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RESUMO

PIMENTEL, Gabriela Sousa Rêgo. O ensino médio no Brasil: busca recorrente
de identidade e rupturas conceituais. 2013. 248f. Tese (Doutorado em Educação)
– Universidade Católica de Brasília, Distrito Federal, 2013.

Este trabalho está vinculado à área de concentração Política e Administração
Educacional do Programa de Pós Graduação em Educação, da Universidade
Católica de Brasília. Situa-se no campo das políticas públicas de educação,
investigando sua formulação, implementação e avaliação, nos seus diferentes níveis
e modalidades. Investigou-se o ensino médio na legislação constitucional e
infraconstitucional, a partir de 1891, com o objetivo de analisar as políticas públicas
de ensino médio no Brasil, sua trajetória, as rupturas conceituais e a busca de
reversão da identidade desse nível de ensino e seus desdobramentos no Estado da
Bahia, entre 1997 e 2011. Optou-se por uma pesquisa histórica, com análise
documental, que possibilitou explicar impressões, lacunas, intenções e conteúdos
subjacentes ao ideário educacional voltado para o ensino médio. Os dados foram
extraídos e identificados por meio de documentos, no intuito de responder à seguinte
questão: Como se configura o ensino médio na escola pública da Bahia após
transformações nas políticas públicas que caracterizam décadas de avanços e
impasses? Para o desenvolvimento da pesquisa, realizou-se uma busca às fontes
documentais. Em primeiro lugar, destacam-se as Constituições do Brasil, período
republicano: 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988. Também foi feita uma
análise da legislação infraconstitucional, como Reforma Francisco Campos, 1930;
Leis Orgânicas do Ensino de 1942 a 1946; Lei n° 4.024/61; Lei n° 5.692/71; Lei n°
7.044/82; Lei n° 9.394/96; e Resoluções do Conselho Estadual da Bahia,
compreendidas entre o período de 1997 a 2011. O tratamento dos dados desta
pesquisa associou a análise de conteúdo e a pesquisa na área de educação,
estabelecendo interações entre o objeto de estudo e a ciência; entre a teoria e a
prática; entre o dito e o analisado. As Resoluções aprovadas pelo CEE-BA foram
relacionadas com as categorias de análise da pesquisa, com a utilização do software
Atlas.ti 7.0. O cruzamento das categorias permitiu as inferências com a teoria
nacional e internacional. A pesquisa mostrou que no ensino médio, ao longo da
história da educação no Brasil, é recorrente a busca de identidade, caracterizandose, em alguns momentos, como avanços, e, em outros, como impasses. Os
discursos emergentes nas Resoluções do CEE-BA refletem as reais funções do
órgão, muitas vezes complexas, porém estão condizentes com a legislação nacional.
Evidenciou-se uma transposição do modelo do plano nacional para o estadual, com
adequações regionais.

Palavras-chave: Ensino médio. Políticas educacionais. Legislação constitucional e
infraconstitucional. Direito à educação. Pesquisa histórica.

ABSTRACT

PIMENTEL, Gabriela Sousa Rêgo. Secondary education in Brazil: searching for
identity and recurring disruptions conceptual. 2013. 248f. Tese (Doutorado em
Educação) – Universidade Católica de Brasília, Distrito Federal, 2013.

This work is linked to the concentration area of Educational Policy and Administration
of the Graduate Program in Education, Catholic University of Brasilia. It is located in
the field of public education, investigating its formulation, implementation and
evaluation, in its different levels and modalities. School was investigated in
constitutional and under constitutional law, since 1891, with the aim of analyzing
public policies of education in Brazil, its history, conceptual breaks and seeking
reversal of the identity of this level of education and their consequences in the State
of Bahia, between 1997 and 2011. We chose the historical method of research, with
document analysis, which allowed to explain impressions, gaps, intentions and
content, underlying the educational ideas for high school. Data were extracted and
identified through documents in order to answer the following question: How t o
describe high school in the public school in Bahia after changes in public policies that
characterize decades of advances and impasses? To develop the research, a search
to documentary sources was carried out. Firstly, there are the Constitutions of Brazil
such as in the republican period 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 and 1988.
There is also an analysis of the constitutional legislation, as Reform Francisco
Campos, 1930; Organic Laws of Education from 1942 to 1946, Law No. 4.024/61;
Law No. 5.692/71; Law No. 7.044/82; Law No. 9,394 / 96, and resolutions of the
State Education Council of Bahia, between the period 1997to 2011. The data of this
research associated content analysis and research in education, establishing a
multitude of interactions between the object of study and science, between theory
and practice. Resolutions presented by CEE-BA were related to categories of
research analysis, using the software Atlas.ti 7.0. The crossing of the categories
allowed inferences with the national theory and international as well. Research has
shown that, throughout the history of education in Brazil, there is a recurring search
for high school identity, characterized at times as advances, and at times as
deadlocks. Nowadays resolutions of CEE-BA reflect the actual functions of the
counsel, often complex, but still consistent with national legislation. Results showed a
implementation model of the national plan for the state, with adaptations to
the regional peculiarities.

Keywords: Secondary education. Educational policies. Constitutional law and
infraconstitutional. Right to education. Historical research.

RÉSUMÉ

PIMENTEL, Gabriela Sousa Rêgo. L'enseignement secondaire au Brésil: la
recherche récurrent de l'identité et des ruptures conceptuelles. 2013. 248f. Tese
(Doutorado em Educação) – Universidade Católica de Brasília, Distrito Federal,
2013.

Ce travail est lié au domaine de la politique et de l’Administration Scolaire du
programme de Doctorat en Éducation de l’Université Catolique de Brasilia. Il se
trouve dans le domaine de la politique publique en éducation pour enqueter sur sa
formulation, son execution et son évaluation, dans les differents niveaux et
modalités. Il étudie le droit constitutionel et infraconstitutionnel de 1981 sur
l’enseignement à l’école, dans le but d’analiser les politiques publiques au Brésil sur
l’enseignement scolaire, son histoire, ruptures conceptuelles et la recherche d’une
identité de ce niveau d’enseignement et son developpement dans l’État de Bahia
entre 1997 et 2011. Nous avons choisi de la recherche historique avec l’analise des
documents ce qui a permis d’expliquer les impressions, les lacunes, les intentions et
les contenus qui sous-tend les idées pedagogiques pour l’enseignement moyen. Les
données ont été tirées et identifiés dans les documents afin de répondre à la
question suivante: Comment est actuellement l’enseignement publique à l’État de
Bahia aprés les changements dans la politqies publiques qui caracterisent des
décennies de progrés et d’impasse. Tout d’abord, on peut mettre en evidence des
constituitions au Brésil dans la période republicaine: 1981,1934, 1937, 1946, 1967,
1969 e 1988. Nous avons fait aussi une analise de la legislation infraconstitutionelle,
comme la reforme Franscisco Campos en 1930; une analyse organique de
l’enseignement de 1942 jusqu’à 1946; la Loi nº 4.024/61; la Loi nº 5.692/71; la Loi nº
7.044/82; la loi nº 9.394/96 et les Resolutions du Conseil d’Éducation de Bahia, entre
la périod e de 1997 jusqu’à 2011. Les données de cette recherche ont été associées
à l’analyse de contenu et de la recherche sur l’éducation dans le but d’établir des
interactions entre l’objet d’étude et la théorie; entre la théorie et la pratique; entre le
dit et l’analysé. Les résolutions ont été présentées en rapport avec les catégories
d’analyse de la recherche en utilisant le logiciel Atlas.ti 7.O. L’intersection de ces
catégories a permis des inférences de la théorie national et étrangère. La recherche
a montrée que dans l’enseigment scolaire tout au long de l’histoire du Brésil, est une
recherche récurrente d’identité, caracterisée par des moments de progress et
d’autres d’impasses. Les discours émergentes dans les résolutions du CEE-BA
reflètent des fonctions réelles de l’institution, souvent compléxes, toutefois selon la
legislation nationale. Les résultats ont montré une implémentation du modèle du plan
national vis-à-vis du plan de l’État.

Mots-clés: Éducation secondaire. Les politiques éducatives. Le droit constitutionel et
infraconstitucionel. Droià l’éducation. Recherche historique
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Pode parecer excessivo dizer-se que a cultura humana tem de
ser reelaborada para ser ensinada. Isso, porém, é literalmente
verdade. Se se trata de uma cultura própria e já existente, a
transição é uma revisão e adaptação, pois toda cultura é ela
própria um processo dinâmico. Mas se desejo transmitir uma
cultura nova, não a posso transmitir pondo o aprendiz em
contato com os produtos dessa cultura, mas tornando possível
ele aprendê-la pelo processo de sua formação, de modo que
ele, de algum modo, a reinvente, inserindo-a em seu modo de
pensar. Ele não deve ficar apenas capaz de compreendê-la,
mas de fazê-la e de continuá-la, sem mencionar a capacidade
de aplicá-la. A cultura realmente existente é a que estiver
incorporada pela sociedade, e a sociedade é hoje nacional.
Anísio Teixeira
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INTRODUÇÃO

O ENSINO MÉDIO EM DISCUSSÃO: TEXTO E CONTEXTO DAS LEGISLAÇÕES

Este trabalho está vinculado à área de concentração Política e Administração
Educacional do Programa de Pós Graduação em Educação, da Universidade
Católica de Brasília. Situa-se no campo das políticas públicas de educação,
investigando sua formulação, implementação e avaliação, nos seus diferentes níveis
e modalidades.
Faz parte do encadeamento de estudo do grupo de pesquisa: Formação de
Professor e Currículo, articulado à linha: Políticas Públicas de Educação e Gestão
de Sistemas Educacionais, da Universidade do Estado da Bahia, que busca refletir
sobre os impactos das políticas públicas no contexto da educação básica local e
regional.
Alavancado pela experiência e pelo interesse da pesquisadora, este trabalho
traz ao palco de discussões as políticas públicas de ensino médio no Brasil, sua
trajetória, as rupturas conceituais desse nível de ensino, e ainda seus
desdobramentos na Bahia. Atualmente, é mister investigar as reformas por que tem
passado o ensino médio no cenário brasileiro, bem como sua busca de identidade.
O ensino médio se configura como etapa final da educação básica, mas seus
objetivos e fins específicos carecem de uma definição precisa na legislação. Ainda
se depara com uma política educacional fragmentada, pouco visível na sociedade,
como um nível de ensino desvinculado, tanto do fundamental quanto do superior,
apesar da ideia implícita de interposição.
Os embates protagonizados pelos pesquisadores e educadores no Brasil
acerca do ensino médio continuam em evidência na agenda acadêmica brasileira.
Após o seu desenho apresentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96, a questão primordial de identidade desse nível
de ensino continua, pelos menos em parte, sem resposta.
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Esta pesquisa teve como foco a evolução histórica do ensino médio, com
destaque para as mudanças conceituais, problemas de identidade e as reformas
educacionais. Para tanto, levantou-se o seguinte questionamento: Como se
configura o ensino médio na escola pública da Bahia após transformações nas
políticas públicas que caracterizam décadas de avanços e impasses?
Este estudo foi instigado pelo envolvimento da pesquisadora com a escola e a
universidade públicas enquanto aluna, professora e coordenadora pedagógica. Toda
a vida estudantil passou-se em escolas públicas. Dentro delas, faltavam os
estímulos à reflexão, à criatividade e recursos didáticos, causas presumíveis da falta
de interesse dos estudantes na aprendizagem dos conteúdos programáticos.
No início da vida profissional foram trilhados caminhos entre instituições de
educação pública e privada. A partir de 2000, a prática profissional foi
propositadamente concentrada no ensino público, na crença de que este é o lócus
possível de transformação social, que tem a educação como condição sine qua non.
Como coordenadora pedagógica de uma escola pública de ensino médio, foi
possível testemunhar o descaso do Estado com essa etapa da educação básica. É
visível a incapacidade dos órgãos públicos de implementar políticas públicas no
âmbito das escolas, dada a inadequação de programas “prontos e fechados” no
cotidiano escolar. O papel da escola é de mera executora.
Para uma professora universitária de políticas educacionais, é inescapável a
reflexão sobre o pretexto, o texto e o contexto de elaboração da legislação
educacional brasileira e sobre os conjuntos de interesses para cuja compatibilização
as políticas públicas devem estar atentas.
Para a recomposição de perfil profissional, foi iniciado, em 2006, o Mestrado
em Educação1, perseguindo conhecimentos acadêmicos e de formação como
pesquisadora, na tentativa de trilhar espaços de reflexão, discussão e investigação
da realidade educacional brasileira e, mais especificamente, da realidade
educacional baiana.

1

Mestrado em Educação, pela Universidade Católica de Brasília, concluído em 2008. Título da
dissertação: Clima organizacional e gestão democrática no contexto de uma universidade pública.
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A chegada ao Doutorado foi movida pela persistência de incógnitas e
questionamentos na área de políticas públicas do ensino médio no Brasil e os seus
desdobramentos no estado da Bahia, objeto da presente pesquisa.
O presente trabalho de investigação está consubstanciado na realização de
uma pesquisa qualitativa, a qual, em quatro anos, estudou as concepções de ensino
médio e as rupturas que as acompanharam ao longo dos marcos regulatórios da
educação.
A pesquisa foi alimentada com a experiência do Doutorado Sanduiche
realizada na Universidade de Lisboa, no Programa de Doutoramento Intercalar, de
outubro de 2012 a janeiro de 20132. No aludido programa esta pesquisadora
desenvolveu um olhar mais critico da educação contemporânea numa perspectiva
comparada.
Dessa forma, ampliaram-se os horizontes de reflexão das políticas
educacionais para o ensino médio. A ambição foi ultrapassar os parâmetros legais
estabelecidos para as implementações de tais políticas no estado da Bahia e de se
registrar a recorrente busca de identidade desse nível de ensino.
Ilumina esta investigação o pressuposto de que as Reformas formuladas pelo
Ministério da Educação (MEC) tiveram decisivo papel na redefinição do ensino
médio ao longo da história da educação brasileira. O trabalho está dividido em seis
capítulos e mais as considerações finais. A história introduz o assunto em estudo,
apresentando sua trajetória: O ensino médio em discussão e os pressupostos que
apoiam o problema desta pesquisa.
O primeiro capítulo apresenta o método e a aplicabilidade do estudo. O
desenho da pesquisa: a pesquisa histórica com análise documental. Foram
interpretados os textos legais à luz de estatísticas históricas e da literatura nacional
e estrangeira. A saber, seguem os documentos referenciais deste estudo:
Constituição Federal de 1891; 1934; 1937; 1946; 1967; a Emenda Constitucional

2

Na ocasião, a pesquisadora foi aprovada nas etapas que compuseram o processo de seleção do
Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), por intermédio da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Ministério da Educação (CAPES - MEC).
Processo: BEX8316/12-0.
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1969 e a Constituição de 1988. Também foi feita uma análise da legislação
infraconstitucional, como a Reforma Francisco Campos, 1930; Leis Orgânicas do
Ensino de 1942 a 1946 ou Reforma Capanema; a 1ª. Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei n° 4.024/61; Lei n° 5.692/71; Lei n° 7.044/82; 2ª. Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9.394/96; e Resoluções do
Conselho Estadual da Bahia, compreendidas entre o período de 1997 a 2011:
Resolução CEE n° 21/97; Resolução CEE n° 127/97; Resolução CEE n° 163/00;
Resolução CEE n° 37/01; Resolução CEE n° 124/01; Resolução CEE n° 15/03;
Resolução CEE n° 23/05; Resolução CEE n° 71/05; Resolução CEE n° 23/07;
Resolução CEE n° 69/07; Resolução CEE n° 13/09; Resolução CEE n° 79/09; e
Resolução CEE n° 173/11.
O segundo capítulo dedica-se a discutir aspectos da historicidade do
ensino médio nas Constituições Federais; as rupturas conceituais na
legislação infraconstitucional: Reforma Francisco Campos – 1930; as Leis
orgânicas – 1942; o Ensino médio na LDB (1961) - Ensino secundário; o Ensino de
2º grau (1971); a Lei nº 7.044/82; e o Ensino Médio na legislação infraconstitucional,
a partir de 1988: Educação básica (1996).
Os princípios da obrigatoriedade e universalização do ensino médio até
os 17 anos serão discutidos no terceiro capítulo. As considerações sobre a
proximidade entre o ensino secundário em Portugal e o ensino médio no Brasil, bem
como os dados que subsidiam uma reflexão sobre as políticas públicas educacionais
na atualidade, incrementarão as abordagens e os argumentos do capítulo.
O papel e atualidade de Anísio Teixeira na concepção do ensino médio é
o assunto do quarto capítulo. Os reflexos do pensamento desse grande educador
baiano na definição das políticas públicas inspiram e sobrevivem até hoje no cenário
educacional da Bahia e do Brasil. Um protagonista no debate por uma escola
pública, gratuita, laica e universal para todos.
O quinto capítulo destaca o surgimento do Conselho Estadual de
Educação da Bahia (CEE-BA); a organização das instituições de ensino médio na
Bahia; o ensino médio na Bahia contemporânea; Conselho Estadual de Educação
da Bahia (CEE-BA), sua fundação, seus principais marcos de evolução e sua
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relação com os processos de descentralização na administração educacional na
Bahia.
Os atos normativos da Câmara de Educação Básica do CEE – BA é o
assunto do sexto e último capítulo, em que se discute e analisa as Resoluções
baixadas pelo Conselho Estadual de Educação da Bahia, no período que
compreende 1997 a 2011 e sua relação com as categorias de análise da pesquisa,
com a utilização do software Atlas.ti 7.0. O objeto de trabalho será articulado com o
corpo teórico e com as estatísticas históricas do ensino médio.
À guisa de conclusão apresentam-se as reflexões e as considerações finais,
associando-as com objetivos do trabalho, as limitações do estudo, os pressupostos
da investigação e as implicações para futuras pesquisas.
Por fim, a busca de soluções inovadoras para os problemas relacionados à
escola e aos jovens é objeto de preocupação de estudiosos e gestores de escolas
públicas no Brasil, o que torna este trabalho relevante, atual e pertinente. Está
relacionado ao debate contemporâneo sobre um nível de ensino que pede
adaptação ao momento de mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais que
vive o país.

PRESSUPOSTOS QUE APOIAM O PROBLEMA DESTA PESQUISA

O estudo que ora se apresenta focaliza as políticas públicas de ensino
médio no Brasil, sua trajetória, as rupturas conceituais e a busca de reversão da
identidade desse nível de ensino. Para tanto, toma como marcos conceituais as Leis
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 4.024 /61 e nº 9.394/96), bem como
a Lei nº 5.692/71.
A Bahia tem uma população estimada em 14.016.906 habitantes e sua área
é de 564.733,177 km2, distribuída em 417 municípios e contribui com 36% do PIB do
Nordeste. Possui uma população residente, na faixa etária de 15 a 17 anos, de
818.228, representando 6% do total de habitantes no estado (BRASIL, IBGE, 2010).
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No cenário da política local é fácil perceber alguns limites e entraves
institucionais quando se quer analisar e compreender os mecanismos de
participação e descentralização nos sistemas de ensino instituídos no Estado.
Nesses termos, falta a força da coletividade, que, segundo Tocqueville (1956), é
maior do que qualquer governo. As pessoas devem fazer parte do processo social e,
portanto, ter voz ativa no exercício da democracia.
Discutindo concepções de democracia e o seu papel na sociedade, Bobbio
(1986) parte da premissa de que uma coisa é a democracia do Estado e outra é a
democracia da sociedade. Em suas palavras: “não pode existir um Estado
democrático numa sociedade em que a maior parte das suas instituições não são
governadas democraticamente”. (p.55).
Arendt (1988) critica o governo representativo, associando-o a uma
oligarquia. De acordo com a autora (p.215), “a minoria governa pelo menos
supostamente em nome da maioria”. Os cidadãos não agem e, sim, influenciam as
decisões. Faz-se necessário, portanto, uma reorganização no campo da participação
social, cuja governança democrática, seja realmente instituída, como um mecanismo
de interação entre o governo e a sociedade.
Finalmente, como marcos espacial e temporal, a investigação se situa no
Estado da Bahia, ao propor examinar as políticas públicas de ensino médio no Brasil
e seus desdobramentos no Estado da Bahia, entre 1997 e 2011.
Assim, o problema desta pesquisa apoia-se nos seguintes pressupostos:
1. O acesso ao ensino médio se apresenta como um direito à educação.
2. O conceito de ensino médio passou por rupturas conceituais e
reversão de identidade na legislação educacional.
3. As políticas públicas para o ensino médio na Bahia refletem a falta de
identidade desse nível de ensino.
4. O Conselho de Educação do Estado da Bahia pode ser considerado
partícipe da trajetória conceitual e organizacional do ensino médio do
sistema estadual.
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Nesses termos, trabalhou-se com o seguinte objetivo geral: analisar as
políticas públicas de ensino médio no Brasil, sua trajetória, as rupturas conceituais e
a busca de reversão da identidade desse nível de ensino e seus desdobramentos no
Estado da Bahia, entre 1996 e 2011.
O entendimento dessa questão deu-se por meio dos seguintes objetivos
específicos:
a) contextualizar histórica, social, política e juridicamente mudanças de
concepção por que tem passado o ensino médio, entre 1891 e 2011;
b) estabelecer os tempos conceituais3 na trajetória do ensino médio brasileiro,
1997 e 2011;
c) identificar as rupturas conceituais na legislação específica do ensino médio,
no período em estudo;
d) identificar o papel do Conselho Estadual de Educação do Estado da Bahia
no conteúdo das políticas de ensino médio;
e) analisar as Resoluções baixadas pelo Conselho Estadual de Educação no
período que compreende 1997 a 2011, relacionando-as com as categorias de
análise;
f) analisar dados que subsidiem uma reflexão sobre as políticas públicas do
ensino médio no estado da Bahia.
Estes pressupostos e objetivos da pesquisa foram provocações que
direcionaram o percurso do trabalho de doutorado. Fazer face ao dilema do ensino
médio brasileiro, considerado “como ponto de encontro de contradições” (CASTRO,
2008) foi o maior desafio da pesquisa. Vale destacar, também, que a pouca
produção de pesquisas e publicações na área, tornou-se mais intenso o percurso
teórico.

