzamentos entre as burocracias estatais e sindicais.
Com relação aos anos 1990, ela afirma que as reformas educacionais trouxeram um determinado sentido para as mudanças, nos modos de articulação
com os atores e na reorganização do campo, estabelecendo novas condições para a ação coletiva na
medida em que trouxeram à região um conjunto de
valores e modelos organizacionais que sindicatos
e professores consideram alheios às concepções
com base nas quais construíram suas identidades
e fundamentaram sua ação coletiva. Vale ainda
destacar, que o modo como os sindicatos se articularam tradicionalmente com a estrutura de poder
e os professores condiciona abertamente suas estratégias atuais. Prova disso é que, nos países onde
os sindicatos conservaram certa autonomia em
relação às direções de partidos políticos e mantiveram fortes articulações com a base de seus
representados, registram-se uma ampliação das
alianças, dos temas de discussão e uma diversificação de estratégias de ação. Já nos países onde os
sindicatos não definiram um espaço de autonomia
em relação aos partidos políticos, mantiveram-se
as tradicionais estratégias de confrontação ou de
incorporação à estrutura de poder.
Adentrar o universo dos sindicatos de docentes
não é tarefa simples, pois tais organizações mantêm, em muitos países, um estilo próprio, herança
do sindicalismo tradicional e da cultura do magistério, que guarda distância e se esquiva do contato
com outros grupos. As organizações docentes na
America Latina são sumamente heterogêneas, mas
é possível destacar traços que parecem configurar
um perfil geral e que, no discurso das organizações
docentes, existem certos temas comuns, como: a
defesa da escola pública e a exigência de que o Estado cumpra com suas obrigações em matéria educativa; a luta contra qualquer medida privatizadora;
a denúncia constante sobre o caráter excludente
das políticas neoliberais; a inclusão de temas da
globalização e do papel dos organismos internacionais; a exigência de maior participação dos do-

centes no debate e na formulação das políticas
educativas; e a importância da profissão docente e
a necessidade de valorizá-la. (LOYO, 2001, p. 67-75)
Esses traços comuns no perfil e na ação coletiva
dos sindicatos latino-americanos também se expressam no movimento sindical docente brasileiro.
Isso pode ser observado, inclusive, nas associações
agregadoras dos professores do Estado de Minas
Gerais e sua capital, Belo Horizonte. (OLIVEIRA &
MELO, 2006). Contudo, nas greves protagonizadas
em 2009 e 2010 pelo Sindicato dos Trabalhadores
da Educação em Minas Gerais (Sind-UTE/MG), pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede
Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede/
BH) e Sindicato dos Professores de Minas Gerais
(Sinpro), a principal motivação do conflito foi salarial, embora outros itens tenham integrado as
pautas de reivindicações. Ainda que existam diferenças salariais significativas entre os professores
da rede pública municipal e estadual e destas com
o setor privado, há que se reconhecer que os professores mineiros se encontram submetidos a uma
política de arrocho salarial e de cortes sucessivos
de benefícios que, associadas a distintas medidas
de redução de custos com a educação, configuram
um quadro de precarização e a desvalorização sem
precedentes. E há indícios de que essa situação
tende a perdurar haja vista as (não)repostas objetivas às reivindicações dos docentes, oferecidas pelos governos e patronato.
O estudo das relações e ações dos docentes e
suas associações coletivas representa um importante caminho para as análises das políticas adotadas no campo da educação
A literatura já registra um amplo e heterogêneo conjunto de pesquisas, em geral de caráter
estadual e municipal, mas são poucos os estudos
nacionais. Parece oportuna a valorização do tema
na agenda dos pesquisadores e dos programas
de pós-graduação em educação do país. Um desafio necessário é promover debates em torno de
teorias explicativas da complexidade que envolve a
atividade docente na atualidade. Outro importante
aspecto a ser debatido é o pertencimento de classe
dos professores, inclusive aqueles que atuam no
setor público, sobretudo em um contexto em que
os movimentos sociais perdem unidade, apresentam-se particularizados e fragmentados e a referência de classe perde expressão e visibilidade.
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Perfil do ensino médio na Região
Metropolitana de Belo Horizonte
Simone Grace de Paula*
Nossa intenção é delinear um breve perfil do
ensino médio, apresentando, de forma sucinta, dados1 sobre a escolarização dos jovens moradores
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O estudo sobre a escolarização dos jovens exigiu-nos
a definição um recorte etário2. Adotamos o segmento populacional definido nacionalmente como
juventude, os adolescentes jovens e os adultos jovens, com recorte etário de 15-29 anos3. Esta é a
delimitação utilizada pelos órgãos internacionais4 e
oficiais brasileiros. Temos ciência de que o tempo
da juventude não pode ser definido de forma tão
rígida nem se constituir tão homogêneo, demarcando-se “um começo e um fim”, dada a diversidade de modos como esta fase da vida é experimentada, entretanto, esse recorte é relevante para
as análises demográficas.
A Região Metropolitana de Belo Horizonte apresenta um total de 1.371.118 de jovens entre 15 e
29 anos (PNAD 2007). Esse número corresponde a
aproximadamente 27% da população total. Comparando com os dados apresentados na PNAD
2002, a saber, 1.299.118 de jovens entre 15 e 29
anos, representando cerca de 29% da população