3

Neste trabalho o tempo conceitual se refere ao período de reformas na educação.
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Realizou-se um arrolamento em alguns bancos de dados4 e foram percebidas
ínfimas publicações que tratavam diretamente das políticas públicas, reformas do
Ensino Médio no Brasil ou histórias e contradições desta etapa de ensino. Para
tanto, estipularam-se o termo da pesquisa: ensino médio e o período para a busca,
foi de 1997 a 2012. A delimitação do tempo se justifica por ser um período posterior
à sanção da LDBEN. O quadro 1 apresenta as pesquisas dos cursos de PósGraduação em Educação, no Brasil, Stricto Sensu, por ordem cronológica
ascendente:
Quadro 1 – Distribuição das pesquisas sobre o ensino médio no Brasil
Nº
Categoria
Instituição
1
Mestrado
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
2
Mestrado
Universidade Federal do Ceará
3
Mestrado
Univ. Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
4
Mestrado
Universidade Nove de Julho – SP
5
Mestrado
Universidade Federal de Santa Maria – RS
6
Mestrado
Universidade Federal de Mato Grosso
7
Mestrado
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
8
Mestrado
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Estadual Paulista, Campus Marília
9
Doutorado
10 Doutorado
Universidade Federal Fluminense – RJ
11 Mestrado
Universidade Federal de São Carlos – SP
12 Mestrado
Universidade Cidade de São Paulo
13 Doutorado
Universidade Federal de São Carlos – SP
14 Mestrado
Universidade Federal de São Carlos – SP
15 Doutorado
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
16 Mestrado
Universidade de Brasília
Universidade Estadual Paulista, Campus Marília
17 Mestrado
18 Mestrado
Universidade do Estado da Bahia
19 Mestrado
Universidade Estadual de Campinas – SP
20 Mestrado
Universidade Federal de Uberlândia – MG
21 Mestrado
Universidade Católica de Brasília
Fonte: Pesquisa de campo

Ano
1997
1997
1998
2003
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2009
2009
2010
2011
2011
2012

Quanto aos artigos publicados em periódicos, fez-se um levantamento na
base de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) e foi constatado que,
no mesmo período citado anteriormente, e, utilizando o mesmo critério de pesquisa,
tem-se o seguinte panorama:
a) na Revista Cadernos de Pesquisa, destacam-se três artigos: um no ano de
2000; outro em 2002, e, por fim, um em 2011;

4

As pesquisas foram realizadas nos sites: <http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses>,
<http://bdtd.ibict.br>, <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa>, <http://www.scielo.br>.
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b) na Revista Educação e Sociedade, estão distribuídos da seguinte forma: em
2000 foram 2 artigos; em 2005, apenas um; e em 2011 mais três artigos;
c) na Revista Brasileira de Educação, só foi encontrado um artigo no ano de
2005;
d) na revista Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação publicou um
artigo em 2003 e outro em 2008.
Também realizou-se uma pesquisa no repositório da Universidade de Lisboa5,
Portugal, tanto na biblioteca física como na virtual. O termo utilizado foi: ensino
secundário. Foram encontradas cinco teses de doutoramento e dez artigos
veiculados em revistas portuguesas.
Outra fonte de consulta utilizada em Portugal foi o Conselho Nacional de
Educação. Foi feito um levantamento nos documentos resultantes das audições
públicas, no debate nacional sobre educação. Ressalta-se que os debates,
reflexões, questionamentos, pesquisas e publicações refletem a “necessidade de
uma definição clara de novas ofertas educativas, na procura de uma reidentificação
equilibrante da sua relação qualificada com o mundo do trabalho bem como do
acesso ao prosseguimento de estudos” (AZEVEDO, J., 1999, p. 11).
Urge intensificar o debate nacional em torno das políticas públicas do ensino
médio. De acordo com Nosella (2011), “não se trata de um debate novo. Porém,
nestes últimos anos, ganhou novo fôlego” (p. 1052). Pode-se inferir, a partir do
cenário acima descrito, que pesquisas sob uma visão macroscópica das reformas de
ensino médio no Brasil e em Portugal, são ainda insuficientes para a compreensão
dos fundamentos da realidade organizacional desse nível de ensino.
Não se pode ignorar, entretanto, a riqueza de estudos em visão microscópica
do ensino médio, tais como: políticas curriculares, de financiamento, de avaliação do
ensino, de formação docente, estudos sobre a expectativa dos jovens, evasão e do
fenômeno da violência escolar, além da relação entre a educação geral, a
profissional e a superior.

5

Página da Universidade de Lisboa, sistema de bibliotecas. Site utilizado para pesquisa:
<http://ulisses.sibul.ul.pt/ulisses/portal/html/index.htm>.
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Ademais, optou-se por uma abordagem metodológica que possa explicar
impressões, lacunas, intenções e conteúdos subjacentes ao ideário educacional
voltado para o ensino médio. Dados foram extraídos e identificados por meio de
documentos, no intuito de responder à seguinte questão: Como se configura o
ensino médio na escola pública da Bahia após transformações nas políticas públicas
que caracterizam décadas de avanços e impasses?

32

A aplicação universal do método científico e o abandono do
fatal dualismo entre meios e fins, fazendo com que se faça e se
estude ciência conjuntamente com (não tenhamos mêdo ao
têrmo) filosofia, no sentido grego de sabedoria, isto é, a ciência
do uso humano da ciência, não nos darão a felicidade imediata,
mas nos encaminharão para a senda de um progresso
integrado, harmônico, e então sim – humanístico, humanizante
e humano.
Anísio Teixeira
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1. CAPÍTULO
O MÉTODO E A APLICABILIDADE DO ESTUDO

As ciências humanas baseiam-se no método da ciência empírica ou da
exata. Estas ciências acreditam no poder da razão para conhecer a realidade e
traduzi-la em forma de lei natural, a partir do século XIX. Deste modelo metodológico
nasce o positivismo com a intencionalidade de explicar a vida social à luz da
objetividade. Como descreve Comte (2000a): “... todos os bons espíritos repetem,
desde Bacon, que somente são reais os acontecimentos que repousam sobre os
fatos observados” (p. 24).
Nesta perspectiva objetivista, trata-se o conhecimento humano como algo
totalmente observável, para tentar obter dele uma “verdade exata” sobre as ações
humanas. O positivismo procurou objetividade científica nas leis naturais e
invariáveis, independente da vontade humana.
Miranda (1999) argumenta que “o conhecer supõe contemporaneidade inicial
entre os dados e os sujeitos. Se conseguimos conhecimento de fatos já passados é
porque há presença suficiente” (p. 175).
O conceito de ciências sofreu alterações e, segundo Galvão (2001), “durante
muito tempo houve a ideia de que uma tese só era científica se fosse baseada em
fatos ao invés de opiniões” (p. 4). Tal conceito, por sua vez, foi substituído pelo
princípio de falsificação de Popper (2007), o qual afirma “que uma tese só é
científica se for falsificável”. Segundo este autor, não há critérios para o
estabelecimento da verdade das leis e dos princípios que fundamentam a ciência.
Contudo, este obstáculo não acarreta a inviabilidade do crescimento racional do
conhecimento. Ainda de acordo com Galvão (2001), ao considerar o conhecimento,
a realidade e a verdade como construções humanas, o conceito de verdade
científica se relaciona como as coisas são na prática.
Nos debates mais recentes sobre objetivismo e subjetivismo das ciências,
Bernstein (1983) chama a atenção para o fato de que os filósofos, em essência, têm
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uma preocupação e foco únicos: “... determinar a natureza e o âmbito da
racionalidade humana” (p. 39). A intenção é rever os temas comuns deste diálogo e
também fazer justiça às diferentes vozes individuais e ênfases entre elas. A
confusão e as incertezas na filosofia exibem e refletem um fenômeno, característico
da nossa vida intelectual e cultural. Essa confusão é composta, não somente pela
complexidade dos assuntos envolvidos e as mudanças significantes, mas pelas
diferentes atitudes fundamentais dos filósofos em posições opostas.
Para o autor, objetivismo é uma convicção básica de que algo permanente há
ou precisa haver. Uma matriz a-histórica ou quadro a que se pode recorrer, em
última instância, para determinar a natureza da racionalidade, conhecimento,
verdade, realidade, bondade e justiça. Já o relativismo está ligado a uma descrença
na existência de irredutíveis esquemas conceituais e de unívoco significado: “(A)
inexistência de um quadro global, padrão de racionalidade que possa ser
genuinamente universal e que não se submeta à mudança histórica e temporal, ou
uma única metalinguagem que possa ser racionalmente ou univocamente invocada”.
(BERNSTEIN,1983, p.40).
Associando os dois conceitos, Bernstein (1983) considera que é preciso
distinguir relativismo de subjetivismo: um relativista não necessita ser um subjetivista
e vice-versa. O relativista não necessariamente pretende que haja alguma coisa
subjetiva sobre os esquemas, paradigmas e práticas.
Na visão de Feyerabend (1975), a ciência moderna é mais opaca e muito
mais decepcionante do que o foram suas ancestrais dos séculos XVI e XVII. Nos
termos dos resultados atuais, teoria alguma é coerente com os fatos. A exigência de
só admitir teorias consistentes com os fatos conhecidos e aceitos deixa-nos sem
teoria alguma. O autor alerta para o fato de que qualquer ideia, embora antiga e
absurda, é capaz de aperfeiçoar nosso conhecimento. A ciência absorve toda a
história do pensamento e a utiliza para o aprimoramento de cada teoria.
No bojo da sociedade, e consequentemente nas organizações, está o
processo de linguagem e Bourdieu (1982) analisa o papel da linguagem na estrutura
social. Ele diz que não se pode dissociar a linguagem da sua estrutura social e como
ela é usada. Uma relação de comunicação linguística, não é simplesmente uma
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codificação-decodificação, mas é fundamentalmente uma relação de forças
simbólicas ou forças linguísticas determinada pela estrutura do grupo social e
relações existentes entre interlocutores. Ela indica porque determinados falantes
exercem poder sobre os outros. No universo social, além de bens materiais, circulam
bens simbólicos e informações, a linguagem é um desses bens simbólicos.
A razão, por meio da linguagem, é uma invenção do sujeito para se aproximar
da realidade. O processo de conhecimento não se dá através de uma adequação da
mente humana ao objeto. Gadamer (2009) questiona: a linguagem não será muito
mais a linguagem das coisas do que a linguagem dos homens? O estar de acordo
sobre as coisas, que se dá como tal na linguagem, não significa uma prioridade das
coisas nem uma prioridade do espírito humano, que se utilizaria do entendimento
como um meio de linguagem. Antes, o absolutamente prioritário é a correspondência
como tal, que encontra sua concreção na experiência de mundo que se dá na
linguagem.
Não existe uma linguagem comum para todos; existe apenas a “maravilha” de
que, apesar de termos uma linguagem diferente, pode-se nos compreender além
dos limites dos indivíduos, dos povos e dos tempos. A linguagem tem sua própria
historicidade. Uma hermenêutica adequada à nossa existência histórica deveria
assumir a tarefa de desenvolver as relações semânticas entre linguagem e diálogo
(GADAMER, 2009).
Com a hermenêutica, a prática de interpretação do homem assume um
caráter mais metodológico. É um ato que tem como pano de fundo um objeto de
estudo e um fenômeno. Na sua prática, está implícita a ideia de consciência
metodológica (GADAMER, 2009). Na investigação, segundo Galvão (2001), “há um
processo de criação do objeto de estudo, o mundo é interpretado de alguma forma
antes de ser estudado”. Assim, “a ciência hermenêutica estabelece uma diferença
entre explicação e interpretação, entre verdade e significado” (p. 4).
A história do pensamento ocidental é a própria história das ciências. São
atitudes frente à realidade na relação sujeito/objeto. As pessoas estão cada vez
mais conscientes do papel das ciências sociais na contemporaneidade. Passam a
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ter um duplo objetivo: transformar a realidade e produzir conhecimentos relativos a
essa transformação.
É no estabelecimento das relações humanas que a ciência se constitui em um
corpo de conhecimento historicamente elaborado, que progride e funciona. É um
conhecimento elaborado sistematicamente, através de um processo histórico e
consensual, a partir de critérios e elementos que a legitimam de acordo com o
fenômeno e as interações das pessoas nos contextos em que atuam (PIMENTEL,
2008).
A pesquisa cientifica tem como objetivo proporcionar o progresso do
conhecimento humano, de forma planejada e sistematizada seguindo critérios
rigorosos na sua execução. Na educação, a pesquisa se situa nas ciências humanas
e serve como instrumento de construção do conhecimento. É na investigação
sistemática e elaborada que se produz ciência.
Na especificidade do campo da educação, articulam-se os conhecimentos
novos, práticas e políticas, com os saberes produzidos historicamente, através de
um

processo

estrategicamente

definido

e

sistematizado.

Podem

ocorrer

transformações no decorrer do percurso construído na dinâmica da investigação,
haja vista que é uma área onde o saber se cruza e se interliga com conceitos e
métodos determinados por um campo teórico, orientado para um fim ético e político
(PIMENTEL, 2008).
A presente investigação será tratada no campo da pesquisa qualitativa. Nela
se busca visualizar o contexto para uma melhor compreensão do fenômeno. Na
visão de Bogdan e Biklen (1982), a pesquisa qualitativa ou naturalística envolve a
obtenção de dados descritivos, coletados a partir do contato direto do pesquisador
com a circunstância investigada, valoriza muito mais o processo do que o produto e
se preocupa em retratar a perspectiva do objeto em estudo. A escolha dessa
abordagem para a realização de uma pesquisa no campo das ciências humanas e,
neste caso, espaço de formação de cidadãos na organização escolar brasileira,
serve para legitimar critérios de produção do conhecimento científico.
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Na pesquisa qualitativa existem características básicas propostas por Bogdan
e Biklen (1982). Para explicar a importância dessa abordagem, apresentam-se a
seguintes características:
a)

O pesquisador é o instrumento principal e utiliza dados diretos desse

ambiente natural. O investigador precisa manter um contato estreito e direto com o
ambiente, onde naturalmente os fenômenos ocorrem. A subjetividade do
pesquisador é imprescindível para a compreensão e interpretação dos dados.
b)

A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto,

pois retrata a complexidade do cotidiano educacional. A dinâmica da ciência na
produção do conhecimento deve ser compartilhada, buscando significados para os
procedimentos e as interações que se expressam nas atividades cotidianas,
sustentadas em um constructo teórico.
c)

O pesquisador precisa dar uma atenção especial aos significados dos

documentos, para extrair sentido do fenômeno em estudo, levando em conta os
aspectos históricos, sociais e econômicos.
Na definição de Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa é uma
atividade que localiza o observador no mundo. É um conjunto de práticas materiais e
interpretativas que dão visibilidade ao mundo.
A pesquisa qualitativa é um conjunto de atividades interpretativas, não
privilegia nenhuma prática metodológica em detrimento de outra. É um bricoleur
metodológico. A pesquisa qualitativa tem uma dupla essência: um comprometimento
com alguma versão da abordagem interpretativa, naturalista, com seu tema e uma
crítica contínua da política e dos métodos do pós-positivismo. (DENZIN; LINCOLN,
2006).
Seguindo uma hermenêutica crítica, Kincholoe e McLaren (2006) alertam que
uma pesquisa pós-moderna crítica exige que os pesquisadores construam de novo
sua percepção de mundo, não apenas aleatoriamente, mas de uma forma que
enfraqueça o que parece natural, que abra o questionamento sobre o que parece
óbvio. É participar de um processo de elaboração crítica do mundo, orientado pelo
esboço vago do sonho de um mundo menos condicionado pela miséria, pelo
sofrimento e pelas políticas da falsidade.
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Por fim, o campo da pesquisa qualitativa é definido por uma série de tensões,
contradições e hesitações. A abordagem qualitativa apresenta algumas teorias e
técnicas de pesquisa que levam ao entendimento do objeto em estudo.
Quanto à natureza, histórica, esta pesquisa tem como finalidade apresentar
um trabalho científico original que visa contribuir com novas descobertas e
conquistas para o crescimento do conhecimento cientifico. Os objetivos aqui
propostos constituíram um corpus de um trabalho acadêmico vinculado ao
tratamento dos documentos analisados. Utilizou-se do método histórico, que
proporcionou maiores informações sobre o objeto em estudo. “Os estudos
exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno de
determinado problema” (TRIVIÑOS, 2008, p. 109).

1.2.

O DESENHO DA PESQUISA: A PESQUISA HISTÓRICA

O principal caminho metodológico seguido neste trabalho foi o procedimento
histórico. Pretendeu-se conduzir a pesquisa pelos meandros da legislação
educacional no Brasil, mais especificamente as rupturas conceituais do ensino
médio e seus desdobramentos no Estado Bahia, a partir da sanção da LDBEN, em
1996.
O plano da pesquisa histórica seguiu os “achados”, as fontes, as novas
conexões e fez comparações entre a legislação, as teorias e a estatística. O rigor
metodológico adequado foi o fio condutor da pesquisa, fazendo emergir novos
campos temáticos. De acordo com Aróstegui (2006, p. 471), são dois territórios da
pesquisa “os novos temas e a nova pesquisa dos velhos”. Todos os campos da vida
humana são continuamente reinvestigados.
A sistematização do trabalho foi organizada a partir da observação aos
relatos dos fatos, por meio de documentos, construindo, assim, um corpus
metodológico articulado. Segundo Aróstegui (2006) algumas categorias devem ser
observadas ao realizar uma pesquisa histórica, descritas a seguir:
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A observação histórica é a observação das fontes. A descoberta das fontes é
o primeiro trabalho de observação. Em seguida vem o método de explicação. Não
basta dizer que sabemos, mas como o sabemos, orientando a construção de um
texto. Logo após vem a explicação. Expor um sucedido histórico como rigor da
linguagem. Um breve relato não expressa por si só o histórico. Deve ser construído
um “produto” que o sustenta. E, por fim, a história aberta, as explicações em
contrastes. São as diversas confrontações, interpretações do conjunto de
fenômenos que se convergem para uma explicação satisfatória.
Para o desenvolvimento da pesquisa, realizou-se um trabalho às fontes
documentais. A seguir serão abordadas, em forma de linha do tempo, figuras
ilustrativas dos documentos estudados. Em primeiro lugar, destacam-se as
Constituições do Brasil, período republicano:
Figura 1 – Documentos referenciais: Constituições do Brasil República

Fonte: Pesquisa de campo

Também foi feita uma análise da legislação infraconstitucional, conforme
ilustrado na figura 2:
Figura 2 – Documentos referenciais: Legislação infraconstitucional

Fonte: Pesquisa de campo
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Na Bahia, os documentos que serviram de análise formam os atos normativos
do CEE, compreendidos entre 1997 a 2011, período pós-LDBEN. As Resoluções do
Conselho Estadual da Bahia estão representadas na figura 3:
Figura 3 – Documentos referenciais: Resoluções CEE, 1997-2011

Fonte: Pesquisa de campo

Fizeram parte da pesquisa, paralelo à legislação, os dados estatísticos sobre
o ensino médio e as pesquisas atuais relacionadas a este nível de ensino. O
procedimento metodológico adotado foi a análise documental impressa. O quadro
abaixo estabelece uma relação entre as fontes da pesquisa e os instrumentos
utilizados para a geração dos dados.
Quadro 2 – Documentos e os instrumentos da pesquisa
De ontem
Descrição
Instrumentos
Fontes
documentais
Constituições do
Brasil (1891Análise documental:
1969); a
impressa
legislação
infraconstitucional;
estatísticas
educacionais.
Fonte: Pesquisa de campo.

De hoje
Descrição

Instrumentos

Fontes documentais
Constituição do Brasil,
1988; a legislação
infraconstitucional; e
as resoluções do CEE,
1997-2011.

Análise documental:
impressa

1.2.1. Etapas da análise: a análise documental

Existem diversas maneiras de entender a educação e seus problemas. Um
ponto de partida para buscar respostas às questões levantadas durante o percurso
da pesquisa são as fontes escritas, analisadas a partir do ponto de vista crítico do
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pesquisador. Aos documentos escritos juntam-se aos iconográficos, teorias,
estatísticas entre outras, cuja disponibilização e a capacidade de reler do
pesquisador possibilitam o entendimento do expresso e o subentendido nas
entrelinhas dos documentos (MENEZES; MELLO, 2009).
Ao estudar a história da educação na Bahia alguns documentos foram
pesquisados: a legislação geral; a legislação e normas da educação; estatísticas
oficiais e Resoluções do CEE-BA. No caso do resgate de fontes documentais é
imprescindível o estabelecimento de um diálogo entre os documentos e os
pressupostos desta pesquisa, no intuito de construir e desconstruir memórias sobre
os fatos e os acontecimentos analisados.
O uso de diferentes fontes documentais permitiu à pesquisadora um exame
sistemático do corpus da pesquisa. Segundo Loizos (2002), faz-se necessário criar
um sistema de anotações em que fique claro o processo de categorização das
ações ou sequências selecionadas e, também, o processamento analítico das
informações coletadas. Desta forma, os documentos serviram de análise e
aprofundamento da questão da pesquisa e para a construção dos significados pela
pesquisadora.
O grau de validade da análise do conjunto de segmentos dos dados foi
mensurado pelo estabelecimento das inter-relações entre os dados históricos
sistematizados pelos documentos e a articulação com a teoria. Segundo Rodrigues
(1982, p. 28), esse processo “gira em torno da leitura dos documentos, da teoria e
da lição dos historiadores que nos precederam”. A escrita da história ainda deverá
ser “iluminada pelos problemas do presente”.
Os documentos escritos foram relacionados a outras fontes e confrontados
com elas. A partir da análise, colhem-se resultados, levando o pesquisador à
elaboração de novos questionamentos e à busca de novos indícios (MENEZES;
MELLO, 2009).
O processo de análise documental seguiu duas características: fiabilidade e
adequação (ARÓSTEGUI, 2006). Fiabilidade, porque os documentos analisados
seguiram os critérios de autenticidade, depuração de informação e contextualização.
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Buscando a história da própria fonte. Adequação, porque as fontes constituíram um
conjunto de documentos capazes de responder as questões de pesquisa propostas
por este trabalho.
A dimensão cronológica e o domínio temporal das fontes, os documentos
descrevem fenômenos ocorridos nas Constituições do Brasil, no item educação,
desde a primeira Constituição da Era Republicana até a Constituição de 1988. Em
seguida, apresenta-se a legislação infraconstitucional a partir da Reforma Francisco
Campos até a LDBEN, de 1996. Ênfase nas contribuições de Anísio Teixeira ao
processo educacional brasileiro. Logo após, as Resoluções do CEE-BA, em um
período compreendido entre 1997 a 2011.
Trata-se, portanto, de uma pesquisa analítica, cujo objetivos visam explicar o
sentido do objeto em estudo. No que concerne ao processo formal, trata-se de uma
pesquisa que utilizou o raciocínio hipotético-dedutivo. Não cabe nesta pesquisa o
processo de apropriação nacional ou local das políticas públicas e sua execução no
campo educacional. Pretendeu-se manter uma homogeneidade no que se refere a
análise dos documentos.
Assim, a unidade dos documentos analisados reside no seu caráter oficial,
que, em suma, traduzem a posição política dos governos no decorrer da história do
Brasil. Os documentos foram, prioritariamente, emanados dos Poderes Legislativo e
Executivo, do Ministério da Educação e do Conselho Estadual de Educação.
O tratamento dos dados desta pesquisa considerou a análise de conteúdo. É
uma das técnicas de pesquisa que privilegia a atitude interpretativa de textos. A sua
tradição nos remete ao século XVII quando era utilizada para classificar, contar e
comparar hinos religiosos de determinada seita, a fim de encontrar provas de
heresia (BAUER, 2000). O francês Bourbon, em 1888-1892, no trabalho sobre a
“expressão das emoções e das tendências na linguagem”, classificou palavraschave do Livro do Êxodo, da Bíblia (BARDIN, 2009). Mais tarde, em 1908-1918,
Thomas, nos Estados Unidos, e Znaniecki, na Europa, utilizaram esse método em
um estudo sociológico sobre a integração dos emigrantes polacos na América e
Europa. Em 1915, Lasswell fez análise de imprensa e propaganda nos Estados
Unidos (BARDIN, 2009).
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Nas décadas de 1940 e 1950, o estudo sobre análise de conteúdo fica
marcado pelas ideias de Berelson (1954): “... a análise de conteúdo é uma técnica
de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e
quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (BARDIN, 2009, p. 20).
Com a proliferação dos computadores nos anos de 1970, a análise de
conteúdo multiplica as aplicações e passa a concentrar-se na transposição da
informática para a matéria de inovação metodológica.
Assim, a interpretação de textos prioriza algumas características da Análise
de Conteúdo. “Ela é uma técnica para produzir inferências de um texto focal para
seu contexto social de maneira objetiva”. Continua o autor: “um corpus de texto
oferece diferentes leituras, dependendo dos vieses que ele contém” (BAUER;
GASKELL, 2000, p. 191).
O quadro 3 apresenta algumas definições da Análise de Conteúdo, conforme
Bauer e Gaskell (2000, p. 192), de forma bem elucidativa:
Quadro 3 – Algumas definições sobre análise de conteúdo
DEFINIÇÕES
A semântica estatística do discurso político
A técnica de pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e
quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação.
Toda técnica para fazer inferências através da identificação
objetiva e sistemática de características especificas de
mensagem.
Processamento da informação em que o conteúdo da
comunicação é transformado, através da aplicação objetiva e
sistemática de regras de categorização.
Uma técnica de pesquisa para produzir inferências replicáveis e
práticas partindo dos dados em direção a seu contexto.
Uma metodologia de pesquisa que utiliza um conjunto de
procedimentos para produzir inferências válidas de um texto.
Essas inferências são sobre emissores, a própria mensagem,
ou a audiência da mensagem.
Fonte: Bauer e Gaskell, 2000, p. 192.

AUTORES
Kaplan, 1943, p. 230
Berelson, 1952, p. 18
Holsti, 1969, p. 14

Paisley, 1969.

Krippendorff, 1980, p. 21
Weber, 1985, p. 9

O campo de aplicabilidade da análise de conteúdo é cada vez mais amplo.
Henry e Moscovici (1968) dizem que “tudo que é dito ou escrito é suscetível de ser
submetido a uma análise de conteúdo” (BARDIN, 2009, p. 34).
De acordo com Bardin (2009), é difícil definir um campo de aplicação da
análise de conteúdo, pois, em princípio, tudo que é comunicação é passível de
análise. A abrangência metodológica da técnica na pesquisa educacional é muito
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vasta, pois na educação existe um espectro latente de textos, além de uma
variedade infinita de relações que dão sustentação ao sistema educacional.
Portanto, no presente trabalho, ao associar a análise de conteúdo e a
pesquisa na área de educação, esta pesquisadora estabeleceu uma infinidade de
interações entre o objeto de estudo e a ciência; entre a teoria e a prática; entre o dito
e o analisado.
O problema desta pesquisa apoia-se nos seguintes pressupostos:
a. O acesso ao ensino médio se apresenta como um direito à educação.
b. O conceito de ensino médio passou por rupturas conceituais e reversão
de identidade na legislação educacional.
c. As políticas públicas para o ensino médio na Bahia refletem a falta de
identidade desse nível de ensino.
d. O Conselho de Educação do Estado da Bahia pode ser considerado
partícipe da trajetória conceitual e organizacional do ensino médio do
sistema estadual.
Para interpretação dos dados, foram utilizados gráficos, quadros e tabelas,
extraídos na estatística descritiva, os quais permitiram inter-relacionar os objetivos
da pesquisa com os aspectos teórico-metodológicos. Utilizou-se um conjunto de
contributos teóricos que foram relacionados à legislação educacional e dados
estatísticos, a historicidade do ensino médio e as pesquisas atuais, e as reformas na
educação e as rupturas nas políticas públicas.
Igualmente, para a exploração do material e a aplicabilidade das decisões
tomadas, recorreu-se a outra etapa de análise. A codificação é uma mudança dos
dados do texto que permite atingir uma representação do conteúdo. Como diz Holsti
(1969), é um processo em que os dados brutos são agregados em unidades e
transformados, permitindo uma descrição das características. Para a organização e
interpretação dos dados, Bardin (2009) apresenta duas unidades de análises, a
unidade de registro e a unidade de contexto.
A unidade de registro é a menor parte do conteúdo. Sua ocorrência é
registrada conforme as categorias levantadas. Elas podem ser: a palavra, o tema, o
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personagem e o item. Não devem ser entendidas como unidades isoladas,
independentes, com efeitos estanques. Elas serão inter-relacionadas, combinadas e
comparadas. Desta forma, garantem ampla interpretação dos mais diversos
significados implícitos nas comunicações analisadas.
A unidade de contexto é a etapa mais ampla do conteúdo. Nesta fase, a
pesquisadora interpretou os textos a serem codificados e estabeleceu relações entre
os conceitos de significado e de sentido. Nesta dimensão existem dois critérios que
devem ser considerados: o custo e a pertinência. Uma unidade de contexto alargada
requer uma leitura mais vasta. Por outro lado, o tipo de material e o quadro teórico
são determinantes (BARDIN, 2009). Devem-se testar as unidades de registro e as
unidades de contexto, a fim de assegurar a eficácia dos instrumentos.
O próximo passo é a definição de categorias de análise. Definir categorias é
um processo lento e desafiante. Usualmente o pesquisador as define baseado em
seu conhecimento, competência e intuição. Nesta pesquisa, as categorias foram
definidas a priori, conforme descrição no quadro abaixo.
Quadro 4 - Categorias de análise
Nº
CATEGORIAS
CAT. 1
Contexto da educação escolar
CAT. 2
Fundamentos educacionais do ensino médio
CAT. 3
Currículo do ensino médio
CAT. 4
Política estadual de educação
CAT. 5
Organização das instituições de ensino médio
CAT. 6
Modalidades do processo educativo
Fonte: Pesquisadora

A organização da análise “corresponde a um período de intuições, mas tem
por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais” (BARDIN, 2009, p.
121). Nesta fase, estabeleceu um programa de ação, flexível e preciso, que garanta
um sentido analítico aos dados coletados.
A primeira ação foi fazer uma “leitura flutuante” dos documentos a serem
analisados e o reconhecimento dos textos. Em seguida, fez a escolha dos
documentos, observando a regra de exaustividade, representatividade, pertinência e
homogeneidade dos textos. Logo após, foram construídos os indicadores, precisos e
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seguros, que consistem em um “recorte do texto” em unidades de comparações. Por
último, a análise do material reunido. (BARDIN, 2009).
Nesta etapa, foram organizadas sistematicamente as decisões tomadas na
pré-análise e codificados os resultados obtidos. O objetivo maior é garantir uma
representação do conteúdo dos dados analisados.
Os resultados foram tratados de forma a alcançar significados e validade. De
acordo com Bardin (2009), as operações de estatísticas de percentagens ou mais
complexas, possibilitaram o estabelecimento de tabelas, gráficos, figuras, que
sintetizaram as informações alcançadas, colocando-as em destaque.
Foram efetuadas inferências, que passaram por testes de validade e cruzadas
com os objetivos propostos. As análises e reflexões possibilitaram uma nova leitura
das bases teóricas em que se fundamenta o presente estudo.
Bardin (2009) faz uso de algumas analogias quando alerta para o fato de que
o analista é como um arqueólogo, que trabalha com vestígios. O pesquisador utiliza
as mensagens que tem em mãos para inferir6 conhecimentos que extrapolam o
conteúdo e os associa a outros elementos. Ao trabalhar com os índices, o
investigador seleciona evidências em maior ou menos grau de complexidade. A
descrição, que é a enumeração das características do texto, é a primeira etapa e a
interpretação se configura como segunda e última fase.
Por conseguinte, pode-se inferir a partir da procedência e do destinatário da
comunicação. Toda análise de conteúdo implica comparações entre os dados
obtidos e os pressupostos teóricos. Dessa forma, a organização desta pesquisa visa
responder à seguinte questão: Como se configura o ensino médio na escola pública
da Bahia após transformações nas políticas públicas que caracterizam décadas de
avanços ou impasses?
Portanto, o Capítulo 2 discute os aspectos da historicidade do ensino médio
nas Constituições Federais na Era Republicana e nas legislações educacionais.

6

Inferência: operação lógica, pela qual se admite uma proposição em virtude de sua ligação com
outras proposições já aceitas como verdadeiras (BARDIN, 2009, p. 41)
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Há quatro tipos de Governo, dizia-nos o Prof. Russel, da
Universidade Columbia; há o Governo dos ignorantes pelos
ignorantes, que é a tirania; há o Governo dos que sabem pelos
ignorantes, que significa revolução próxima; há o Governo dos
ignorantes pelos que sabem, que é despotismo benevolente; e
há o Governo dos que sabem pelos que sabem, que é
democracia. Que tivemos até hoje? Quando muito, despotismo
benevolente. E isto por quê? Porque não fizemos da educação
o serviço fundamental e básico do Estado.
Anísio Teixeira
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2. CAPÍTULO
HISTORICIDADE DA CONCEPÇÃO DE ENSINO MÉDIO

O capítulo que se segue examina as mudanças de concepção do ensino
médio, ressaltando os aspectos históricos, social, político e jurídico, entre 1891 e
2011; discute os tempos conceituais na trajetória do ensino médio brasileiro, 1997 e
2011; e, também, elucida as rupturas conceituais na legislação específica do ensino
médio.

2.1. ASPECTOS DA HISTORICIDADE DO ENSINO MÉDIO NAS CONSTITUIÇÕES
FEDERAIS.

A trajetória e as rupturas conceituais são questões que, historicamente,
impulsionaram a organização da educação nacional. A primeira Constituição
Brasileira da Era Republicana foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891, após um
ano de discussões e negociações. Sob o modelo político americano é instituído o
Estado Federativo e as províncias passaram a ser chamadas de Estados. Segundo
Ferreira Filho (1985), ao institucionalizar a Federação, a Constituição de 1891
seguiu o modelo do federalismo dualista, “porém era mal adaptado à profunda
diversidade de condições entre as regiões do País, consequentemente, entre os
Estados” (p. 54).
Nessa Carta, a educação foi citada no art. 35 entre as competências
atribuídas ao Congresso Nacional, embora não “privativamente”, de “animar no País
o desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem como a imigração, a agricultura,
a indústria e comércio, sem privilégios que tolham a ação dos Governos locais” e,
também, “criar instituições de ensino superior e secundário nos Estados”. (BRASIL,
1891, art. 35). Determinou, também, o ensino laico nas instituições públicas.
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Vê-se na análise de Venâncio Filho (1996) que a Constituição de 1891 “foi
tímida e cautelosa em matéria de educação, não incorporando ideias e princípios
que a doutrina política e educacional já discutia então” (p. 116). A falta de autonomia
estadual e municipal para estruturação da sua rede de ensino vigorou durante pouco
mais de quarenta anos da referida Constituição. Pode-se concluir que esse diploma
legal é extremamente parcimonioso no trato da educação.
Após a Revolução de 1930, sob a égide da Assembleia Constituinte, revelase o caráter centralizador nos negócios da educação, a Constituição de 1934
determina, no artigo 5º, inciso XIV, que compete privativamente (grifo nosso) à União
traçar as diretrizes da educação nacional. Outro dado a assinalar no texto
constitucional é que a difusão da instrução pública em todos os graus de ensino
dava-se de forma concorrente pela União e os Estados (art. 10, VI).
Apesar dessas recomendações, o texto oficial não faz menção ao ensino
médio. A lei estabelece que o mencionado plano nacional de educação obedeça a
algumas normas. Dentre estas, sinaliza, no art. 150, parágrafo único, alínea b, que
este grau deverá ser uma tendência (grifo nosso) à gratuidade do ensino ulterior ao
primário. O mesmo artigo, alínea d, estabelece que, no Distrito Federal, seja mantido
o ensino secundário e complementar deste, assim como o superior e o universitário.
A organização da educação nacional foi instituída de maneira sistêmica, na
Constituição Federal de 1934, que, no art. 151, dispõe: “compete aos Estados e ao
Distrito Federal organizar e manter sistemas educativos nos territórios respectivos,
respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União” (BRASIL, 1934).
A legislação federal determina um currículo rígido e uniforme. Emergia a
ideia de uma educação pós-primária. Segundo Teixeira (2007), isso acontecia
porque estavam “buscando os diferentes caminhos de ensino médio e alargando a
escada educacional com melhor e mais adequada distribuição dos adolescentes
segundo as suas reais aptidões” (p. 75).
Nessa abordagem, aparece uma preocupação com a natureza prática da
educação. Volta o velho debate entre o fazer e o pensar em uma sociedade em
transformação de sua estrutura e organizações, onde o fazer era destinado aos
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filhos das classes menos favorecidas e o pensar, o acesso ao ensino superior,
voltado para os filhos da elite. Este movimento educacional silencioso que se
apresentava à população construía, ao mesmo tempo, um sentimento social de que
a educação era um privilégio, concretizado no cotidiano das escolas (TEIXEIRA,
2007). Assim, nasce um sistema de ensino arcaico na concepção e inadequado na
prática.
Além de apontar para um ideário educacional de reprodução e de
sustentação de uma sociedade capitalista, com nítida divisão do trabalho o texto
constitucional de 1934 reservou o Capítulo II, Titulo V, à educação e à cultura. O
legislador estabeleceu que os Conselhos de Educação devessem ter funções
similares às do Conselho Nacional de Educação, com departamentos autônomos de
administração de ensino (art. 152, parágrafo único). Para tanto, os Estados
estabeleceriam leis respectivas para o exercício de sua competência na matéria.
Naquele momento histórico, o Conselho Nacional de Educação recebe a
responsabilidade de elaborar um Plano Nacional de Educação com a intenção de
criar condições para articular os diferentes níveis e modalidades de ensino. Entra em
foco a questão da gratuidade e da obrigatoriedade como um princípio nacional,
conforme art. 150, (BRASIL, 1934), que estabeleceu que o ensino primário devia ser
integral, gratuito e obrigatório, extensivo aos adultos. A gratuidade entre 1889 e
1930 ficou na competência dos Estados, que poderiam, ou não, cobrar pelo
provimento do ensino primário.
A denominada Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, em
1934, diferentemente da Constituição de 1891, pela primeira vez, destina um
capítulo específico à Educação, cujo conteúdo foi agrupado nos artigos 148 a 158.
Ainda naquele momento, a Carta Magna não menciona a competência dos
Municípios de legislar sobre o sistema de ensino, assim reduzindo a capacidade
política dessa instância administrativa.
Segundo o texto constitucional, no art. 151, os municípios deveriam seguir
as diretrizes estabelecidas pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal. Não
obstante, é relevante ressaltar que a Constituição de 1891 já definiu o Brasil como
uma federação, com a competência de estabelecer espaços de poderes
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descentralizados e autônomos. Verifica-se, então, o surgimento de um dualismo
entre o federalismo e as políticas centralizadoras, inspiradas, sobretudo, pelos
ranços da história constituídos no Brasil Império.
A Constituição de 1934 foi curta, pois teve duração de três anos. Em 1937,
com a instalação do Estado Novo (após o golpe de Getúlio Vargas), passa a vigorar
outro texto, a Constituição Federal de 1937. No que tange à Educação, não foi um
texto destinado à conquista de um espaço maior em relação à sua antecessora. Isso
porque no art. 16 mantém a exclusividade da União em legislar sobre as diretrizes
da educação nacional (BRASIL, 1937).
No art. 17 percebe-se o autoritarismo da ditadura, refletindo-se na educação.
O legislador determina que, em matérias exclusivas da União, a Lei poderia delegar
aos Estados a faculdade de legislar, para regular ou suprir as lacunas da legislação
federal, mas esse mandamento estadual só entraria em vigor mediante aprovação
do Governo Federal. A seção destinada à Educação e Cultura, expressa entre os
artigos 128 e 134, não faz nenhuma menção à competência da União para legislar
na área educacional.
Apesar dessas considerações, são introduzidas na Constituição Federal de
1937, no art. 129, as expressões infância e juventude (grifo nosso),nos seguintes
termos:
A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à
educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos
Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em
todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada
às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais (BRASIL, 1937).

Acrescenta-se, ainda, nesse art. 129, que é dever das indústrias e dos
sindicatos econômicos criar, na esfera da sua especialidade, escolas de aprendizes,
destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados.
Essa prerrogativa aparece no pensamento do legislador porque, naquele
momento histórico por que passava a sociedade brasileira, o importante era formar a
mão de obra especializada, com isso aumentando cada vez mais o distanciamento
entre as classes. É destinado aos menos favorecidos um tipo de educação
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específica. O ensino “pré-vocacional profissional”, destinado às classes menos
favorecidas é o primeiro dever de Estado e, ainda segundo o artigo 129, à União
atribuía-se o dever de dar execução a esse mandamento, fundando institutos de
ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos
indivíduos ou associações particulares e profissionais.
Nessa conjuntura social e política, o ensino profissional era visto, no primeiro
momento, como um propósito do governo para a mudança social e econômica do
Brasil. Mas a intenção revelada pelo texto do legislador era distinguir os indivíduos
entre duas categorias: a intelectual, destinada aos mais favorecidos, e a manual,
que visava aos menos favorecidos. Evidencia-se, assim, uma educação limitada e
pré-determinada, constituída pelo exercício de um ensino que contribuía para a
exclusão e discriminação no processo educacional.
Em um país marcado com tantas desigualdades é muito difícil ser jovem e
buscar uma alternativa na educação que responda às suas angústias. A diversidade
da juventude brasileira com seus gostos, atitudes, sonhos e visão de mundo
diferenciada solidificam mais ainda essa desigualdade. Então, não se pode pensar
em uma educação homogênea e que desconsidere o seu direito a um ensino que
corresponda às suas aptidões.
Do exposto, pode-se inferir que o caráter democrático da educação estava
cada vez mais longe de se concretizar. A concepção da educação secundária
preconizada no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), que será
discutida mais à frente neste trabalho, foi superada pela profissionalização,
introduzida pela Revolução de 1930.
Sobre essas divergências da atualidade, Lessa (2000) considera que não é
possível ao legislador estabelecer normas jurídicas sem o estudo aprofundado dos
princípios e da legislação da economia política e das regras da sociedade.
Seguindo a mesma política dos textos constitucionais anteriores, o de 1946
traz algumas inovações. Retoma os princípios da gratuidade, da obrigatoriedade e
do financiamento vinculado. Essa nova Constituição determinava a obrigatoriedade

53

do ensino primário e, ainda, dava a competência à União para legislar sobre as
diretrizes e bases da educação nacional.
Ademais, a expressão "a educação é direito de todos" aparece em todo o
documento legal. No art.166, a educação passa a ser considerada como direito de
todos que será dada no lar e na escola, inspirando-se nos princípios de liberdade e
nos ideal de solidariedade humana. O texto da Carta Magna não faz menção
expressa ao ensino público, obrigatório e gratuito como um direito, conforme
tratamento dado nos dias de hoje pela Constituição Federal de 1988, no artigo 208,
inciso VII, parágrafo 2º.
As rupturas e reversões que vivemos nos dias atuais são resultados do que
foi o texto da Constituição Federal de 1946, que deu origem, por exemplo, ao debate
sobre Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso porque prescreveu, como
umas das atribuições da União, a elaboração dessas diretrizes e bases. No artigo
171 está expresso que os Estados e o Distrito Federal organizariam os seus
sistemas de ensino.
Ademais, para o desenvolvimento desses sistemas, a União cooperaria com
auxílio financeiro, o qual, em relação ao ensino primário, proviria do respectivo
Fundo Nacional. Não há no texto constitucional nenhuma menção ao ensino médio.
Mesmo sendo considerada uma Constituição liberal e democrática, nos artigos 166 a
175 do Capítulo II, destinados a Educação e Cultura, não houve alteração neste
campo.
Com o golpe militar de 1964 algumas Emendas e Atos Institucionais
transformaram a Constituição de 1946. No bojo de tais mudanças renasce a
discussão acerca de outra Constituição, coerente com a nova ordem estabelecida.
A Carta Constitucional de 1967 teve caráter autoritário. Manteve os sistemas
de ensino dos Estados e sua disposição organizacional da educação. Contudo, com
relação ao ensino médio previu bolsas de estudo para os alunos que provassem
falta ou insuficiência de recursos:
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III - o ensino oficial ulterior ao primário será, igualmente, gratuito para
quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou
insuficiência de recursos (grifos nosso). Sempre que possível, o Poder
Público substituirá o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de
estudo, exigido o posterior reembolso no caso de ensino de grau superior.
(BRASIL, 1967, art.168).