total, sendo que mais de 80% residem na área urbana (cidade, vila ou área urbanizada). Podemos
afirmar que embora o número de jovens esteja aumentando em termos absolutos, observamos uma
diminuição do peso desse segmento na população
total, diferentemente do que ocorreu nos anos 70,
com aumento significativo do aumento da população
jovem instalando o fenômeno conhecido como “onda
jovem”. O aumento da população jovem fez com que
se definisse a categoria juventude, identificando-a
“como um segmento da população com tempos, características e necessidades próprias”, consolidandose “com os novos ordenamentos sociais e produtivos
de finais do século XIX e, principalmente, do século
XX”. (Waiselfisz, 2007; p. 21)
Uma das repercussões foi a busca da ampliação
do atendimento escolar dos jovens, principalmente
daqueles pertencentes aos segmentos populares
que anteriormente não tinham acesso ao ensino
médio. A necessidade de prolongamento da escolaridade provoca um intenso processo de expansão do ensino médio, repercutindo na definição de
políticas públicas que visassem atenuar o fenômeno
do fracasso escolar e a promoção da inclusão social.
Mesmo que na contemporaneidade a escola não
seja mais uma promessa segura de um futuro melhor para esses jovens, ela se constitui numa das instituições na qual os jovens podem ter experiências
significativas de socialização e de aprendizagens.
Nesse sentido, as conquistas legais no Brasil
foram importantes, visto que a educação passa a ser
direito de todo ser humano legitimada na Constituição Federal (CF) de 1988. A CF garante por meio da
Emenda Constitucional, nº 14 de 13/09/96, a “progressiva universalização do Ensino Médio gratuito”
(CF 1988, art. 208, II). A LDBEN 9394/96 acrescenta
às premissas constitucionais o dever do Estado em
garantir a oferta de vagas e a responsabilidade dos
pais pela permanência dos filhos na escola.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), 9394/96 reafirma o direito à igualdade e
traz um aspecto inovador que é o acolhimento às