A Emenda Constitucional nº. 1, de 17 de outubro de 1969, não alterou o
delineamento educacional da Carta de 1967. Todavia, a gratuidade do ensino fica
restrita a “todos” dos sete aos quatorze anos. Aparece na Constituição, no art. 176,
inciso III, a expressão “nível médio” em substituição ao “ensino oficial ulterior”: “o
ensino público será igualmente gratuito para quantos, no nível médio(grifos nossos)
e no superior, demonstrarem efetivo aproveitamento e provarem falta ou
insuficiência de recursos”. (BRASIL, 1969, art.176). Excluiu, assim, os jovens e os
adultos que não estudaram na etapa estabelecida pela lei.
Comentando sobre a importância das Constituições, Ferreira (1991, p. 663)
destaca que “o culto à legalidade e o respeito à Constituição, cada dia que se passa,
serão elementos decisivos da vida pública nacional, de uma nação que progride e se
desenvolve”. Daí a credibilidade da Constituição Federal como a Lei Fundamental
de um país, que define, apresenta e concebe o próprio Estado. (RIBEIRO;
CARVALHO, 2010).
A Constituição Federal de 1988 representa um avanço no campo educacional.
Ela garante o Direito à Educação e apresenta os instrumentos jurídicos para a
garantia desse direito (OLIVEIRA, 1995). No Capítulo II, art. 6º, a educação, assim
como a saúde, a moradia, o lazer, dentre outros, é tratada como direito social. Para
Bobbio (1992, p. 92) o “crescimento dos direitos sociais está diretamente
relacionado à transformação da sociedade, uma vez que as inovações técnicas e o
progresso econômico fazem surgir novas necessidades sociais”. O autor destaca a
reciprocidade entre a teoria e a prática, visando à formação da mentalidade humana.
A garantia da educação está presente do artigo 205 ao 214 da Constituição,
onde se lê que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Ao
examinar a questão do direito público subjetivo, Sifuentes (2009) afirma que “quando
o indivíduo encontra no outro polo da relação jurídica o Estado passa a exigir dele
prestações positivas ou negativas” (p. 71). Ele é atribuído ao sujeito frente ao
Estado, a partir de preceitos do direito público.
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A respeito da mesma questão, direto público subjetivo, Silva, J. A. (2009, p.
313) alerta que “equivale reconhecer que é direito plenamente eficaz e de
aplicabilidade imediata”, isto é, se não for oferecido naturalmente deverá ser exigido
juridicamente.
Outro ponto de destaque é que, com a promulgação da Constituição Federal
de 1988, ressurge o debate sobre a organização dos sistemas de ensino,
estabelecida no art. 211: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino”. Os sistemas de
ensino foram instituídos como garantia de autonomia e como estratégia de
democratização do exercício de poder pelos entes federados. Há uma organização
com normas próprias e comuns a todos os integrantes (BORDIGNON, 2009;
SARMENTO, 2005; SAVIANI, 1999; CURY, 2008).
A Emenda Constitucional nº 53, de 2006, acrescentou ao art. 211 um § 5º. , “a
educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular”, até então
desconhecido do texto constitucional. A LDBEN, no art. 21, inciso I, é que usou essa
terminologia. A Constituição elevou a educação à categoria de serviço público
essencial. Como lembra Teixeira (2007), obrigatória, gratuita e universal, a educação
só poderá ser ministrada pelo Estado.
Segundo Silva, J. A. (2009), a preferência da Carta Magna pelo ensino
público “importa em que o Poder Público organize os sistemas de ensino de modo a
cumprir o respectivo dever com a educação”. (p. 839).
A gratuidade e obrigatoriedade do ensino médio estão determinadas na
Emenda Constitucional nº 59, de 2009, com a seguinte redação: “I - educação
básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso
na idade própria” (BRASIL, 1988, art. 208). Vale ressaltar que, ao prescrever a
extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, a Constituição recupera
uma relevância do texto de 1934. Na Carta de 1934, no artigo 150, parágrafo único,
alínea “b”, estatuiu-se que a educação seguiria a uma “tendência à gratuidade do
ensino educativo ulterior ao primário, a fim de o tornar mais acessível”.
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Urge a implementação de políticas públicas que garantam os direitos
determinados na Constituição de 1988, no art. 227, ao estabelecer que é dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação [...]7
(grifos nossos). A efetivação do acesso, com permanência e sucesso, dos jovens ao
ensino médio regular é uma tendência mundial, favorece o desenvolvimento integral
do individuo e corrobora a proteção judicial de garantia eficaz à educação para
todos.
Em abono do dispositivo constitucional, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual
regulamenta a proteção infanto-juvenil. No art. 54 desse Estatuto, o ensino
fundamental é obrigatório e gratuito. O legislador ratifica o artigo constitucional (208)
da progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio ao
considerar a “formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases
da legislação de educação em vigor”. (BRASIL, 1990, art. 62).
Quanto ao mencionado artigo nº 62, que determina a aprendizagem técnicoprofissional, Silva (1994) entende que o empregador deverá ter especial atenção às
Leis do Trabalho vigente, caso contrário ficará sujeito às penalidades da legislação
trabalhista. O quadro a seguir sistematiza a concepção de ensino médio ao longo
das constituições do Brasil e seus respectivos artigos:
Quadro 5 - Concepção de ensino médio ao longo das Constituições do Brasil

Constituição

7

Denominação

1891

Ensino secundário

1934

Ensino secundário –
DF
Ensino educativo
ulterior ao primário

1937

Ensino pré-vocacional
profissional
Escolas normais e
secundárias

Concepção de ensino
médio
Texto extremamente
parcimonioso no trato
da educação
Educação é um direito
de todos; Tendência à
gratuidade do ensino
ulterior ao primário

Artigos

Texto focaliza formação
de mão de obra
especializada

129

Redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010.

Observações

35

150

131

Pela primeira vez,
destina um
capítulo
específico à
Educação.
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Constituição
1946

1967
1969 Emenda
Constitucional

Denominação
Ensino oficial ulterior
ao primário.
Ensino secundário
Ensino oficial ulterior
ao primário
Nível médio
Ensino médio

1988

Educação básica; 4 a
17 anos
Ensino médio
Fonte: Pesquisadora

Concepção de ensino
médio

Artigos

A educação é um direito
de todos

166

A educação é um direito
de todos
A educação é direito de
todos e dever do Estado

168

Texto considera ensino
médio direito público
subjetivo

208

176

Observações

Gradativa
gratuidade ao
ensino médio

Ao concluir o estudo sobre o Ensino Secundário no Brasil Império, Haidar
(2008) alerta que a luta contra os estudos fragmentários prosseguiria na República e
que muitas décadas decorreriam antes que o ensino médio adquirisse nova feição.
Nesse sentido, o estudo das normas constitucionais ainda é um campo
profícuo para estudo e interpretações, especificamente, quanto aos aspectos da
educação. A seguir, aborda-se o ensino médio na legislação infraconstitucional
(1930 a 1982), a saber: Reforma Francisco Campos; Reforma Capanema; Lei nº
4.024/1961; Lei nº 5.692/1971; e Lei nº 7.044/1982.

2.2. RUPTURAS CONCEITUAIS NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: DE
1930 A 1982

2.2.1. Reforma Francisco Campos – 1930: “formação do homem para todos os
grandes setores da atividade nacional"

Quando da promulgação da Reforma Francisco Campos em 19308, que
organizou o ensino secundário, anteriormente com caráter propedêutico, reconheceu
oficialmente o ensino secundário. Esta reforma firmou-se com o Decreto nº 21.241,
de 1932. É notória a nova situação da escola secundária, impregnada pelos exames
8

Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931.
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preparatórios para o ensino superior. De acordo com o então Ministro da Educação
e Saúde Pública, Francisco Campos, a finalidade do ensino secundário deve ser a
formação do homem para todos os grandes setores da atividade nacional,
habilitando-o a viver por si só, levando em conta seus hábitos, atitudes e
comportamentos. (ROMANELLI, 2007). Segundo Silva (1969) o conceito de ensino
secundário está relacionado ao significado de ensino médio, de segundo grau ou
pós-primário.
O conceito de educação está relacionado à transmissão de processos e
técnicas intelectuais. Para Campos (2001, p. 66) “se há alguma finalidade além da
aquisição de conhecimentos e de técnicas, é uma questão a que o nosso sistema
educativo não responde, porque não a julga incluída no seu syllabus”. Para o autor a
educação deve estar a serviço de certos valores, haja vista que a educação não tem
o seu fim em si mesma.
A reforma estava em harmonia com o Estado autoritário instaurado a partir do
governo de Getúlio Vargas. Segundo no projeto político de construção do Estado
Nacional “há um lugar de destaque para a pedagogia” (...). “Ao Estado caberia a
responsabilidade de tutelar a juventude, modelando seu pensamento, ajustando-a
ao novo ambiente político, preparando-a, enfim, para a convivência a ser estimulada
no Estado totalitário” (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 83).
Naquele momento político a educação era um instrumento estratégico, pois
conseguiria institucionalizar a doutrina e a prática. A Igreja seguiria com o seu papel
catequético e o Estado ampliando sua interferência na educação. A preocupação de
Francisco Campos com essa reforma “é com a integração política, tendo em vista o
crescimento das massas e a necessidade de arregimentá-las segundo um ideário
comum”. (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 81).
Essa reforma instituiu o currículo seriado, ao estabelecer os dois ciclos:
fundamental e complementar. O primeiro com duração de cinco anos e o segundo,
com dois anos. Este, obrigatório para o ingresso ao ensino superior. A frequência às
aulas era obrigatória para os alunos aprovados no exame de admissão ao ensino
secundário, com idade mínima exigida de 11 anos.
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A distribuição curricular para o curso fundamental era a seguinte:
Quadro 6 - Distribuição curricular do curso fundamental do ensino secundário, segundo a reforma de
1931.
Disciplinas
Português
Francês
Inglês
Latim
Alemão
(facultativo)
História
da
civilização
Geografia
Matemática
Física
Química
Ciências físicas
e naturais
Desenho
História natural
Música (canto
orfeônico)

1ª. Série
X
X
-------------

2ª. Série
X
X
X
---------

3ª. Série
X
X
X
---------

4ª. Série
X
X
X
X
X

5ª. Série
X
--------X
X

X

X

X

X

X

X
X
--------X

X
X
--------X

X
X
X
X
-----

X
X
X
X
-----

X
X
X
X
-----

X
----X

X
----X

X
X
X

X
X
-----

X
X
-----

Fonte: Pesquisadora

Para o curso complementar, obrigatório para os candidatos à matrícula em
determinados institutos de ensino superior, era feito em dois anos e compreendia as
seguintes disciplinas: Alemão ou Inglês. Latim, Literatura, Geografia, Geofísica,
Cosmografia, História da Civilização, Matemática, Física, Química, História natural,
Biologia geral, Higiene, Psicologia e Lógica, Sociologia, Noções de Economia e
Estatística, História da Filosofia e Desenho. O currículo era intensivo com exercícios
e trabalhos práticos individuais.
Quanto à inspeção de funcionamento dos estabelecimentos de ensino
secundário ficou a cargo do Departamento Nacional do Ensino. No que diz respeito
à organização e gestão escolar, coube ao Conselho Nacional de Educação a
inspeção e emissão de relatórios.
Os inspetores, nomeados por concursos, além de outras atribuições,
deveriam “assistir, igualmente, pelo menos uma vez por mês, a aulas de exercícios
escolares ou de trabalhos práticos dos alunos, cabendo-lhe designar quais destes
devam ser arguidos e apreciar o critério de atribuição das notas” (BRASIL, 1931, art.
56). Pode-se entrever que a reforma de 1931 assinala o início do processo de
centralização do governo em relação à educação.
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Assim, a reforma do ensino secundário foi fundada a partir das ideias de uma
escola com formação propedêutica para o ensino superior. Quanto ao ensino
comercial, a conclusão dos cursos não permitia o acesso à universidade. Com isso,
conclui-se que o ideário do reformador para o ensino secundário era a atualização
da escola para o desenvolvimento industrial da sociedade brasileira. Essa interação,
do adolescente, com o processo de produção e modernização deveria ultrapassar as
exigências de “um curso de passagem” ou de um “instrumento para a preparação de
candidatos ao ensino superior” (SILVA, 1969; ZOTTI, 2004).
Segundo Nunes, M. T. (1962, p. 110), “a Reforma Francisco Campos, com o
aspecto de cultura geral, sem flexibilidade entre os diversos ramos do ensino médio,
não satisfazia à mobilidade social que se processava no país”. Com o caráter
propedêutico a educação era destinada à elite, que podia passar 5 anos em
formação de cultura geral.
Os dados abaixo evidenciam o movimento escolar, com relação às matrículas
no ensino secundário, no Brasil, no período de 1932 a 1941:
Tabela 1 - Movimento escolar: matrículas, frequência, aprovações e conclusões do ensino
secundário, Brasil, 1932 – 1941.
Especificação

Anos

Matrículas
Geral

Frequência

Efetiva

Aprovações

Conclusões

em geral

de curso

1932

56.208

-

51.244

-

5.827

1933

65.420

-

60.585

-

8.080

Ensino

1934

79.055

75.455

70.177

63.625

9.269

Secundário

1935

93.829

89.463

82.631

72.736

8.092

1936

107.649

103.430

94.621

85.203

10.562

1937

123.590

117.788

108.462

99.083

12.716

1938

143.289

134.734

122.297

111.255

16.330

1939

155.588

146.334

135.208

127.831

18.795

1940

170.057

160.164

148.745

133.269

19.828

1941

182.260

172.356

160.732

147.341

23.225

(ensino
secundário geral
comum –
fundamental e
complementar)

Fonte: IBGE – Estatísticas do século XX
Tabela elaborada pela pesquisadora.

A Tabela 1 apresenta uma visão panorâmica do ensino secundário no Brasil,
nas décadas de 1930 e 1940. Os dados mostram os números do inicio do ano, a
frequência e a quantidade de concluinte do ensino secundário. Esse conjunto de
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dados ilustra que em dez anos houve um aumento de 230% nas matrículas. Da
mesma forma que cresciam as matrículas, aumentava, também, a evasão. Em 1932
tinha 56.208 alunos matriculas e só 5.827 concluíram o ensino secundário, 90% dos
estudantes abandonavam a escola. Em 1941, dos 182.260 ingressantes, 13%
concluíram. De 1933 a 1968 este nível de ensino cresceu rapidamente, aumentando
em mais de 30 vezes em todo o período. Por trás desse incremento estava o
processo de urbanização do país e o crescimento populacional.
As estatísticas acima corroboram com um ensino sem atratividade para os
jovens. Segundo Lima L. O. (1961) essa escola desinteressada estava relacionada a
uma aprendizagem automatizante, a escola reproduz o mundo em que vivemos.
Para o autor, em uma democracia não podemos pensar em duas escolas: uma
secundária para a elite e a outra profissional para o povo. O que se deve indagar da
escola do “futuro” (1961) é se “é uma escola de adestramento profissional ou se
mesmo usando máquinas e ferramentas fá-lo para ensinar a refletir e a criar” (p. 52).
Finalmente, com relação à Reforma Francisco Campos, a Exposição de
Motivos, percebe-se uma ruptura de conceitos e de concepção do ensino médio.
Contudo, não houve uma articulação com os demais níveis de ensino, consolidando
a preferência pelo ensino acadêmico. Assim, em 1942 o então Ministro da
Educação, Gustavo Capanema, reforma o ensino secundário.

2.2.2. Leis orgânicas do ensino – 1942: “Ensino preparador da elite intelectual
do país”.

Não obstante, é preciso reconhecer que, com o intuito de reformar e
regulamentar o ensino, a partir de 1942, foram baixadas as Leis Orgânicas de
Ensino, por iniciativa do então Ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo
Capanema, conhecida como a Reforma Capanema. De acordo com Romanelli
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(2007),

as

Leis

Orgânicas

de

1942,

estruturaram

9

10

regulamentaram o ensino industrial , o ensino comercial

o

ensino

secundário,

e o ensino normal11.

As concepções de ensino médio presentes nas Leis Orgânicas do Ensino
Industrial e do Ensino Agrícola12contêm a finalidade de dar a trabalhadores, jovens e
adultos não diplomados uma qualificação profissional que lhes aumente a eficiência
e a produtividade. Assim, essas leis não significaram uma ruptura de ideias
pedagógicas e, sim, observância dos preceitos constitucionais. Reforçaram a ideia
da educação profissional voltada para os menos favorecidos.
A organização geral do ensino industrial era dividida por ciclos, ordens e
seções. O quadro 7 sistematiza essa organização:
Quadro 7 – Organização geral do ensino industrial, conforme Lei Orgânica do Ensino Industrial, 1942.
Primeiro ciclo
Ordens de
Cursos
ensino
ordinários
Ensino
Cursos
industrial
industriais
básico
Cursos de
Ensino de
mestria
mestria
Cursos
Ensino
artesanais
artesanal
Cursos de
Aprendizagem aprendizagem

Segundo Ciclo
Ordens de
Cursos
ensino
ordinários
Ensino
Cursos
técnico
técnicos
Ensino
pedagógico

Cursos
pedagógicos

Modalidades

Cursos ordinários, ou de formação
profissional.
Cursos
Cursos de
extraordinários continuação;
, ou de
qualificação,
Cursos de
aperfeiçoamen aperfeiçoamento;
to ou
especialização
Cursos de
profissional.
especialização.

Cursos avulsos ou de ilustração
profissional
Fonte: Pesquisadora

O ensino industrial seria ministrado em dois ciclos. Cada ciclo tinha ordens de
ensino. Dentro de cada ordem de ensino, o ensino industrial seria desdobrado em
seções, e as seções, em cursos. Cada ciclo do ensino industrial tinha algumas
modalidades. Os cursos industriais eram destinados ao ensino de um ofício cujo
exercício requeira a mais longa formação profissional. Os cursos de mestria tinham
por finalidade dar aos diplomados a formação profissional necessária ao exercício
9

Lei Orgânica do Ensino Industrial. Decreto Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942.
Lei Orgânica do Ensino Comercial. Decreto Lei nº 6.141, de 28 de dezembro de 1943.
11
Lei Orgânica do Ensino Normal. Decreto Lei nº 8.530, de 2 de janeiro de 1946.
12 Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Decreto Lei nº 9.613, de 20 de agosto de 1946.
10
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da função de mestre. Os cursos artesanais destinavam-se ao ensino de um ofício
em período de duração reduzida. Os cursos de aprendizagem eram destinados a
ensinar metodicamente aos aprendizes dos estabelecimentos industriais o seu
ofício.
No segundo ciclo tinha dois cursos. Os cursos técnicos eram destinados ao
ensino de técnicas, próprias ao exercício de funções de caráter específico na
indústria. E os cursos pedagógicos destinavam-se à formação de pessoal docente e
administrativo do ensino industrial.
Os cursos extraordinários tinham três modalidades. Os cursos de continuação
destinavam-se aos jovens e adultos não diplomados ou habilitados uma qualificação
profissional. Os cursos de aperfeiçoamento e os cursos de especialização tinham
por finalidade ampliar os conhecimentos e capacidades, ou ensinar uma
especialidade definida, a trabalhadores diplomados ou habilitados em curso de
formação profissional de ambos os ciclos, e bem assim a professores de disciplinas
de cultura técnica ou de cultura pedagógica. Por fim, tinham os cursos avulsos, ou
de divulgação. Eram destinados a dar aos interessados em geral conhecimentos de
atualidades técnicas.
Os cursos do ensino agrícola eram ministrados em dois ciclos, ilustrados no
quadro 8:
Quadro 8 – Organização geral do ensino agrícola, conforme Lei Orgânica do Ensino Agrícola, 1942.

1º. Ciclo
Curso de
Iniciação
Agrícola

Cursos de formação
2º. Ciclo
Cursos agrícolas técnicos (Curso de Agricultura, Curso de Horticultura, Curso de
Zootecnia, Curso de Práticas Veterinárias, Curso de Indústrias Agrícolas, Curso de
Lacticínios, Curso de Mecânica Agrícola).

Curso de
Mestria
Cursos agrícolas pedagógicos (Curso de Magistério de Economia Rural Doméstica,
Agrícola
Curso de Didática de Ensino Agrícola, Curso de Administração de Ensino Agrícola).
Fonte: Pesquisadora

Os cursos de ensino agrícola eram organizados em três categorias e em dois
ciclos: cursos de formação; cursos de continuação e cursos de aperfeiçoamento. O
primeiro ciclo compreendia dois cursos de formação. O Curso de Iniciação Agrícola
destinava-se a dar a preparação profissional necessária execução do trabalho de
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operário agrícola qualificado. Já o Curso de Mestria Agrícola, tinha por finalidade dar
a preparação profissional necessária ao exercício do trabalho de mestre agrícola.
O segundo ciclo do ensino agrícola compreendia duas modalidades de cursos
de formação. Os cursos agrícolas técnicos, eram o ensino de técnicos próprios ao
exercício de funções de caráter especial na agricultura. Os cursos agrícolas
pedagógicos destinavam-se à formação de pessoal docente para o ensino de
disciplinas do ensino agrícola ou de pessoal administrativo do ensino agrícola.
Os cursos de continuação eram destinados a dar a jovens e adultos não
diplomados nesse ensino uma preparação para os trabalhos da vida agrícola. Os
cursos de aperfeiçoamento tinham por finalidade proporcionar a ampliação ou
elevação dos conhecimentos e capacidades técnicas de trabalhadores diplomados,
de professores de disciplinas de cultura técnica incluídas nos cursos de ensino
agrícola.
No que se refere ao Curso Normal, aconteceu grande mudança curricular,
que designava três anos de preparação no científico e um ano de preparo
profissional para o magistério. O curso contemplava a formação do professor
completo e oportunizava a educação integral dos alunos.
As ideias de Teixeira (1997, p. 207) corroboram esse princípio ao afirmar que
“todos os professores receberão o preparo especializado necessários ao exercício
eficiente de seu mister na escola primária”. Contudo, o autor nos alerta para o fato
de as escolas normais pretenderem, ao mesmo tempo, um currículo geral e outro
profissional, pois podendo incorrer em erro em relação aos dois objetivos, não
legitimando nem os conteúdos profissionais nem os aspectos gerais da educação
nacional.
A Lei Orgânica do Ensino Normal13 determinou no artigo 1º. que o ensino
normal tem, como uma de suas finalidades, prover a formação do pessoal docente
necessário às escolas primárias. A Lei Orgânica do Ensino Normal foi destinada à
formação docente com fins metodológicos específicos. Essa legislação expressa, no

13

Esse processo se deu por meio do Decreto-Lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946, que dispõe sobre
a organização do Ensino Normal.
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artigo 1º, que o seu contexto não enfatiza os aspectos cognitivos do jovem
estudante. Há uma predominância de um conceito de educação formal onde não se
desenvolve a capacidade de aprendizagens em diferentes contextos sociais, mas
uma referência aos conceitos de educação que têm fins limitados. Nesse modo de
conceber, o foco da aprendizagem é revertido para os processos produtivos e não
visam à formação para a autonomia intelectual.
Quanto ao aspecto organizacional o ensino normal tinha a estrutura de dois
ciclos. O primeiro era destinado ao curso de regentes de ensino primário, em quatro
anos, e o segundo, o curso de formação de professores primários, em três anos.
Ainda tinha os cursos de especialização para professores primários, e cursos de
habilitação para administradores escolares do grau primário.
Com relação ao Ensino Secundário, sua finalidade consistia em dar
preparação intelectual geral que pudesse servir de base a estudos mais elevados de
formação superior. A Lei Orgânica14 apontava, ainda, a necessidade de uma
reformulação do ensino, destinada aos jovens como uma forma de prepará-los para
uma “sociedade das profissões”. Com caráter enciclopédico e valoração da cultura
geral e humanística, a referida Lei permaneceu em vigor até a entrada em vigência
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1961.
De acordo com Horta (2010), o ideário do ensino secundário proposto por
Gustavo Capanema tinha como objetivo “preparar a elite intelectual do país” (p. 37),
conforme discurso proferido por Capanema no centenário do Colégio Pedro II.
Emerge desse contexto uma dualidade pedagógica: os princípios da escola
humanista versus os ditames da escola do trabalho: o ensino médio só não foi dual
antes do processo industrial. Burocraticamente, distinguiam-se duas classes sociais
no âmbito da escola. Kuenzer (2009) comenta a existência de dois caminhos para os
estudantes. Uns são instruídos para exercer as funções de dirigentes e os outros
são preparados com uma formação profissional para uma atividade especifica no
mundo do trabalho.
Na concepção de Nunes, M. T. (1962) a Reforma não correspondia às
exigências da sociedade na época porque “o autor se deixou levar mais pelo
14 Lei Orgânica do Ensino Secundário, Decreto-Lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942.
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aspecto psicológico do momento do que pela realidade socioeconômica do país em
marcha para a industrialização” (p. 111).
Tabela 2 - Matrícula geral segundo as categorias do ensino, Brasil, 1942 – 1947.
Ano
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

Ensino
Ensino industrial
secundário
199.435
17.393
211.246
59.452
233.223
61.208
256.467
65.485
279.508
74.478
311.887
87.249
335.882
95.016
360.271
98.381

Ensino comercial
67.672
79.433
97.108
90.768
87.590
91.867
91.785
87.709

Total
284.500
350.131
391.539
412.720
441.576
491.003
522.683
546.361

Fonte: IBGE – Estatísticas do século XX
Tabela elaborada pela pesquisadora.

Ao observar as colunas da Tabela 2, nota-se que na década de 1940 as
matrículas se concentravam em maior número no ensino secundário, o que permite
constatar um aumento no fluxo escolar dentro desse nível de ensino. No período
compreendido entre 1933 a 1953 houve um crescimento de 490% nas matrículas do
ensino secundário. Vale registrar um nível de ensino meramente urbano, com um
déficit total no campo. As origens históricas desses fatos estão relacionadas à
política educacional do país, cujo ensino secundário estava cargo de iniciativa
privada, em principio, confessional, e depois leiga. Os Estados mantinham apenas
um ginásio nas capitais. Sendo o Brasil “um verdadeiro arquipélago cultural”, a
diversidade de interesses e necessidades muda em função do meio e das condições
econômicas e sociais dos adolescentes (ABREU, 1955, p. 23).
Assim, com a Reforma Capanema, o ensino secundário se firmou com uma
concepção de formação de integral do jovem, entendida, naquele momento da
história, como preparo das faculdades morais, intelectuais e atividades físicas. Um
homem completo para a vida social.
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2.2.3. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, Lei nº 4.024/61
– educação de grau médio: formação integral do individuo ou a
qualificação para o trabalho?

Em 1961, após 15 anos de tramitação no Poder Legislativo Federal, foi
sancionada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº
4.024/61, que possibilitou a institucionalização e a descentralização dos sistemas de
ensino, enquanto consolidou os Conselhos Estaduais de Educação com funções
normativas.
Com relação à noção de sistema de ensino, terminologia incorporada na Lei
em tela, Ferraz (1972) conceitua como “uma alavanca, e a mais poderosa de todas
as alavancas postas em mãos dos responsáveis pelo destino de uma comunidade,
para erguê-la na direção dos valores que, do alto, lhe norteiam e iluminam a
caminhada” (p. 10).
O ensino médio seria ministrado em dois ciclos, o ginasial e o colegial, e
abrangeria os ramos: secundário, técnicos e de formação de professores para o
ensino primário e pré-primário. O ingresso na 1ª série do 1° ciclo dependeria de
aprovação em exame de admissão e o educando deveria ter anos completos ou
teria no decorrer do ano letivo. Quanto à matrícula na 1ª série do ciclo colegial, seria
exigida conclusão do ciclo ginasial ou equivalente.
Quanto à organização do ensino, a Lei nº 4.024/61 tornou possível, com
aproveitamento de estudos, que os estudantes pudessem se transferir de um ramo
ao outro do ensino médio e, após a conclusão, o acesso seria por meio do vestibular
aos cursos de nível superior (SAVIANI, 2009).
Um ponto nodal da LDBEN é a dicotomia na educação da juventude
brasileira. Souza (1979) aponta que essa bifurcação dificultou um entendimento
sobre os objetivos do ensino médio – visava à formação integral do individuo ou a
qualificação para o trabalho.
Com referência a essa dualidade, a referida Lei em essência nada mudou.
Entretanto, um progresso considerável foi à descentralização do currículo,
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possibilitando aos Estados e às unidades escolares inserirem disciplinas optativas,
em consonância com o Conselho Federal de Educação:

Art.35. Em cada ciclo haverá disciplinas e práticas educativas, obrigatórias e
optativas.
§ 1º Ao Conselho Federal de Educação compete indicar, para todos os
sistemas de ensino médio, até cinco disciplinas obrigatórias, cabendo aos
conselhos estaduais de educação completar o seu número e relacionar as
de caráter optativo que podem ser adotadas pelos estabelecimentos de
ensino.
§ 2º O Conselho Federal e os conselhos estaduais, ao relacionarem as
disciplinas obrigatórias, na forma do parágrafo anterior, definirão a
amplitude e o desenvolvimento dos seus programas em cada ciclo.
§ 3º O currículo das duas primeiras séries do 1° ciclo será comum a todos
os cursos de ensino médio no que se refere às matérias obrigatórias.
(BRASIL, 1961).

Observe-se que, na prática, os conselhos criaram modelos de currículo que
pouco se diferenciavam entre si, foram adotados pelas escolas, não se criando
possibilidades de escolha (ROMANELLI, 2007).
Os dados estatísticos sobre a taxa de analfabetismo das pessoas de 15
anos ou mais de idade, obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), demonstram incontestavelmente que a educação dos jovens não era
prioridade para o Governo e que, sobretudo, não houve democratização do ensino.
Destaca-se o ano de 1960, em que a população juvenil era calculada em 7.174.811
pessoas e a taxa de analfabetismo, em 39,5%.
Outra constatação é que depois de 10 anos (1970) de implantação da Lei a
taxa de jovens e adultos sem escolaridade estava estimada em 32,94%. Neste
contexto, então, verifica-se uma grande distanciamento entre o art. 3º da LDBEN,
que assegura a educação com um direito, e a realidade da escolarização da
população brasileira. Os dados podem ser constatados na tabela 3, a saber:
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Tabela 3 - Percentual de analfabetismo no Brasil de 1940 a 2000
Ano

Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais
de idade

1940

54,50

1950

50,30

1960

39,50

1970

32,94

1980

25,41

1991

20,07

2000

13,63

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2007.

Assim posto, a ideia de educação como direito de todos não alcançou a
população marginalizada socialmente, deixando de atender às necessidades de
muitos e oportunizando educação a poucos. Desta forma, a 1ª LDBEN se constituiu
como o maior documento da educação no Brasil, “porque ela marcou as diretrizes,
sem, contudo, tirar ou cercear a liberdade e a criatividade regional, indefinidamente,
variáveis num país imenso e complexo como o Brasil” (TOBIAS, s/d, p. 458).
Na análise de Lira (2010, p. 13) a Lei de Diretrizes e Bases seguiu uma
tradição nas políticas de educação: “tratar o ensino como privilégio e o fracasso
escolar como um problema do aluno”. O Brasil estava em processo de
desenvolvimento, tinha o engenheiro, mas não tinha o técnico de nível médio.

2.2.4. Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, Lei nº 5.692/1971 Ensino de 2º grau: “todos devem chegar à idade adulta com algum
preparo para o trabalho, ou, pelo menos, com uma opção de estudos
claramente definida”.

Com a intenção de ajustar a educação nacional ao processo de
desenvolvimento econômico do país, o Poder Legislativo Federal gestou a Lei nº
5.692/71. Esta Lei transformou o ensino primário em ensino de 1º grau, expandido
de quatro para oito anos de duração, enquanto o ensino médio recebeu o nome de
ensino de 2º grau. Ao universalizar a profissionalização neste nível de ensino,
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pretendeu uma escola única para todos, não obstante ser destinada a uma
sociedade cada vez mais plural e diferenciada.
Para a elaboração dessa Lei, em 20 de maio de 1970, pelo Decreto nº 66.600,
foi instituído o Grupo de Trabalho (GT), com a incumbência de apresentar um
anteprojeto no prazo de 60 dias. Segundo o Relatório do GT (BRASIL, RELATÓRIO,
GT, 1970), a reforma se fundamentou no pressuposto da carência de mão de obra
de nível médio para o desenvolvimento econômico em processo no país, na crença
que, no Brasil, “todos devem chegar à idade adulta com algum preparo para o
trabalho, ou, pelo menos, com uma opção de estudos claramente definida” (p. 23). A
organização do sistema baseou-se na ideia de “integração”, tanto vertical dos graus
escolares, quanto horizontal das modalidades de habilitação em que se diversificou
aquele nível de ensino. A ideia era de conclusão do 2º grau com uma formação
específica para o mercado de trabalho.
Esta política de universalizar a profissão no nível médio de ensino provou ser
equivocada por várias razões. A proclamada necessidade de mão de obra não se
comprovou, as escolas não se prepararam tempestiva e adequadamente para a
implantação da lei, os sistemas não dispunham de professores em quantidade e
qualidade para o ensino profissionalizante e a classe média, por razões culturais,
não absorveu a nova filosofia de educação. Sobretudo, nascida no berço da
ditadura, a Lei não logrou adesão dos vários atores responsáveis pela sua
implantação.
A forma impositiva de uma formação profissionalizante obrigatória e
universalizada no ensino médio se deveu à opção do legislador. Uma comparação
entre a redação do artigo 5º, elaborada pelo GT no Anteprojeto, e a versão definitiva
aprovada no Congresso mostra o momento em que se definiu, no Legislativo, a
obrigatoriedade que viria a ser rejeitada por quase todos os segmentos interessados
na questão.
Nesta altura, é necessário que se faça justiça ao Grupo de Trabalho que
elaborou o Anteprojeto da lei, o qual não concebeu a universalização do caráter
profissionalizante. Tal extremismo foi gestado no Congresso Nacional. Senão vejase
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Quadro 9 – Alterações do Art. 5º da Lei nº 5.692.
GT- Anteprojeto

Lei nº 5.692, de 11/08/1971

Art. 5º As disciplinas, áreas de estudo e
atividades que resultem das matérias fixadas
na forma do artigo anterior, com as
disposições
necessárias
ao
seu
relacionamento, ordenação e seqüência,
constituirão para cada grau o currículo pleno
do estabelecimento.
1º Observadas as normas de cada
sistema, o currículo pleno terá uma parte de
educação geral e outra de formação especial,
sendo a primeira exclusiva nos anos iniciais
do ensino de 1º grau e em seguida
predominante, equilibrando-se com a especial
no ensino de 2º grau.

Art. 5º As disciplinas, áreas de estudo e
atividades que resultem das matérias fixadas
na forma do artigo anterior, com as
disposições
necessárias
ao
seu
relacionamento, ordenação e seqüência,
constituirão para cada grau o currículo pleno
do estabelecimento.
1º Observadas as normas de cada
sistema de ensino, o currículo pleno terá
uma parte de educação geral e outra de
formação especial, sendo organizado de
modo que:
a) no ensino de primeiro grau, a parte
de educação geral seja exclusiva nas séries
iniciais e predominantes nas finais;
b) no ensino de segundo grau,
predomine a parte de formação especial.
2º A parte de formação especial de
currículo:
a) terá o objetivo de sondagem de
aptidões e iniciação para o trabalho, no
ensino de 1º grau, e de habilitação
profissional, no ensino de 2º grau;
b) será fixada, quando se destina a
iniciação e habilitação profissional, em
consonância com as necessidades do
mercado de trabalho local ou regional, à vista
de
levantamentos
periòdicamente
renovados.
3º Excepcionalmente, a parte especial
do currículo poderá assumir, no ensino de 2º
grau, o caráter de aprofundamento em
determinada ordem de estudos gerais, para
atender a aptidão específica do estudante,
por indicação de professôres e orientadores.

2º A parte de formação especial de
currículo:
a) terá o objetivo de sondagem de
aptidões e iniciação para o trabalho, no ensino
de 1º grau, e de habilitação profissional ou
aprofundamento em determinadas ordens de
estudos gerais, no ensino de 2º grau;
b) assumirá, no ensino de 1º grau, o
sentido de iniciação para o trabalho ao nível
da série realmente alcançada pela gratuidade
escolar em cada sistema, quando inferior a 8ª.
c) será fixada, em consonância com as
necessidades do mercado de trabalho local ou
regional, quando se destina a iniciação e
habilitação profissional.

Fonte: Relatório do GT. Grifos nossos
Quadro elaborado pela pesquisadora

Pode-se observar, a partir do quadro 1, que foram feitas algumas alterações
no Anteprojeto enviado pelo Grupo de Trabalho para a redação final da Lei nº
5.692/71. A letra b do inciso 2º, por exemplo, foi suprimida na legislação, enquanto
foi acrescentado um novo inciso. Os relatores do GT destacaram que o
planejamento do 2º grau devia levar em conta que todos chegassem à idade adulta
com algum preparo para o trabalho ou com uma opção definida por continuidade de
estudos (BRASIL, RELATÓRIO GT, 1970).
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A Lei nº 5.692/71 trouxe uma inovação no que diz respeito ao ensino médio.
Primeiro, com relação à nomenclatura, que passou a denominar de 2º grau o antigo
ensino de nível médio. Em segundo lugar, tornou compulsório o ensino
profissionalizante em âmbito nacional. A opção, como já assinalado, de mudar o
ensino médio em 2º grau profissionalizante não foi sugestão dos signatários do
Relatório.

2.2.5. Profissionalização do ensino de 2º grau, Lei nº 7.044/1982: a educação
para a vida laboral.

A Lei nº 7.044/82 viria corrigir o extremismo da Lei anterior, cuja ênfase na
profissionalização do ensino de 2º grau continha forte viés da Teoria do Capital
Humano. O texto da nova Lei substituiu a expressão “qualificação para o trabalho”
por “preparação para o trabalho” (art. 1º.), tendo como elemento obrigatório a
“formação integral do aluno” (art. 4º.). Insta salientar que, ao abordar a relação
escola/trabalho, a Lei nº 7.044/82 postula a educação para a vida laboral, em
consonância com um dos objetivos da educação brasileira, que viriam a ser
expressos na Constituição de 1988 e confirmados na LDBEN, de nº 9.394/96.
Para Frigotto (1993, p. 41), o conceito de capital humano - ou seja, mais
extensivamente, de recursos humanos –“busca traduzir o montante de investimento
que uma nação faz ou os indivíduos fazem, na expectativa de retornos adicionais
futuros”. Essa relação entre escolaridade e produtividade ainda precisa ser mais
investigada.
De acordo com essa teoria, “uma educação adicional elevará os rendimentos
futuros, e, neste sentido, a aquisição de educação é da natureza de um investimento
privado em rendimentos futuros” (BLAUG, 1975, p. 21). Segundo essa lógica, quanto
maior a escolaridade do indivíduo, maior a sua qualificação e capacitação para o
trabalho, o que aumenta o seu rendimento salarial, na busca de melhor qualidade de
vida (PIMENTEL; PALAZZO; OLIVEIRA, 2009).
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Para Giddens (2005), na modernidade a educação e as qualificações
impulsionaram as oportunidades de emprego e carreiras. Não há um ponto de
equilíbrio entre a educação generalista e as experiências de trabalhos específicos.
Para o autor, embora muitos professores busquem proporcionar uma educação
abrangente, “os elaboradores de políticas e os empregadores preocupam-se com a
garantia de que a educação e os programas de treinamento coincidam com o perfil
econômico do país”. (p. 396).
Com o objetivo de expor a situação do ensino médio no Brasil em relação as
taxas bruta e líquida de escolarização, no período de 1980 a 1994, a partir do censo
escolar 1999/2006, o gráfico abaixo expõe essa realidade:
Gráfico 1 - Taxas bruta e líquida de escolarização no ensino médio – Brasil 1980-1994

Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar 1999/2006. EdudataBrasil; IBGE, Censo Demográfico
Gráfico elaborado pela pesquisadora

As estatísticas educacionais do país apontam que no ano de 1980 a taxa
bruta de escolarização do ensino médio era de 33,3%, enquanto a líquida, 14,3%.
Em 1991, 40,8% e 17,6, respectivamente. Já em 1994, o percentual foi de 47,6% e
20,8%. Analisando-se as taxas, percebe-se um aumento significativo do ano de
1980 a 1994. Os percentuais das taxas líquidas revelam que os jovens de 15 a 17
anos estão matriculados no nível de ensino regular adequado a essa faixa etária.
Em contrapartida, a bruta compara o total de matrículas do ensino médio a
população na faixa etária adequada a esse nível.
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De acordo com o relatório Education at a Glance, 2011, OECD indicators,
the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), mais
estudantes brasileiros estão participando da educação secundária15.
O aumento do investimento do Brasil na educação levou a uma maior
participação na educação secundária. Entre 2000 e 2007, mais de 90% dos alunos
brasileiros passam, atualmente, pelo menos 9 anos na educação formal. Durante o
mesmo período, a idade na qual a educação compulsória termina passou dos 14
para os 17 anos.30,1% dos brasileiros entre 15 e 19 anos não estão na educação.
Desses, 16,1% estão empregados, 4,3% estão desempregados e 9,7% não estão na
força de trabalho. A população brasileira mais educada de 15 a 29 anos tem menor
probabilidade de estar desempregada (OECD, 2011).
No Brasil, 26% dos jovens entre 15 a 29 anos que não estão estudando e não
concluíram o 2° ciclo da educação secundária também não está na força de
trabalho. Encontram-se na mesma situação 15% dos que concluíram o 2° ciclo da
educação secundária. A falta de uma qualificação de 2° ciclo da educação
secundária é um sério impedimento para encontrar emprego (OECD, 2011).
Assim, a Lei nº 7.044/82 amenizou o radicalismo de universalizar a
profissionalização no ensino médio. As interfaces que se podem destacar das
legislações supracitadas, são as rupturas conceituais, conforme quadro 10:
Quadro 10 – Terminologia do ensino médio nas legislações brasileiras
Denominação
Legislações
Constituições
Infraconstitucionais
Ensino secundário
1891; 1934; 1946
Reforma Francisco Campos;
Reforma Capanema
Ensino educativo ulterior ao
1934
primário
Ensino
pré-vocacional
1937
profissional e em escolas
normais e secundárias.
Ensino
oficial ulterior
ao
1946; 1967
primário
Ensino médio (grau médio)
LDB 4.024/61
Nível médio
1969
Ensino de 2º grau
Lei nº 5.692/71
Ensino Médio
LDBEN 9.394/96
Fonte: Pesquisa
15

A Classificação Internacional Padronizada da Educação de 1997 (ISCED97), define sete níveis
educacionais. Correspondência entre os níveis educacionais do ISCED97 e o Sistema Educacional
Brasileiro: upper secondary level of education, equipara ao Ensino Médio no Brasil.
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2.3. O ENSINO MÉDIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, A PARTIR DE
1988

2.3.1. Lei nº 9.394/1996 – educação básica: assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores.

O princípio da constitucionalidade das leis é “o de que, sendo a Constituição a
lei básica e fundamental, todas as outras leis devem ser conformes aos seus
preceitos e ao seu espírito” (AZAMBUJA, 2008, p. 198). Desta forma, seguindo a
mesma corrente doutrinária, em 1996 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, que tem entre as finalidades organizar o sistema educacional
brasileiro.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), vigente desde
1996, situa o Ensino Médio na etapa final da educação básica, definindo-a como a
conclusão de um período de escolarização de caráter geral, que tem por finalidades:
“desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores”. (art. 22).
Segundo a LDBEN, ao ensino médio, endereçado a todos os cidadãos,
cumpre consolidar e aprofundar os “conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental”; aprimorar “o educando como pessoa humana”; possibilitar “o
prosseguimento de estudos”; garantir “a preparação básica para o trabalho e a
cidadania” e dotar o educando dos instrumentos que lhe permitam “continuar
aprendendo”, tendo em vista o desenvolvimento da “compreensão dos fundamentos
científico-tecnológicos dos processos produtivos” (Art. 35, incisos I a IV).
Vale realçar que a legislação reorganiza o sistema educacional brasileiro, ao
determinar que o ensino médio componha a educação básica. A Lei nº 11. 741, de
2008, aprofunda a conceituação desse nível de ensino, ao alterar dispositivos da
LDBEN, nº9.394/96, que redimensionam, institucionalizam e integram as ações da
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educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da
educação profissional e tecnológica. Também, nesta seção, houve outra alteração,
com a Lei 11.684, de 2008, que modifica o art. 36 da LDBEN, para incluir Filosofia e
Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio.
Von Jhering (2002, p. 21) faz uma alusão ao conceito de lei, segundo o qual
“uma lei só faz jus a este nome se sua realização for absolutamente necessária,
sendo inconcebível a possibilidade de uma divergência ou exceção; do contrário
trata-se de uma regra, não de uma lei”. O legislador deve vislumbrar a finalidade,
uma causa.
O ensino médio foi esboçado pela Constituição Federal e pela LDBEN dentro
da “noção de formação geral que, em tese, deve juntar o propedêutico e o
tecnológico, banindo o aspecto dual da escola média, dando uma identidade a ele”.
Isso determina sua função como última etapa da educação básica e com um
currículo que tenha uma base nacional comum de educação geral e uma parte
diversificada, profissionalizante (SANTOS, 2008, p. 48-49).
De acordo com Didonet (2008) é preciso avaliar a LDBEN, pois o panorama
mundial está passando por profundas mudanças, e fica a educação “estão
colocadas muitas expectativas no desenvolvimento da capacidade de pesquisa e
descobertas de novos caminhos para os problemas e para a vivência social” (p. 44).
Cunha, Castro e Nascimento (1989) predisseram que a nova LDBEN, pós
Constituição de 1988, pretenderia dar ao ensino médio uma função social própria, o
que não é uma tarefa simples: “A sua função preparatória para o ensino superior
está profundamente arraigada em nossa cultura. A reversão cultural dessa prática
não se opera do dia para a noite” (p. 58).
Em 1997, o Governo Fernando Henrique Cardoso foi marcado por
reconceituações no ensino médio, com o objetivo de dar identidade a esse nível de
ensino, com transformações curriculares, de concepções, de práticas pedagógicas e
de gestão de sistemas. Nessa busca de identidade foi baixado o Decreto, nº
2.208/97, que regulamentou o § 2º do art. 36 e os art. 39 a 42 da LDBEN, nº
9.394/96.
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No mesmo ano, o Conselho Estadual de Educação da Bahia, pela Resolução
CEE nº 127, de 1997, fixou normas preliminares, visando à adaptação da legislação
educacional do Sistema Estadual de Ensino às disposições da Lei 9.394/96, entre
outras providências.
No primeiro artigo da referida Resolução o legislador fixa as normas para o
sistema estadual de ensino, as quais se aplicam à educação escolar, que deverá
estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social.
Vale observar que, nesses dispositivos legais, o trabalho é a preocupação
central da educação. A relação educação e trabalho perpassa os diversos
documentos. Os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio (PCN-EM) ratificam a
preocupação com a educação para a vida laboral. A organização curricular para o
ensino médio foi construída sob novas perspectivas. Em primeiro lugar, o conceito
de trabalho foi inserido no contexto da globalização. Depois, a ideia de educação
integral dirigida ao ser humano em todas as suas dimensões existenciais (BRASIL,
PCN-BASES LEGAIS, 1999).
No intuito de buscar uma essência real do trabalho e educação, Nosella
(2004, p. 72), afirma que “o trabalho moderno se une à escola quando consegue
inspirar nesta, [...] sua ética de solidariedade universal com os interesses objetivos
de todos”. Porém, continua o autor, esse fim deve ser diferente, porque as escolas
produzem trabalho intelectual e a fábrica, trabalho material.
O trabalho como princípio educativo é objeto de estudo de vários
pesquisadores. Arroyo (1998) faz uma alusão ao tema, situando-o no campo de
inquietações com a universalidade dos indivíduos, com a autonomia, a atividade
intelectual, moral e a liberdade do ser humano em detrimento da base material.
Com a definição do ensino médio como etapa final da educação básica,
houve uma mudança nas estatísticas desse nível de ensino, conforme apresentado
do gráfico 2:
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Gráfico 2- Taxas bruta e líquida de escolarização no ensino médio – Brasil 1998-2000

Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar 1999/2006. EdudataBrasil; IBGE, Censo Demográfico
Gráfico elaborado pela pesquisadora

A taxa bruta de escolarização do ano de 1998 saltou para 68,1% e a líquida
30,8%. Os dados mostram uma evolução de 100% nas referidas taxas. Nos anos
seguintes continuaram em crescimento. Em 1999 74,8% e 32,6%. Em 2000 76,6% e
33,3%, respectivamente, bruta e líquida.
Isso demonstra uma expansão do ensino médio, um aumento de matrículas e
permanência dos jovens nesse nível de ensino. De acordo com Vieira (2008), a
evolução de matrículas foi muito significativa, “passando de 3.015.938 (1985) para
9.031.302 (2005). O aumento total no período foi de 199%” (p. 90).
As relações entre as políticas públicas e as finalidades do ensino médio têm
norteado as discussões e pesquisas contemporâneas. O cenário até agora
apresentado esboçou uma dualidade de concepção das finalidades desse grau de
ensino: caráter propedêutico e preparação para o mercado de trabalho.
Sampaio (2009), em seu relatório da situação educacional dos jovens
brasileiros na faixa etária de 15 a 17 anos, ano base 2007, constatou que esses
jovens constituem uma população em busca de colocação no mercado de trabalho,
mesmo frequentando a escola regular e, em geral, no período noturno. Ainda
segundo esse autor, o ensino médio integrado à educação profissional deve ser um
incentivo a estes jovens como oportunidade de qualificação para o trabalho. De
acordo com os resultados, entre a população de 15 a 17 anos que frequenta escola,
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35,5% eram economicamente ativos e 24,4% trabalhavam na semana de referência
da pesquisa. Ao analisar-se este dado, verifica-se que, desse contingente de 35,5%
economicamente ativos, 56,6% não frequentavam a escola, apesar de estarem na
faixa etária de obrigatoriedade escolar (SAMPAIO, 2009).
Mehedff (1999) salienta que, no Brasil, concebe-se uma nova relação do setor
educacional com o setor produtivo. É um resgate da dívida social, sob o ângulo da
educação. Para o autor, o sistema educacional deve harmonizar a educação
acadêmica com a profissional.
Os desafios da sociedade contemporânea inscrevem-se na composição
organizacional das funções da educação: “As políticas setoriais, como as da criança,
do adolescente, do jovem, do idoso, não podem mais ser concebidas e executadas
segundo as mesmas alternativas” (GOMES, 2008, p. 52).
Diaz e Machado (2008) corroboram a ideia de que a procura por níveis
educacionais mais elevados tem sido observada em todo o mundo e, no Brasil, esse
processo tem-se verificado pela expansão do ensino médio e da educação superior.
Este foi o ponto de partida para uma pesquisa que procurou avaliar as
possibilidades, as condições de oferta e a absorção pelo mercado de trabalho,
verificou-se: “a existência de indivíduos que ocupavam posições que não exigiam a
escolaridade possuída, denominada de sobreeducados, e indivíduos que possuíam
menos escolaridade que a requerida pela ocupação, os subeducados” (DIAZ;
MACHADO, 2008, p. 432).
Os autores concluem que, se comprovada a causalidade entre baixo
desempenho escolar, especialmente em matemática, e sobreeducação no futuro do
indivíduo, também no Brasil reforçam-se os argumentos acerca da necessidade
urgente de reformulação do nosso sistema educacional que visa reduzir o enorme
descompasso existente entre o que é ensinado nas nossas escolas e o que é
demandado pela sociedade e pelo mercado de trabalho (DIAZ; MACHADO, 2008).
Na verdade, Zibas, Ferretti e Tartuce (2005) alertam para o fato de que, no
Brasil, foi feita uma ousada oferta no ensino médio generalista e de estrutura única,
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que prepararia estudantes para o exercício da cidadania e, ao mesmo tempo, para
atender às necessidades do mundo produtivo.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) encomendou ao Ibope uma
pesquisa intitulada Retratos da sociedade brasileira: educação. Foi constatado
que a maioria dos brasileiros não acredita que a escola ofereça preparo para o
mercado de trabalho. De acordo com o levantamento, 40% dos entrevistados
consideram que o aluno está "razoavelmente preparado" após o ensino médio ou
superior para a etapa subsequente. Somente 14% dos entrevistados com ensino
médio completo acreditam que os estudantes saem da escola "bem preparados"
para conseguir um emprego estável. Outro dado é que 91% da população
concordam

que

as

escolas

do

ensino

médio

devem

oferecer

cursos

profissionalizantes (PESQUISA, CNI-IBOPE, 2010).
No ano de 1998, o Conselho Nacional de Educação (CNE) instituiu, com a
Resolução CEB nº 3, de 26 de junho de 1998, as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (DCNEM). Nelas se definem doutrina, princípios, fundamentos
e procedimentos a serem observados na organização pedagógica e curricular de
cada unidade escolar. Vinculam a educação ao mundo do trabalho e à prática social,
consolidando a preparação para o exercício da cidadania e propiciando preparação
básica para a vida laboral.
Para tanto, a organização curricular, as práticas pedagógicas e o processo
avaliativo deverão ser compatíveis com princípios estéticos, políticos e éticos
(BRASIL, DCNEM, 1998). As unidades escolares incluirão nas suas propostas as
competências básicas previstas para o ensino médio. Segundo Perrenoud (1994), o
estudante, antes de ter competências técnicas, deverá ser capaz de identificar e de
valorizar suas próprias competências dentro de sua profissão e dentro de outras
práticas sociais. Isso exige um trabalho sobre sua própria relação com o saber.
O Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, regulamenta, mais uma vez, o §
2º do art. 36 e os art. 39 a 41 da Lei nº 9.394/96. A educação profissional seria
desenvolvida por meio de cursos e programas: de formação inicial e continuada de
trabalhadores; educação profissional técnica de nível médio e educação profissional
tecnológica de graduação e de pós-graduação.
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O Decreto não traduz as transformações da sociedade brasileira. A relação
trabalho e educação não ultrapassa a dicotomia estrutural do ensino médio,
construída historicamente. A fragmentação curricular está presente, conforme
demonstram Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005). O Decreto nº 5.154/2004, com todas
as contradições, é a consolidação da base unitária do ensino médio. Tenta
restabelecer as condições jurídicas, políticas e institucionais que se queria assegurar
na disputa da LDB na década de 1980.
A Reestruturação e Expansão do Ensino Médio no Brasil foi proposta pelo GT
Interministerial instituído pela Portaria nº. 1.189, de 5 de dezembro de 2007, e a
Portaria nº. 386, de 25 de março de 2008. É uma proposta de ação interministerial
que teve como objetivo estabelecer uma política de médio e longo prazo para
consolidar o ensino médio no Brasil, buscando a superação do dualismo entre o
ensino propedêutico e o profissional como, também, a expansão da oferta de
matrículas.
Essa reestruturação consolidou a defesa pela “profissionalização” dessa
etapa da educação básica. A ideia não é apenas preparar profissionalmente, mas
mudar as condições em que ela se constitui. As legislações anteriores não foram
capazes de superar a dualidade histórica do ensino médio, nem dar visibilidade a
uma identidade que o qualifique, possibilitando, assim, uma unicidade para esse
nível de ensino.
Enguita (1989) assinala, criticamente, que uma das funções da escola é
preparar crianças e jovens para inserção, de forma não conflitiva, no mercado de
trabalho. Essa experiência leva os alunos a vivenciar essa inserção, por meio de
relações sociais similares, baseada no “princípio da correspondência”.
O modelo de ensino médio integrado, apresentado pela reestruturação, tem
como princípio o caráter filosófico e político da educação numa perspectiva de
totalidade. O vinculo com o mundo do trabalho é uma condição básica para se
concretizar a reestruturação do ensino médio. De acordo com Sposito (1996), um
ponto importante para reflexão é que “o mundo do trabalho, quando é precocemente
introduzido no universo do jovem pobre, nem sempre estrutura sua identidade de
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forma nítida” (p. 101). O trabalho se caracteriza como uma fonte de renda e não uma
realização pessoal e profissional.
O ensino médio, na perspectiva de Frigotto (2010), constitui parte integrante
da educação básica e, articulado ao mundo do trabalho, da cultura e da ciência, está
vinculado a todas as esferas e dimensões da vida, pois é concebido como um direito
social e subjetivo.
Um projeto para o ensino médio deve atender às demandas específicas da
idade, dando relevância à sociabilidade dos jovens, valorizando o seu universo. A
ação educativa precisa reconhecer e compreender melhor os conhecimentos
juvenis, no intuito de oferecer práticas pedagógicas e curriculares que possibilitem a
construção intelectual e a formação plena do estudante, para que, a partir destes
conhecimentos e das vivências educacionais, o aluno possa ter condições de
escolher a educação profissional mais apropriada a suas necessidades.
A respeito do velho debate sobre o ensino médio, Teixeira (2007) salienta que
esse nível de ensino buscava diferentes caminhos para que os jovens sigam suas
reais aptidões e as tornem adequadas às maiores necessidades do trabalho
nacional.
Convém destacar que Mello (1998) chama atenção para os grandes desafios
do ensino médio, entre eles a universalização dessa etapa no Brasil e a correção do
fluxo escolar da educação básica. Além dos alunos, os professores também serão
os protagonistas dessa transição, com a implantação de políticas públicas
sistemáticas de integração da educação profissional com a educação geral.
A partir do relatório desenvolvido por comissão especial do Conselho
Nacional de Educação, Ruiz, Ramos e Hingel (2007) chegam à conclusão de que o
quadro atual do Ensino Médio já é bastante grave e deve se agravar ainda mais no
futuro, chegando-se a temer a ameaça de um “Apagão do Ensino Médio”, caso
medidas emergenciais e estruturais não sejam tomadas. Os autores alertam para os
seguintes pontos: a constatação da falta de professores nas disciplinas da área de
exatas; uma grande parcela de professores se aproximando da aposentadoria; um
número cada vez mais reduzido de concluintes de cursos de licenciatura e o
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potencial para ampliação do acesso ao ensino médio, a partir do Fundo de
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério (FUNDEB);
É importante assinalar, como afirma Gomes (2003), que o ensino médio no
Brasil, enfrenta, junto a outros países em desenvolvimento, uma expressiva
expansão, devida ao desrepresamento das matrículas do ensino fundamental,
gerando problemas de identidade e de financiamento adequado.
O CNE normatizou as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº 04/2010, e Parecer CNE/CEB nº
07/2010). Na seção dedicada ao ensino médio, dispõe que esse nível deve ter uma
base unitária, com possibilidades para a preparação geral para o trabalho ou,
facultativamente, para profissões técnicas; na ciência e na tecnologia; e na cultura.
A organização e funcionamento do ensino médio têm sido objeto de
mudanças na busca da melhoria da qualidade. Propostas têm sido feitas em forma
de leis, de decretos e de portarias ministeriais e visam desde a inclusão de novas
disciplinas e conteúdos até a alteração da forma de financiamento. Assim, em 2011,
o CNE aprovou as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(Parecer CNE/CEB, nº 05/2011), Em janeiro de 2012 as referidas diretrizes foram
homologadas pelo Ministro da Educação. A atualização das Diretrizes deve
contemplar as recentes mudanças da legislação, dar uma nova dinâmica ao
processo educativo dessa etapa educacional, retomar a discussão sobre as formas
de organização dos saberes e reforçar o valor da construção do projeto políticopedagógico das escolas (CAPANEMA; CÂMARA; PIMENTEL, 2012).
No início de 2011, como objetivo de ampliar o acesso à educação profissional
dos jovens do ensino médio e dos trabalhadores sem formação, o MEC lançou
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC),
instituído pela Lei nº 12.513/2011 (BRASIL, 2011).
Os dados do Censo Escolar de 2011 revelam que, em termos de matrícula do
ensino médio, houve uma estabilidade na oferta do ensino médio, com um aumento
de 0,5% a mais que em 2010. A grande alta apresentada se refere à Educação
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Profissional, que foi de 8,3% em um ano (BRASIL, INEP, 2012), conforme a tabela
4:
Tabela 4 - Evolução do número de matrícula por etapa e modalidade, Brasil, 2010 2011
Etapas/Modalidades da Educação Básica

Educação Infantil
Creche
Pré-escola
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Educação Profissional
EJA
Educação Especial
Total da Educação Básica

2010
6.756.698
2.064.653
2.298.707
31.005.341
8.357.675
924.670
4.287.234
702.603
56.397.581

2011
6.980.052
4.692.045
4.681.345
30.358.640
8.400.689
993.187
4.046.169
752.305
60.904.432

Fonte: MEC/Inep/Deed– Censo Escolar 2011.

Mesmo com um aumento de 0,5% no total de matrículas, o ensino médio
continua com dificuldades, pois do total de 10,4 de alunos matriculas, só 8,4 milhões
estão cursando. A preocupação com este nível de ensino está expressa no Plano
Nacional de Educação (PNE), 2011-2020, que tem em uma de suas metas
universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17
anos e elevar a taxa liquida de matriculas para 85%, até 2020.
São muitas as políticas e ações desenvolvidas pelo governo para arrostar as
discussões acerca do ensino médio, como também são diversos os estudos
desenvolvidos por instituições de pesquisa e por organismos internacionais. “Apesar
dessas importantes e variadas propostas de ampliação do acesso à educação, elas
são ainda insuficientes para atender à pluralidade nacional e das juventudes” (AUR;
CASTRO, 2012, p. 16).
Mais adiante, no Capítulo 3, após um longo período de reivindicações e
pressões da sociedade, os princípios da obrigatoriedade da universalização do
ensino médio foram instituídos no sistema educacional do Brasil. O atendimento
escolar para toda a população de 15 a 17 anos causará impacto direto na educação,
delineando um aumento significativo na taxa liquida de matrículas deste nível.
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Acima ou à base de uma tal educação fundamental e comum, a
mais importante sem dúvida das que irá proporcionar a nação a
seus filhos, erguer-se-á o sistema de escolas médias,
destinadas a continuar a cultura popular da escola primária e a
iniciar a especialização nos trabalhos práticos e industriais ou
nos trabalhos intelectuais ou teóricos, todos eles equivalentes
cultural e socialmente, pois os alunos se distribuirão, segundo
os interesses e aptidões, para a constituição dos quadros do
trabalho de nível médio, sejam as ocupações de natureza
teórica ou de natureza prática.
Anísio Teixeira
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3.

CAPÍTULO

A OBRIGATORIEDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO ATÉ OS 17
ANOS

Este capítulo discute os princípios de obrigatoriedade e universalização do
ensino médio; a contiguidade entre o ensino secundário em Portugal e o ensino
médio no Brasil; e os dados que subsidiam uma reflexão sobre as políticas públicas
educacionais na atualidade.

3.1. OBRIGATORIEDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO: A
CONTIGUIDADE ENTRE O ENSINO SECUNDÁRIO EM PORTUGAL E O ENSINO
MÉDIO NO BRASIL.

A garantia de acesso à educação básica a todas as pessoas é uma
prerrogativa legal da maioria dos países no mundo. As reformas empreendidas pelos
governos introduziram alterações no regime de escolaridade, estabelecendo,
definitivamente, a obrigatoriedade de acesso aos jovens de 14 a 17 anos na rede
regular de ensino. O alargamento dos estudos, nos países do centro e norte da
Europa, aconteceu em um período pós-guerra.
Azevedo (2000) sustenta a ideia sobre a matriz sociocultural e política, na
Europa. Para o autor, essa tendência à longa duração aumentou entre 1960 e 1970,
movimento, não apenas de dilatação dos estudos, mas, sobretudo, “de um
prolongamento contínuo de permanência dos jovens no sistema escolar” (p. 187).
Na França e Espanha houve um incremento da ordem dos 230% nas matrículas do
ensino secundário, seguidos de Itália, Dinamarca e Áustria.
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O sistema educativo português está estruturado da seguinte forma: educação
pré-escolar e os ensinos básico, secundário e superior. O ensino secundário
compreende um período de três anos letivos e encontra-se organizado por
modalidades de educação e formação. Tem como objetivo possibilitar o
prosseguimento de estudos e cursos orientados para o mundo do trabalho.
A estrutura do ensino secundário regular segue formas diferenciadas com
cursos orientados para o prosseguimento de estudos, chamados de cursos
científicos humanísticos e cursos predominantemente orientados para a vida ativa,
os cursos tecnológicos. Quanto ao ensino profissional os cursos de cada escola
estão relacionados com as características e necessidades da região em que se
inserem. O ensino artístico especializado destina-se aos jovens com aptidões ou
talentos específicos. Enfim, os cursos de especialização tecnológica possibilitam
formação especializada em diferentes áreas tecnológicas ou no ensino superior.
Quadro 11 - Modalidade de educação e formação do ensino secundário em Portugal
Cursos
Científicohumanísticos

Habilitações de acesso
9.º ano de escolaridade

Tecnológicos

9.º ano de escolaridade

Artísticos
especializados

9.º ano de escolaridade

3 anos letivos, correspondentes
aos 10.º, 11.º e 12.º anos de
escolaridade

Profissionais

9.º ano de escolaridade

3 anos letivos, correspondentes
aos 10.º, 11.º e 12.º anos de
escolaridade

9.º ano de escolaridade

3 anos letivos, que integram dois
estágios (formação em empresas
de turismo) com
10 semanas de duração
2800 a 3700 horas

Escolas
Hotelaria
Turismo

de
e

Aprendizagem

9.º ano de escolaridade

Duração
3 anos letivos, correspondentes
aos 10.º, 11.º e 12.º anos de
escolaridade
3 anos letivos, correspondentes
aos 10.º, 11.º e 12.º anos de
escolaridade

Certificação
Diploma de conclusão do
ensino secundário
Diploma de conclusão do
ensino secundário;
Certificado de qualificação
profissional
Diploma de conclusão do
ensino secundário;
Certificado de qualificação
profissional
Diploma de conclusão do
ensino secundário;
Certificado de qualificação
profissional
Equivalência a 12.º ano de
escolaridade
Diploma de qualificação
Certificado de qualificações

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Dados do DGEEC: Estatísticas da Educação 2010/2011

O quadro 11 apresenta as modalidades de educação e formação do ensino
secundário em Portugal. Os cursos científico-humanísticos são destinados ao
prosseguimento de estudos na universidade. Vale destacar que os cursos artísticos
especializados

proporcionam

formação

nas

áreas

das

“Artes

Visuais”,

“Audiovisuais”, “Dança” e “Música”. Os cursos artísticos especializados podem ser
frequentados em regime integrado (componentes de formação são lecionadas na
mesma escola); articulado (ensino regular e estabelecimento de ensino artístico
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especializado); e supletivo (a área da “Música” escola de ensino artístico
especializado). Os cursos de aprendizagem são destinados a jovens, com idade
inferior a 25 anos e são cursos de formação profissional inicial, em alternância. Os
cursos de hotelaria e turismo fazem parte da oferta formativa do turismo de Portugal.
Em Portugal, o princípio da obrigatoriedade foi instituído em 1870. Porém,
após várias reformas e mudanças nas políticas educacionais, com destaque à Lei nº
5/1973 (seis anos de escolaridade obrigatória) e à Lei de Bases do Sistema
Educativo (LBSE), Lei n.º 46/86, de 14 de outubro; alterada pela Lei n.º 115/97 e
pela Lei n.º 49/2005. A referida Lei alarga a escolaridade obrigatória para 9 anos
para o ensino básico.O ensino secundário foi pensado como escolaridade pósobrigatória.
De acordo com o relatório Educação de qualidade para todos: um assunto
de direitos humanos (UNESCO, 2008), há uma recomendação no marco de ação
da Conferência de Educação para Todos de que os países devem ampliar a
cobertura da educação secundária16, em virtude do avanço da obrigatoriedade, que
lança o desafio à conclusão desse nível de ensino. A educação secundária deve
garantir aos adolescentes e jovens conhecimentos, habilidades e aptidões que
permitam a continuação dos estudos ou a inserção na vida profissional, orientandoos a viver de forma autônoma, apropriar-se dos elementos culturais e assumir
responsabilidades cívicas (UNESCO, 2008).
Com a promulgação da Lei n.º 85/2009, ficou estabelecido o regime da
escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se encontram em idade
escolar, compreendidas entre os 6 e os 18 anos, e a universalidade da educação
pré-escolar para as crianças a partir dos 5 anos. O artigo 2.º. esclarece que a
escolaridade obrigatória cessa com a obtenção do diploma de curso conferente ao
nível do ensino secundário da educação ou no momento do ano escolar em que o
aluno perfaça 18 anos, conforme artigo 2.º, 4.b (PORTUGAL, 2009).
Assim, segundo Rodrigues, M. L. (2010), a partir da obrigatoriedade do ensino
até 17 anos, as políticas educacionais e as escolas terão que dar respostas a alguns
desafios. Em princípio, relacionados à autonomia, à gestão e a lideranças nas
16

Nomenclatura utilizada pela UNESCO.
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escolas. Depois, o desafio da qualidade das aprendizagens dos alunos. Assim como
o envolvimento de todos: família, jovens, empresas e o Estado. Por último, o desafio
da convicção. “Precisamos acreditar que todos podem aprender e que todos podem
ser ensinados”. (p. 92).
Os dados estatísticos revelam que houve um avanço no indicador de
cobertura da taxa de escolaridade. O total de alunos matriculados no sistema de
ensino

é

de

1.923.736,

destes,

440.895

estão

no

ensino

secundário,

correspondendo a 23% dos estudantes portugueses. O gráfico 3 apresenta a
evolução nos níveis de pré-escola, ensino básico e ensino secundário.
Gráfico 3 - Taxa real de escolarização (%) em Portugal

Fonte: PORDATA/DGEEC/MEC/INE

O gráfico 3 mostra como as matrículas no sistema de ensino cresceram. Em
1961 existiam 1,3% de indivíduos matriculados no ensino secundário, enquanto que
no 1º Ciclo (1º ao 4º anos) esse percentual era de 80,4% de crianças na escola.
Outro dado relevante, é que em 1990 os portugueses tinham 100% de suas crianças
matriculadas no 1º ciclo (percentual que permanece), porquanto 28,2% no ensino
secundário. Essa expansão justifica-se pela evolução das políticas educacionais,
bem como pelas reformas no sistema educativo português, na década de noventa,
marcado, sobretudo, pela regulamentação da Lei de Bases do Sistema Educativo
(PORTUGAL, 2012).
Segundo Barroso (2003), esse movimento reformista tinha como objetivo
“preparar o sistema educativo português para as exigências econômicas e sociais
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decorrentes do processo de integração europeia” (p. 72). Os investimentos
efetuados

estavam

relacionados

à

construção

de

escolas,

melhoria

dos

equipamentos educativos e ações de formação de professores.
É de sublinhar que atualmente a taxa de escolaridade do ensino secundário é
de 72,5%. Esse crescente acesso comprova que Portugal tem ampliado a
escolarização, porém o país ainda continua em uma situação desfavorável com
relação a outros países da Europa: “Portugal confronta-se em permanência com a
necessidade de recuperar de um atraso estrutural na estrutura de qualificação da
sua população” (RODRIGUES, M. L.; SILVA, 2012, p. 350).
Quadro 12 - Comparações internacionais
Indicadores
Taxa de abandono precoce de
educação e formação (2010)
População com ensino secundário (2024 anos) (2010).
% de investimento em educação no PIB
Duração média de escolarização, em
anos (2009)
Taxa de participação na educação préescolar (4 anos e idade de escolaridade
obrigatória) (2009)
Relação alunos/professor (2009)

Portugal
28,70%

Espanha
28,40%

Reino Unido
14,90%

Finlândia
10,30%

UE 27 OCDE
14,10%

84,20%

79,00%

5,4
16,7

França
12,80
%
83,60
%
5,6
16,4

58,70%

61,20%

80,40%

4,9
18,8

4,6
17,2

6,1
20,4

5,4
17,2

88,20%

99,30%

97,30%

100

71,90%

91,70%

9,1

11,3

15,8

14,6

13,6

n.d.