1 • Dados da pesquisa sobre “A situação do Ensino Médio na
Região Metropolitana de Belo Horizonte” que conta com financiamento da FAPEMIG e apoio do PROPIC – Programa de
Iniciação Científica da Universidade FUMEC/BH.
2 • Dados da pesquisa sobre “A situação do Ensino Médio na
Região Metropolitana de Belo Horizonte” que conta com financiamento da FAPEMIG e apoio do PROPIC – Programa de
Iniciação Científica da Universidade FUMEC/BH.
3 • Este recorte etário foi proposto pelo Estatuto da Juventude,
já incorporada pela Secretaria e Conselho Nacional da Juventude. No âmbito das políticas públicas este recorte é bastante,
antes, era tomada por jovem a faixa de 15 a 24 anos. A ampliação desta faixa não é uma especificidade brasileira, mas uma
tendência geral dos países que buscam instituir políticas para
a juventude. As justificativas para tal alteração decorrem no
aumento dos anos de vida e das dificuldades dessa população
em ganhar autonomia no mercado de trabalho.
4 • UNESCO ampliou a faixa etária devido à necessidade de
políticas específicas para este público.
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diferenças relacionadas à etnia, idade, experiência
e necessidades especiais. O direito à educação escolar coloca a especificidade do direito à diferença
em que se mesclam as questões de gênero, condição social e credo, entre outras. Nesse sentido,
as considerações legais de certa forma incentivam
a redução das discriminações, podendo auxiliar na
emancipação de muitas pessoas (CURY, 2002).

2007). Entretanto, chama a atenção o funcionamento de escolas em empresas e templos que podem ser justificados por projetos de formação dos
trabalhadores e de aproximação de pessoas que
não tiveram oportunidades de freqüentar a escola, como ocorre, por exemplo, no Projeto EJA/BH.
Embora em percentual pequeno, foram 24 escolas
compartilhando o mesmo prédio com outros estabelecimentos em 2002 (5%) e 40 em 2007 (7%).
Esse fato pode ser interpretado pela falta de prédios escolares que atendam a toda a demanda de
escolarização da população jovem e adulta.
Os dados sobre a infraestrutura das escolas de
ensino médio nos mostram que, no ano de 2002,
a grande maioria (mais de 90%) apresenta diretoria, secretaria, sala de professores, biblioteca e
sanitário dentro do prédio. No entanto, cabe ressaltar que em torno de 10% não contam com esses espaços essenciais para a escola. Outro ponto
importante a ser destacado é que cerca de 20% das
escolas não possuem cozinha, cantina e quadra esportiva e 53,8% não possuem refeitório. Esse é um
percentual bastante significativo, podendo significar uma dificuldade de os jovens se alimentarem e
ter aulas de educação física (o que é um direito!).
Um número significativo de escolas ainda não
conta com sala de TV e vídeo (39,8%), laboratório
de informática (41,2%) e laboratório de ciências
(35,2%), o que pode trazer conseqüências para a
qualidade de ensino ministrada e impedir que os
professores desenvolvam determinadas práticas
pedagógicas. Interessante observar a falta de investimento na formação de um ambiente escolar mais
propício à prática de leitura, visto que são poucas
escolas que possuem sala de leitura (9,8%), ou seja,
mais de 90% não a possuem. Que conseqüências
poderão trazer para a formação de bons leitores?
Será que a biblioteca escolar possui espaços silenciosos e agradáveis para que os alunos possam ler?
Verificamos, ainda, que um percentual ínfimo de
escolas tem dormitório (0,9%) e berçário (0,5%).
A presença desses espaços no ambiente escolar
poderia favorecer a permanência de alunas que
são mães (o berçário poderia acolher os filhos das
alunas no horário de estudo). Outro aspecto preocupante é a adequação do espaço escolar para os
alunos com deficiências físicas, a grande maioria
não possui dependências e vias adequadas para
deficientes (3,4%). Esses dados indicam discrepân-