Fonte: Quadro adaptado de RODRIGUES, M. L.; SILVA, 2012, p. 357-358.

Os dados do quadro 12 apresentam aspectos relevantes para analisar. Em
primeiro lugar, a taxa de abandono precoce de formação e educação em, Portugal e
Espanha, era de 28%, enquanto que na Finlândia esse dado girava em torno de
10%, abaixo da taxa da União Europeia (UE), 14%. Depois, o percentual de
investimento, no qual a Finlândia se destaca 6,1% do PIB são investidos em
educação e a duração média de escolarização é de 20 anos. Na outra ponta
encontra-se Portugal com uma média de 18 anos que os jovens passam na escola e
um investimento de 4,9%. Observou-se, também, que a relação entre alunos por
professor em Portugal é de 9,1 e no Reino Unido de 15,8. Quanto à população com
ensino secundário dos 20 aos 24 anos, no ano de 2010, os franceses, os ingleses e
os finlandeses mantiveram a média de 80% e os portugueses, com 58,70%, bem
abaixo da média da UE, 79%. O caminho a percorrer ainda é longo. A este ritmo,
Portugal necessita de cinco décadas para alcançar a média da União Europeia no
ensino secundário (RODRIGUES, M. L.; SILVA, 2012).
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A busca de alternativas para resolver os desafios postos pela atualidade, os
atrasos em relação a outros países da UE e considerar a evolução do sistema de
ensino, Portugal precisa atentar para alguns aspectos relevantes para que
aconteçam algumas melhorias importantes, como: a continuidade das políticas
públicas; o debate nacional, valorizando a discussão o a adequação dos
entendimentos; um sistema de ensino mais democrático; valorização da educação
ao longo da vida; eficiência do ensino profissional; profissionalização da formação do
professor; organização dos currículos; e o processo de avaliação, tanto interna
quanto a de caráter externo.
É possível afirmar que a contiguidade entre o ensino secundário em Portugal
e o ensino médio no Brasil está no epicentro dos desafios futuros das políticas de
educação. Com o prolongamento obrigatório da escolarização se faz necessária a
garantia da qualidade e da sustentabilidade do ensino. A valorização da carreira
docente e a autonomia das escolas são condições essenciais para a melhoria do
processo ensino e aprendizagem.

3.2.

OBRIGATORIEDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO NO
BRASIL: LEI 12.061/2009; EMENDA CONSTITUCIONAL 59/2009 E LEI
12.796/2013.

No Brasil, o ensino médio se configura como etapa final da educação básica,
ratificando-a como a conclusão de um período de escolarização de caráter geral. Em
decorrência de sua própria natureza dicotômica, este nível vem enfrentando
dificuldade na organização de políticas públicas, que visem a dirimir os desafios
estabelecidos pela sociedade moderna. As atuais Diretrizes Curriculares do Ensino
Médio reestabelecem a necessidade de uma relação dialógica entre os
componentes curriculares, bem como se referenciam eixos estruturantes, de
conformidade com o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia.
O princípio da obrigatoriedade escolar no Brasil foi normatizado desde a
Constituição de 1934, que no art. 150b estabeleceria uma “tendência à gratuidade
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do ensino ulterior ao primário”. Contudo, o processo das esperadas obrigatoriedade
e gratuidade no ensino médio se iniciou com a Lei 12.061, de 27 de outubro de
2009, que alterou o inciso II do art. 4º e o VI do art. 10 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. Assegurou o acesso ao ensino médio público a todos os
interessados. Anteriormente, o Estado estava apenas obrigado a prover esse nível
de ensino como uma “progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade”, nos
termos do artigo 4º, da LDB.
A Emenda nº 59 à Constituição de 1988, de 11 de novembro de 2009, dá
nova redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do
ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas
suplementares para todas as etapas da educação básica, o que é previsto para
implementação progressivamente até 2016 (art. 6º, inciso I). Com isso, serão 14
anos de ensino gratuito para crianças e jovens. A título de ilustração, em 1971 o
ensino obrigatório era de oito anos e, desde 2010, aumentou mais um ano.
Complementarmente, essa Emenda transfere aos sistemas de ensino da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a definição das formas de
colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório (§ 4º do
art. 211).
A distribuição dos recursos públicos assegura prioridade às necessidades do
ensino obrigatório quanto à universalização, garantia de qualidade e equidade, como
previsto no Plano Nacional de Educação. (§ 3º do art. 212).
Assim, a universalização do ensino vai se aproximando da realidade, mas
falta reconhecer, num processo honesto de autocrítica, a necessidade de se avançar
em qualidade da escola obrigatória, para que ela não seja apenas figurativa
(ABRAMOVAY; CASTRO, 2003).
A LDBEN assegura, no artigo 5º, §4º, que, “comprovada a negligência da
autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá
ela ser imputada por crime de responsabilidade”. Isso acontece, quando não há
atendimento à demanda da população. Sifuentes (2009, p. 283) infere que, “diante
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da previsão constitucional e legal, a ausência de oferta ou a oferta irregular importa
em responsabilidade da autoridade competente”.
Em 2013, com a sanção da Lei nº 12.796, que altera os artigos da LDBEN,
ficou instituída a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade.
Estabelecendo o dever do Estado com a educação escolar pública e garantindo o
direito à educação para todos. Embora, com o acúmulo do déficit histórico na área
educacional, o Brasil, cujo déficit educacional é histórico, está longe dos países da
Europa, América do Norte e América Latina e contínua postergando a educação
obrigatória das crianças e jovens, a ser universalizada até o ano de 2016.
Segundo Gomes (2010), no Brasil, “apesar do atraso”, o sistema escolar está
crescendo e deve alcançar algumas metas estabelecidas na Conferência de
Educação para Todos: “Para grande parte da população, ir à escola e permanecer
nela se torna menos uma obrigação constitucional do que uma necessidade
socioeconômica e sociocultural” (p. 81).
Lopes (1999) sustenta que a educação, como serviço público, é compulsória
para o Estado e deve ser oferecida em quantidade e qualidade necessárias para
toda a população, garantindo as condições necessárias de igualdade.
Assim posto, vislumbra-se um novo cenário educacional a partir da inserção
de mudanças legislativas primordiais para a educação brasileira, configurando uma
ruptura na legislação para o ensino médio, bem como uma mudança na identidade
nessa etapa da vida estudantil do jovem. Espera-se uma igualdade de
oportunidades e garantia de efetividade na aprendizagem oferecida, minimizando o
problema da exclusão no sistema de ensino.
Em atendimento a essas demandas e desafios, buscou-se alterar a legislação
vigente, delineando um cenário de possibilidades que indicam caminhos de
melhorias para a concretização de uma política pública mais efetiva voltada à
educação básica.
Neste sentido, para o fortalecimento do ensino médio o Ministério da
Educação propôs um programa de apoio a inovações pedagógicas das escolas
públicas, de modo a fomentar mudanças necessárias na organização curricular
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desta etapa educacional e o reconhecimento da singularidade dos sujeitos que
atende. O Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), instituído pela Portaria nº
971/2009, tem como objetivo a melhoria da qualidade do ensino médio nas escolas
públicas estaduais. Busca a superação das desigualdades de oportunidades
educacionais, a universalização do acesso e permanência dos alunos de 15 a 17
anos e a consolidação da identidade do ensino médio, considerando a diversidade
dos sujeitos. O foco é uma aprendizagem significativa para jovens e adultos,
priorizando a interlocução com as culturas juvenis (BRASIL, 2009).
O Programa Ensino Médio Inovador surgiu como uma forma de incentivar as
redes escolares estaduais a estabelecer iniciativas criadoras para o ensino médio. A
proposta do MEC tem cinco questões centrais a serem discutidas no currículo. A
primeira é estudar a mudança da carga horária mínima do ensino médio para 3 mil
horas – um aumento de 200 horas a cada ano. Outra mudança é o oferecimento ao
estudante da possibilidade de escolher 20% de sua carga horária e grade curricular,
dentro das atividades oferecidas pela escola. Uma terceira mudança consiste em
associar teoria e prática, com grande ênfase em atividades práticas e experimentais.
Em quarto lugar, valorizar a leitura em todas as áreas do conhecimento; e,
finalmente, garantir formação cultural ao aluno (BRASIL, 2009).
No primeiro momento, 345 escolas aderiram ao programa, distribuídas em 18
Estados, totalizando 291.223 alunos. A Resolução nº 63, de 15 de dezembro de
2009, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) autoriza
destinação de recursos às unidades escolares de ensino médio regular não
profissionalizante das redes dos Estados e do Distrito Federal. São escolas
selecionadas para integrarem o Programa Ensino Médio Inovador, no âmbito do
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), conforme previsto na Resolução
CD/FNDE nº 4, de17 de março de 2009.
Atualmente, a estrutura organizacional do ProEMI, além da Coordenação
Geral no MEC, mantém os Comitês Estaduais do Programa, que são responsáveis
pelas ações no âmbito do estado. O trabalho pedagógico das escolas selecionadas
é sistematizado por Projetos de Reestruturação Curricular (PRC), organizados no
formato de disciplinas, oficinas ou projetos interdisciplinares, dentre outros. Porém,
cada ação que compõe o PRC deve contemplar, compulsoriamente, dois
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Macrocampos, o de Acompanhamento Pedagógico e o de Iniciação Científica e
Pesquisa. Outras ações poderão ser propostas, obedecendo aos aspectos: cultura
corporal; cultura e artes; comunicação e uso de mídias; cultura digital; participação
estudantil; leitura e letramento.
Destaca-se que os sistemas de ensino ainda buscam encontrar caminhos
para garantir o cumprimento das funções estabelecidas para o ensino médio pela Lei
de Diretrizes e Bases, bem como para concretizar os preceitos e orientações das
Diretrizes Curriculares Nacionais para esse nível de ensino (REGATTIERI;
CASTRO, 2009).
No Estado da Bahia, a implantação do Programa Ensino Médio Inovador
(ProEMI) começou em 2009, com 24 escolas vinculadas ao Programa, totalizando
22.855 estudantes beneficiados. Em 2012 houve um incremento na oferta, com um
total de 132 escolas atendidas, perfazendo uma estimativa de 150.744 jovens.
De acordo com o documento orientador, a organização curricular do
Programa pressupõe a possibilidade de articulação interdisciplinar voltada para o
desenvolvimento de conhecimentos, competências, valores e práticas. Propõe-se
estimular novas formas de organização das disciplinas articuladas com atividades
integradoras, dentro de um processo dinâmico, participativo e contínuo entre os
eixos constituintes do ensino médio, ou seja, o trabalho, a ciência, a tecnologia e a
cultura. Reitera-se o protagonismo juvenil como um processo de desenvolvimento do
estudante, por meio de atividades sócio interativas, bem como o entendimento dos
fundamentos da vida produtiva.
Nesse sentido, urge implantar um ensino médio concebido como direito
público subjetivo de todos, reestruturando seu espaço social como mecanismo de
organização e apropriação dos saberes acumulados pela humanidade. Sua função
educacional estratégica avançou da oferta de ensino ulterior ao primário para uma
educação universal e compulsória, cuja democratização de acesso está ancorada na
efetividade dos aspectos educacionais, culturais, sociais, políticos e econômicos da
sociedade.
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3.3.

AS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO
MÉDIO NO BRASIL

A redefinição das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(DCNEM) elaborada e aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), em
maio de 2011 e homologada pelo Ministro da Educação em janeiro de 2012, leva em
consideração algumas temáticas, como: o financiamento e a qualidade da Educação
Básica; o perfil e a formação dos docentes; a relação do Ensino Médio com a
educação profissional.
O documento contempla, além de outras questões, as mudanças na
legislação brasileira e reforça o valor da construção do projeto político-pedagógico
(PPP) das escolas, de maneira a possibilitar diferentes formas de organização e
oferta dos saberes na escola, mantida a unidade curricular nacional.
Essa mudança deixa a matriz curricular do ensino médio mais flexível,
conferindo assim mais autonomia às instituições de ensino. A estruturação da
proposta curricular compreende a ciência, a tecnologia, a cultura e o trabalho. Isto
posto, à sociedade cumpre zelar pela promoção de reformas públicas, avaliando os
seus possíveis impactos sobre as novas gerações.
Considerando a realidade social contemporânea é importante frisar que, além
das áreas de atuação citadas, torna-se imperativa a inclusão das questões
axiológicas da educação na proposta curricular, bem como do fenômeno da
longevidade.

As

constantes

transformações

da

sociedade

afetam

valores

estabelecidos e consequentemente exigem mudanças de conceitos e atitudes até
então considerados válidos.
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3.3.1. DCNEM, mais flexibilidade curricular?

A política educacional brasileira – com base no contexto social, cultural,
político e econômico – vem se ampliando no mapa de trajetória das diretrizes da
educação desde o período colonial até os dias atuais, em que novas diretrizes para
a Educação Básica estão sendo desenhadas na busca pela melhoria da qualidade
social, sobretudo do ensino médio. A educação de qualidade social como superação
das desigualdades e injustiças é conquista e, como conquista da sociedade
brasileira, é manifestada pelos movimentos sociais, pois é direito de todos. (BRASIL,
PARECER CNE/CEB nº 7/2010, p. 8)
Nesse cenário, é importante pensar uma teoria avançada de currículo, com
significados que vão além das teorias tradicionais – um currículo escolar
concretizado pela socialização e fins culturais, que exerça a função social da escola
fazendo a ligação entre a escola e a sociedade, a interação entre a teoria e a prática
em educação e que promova resultados.
Pode-se dizer, segundo Veloso (2006, p. 74), que “o currículo em vez de
ilustre engavetado desconhecido”, pode ser nosso parceiro na luta pela excelência
da educação e o argumento dos professores nos momentos de liberdade para o
desenvolvimento dos conteúdos de forma diferente, entrelaçados à cultura, para
além das “picuinhas acadêmicas”, conforme se expressa Gramsci (1986).
De fato, os currículos exercem papel fundamental no exercício da função
educativa em diferentes níveis com finalidades diversas, e isso se reveste em
currículos diferenciados, refletindo em diferentes conteúdos, cursos e tipos de
alunos com diferentes origens sociais e etnia, o que se evidencia nas reformas
educacionais da atualidade, recentemente discutidas.
Para Lopes, A. C. (1999), o currículo é o centro de um empreendimento
educacional, e nenhuma política ou reforma educacional será bem sucedida sem
priorizar sua importância, visto que o poder central de um país sem um currículo
bem estruturado perde a oportunidade de uma reforma muito mais ampla.
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Esse argumento nos remete à reflexão sobre a prática quando um currículo
assume o foco central da reforma. As escolas são muitas vezes limitadas e
incapazes de programarem adequadamente as orientações curriculares oficiais.
Com isso, o currículo oficial assume um enfoque prescritivo, ficando o setor
educacional refém dessa armadilha. Por um lado, os dirigentes questionam as
instituições escolares por não seguirem devidamente as políticas educacionais; por
outro lado, os educadores não poupam críticas ao governo por implantarem políticas
fora da realidade das escolas. Neste sentido, é importante dizer que as práticas
curriculares são entendidas em ambos os casos como um espaço de implantação
das propostas oficiais.
O currículo é entendido como a seleção dos conhecimentos historicamente
acumulados, considerados relevantes e pertinentes em um dado contexto histórico e
definidos tendo por base o projeto de sociedade e de formação humana que a ele se
articula. Ademais, ele se expressa por meio de uma proposta pela qual se explicitam
as intenções da formação e se concretiza por meio das práticas escolares realizadas
com vistas a dar materialidade a essa proposta.
O currículo possui caráter polissêmico e orienta a organização do processo
educativo escolar. Suas diferentes concepções revelam a importância dos
componentes curriculares, tais como os saberes, as situações e experiências de
aprendizagem, os projetos pedagógicos, as finalidades e os processos de avaliação
a serem adotados.
O planejamento curricular passa a ser compreendido de forma estreitamente
vinculado às relações que se produzem entre a escola e o contexto histórico-cultural
onde a educação se realiza e se institui como elemento integrador entre a escola e a
sociedade.
As DCNEM estão embasadas em alguns aspectos relevantes ao debate
nacional sobre as políticas educacionais, como: a educação como direito social; a
educação como qualidade social; a realidade do ensino médio no Brasil; a
diversidade dos estudantes do ensino médio; os pressupostos e fundamentos para
um ensino médio de qualidade social; os direitos humanos como princípio norteador;
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e o projeto político-pedagógico e organização curricular, como um dos mecanismos
da escola democrática.
O currículo do Ensino Médio tem uma base nacional comum, complementada
em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte
diversificada. Esta enriquece aquela, planejada segundo estudo das características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar,
perpassando todos os tempos e espaços curriculares constituintes do Ensino Médio,
independentemente do ciclo da vida no qual os sujeitos tenham acesso à escola.
Os componentes curriculares obrigatórios decorrentes da LDB que integram
as áreas de conhecimento são os referentes a: I – Linguagens: Língua Portuguesa;
Língua Materna, para populações indígenas; Língua Estrangeira moderna; Arte, em
suas diferentes linguagens: cênicas, plásticas e, obrigatoriamente, a musical;
Educação Física; II – Matemática; III – Ciências da Natureza: Biologia;

Física;

Química; III – Ciências Humanas: História; Geografia; Filosofia; Sociologia (BRASIL,
2012).
Em decorrência de legislação específica, são obrigatórios: Língua Espanhola,
de oferta obrigatória pelas unidades escolares, embora facultativa para o estudante
(Lei nº 11.161/2005); tratados transversal e integradamente, permeando todo o
currículo, no âmbito dos demais componentes curriculares: a educação alimentar e
nutricional; o processo de envelhecimento, o respeito e a valorização do idoso; a
Educação Ambiental; a educação para o trânsito e a educação em direitos humanos
(BRASIL, 2012).
Desta forma, o ensino médio, fundamentado na integração das dimensões do
trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, pode contribuir para explicitar o
significado da formação na etapa conclusiva da Educação Básica, uma vez que
materializa a formação humana integral.
Para que essa educação integral se constitua em política pública educacional,
é necessário que o Estado se faça presente e assuma uma amplitude nacional, na
perspectiva de que as ações realizadas nesse âmbito possam enraizar-se em todo o
território brasileiro. Para que isso ocorra é fundamental que as ações

100

desencadeadas nesse domínio sejam orientadas por um regime de coordenação e
cooperação entre as esferas públicas.

3.4.

A PESQUISA NO ENSINO MÉDIO: DADOS QUE SUBSIDIAM UMA
REFLEXÃO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NA
ATUALIDADE.

A pesquisa sobre o ensino médio é marcada por diversos estudos no campo
educacional. Servem para avaliar o ensino e são preciosos instrumentos para a
definição de ações e projetos, visando à melhoria da qualidade da educação.
Em março de 2011, a UNESCO lançou um relatório sobre a Situação da
Educação na América Latina e Caribe: Garantindo a Educação de Qualidade
para Todos (UNESCO, EPT/PRELAC, 2010). Os dados são relativos ao ano de
2008. Essa pesquisa é um esforço destinado a detectar o estado da educação na
região, a partir de uma abordagem baseada na compreensão da educação como um
Direito Humano fundamental. O estudo levou em conta as metas da Educação para
Todos e os princípios e focos estratégicos do seu formato para a região,
condensados no Projeto Regional de Educação para a América Latina e o Caribe
(UNESCO, EPT/PRELAC, 2010).
Com relação ao Brasil e principalmente ao ensino médio, a cobertura
apresentou grande melhora entre 2000 e 2008. Em 2008, a matrícula dos jovens em
idade de frequentar esse nível de ensino chegou a 81%, número acima da média
dos países da região, que foi de 72,8%.
Quanto à taxa de conclusão, em 2008 foi de 55% entre as pessoas com
idades entre 20 e 24 anos, o que representa uma situação mais favorável em
comparação com as gerações mais jovens. A média entre os países da região,
durante o mesmo período, foi de 51% para essa mesma faixa etária (UNESCO,
2009).
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De acordo com o IBGE, no ano de 2009, 9,7% da população de 15 anos ou
mais de idade correspondiam a 14,1 milhões de analfabetos. A taxa de
analfabetismo mostrou-se crescente com a idade. Quanto à de escolarização,
85,2%, dos jovens de 15 a 17 anos frequentavam a escola pública. Os dados atuais
apontam que 7.966.794 de jovens entre 15 a 17 anos estão matriculados no ensino
médio. (BRASIL, IBGE, PNAD, 2010).
Estudo realizado por Gomes et al (2000) para analisar o ensino médio nas
dimensões do acesso, da eficiência, da qualidade e da democratização, utilizou os
Censos Escolares e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que
indicam algumas mudanças quantitativas, apresentadas no quadro 13:
Quadro 13 - Mudanças quantitativas quanto ao ensino médio no Brasil
Mudanças quantitativas
Mudanças no acesso

Descrições
A marchap das taxas líquidas de escolaridade
sugere um envolvimento cada vez maior da
população em frequentar o ensino médio.
Mudanças no fluxo de efetivos discentes
Apesar de lento, o fluxo tende a ajustar-se,
indicando mais breves interrupções de
estudos e menos reprovações.
Mudanças na titulação dos docentes
Grande esforço para reduzir a proporção de
professores leigos.
Redução recente do fracasso escolar
O ensino médio é marcado pela repetência e
pelo fracasso, expresso nas taxas de
abandono e de reprovação.
Crescente participação feminina
A participação feminina é menor nos Estados
de
maior
desenvolvimento
econômico
relativo.
Persistência da concentração geográfica
O ensino médio continua urbano e
metropolitano.
Possível diversificação de interesses
A expansão do ensino médio pode estar
incluindo
alunos
com
interesses
diversificados, devido à vinculção à educação
superior.
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, a partir das informações contidas em: GOMES, Cândido
Alberto et al. (2000).