Verificamos que apesar de ter
ocorrido um aumento do número
de estabelecimentos de ensino na
rede estadual, percentualmente,
houve um decréscimo de
participação.
As instituições escolares de ensino médio foram
caracterizadas com o objetivo de entendermos as
condições em que a escolarização dos jovens da
Região Metropolitana de Belo Horizonte tem ocorrido. Os dados foram coletados, a partir dos Censos Escolares, indicaram-nos que, de modo geral,
ocorreu uma expansão no Ensino Médio na Região
Metropolitana de Belo Horizonte entre os anos de
2002 a 2007 nas redes: estadual — de 253 (58,1%)
estabelecimentos para 309 (52,8%) — e particular
— de 140 (32%) para 220 (37,6%). Contudo, verificamos que apesar de ter ocorrido um aumento
do número de estabelecimentos de ensino na rede
estadual, percentualmente, houve um decréscimo
de participação neste nível de ensino e um aumento significativo da rede particular. A rede federal
manteve-se o número de três estabelecimentos —
tanto para 2002 (0,7%) quanto para 2007 (0,5%) —
e a municipal, 40 estabelecimentos (9,2%) para 53
(9,1%) demonstrando um desinvestimento dessas
redes no ensino médio. Supomos que seja fruto da
mudança da legislação que responsabiliza o estado
pelo ensino médio.
Quanto ao local de funcionamento das escolas
de ensino médio verificamos que a maior parte
tem prédio próprio (99,3% em 2002 e 93,8% em
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cias entre as condições físicas e de funcionamento
das escolas de ensino médio da RMBH visto que
ainda existem escolas que não possuem cantinas,
possuem sanitários fora do prédio escolar e não
possuem sala específica para leitura.
Ao compararmos esses resultados com 2007
observamos que vários dados não foram informados. No entanto, analisando os dados informados
percebemos tendências interessantes. Houve um
aumento considerável no número de laboratórios
de informática (58,8% em 2002 para 68,25% em
2007). O que pode ter ocorrido pela participação
em projetos de informática realizados pelos governos federal e estadual. Todavia, cabe ressaltar que
cerca de 42% das escolas ainda não possuem esses laboratórios. Além disso, esse aumento não
significa necessariamente que esses laboratórios
estejam sendo utilizados e que haja computadores
em número suficientes para todos os alunos e professores habilitados para orientá-los na utilização
desse recurso, bem como verbas específicas para
manutenção dos equipamentos.
Por outro lado, podemos observar uma diminuição no número de laboratórios de ciências
(64,8% em 2002 para 52,61% em 2007), denotando uma falta de investimentos do estado na
construção de laboratórios e equipamento dos
já existentes. Percebe-se que o estado implantou laboratórios (construindo salas apropriadas
e comprando equipamentos) em 2002. É curioso
observar que em 2007 ocorreu redução de 50 laboratórios em relação a 2002. Observamos também
uma diminuição na porcentagem de escolas que
possuem quadra esportiva (de 84,6% em 2002 para
71,66% em 2007), o que se contrapõe às indicações
dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
Médio (2000)5 no qual a educação física é componente curricular obrigatório, e, apesar de não ocorrer somente na quadra de esportes, este espaço é
de grande importância para o bom desempenho na
disciplina. Além disso, não podemos desconsiderar
o papel central desse espaço para o lazer dos jovens
e, conseqüentemente, para a sociabilidade juvenil.
Outro dado que nos chama a atenção é o aumento significativo de dependências e vias adequa-

das para deficientes (de 3,4% em 2002 para 18,82%
em 2007), demonstrando um investimento no aprimoramento do espaço escolar, revelando uma mudança recente na área da educação para promover
a acessibilidade dessas pessoas. Mais uma vez não
podemos desconsiderar que, apesar desse aumento, mais de 80% das escolas ainda não possuem dependências e vias adequadas para deficientes
Com relação aos equipamentos presentes nas
escolas de ensino médio regular temos que os dados nos revelam o percentual de escolas que ainda
não possuem alguns equipamentos. Temos que
cerca de 10% ainda não possui TV, videocassete e
retroprojetor, tanto para 2002 quanto para 2007.
Em 2007, cerca de 2% das escolas não possuíam impressora e 15% não possuíam DVD. Um número significativo de escolas também não possui copiadora
(cerca de 29,4%) e merenda escolar (cerca de 40%).
A ausência de merenda escolar nos chama a atenção na medida em que pode interferir no desempenho escolar dos alunos, principalmente, daqueles trabalhadores que cursam o turno noturno.
Ao compararmos os dados de 2002 com 2007,
observamos que houve um aumento na média de
computadores na escola (18,69% em 2002 para
25,92% em 2007) e, também, na disponibilidade
de internet (49,9% em 2002 para 84,8% em 2007).
Contudo, em percentual insuficiente para atender
às necessidades tecnológicas atuais. Interessante
observar uma diminuição de parabólicas nas escolas (de 60,8% em 2002 para 28,5% em 2007), o
que talvez ocorra por estarmos analisando a região
metropolitana e, dada a diversidade de equipamentos das escolas mineiras, em outras regiões
isso pode não ter ocorrido. Os dados sobre infraestrutura nos revelaram que na RMBH ainda existem
escolas com gerador de energia, poço artesiano,
cisternas, fontes e, algumas, ainda utilizam fossa.
De uma maneira geral, a análise das características
das escolas nos indica que, apesar de todas as conquistas, muitas ainda não têm condições materiais
favoráveis ao ensino de qualidade para todos.
Realizamos também uma caracterização dos
docentes que atuam no ensino médio, a partir
dos dados dos Censos Escolares de 2002 e 2007.
Foi possível verificar que, apesar de a maioria dos
professores que atuam no ensino médio serem do
sexo feminino (58,7%), há um número significativo
de homens (41,3%) atuando neste nível, o que lhe

5 • BRASIL. Ministério de Educação. Secretaria de Educação
Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais para
o ensino médio. MEC/SEMTEC, 2000.
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dá um caráter diferenciado do ensino fundamental, no qual a majoritariamente temos professoras
atuando.
Verificamos que a idade dos professores é
bastante variada encontrando professores com 16
anos até 74. Surpreendeu-nos o percentual significativo de jovens na faixa etária de 15-24 anos atuando como professores no ensino médio, 2,54% de
mulheres e 2,92% de homens. Contudo, a maioria
dos docentes encontra-se na faixa etária de 30-39
anos, sendo a média de idade é 39,8. A escolaridade dos docentes, independente da modalidade
de atuação, revela-nos que a grande maioria (95%)
possui curso superior.
A distribuição dos jovens (15 a 29 anos) por sexo
e freqüência à escola na RMBH, independente do
nível de ensino, indicou-nos que, em 2007, 35%
(478.273) dos jovens freqüentam a escola e 65%
não freqüentam; em 2002, esse percentual era de
37% (484.484) para os jovens que freqüentavam a
escola e 63% para os que não freqüentavam. Para
a faixa etária de 15 a 17 anos, em 2007, temos que
cerca de 86% (228.048) estavam na escola. Em
2002, esse percentual era de 90% (211.484). Dessa maneira, observamos de 2002 para 2007 uma
redução no percentual dos jovens que freqüentam
a escola, independente do nível de ensino. Contudo, as análises posteriores revelaram um aumento
da inserção de jovens no ensino médio e superior.

do analisamos os dados referentes a 2007, observamos um aumento da média de anos de estudo
para toda a população, 10,1 para os brancos, 9 para
os pardos e 8,7 para os pretos. Esse aumento da
escolaridade média da população, embora ainda
pequeno, pode ser entendido como resultado de
políticas públicas universais de escolarização.
No entanto, o que mais nos chama a atenção é a
permanência da diferença de anos de estudo entre
a população branca e negra ao longo do período.
(Henriques, 2001) Os dados, juntamente com pesquisas oficiais, nos permitem pensar que, apesar
da importância de políticas universais, essas não
têm conseguido diminuir, de forma satisfatória, as
desigualdades educacionais entre negros e brancos
no Brasil.
Cabe, ainda, destacar que a população entre 15
e 17 anos apresenta uma média de anos de estudo
(7,7 em 2002 e 7,6 em 2007) abaixo do esperado
para alunos que, em idade regular, estariam no ensino médio. Temos, contudo, que considerar que
aumentou a inserção escolar do jovem nessa faixa
etária, em qualquer nível de ensino, sugerindo que
a expansão da escolarização nos últimos anos no
país “beneficiou os mais jovens; a quase universalização do acesso ao ensino fundamental, do que
puderam aproveitar quase todos os que são hoje
adolescentes” (ABRAMO, 2005, p. 50).
No estudo realizado sobre os jovens que estão
na escola — 35% em 2007 e 37% em 2002 — verificamos diferenças significativas com relação à dependência administrativa: se freqüentam a rede
pública ou privada. Para os jovens entre 15 e 17 anos
que freqüentavam a rede privada de ensino, no ano
de 2002, 16% estavam no ensino fundamental e
79% se encontravam no ensino médio. Para o ensino público, esses índices eram de 43% no ensino
fundamental e 55% no ensino médio. Essa relação
parece permanecer em 2007, uma vez que entre os
jovens de 15 a 17 anos que estão na rede privada,
77% estão no ensino médio e 19% no ensino fundamental. Já na rede pública de ensino, entre os
jovens dessa mesma faixa etária 63% encontramse no ensino médio e 36% no ensino fundamental. Esses dados nos permitem dizer que os jovens
entre 15 e 17 anos, ou seja, público em potencial
do ensino médio, que freqüenta a rede privada
de ensino apresenta uma menor distorção idade/
série quando comparado aos jovens nessa mesma

O que mais nos chama a
atenção é a permanência da
diferença de anos de estudo
entre a população branca e
negra ao longo do período.

Ao considerarmos a média de anos da população jovem, de 15 a 29 anos, por sexo e raça/cor,
temos que, para o ano de 2002, a população branca, tinha em média, 9,5 anos de estudo. Os pardos
possuíam, em média, 8 anos e os pretos, 7,7. Quan43
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faixa etária que estão na rede pública. Ocorre uma
redução do percentual de alunos freqüentando o
ensino fundamental. Contudo, os dados nos revelam que ainda existem 37% desses jovens com distorção idade/série, significando 14.670 jovens fora
da faixa etária. Esse dado nos chama atenção, mais
uma vez, para as desigualdades colocadas para a
juventude na sua apropriação educacional.
A análise mais detalhada desses dados nos permite verificar uma significativa diferença entre os
públicos da rede privada e pública. Na rede pública,
os percentuais de jovens estudantes por nível de
ensino em ordem decrescente são: ensino médio
regular (55% em 2002 para 59% em 2007); ensino
fundamental (34% em 2002 para 27% em 2007);
ensino superior, 6% em 2002 para 18% em 2007,
supletivos de ensino fundamental (2% em 2002
para 3% em 2007) e supletivo de ensino médio (2%
tanto em 2002 quanto em 2007); mestrado e doutorado (1% em ambos anos).
Mesmo considerando que verificamos anteriormente uma redução do número de jovens que estão
na escola, entre aqueles que a estão freqüentando
houve um crescimento de acesso do ensino médio
ao ensino superior que passa de 61% em 2002 para
77%, revelando um aumento significativo, embora
longe de ser ideal, dos jovens que freqüentam os
níveis superiores do ensino.
Essa ordem muda significativamente quando
nos detemos na rede privada: ensino superior
(48% em 2002 para 70% em 2007); pré-vestibular
(22% para 6% em 2007); ensino médio (19% em
2002 para 17% em 2007); ensino fundamental (4%
para ambos), supletivo de ensino médio (4%), supletivo de ensino fundamental (2%) e mestrado e
doutorado (1%).

A freqüência dos jovens nas duas redes revela
lógicas diferenciadas de funcionamento. Ao compararmos os dados verificamos um claro direcionamento dos jovens para o setor privado quando
pretendem prosseguir nos estudos superiores. Os
índices relativos ao ensino superior, pré-vestibular
e ensino médio totalizam 89% dos jovens em 2002
e 93% em 2007.
No ensino público temos 38% (2002) e 33%
(2007) dos jovens freqüentando níveis considerados defasados para a idade — ensino fundamental e supletivo. No entanto, quando observamos
os dados referentes ao ensino médio e superior
dessa mesma população temos que 61% dos jovens em 2002 e 77% em 2007 freqüentam esses
níveis de ensino.
Os dados acima revelam interesses distintos dos
jovens ao ingressarem na rede pública ou particular a partir da faixa etária de 21-23 anos. Pareceunos que aqueles que têm como projeto de vida, se
ingressarem no ensino superior, procuram os prévestibulares no setor privado já que o público não
oferece este tipo de curso preparatório. Verificamos que a maior parte dos jovens ingressa na rede
privada pretende alcançar o ensino superior.
Nos dados sobre os jovens que não estudaram
no ano de 2007, temos que, em ordem decrescente, a maioria interrompeu seus estudos no
ensino médio (56% para as mulheres e 54% para
homens). Por que os jovens interrompem seus estudos no ensino médio? Alguns estudos nos têm
mostrado que fatores variados podem interferir
no abandono dos estudos. As hipóteses sobre os
fatores escolares são, entre outras, de que aqui se
manifestaria a não aprendizagem sólida das competências previstas para o ensino fundamental. Essas competências não se tratam apenas de saberes
escolares, mas de saberes sociais que requerem as
habilidades e as atitudes aportadas pela escola, ou
seja, poderia haver uma dificuldade de se inserir na
cultura escolar e exercer o papel de aluno. (DAYRELL, NOGUEIRA e MIRANDA, 2008; SACRISTÃN,
2007, DUBET, 2002)
Seria importante investigar os mecanismos
próprios do sistema de ensino e da instituição escolar que acabariam provocando a desistência de
muitos jovens pobres: A) falta de professores habilitados o que confirmamos na seção anterior; B)
mudança do perfil dos jovens; C) crise de sentido

Há desconhecimento de
suas identidades juvenis, seus
sentimentos, dificuldades. Esse
desconhecimento provoca um
forte distanciamento.
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da escola, massificação sem cuidado com aprendizagem, políticas de correção de fluxo, matrículas
de jovens trabalhadores na EJA. Seriam fatores da
própria trajetória de vida dos jovens pobres? Necessidade de trabalho dos jovens? Mudança de
condição familiar (chefe de família)? Formação de
novo núcleo familiar? Paternidade? Maternidade?
Outros fatores que têm sido apontados como
explicativos para o decréscimo de matrículas no
ensino médio, seriam as dificuldades que o jovem
em seu processo de escolarização, relativas à invisibilidade dos seus traços propriamente juvenis
encobertos, geralmente, pela condição de aluno.
Essa invisibilidade do estudante como jovem, sujeito sociocultural que vivencia a condição juvenil
é perceptível na pouca consideração sobre as suas
experiências fora da escola, como trabalhadores,
consumidores, produtores culturais, filhos e filhas,
pais e mães, negros, brancos, homens e mulheres.
Há desconhecimento de suas identidades juvenis,
seus sentimentos, dificuldades. Esse desconhecimento provoca um forte distanciamento entre esses sujeitos: adultos, professores e alunos, jovens,
especialmente nas últimas décadas quando se verifica expansão do atendimento escolar à população
juvenil das camadas populares.

* Doutoranda da FAE/UFMG, orientada pelo prof.
Doutor Juarez Tarcísio Dayrell e professora do Curso
de Pedagogia da Faculdade de Ciências Humanas e
Sociais da Universidade FUMEC.
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