No registro de Castro (2008), o ensino médio está em uma encruzilhada.
Abaixo está o ensino fundamental, que é o mínimo de educação para uma
sociedade moderna. Acima, o superior, que é profissionalizante e recruta quem,
mais ou menos, sabe o que quer. Contudo, o dilema está em preparar a coorte para
o mercado de trabalho e/ou para a educação superior.
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Para efeitos de análise, Spósito (2004) afirma que o novo público que
frequenta o ensino médio se constitui em um universo cada vez mais autônomo de
interações, distantes dos padrões institucionais. É necessário um conhecimento
mais denso dos jovens e suas especificidades, ultrapassando os limites
institucionais.
O relatório sobre a reunião em Beijing, que teve como temática O Ensino
Médio no Século XXI: desafios, tendências e prioridades (UNESCO, 2003), onde
se reuniram delegados e especialistas de dez países provenientes de diferentes
regiões e de distintos contextos, mostra consenso sobre a necessidade de se
redefinirem os objetivos e as funções do ensino médio. O encontro identificou os
contextos e tendências educacionais colocados diante de nós, hoje e no futuro.
Também foram reconhecidos os principais desafios e dilemas resultantes dessa
análise dos contextos e tendências. Identificaram-se as áreas prioritárias (incluindo
educação profissional e as competências necessárias à vida), dos recursos e
estratégias exigidos para corresponder sensatamente aos novos objetivos e
administrar os problemas (UNESCO, 2003).
Outra pesquisa foi promovida pela UNESCO (2003), em parceria com o
MEC, no intuito de colocar no centro dos debates educacionais sobre educação e
juventude o cenário do ensino médio. Realizada em 673 escolas, de 13 capitais da
Federação, públicas e privadas, a pesquisa Ensino médio: múltiplas vozes,
coordenada por Abramovay e Castro (2003), analisaram as percepções de alunos,
professores e membros do corpo técnico-pedagógico de escolas públicas e privadas
sobre o ensino médio no Brasil. Este estudo chegou a algumas recomendações de
políticas públicas, entre elas: criar condições para que os alunos possam se dedicar
aos estudos, melhorar condições de vida e de trabalho dos professores, ampliar e
melhorar o espaço escolar e intensificar os cuidados com o clima escolar (UNESCO,
2003).
O papel da educação média é criar um nexo, uma identidade própria para os
jovens, bem como dar sentido ao espaço de convivência escolar e aos processos de
aprendizagem efetiva. Nessa visão, a ênfase é a construção equânime de
oportunidades de crescimento da juventude, de socialização entre gerações e de
incorporação das culturas juvenis.
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Outro desdobramento desta mesma pesquisa é a publicação de Esteves
(2005) com o título Estar no papel: cartas dos jovens do ensino médio. O desafio
proposto aos 1.777 alunos foi: “Imagine que você tem um (a) amigo (a) que mora em
outra cidade. Escreva a ele (a) contando como é a escola onde você estuda e como
você gostaria que fosse”.
Os eixos delimitados para análise foram: papel social da escola; função do
ensino médio; percepção sobre os conteúdos e a aprendizagem; participação dos
jovens no ambiente escolar e infraestrutura das escolas. Os diversos temas
propostos, referentes aos espaços escolares, permitiram identificar alguns aspectos,
dentre eles:
A participação dos alunos na gestão da escola é bastante limitada,
resumindo-se, praticamente, à eleição – quando há – da direção escolar. De
acordo com Pateman (1992), utiliza-se o termo participação para designar
qualquer situação onde ocorra um mínimo de interação. Para a autora esse
tipo de atuação está no campo da participação parcial.
Entre as escolas públicas e particulares existem diferenças significativas, no
que diz respeito às expectativas dos alunos em relação ao sucesso no
vestibular.
Apesar de existirem diferenças entre as escolas públicas e particulares em
termos de ensino, essas diferenças são reduzidas quando os estudantes
fazem as críticas a ambas.
Nesse contexto, Zibas (2005) alerta para o abismo entre o discurso oficial e
a rudeza do cotidiano da escola média pública no Brasil. Os resultados das
pesquisas corroboram que é preciso reavaliar os conteúdos enciclopédicos das
escolas, em virtude da heterogeneidade dos alunos e, também, mudanças culturais,
tecnológicas, econômicas e sociais são requisitos para arrostar a exigência de um
novo contexto de aprendizagem.
No Seminário Internacional de Políticas sobre Melhores Práticas no
Ensino Médio, ocorrido em Brasília no mês de junho de 2010, Schwartzman (2010)
afirmou que no ensino médio existem problemas específicos de baixa cobertura,
abandono e ausência de alternativas de formação de tipo técnico ou vocacional.
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Assim, indicadores como os do IDEB não são muito apropriados, sendo necessárias
informações adicionais sobre cobertura, competências não formais e trajetórias dos
formados, para estimular e acompanhar as políticas específicas para este nível.
Por sua vez, Corbucci (2009) apresentou um estudo em que é analisada a
evolução das matrículas no ensino médio, bem como as possíveis causas de sua
redução. O autor sinaliza que a redução das matrículas no ensino médio regular é o
resultado de alguns fatores, tais como: a demanda por esse nível de ensino por
pessoas na faixa de 18 a 24 anos que frequentavam cursos superiores e a
consequente redução do número de matriculados no ensino médio nesta faixa
etária.
O autor, em suas conclusões, esclarece que a redução das matrículas no
ensino médio regular “traz à tona as graves deficiências que comprometem a
conclusão da escolarização obrigatória por parcela significativa dos jovens
brasileiros” (p. 16). Para que a progressiva universalização do ensino médio
aconteça, é necessário melhoria do fluxo escolar no ensino fundamental, ampliando
o número de concluintes em idade adequada para ingressar no último ciclo da
educação básica (CORBUCCI, 2009).
O ensino médio precisa contribuir para uma formação equilibrada dos
indivíduos, considerando as competências sociais, cognitivas e afetivas. Com estas
ideias, Mitrulis (2002) fortalece a concepção de uma nova identidade para essa
etapa da educação básica, na busca de práticas escolares mais efetivas e de
esforços articulados para o sucesso dos jovens no processo de ensino e de
aprendizagem.
Reportando à questão da identidade do ensino médio, Guedes (2001, p. 76)
concorda que este nível tem se apresentado “não seja a que se deseja para
milhares de jovens trabalhadores, mas esta é uma utopia que precisa continuar
sendo perseguida numa luta incansável”.
A Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: educação
(CNI-IBOPE, 2010), realizada em junho de 2010 em todos os Estados do Brasil,
revela um consenso que o país deva ter mais cursos profissionalizantes em conjunto
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com o ensino médio. De maneira geral, apenas 15% dos entrevistados acreditam
que os alunos do ensino fundamental e do ensino médio chegam “bem preparados”
à etapa seguinte da educação formal. Com relação ao trabalho,14% dos
entrevistados responderam que ao fim do ensino médio o aluno está “bem
preparado”. A pesquisa mostra elevada concordância com a ideia de que a escola
tem dado menos prioridade ao ensino de disciplinas essenciais e básicas, como
matemática e português. Concordam totalmente ou em parte com essa afirmação,
68% dos brasileiros entrevistados (CNI-IBOPE, 2010).
Os quatro princípios de uma educação de qualidade definidos no Relatório
da Comissão Mundial sobre Educação para o Século XXI (aprender a ser,
aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a viver em conjunto) somente
podem aplicar-se com êxito se a aceitação da diversidade cultural for seu elemento
central. Em nome de uma educação de qualidade, bem concebida e flexível, a
elaboração de planos e programas de estudo deve visar ao aumento da pertinência
da educação. Para isso, são necessários ajustes à situação dos educandos nos
processos de aprendizagem, nos conteúdos educacionais, na capacitação dos
docentes e na adaptação da gestão escolar (DELORS et al, 2009).
O Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos 2010,
intitulado Alcançando os marginalizados, apresenta avanços no campo da
educação em mais de 160 países (UNESCO, 2010). O estudo destaca ineficiência
dos governos em combater as desigualdades extremas. Há, ainda, 72 milhões de
crianças fora da escola; além de cerca de 71 milhões de adolescentes em idade
escolar do primeiro ciclo do ensino secundário; serão necessários em todo o mundo
10,3 milhões de professores adicionais para atingir a meta de educação primária
universal até 2015; a taxa de repetência do Brasil, em 2005, foi de 19% no ensino
fundamental; o Brasil é um dos dez países do mundo com mais de 10 milhões de
analfabetos, o que representa 11% da população adulta. Mesmo com alguns
progressos, a comunidade internacional está longe de alcançar o objetivo de
universalização do ensino fundamental até 2015. Destacam-se os programas
Jóvenes, na Argentina, Chile, Peru e Uruguai, foram particularmente bem-sucedidos
no alcance de segmentos marginalizados, efetivando o elo entre emprego e
capacitação (UNESCO, 2010).
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Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Síntese de
Indicadores Sociais 2009 (BRASIL, 2009), a taxa de analfabetismo das pessoas de
15 anos ou mais de idade, no Brasil, em 2009, foi de 9,7%, correspondendo a 14,1
milhões de analfabetos. Em relação a 2008, quando a taxa foi estimada em 10,0%,
houve uma redução de 1,0% no número de analfabetos. De 2004 para 2009, a taxa
de analfabetismo caiu 1,8 ponto percentual. A taxa de analfabetismo mostrou-se
crescente com a idade, comportamento observado em todas as regiões. A Região
Nordeste registrou as maiores taxas em todas as faixas de idade (BRASIL, 2009).
Ao confrontar os dados da pesquisa O que Pensam os Jovens de Baixa
Renda sobre a Escola (BRASIL, 2013), realizada em São Paulo e Recife, com
jovens entre 15 e 19 anos, de baixa renda, com a realidade atual, evidencia uma
situação não muito diferente daquela apontada por este trabalho. A fragmentação
curricular, o absenteísmo dos professores e as aulas sem atividades práticas foram
algumas conclusões apresentadas pelo Relatório Final do estudo, relacionadas, em
algumas situações, ao abandono escolar.
Na análise, os componentes curriculares de Matemática e Língua
Portuguesa são percebidos por 78% dos estudantes como úteis à vida acadêmica
ou profissional. Por outro lado, as disciplinas como Física, História, Biologia,
Geografia e Literatura, os jovens não conseguem relacioná-las com uma utilidade
prática na sua vida futura. A maioria reclama da falta de infraestrutura na escola e na
má conservação dos prédios. As escolas têm computadores, 74%, porém 37%
informaram que nunca usaram os equipamentos. Mesmo com a família considerada
de baixa renda, tal situação aponta que 70,7% têm internet em casa e 57,6% dos
estudantes usam tablets e celulares. Por fim, quando inquiridos sobre o fenômeno
da violência escolar, 24,3% declararam não sentir segurança no ambiente escolar.
O ensino médio no Brasil, como os demais níveis de ensino, vem sofrendo
um processo gradativo de aumento na oferta de matrícula. Porém, precisa garantir o
sucesso na qualidade do ensino ofertado. Segundo Gomes et al. (2011) “se o ensino
médio for mais útil e atrativo, suas perdas diminuirão, indicando que é melhor
associar quantidade e qualidade, em vez de buscar a última só depois da primeira”
(p. 16). Além da qualidade, outro fator precisa ser revelado no ensino médio, sua
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finalidade, sua identidade, como bem salienta Lima, L. O. (1921, p. 21) “êsse
período escolar indefinido e fluido que medeia entre a escola primária e a superior”.
Com tudo isso, no momento atual, cumpre zelar pela promoção de reformas
públicas, avaliando os seus possíveis impactos sobre as novas gerações. O
processo de avaliação sistemática das políticas públicas para a juventude deve ser
concebido e implementado à luz dos objetivos específicos de cada plano de ação.
Além disso, para a efetividade e eficácia das políticas públicas, não se pode perder
de vista as responsabilidades institucionais, precisas e eficazes, no uso dos recursos
públicos.
Não raro, ao abordar sobre os dilemas e desafios da educação nacional e os
desdobramentos advindos dessas reflexões, volta-se ao passado. Segundo Nóvoa
(2006, p 22), “precisamos de nos olhar no espelho do passado, de um passado
ainda tão presente”. Com esta finalidade, o capítulo 4 discute as contribuições de
Anísio Teixeira para a educação brasileira.
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McLuhan diz algures que as instituições são extensões do
homem social e as tecnologias são extensões do organismo
animal. A observação tem a sedução de um achado feliz. Com
as tecnologias recentes ligadas ao próprio ato de pensar do
homem, que lhe ampliaram a escala de dados e de variáveis
com que pode lidar, estou que essas tecnologias não o atingem
apenas em seu organismo, mas alteram também tôda sua vida
institucional e social.
Anísio Teixeira
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4. CAPÍTULO

PAPEL E ATUALIDADE DE ANÍSIO TEIXEIRA NA CONCEPÇÃO DO ENSINO
MÉDIO

O capítulo a seguir intencionou resgatar as principais concepções de
educação pública, preconizadas por Anísio Teixeira, enfocando sua atualidade e
relevância na concretização das políticas públicas na Bahia e no Brasil.

4.1.

A INFLUÊNCIA DE ANÍSIO TEIXEIRA NA DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL E SUA ATUAÇÃO NO
SISTEMA DE ENSINO NO ESTADO DA BAHIA.

É impensável abordar a educação na Bahia sem um destaque especial à
figura e às ideias de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira é pensamento e ação. Seu
pensamento está articulado com a sua maneira de agir. A luta pela escola pública,
universal, laica, gratuita e de qualidade para todo o cidadão brasileiro foi um ideário
na vida desse educador. Em suas próprias palavras, no Brasil só existirá democracia
no dia em que a escola pública preparar a população para o exercício democrático.
Anísio nasceu no sertão da Bahia, em Caetité, no ano de 1900. A cidade era
referência na região. Estudou em colégio da ordem dos jesuítas. Depois, mudou-se
para Salvador, onde concluiu seus estudos de nível médio. Pela experiência nos
colégios e em casa, a questão religiosa era muito marcante na vida de Anísio.
Chegou a pensar em seguir a carreira religiosa.
Em 1922, forma-se em Direito, no Rio de Janeiro. No retorno à Bahia, assume
o cargo de Inspetor Geral do Estado, a convite do governador Goes Calmon.
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Questões relacionadas à educação passam a fazer parte da sua vida. Começa,
então, a traçar novas diretrizes para a educação pública na Bahia (EDUCADORES,
2007).
Uma grande ruptura na vida de Anísio é a sua viagem para os Estados
Unidos. Naquele momento, ele rompe com os traços da educação jesuítica e
começa uma ligação com as ideias de John Dewey, grande filósofo contemporâneo
da educação e da democracia (TEIXEIRA, 1955).
Com essa viagem, em 1927, ele descobre um novo panorama para a
educação brasileira. Começa a perceber que a escola deve ser um ambiente onde a
criança se sinta feliz. Fortalece, também, seus conceitos sobre educação a partir de
estudos e das ideias de John Dewey.
Anísio Teixeira foi o difusor das ideias de Dewey no Brasil, de quem traduziu
várias obras para o português. A relação com o pensamento do filósofo ocorreu pelo
fato de Anísio ter sido aluno de Dewey na Universidade Columbia, Nova Iorque. A
primeira influência do pensamento deweyano foi no movimento dos Pioneiros da
Escola Nova, em 1932. Essas ideias pragmatistas influenciaram muito a educação
brasileira no início do século XX. Para a implantação de uma escola pública baseada
na concepção deweyana eram necessários muitos investimentos financeiros no
sistema de ensino, pois Dewey preconizava uma escola com laboratórios, espaços
físicos adequados e uma estrutura pedagógica que desse suporte fundamental.
Talvez estes elementos justificam o fato do Estado não ter mostrado interesse e ter
priorizado tanto a educação privada (EDUCADORES, 2007).
As ideias de Dewey (1933) demonstraram que os processos de observação e
experimentação

na

escola

proporcionam

novas

descobertas

e

maior

desenvolvimento mental nas crianças: “A observação consiste em uma exploração.
Descobrir o que se acha oculto e desconhecido, para atingir um fim prático e teórico”
(p. 237).
Contemporâneo de Dewey, Kilpatrick (1933) afirma que a aprendizagem está
ligada à aquisição de um modo de comportamento e que só aprendemos o que é
bem sucedido. O processo de aprender exige uma experiência real, em situação
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social. Para ele, o transfér proporciona uma aproximação entre a vida escolar e a
vida exterior. É a evidência de semelhança entre o velho e o novo. A escola que a
sociedade precisa deve ser um ambiente propício à atividade do aluno, deve
penetrar na vida real da criança e que os professores estejam conscientes de que o
desenvolvimento na infância se dá pela atividade progressiva e ativa do aluno
(KILPATRICK, 1933).
Na proposta pedagógica baseada no pensamento deweyano a sociedade
deve ter um tipo de educação que dê ao indivíduo um interesse pessoal em
relacionamento social e controle nos hábitos da mente, os quais assegurem
mudanças sociais sem introduzir discórdias, por meio de interações de diferentes
formas de vidas, associadas ao processo da democracia (DEWEY, 1966).
Destacam-se

alguns

pontos

relevantes

do

ideário

democrático

do

pensamento de Dewey, que foi incorporado à proposta pedagógica da Escola Nova:
relação entre o programa escolar e o desenvolvimento mental da criança;
adequação do currículo aos aspectos cognitivos da criança; práticas pedagógicas
que proporcionem o despertar para a autonomia e as ações conjuntas da criança.
Assim, Teixeira (1968) salienta que “o novo tipo de sociedade – democrática e
científica – não poderia considerar a sua perpetuação possível sem um aparelho
escolar todo especial” (p. 31). Como acentua Queiroz (2013), Anísio reconhece a
existência de diversas instituições de formação educativa que interferem na
constituição do homem. Porém, “a educação inicia-se na família e na vizinhança, em
condições naturais de contato imediato com meio, de forma assistemática e
intencional” (p. 130).
O pragmatismo era uma das fontes das ideias de John Dewey: a educação é
a própria vida para a criança. Mas Anísio preconizava que esse mundo é construído
cotidianamente. É necessária uma reflexão sobre a experiência, constituindo-se
como um fator novo para a evolução do homem. O conhecimento é o resultado do
processo de indagação (TEIXEIRA, 1955).
Lourenço Filho (1961) destaca que o pensamento da Escola Nova no Brasil
retroage ao final do século XIX, quando da imigração norte-americana em São

112

Paulo. Desta forma, percebe-se que Anísio não era o único que se esforçava em
mudar a educação brasileira, adaptando-a às transformações da sociedade.
Em 1928, Anísio, então Diretor Geral de Instrução Pública, apresenta um
relatório sobre a educação na Bahia ao Ex. Sr. Cons. Bráulio Xavier da Silva Pereira,
Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública, que deveria ser encaminhado ao
governador do Estado da Bahia (TEIXEIRA, 1928), referente ao quatriênio de 1924 a
1928. O panorama da educação da rede estadual na Bahia em 1923 revelava um
quantitativo ínfimo de matrículas escolares, de 23.428. Quanto ao ensino secundário
na Bahia foi apresentado da forma do quadro 14:
Quadro 14 - O ensino secundário no Estado da Bahia 1924-1928.
Situação do ensino secundário na Bahia
Mantém o Estado um único estabelecimento oficial de ensino secundário;
Está o ensino secundário, nessa sua concepção, de curso preparatório para a Universidade;
Fora desse espírito de confiança, a cooperação do Governo Federal, como no caso de ensino
secundário, resulta em um enfraquecimento da vitalidade das organizações estaduais,
subordinadas até em pequenos detalhes a um modelo oficial do Rio de Janeiro.
A seguir a escola vocacional técnica completará a formação dos quadros do trabalho econômico do
Estado.
É a própria filosofia do ensino secundário que é preciso alterar, a fim de se modificar a atitude dos
nossos jovens para com as carreiras de verdadeiros resultados econômicos, indústrias, comerciais
ou agrícolas.
Uma educação que não prepara para ganhar a vida é uma educação parcial e incompleta. O
simples curso acadêmico dos nossos ginásios merece esse julgamento.
O Ginásio, com a sua atual organização, é uma máquina para conservar e alimentar a mentalidade
que uma velha e longa associação entre trabalho manual e classe social inferior criou, de uma
pretensa superioridade das profissões não manuais.
Fonte: Pesquisadora com base em Teixeira (1928).

Percebe-se, na estrutura do ensino secundário, a concepção de um curso
enciclopédico, supostamente propedêutico ao ensino superior. Quer ensinar um
pouco de cada coisa, falhando na sua finalidade propedêutica e de cultura geral.
Assim, com um ensino destinado à grande maioria da população jovem do país,
impõe-se uma modificação na sua finalidade e objetivos.
A figura 4 mostra como era estruturado o plano de educação da Bahia.
Primeiro tinha-se o ensino primário elementar de quatro anos, similar à escola
primária americana. Acentuava-se o caráter pré-vocacional no primeiro ano e nos
últimos, o vocacional. Em seguida, o curso primário superior, que se dividia em
profissional e ensino normal, com ênfase em escolas práticas de agricultura,
comércio e ofícios. A subordinação à legislação federal se dava pelo ensino
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secundário, de cinco anos, culminando com o superior, com os cursos de medicina,
direito e engenharia. O que se viu foi a difusão e ampliação da rede de ensino, com
uma intensa transformação na concepção de uma educação pública, gratuita, laica e
universal nas reformas que sucederam o ideário de Anísio Teixeira.
Figura 4 - Plano educacional bahiano (sic)

Fonte: Figura elaborada pela pesquisadora a partir de informações do relatório: O ensino secundário
no Estado da Bahia 1924-1928, p. 88.

É de salientar que para Anísio a educação secundária deveria passar por uma
transformação. Ela deveria atender às necessidades da população. Deveria avançar
de uma escola linear, rígida e uniforme, que seguia um modelo legal imposto, para
uma heterogênea, diversificada e múltipla. Para o autor, o legislador constitui o
maior reformador educacional. A lei de equivalência do ensino médio foi o começo
da transformação. Portanto, a transformação da escola secundária é decorrência de
mudanças sociais e do processo educativo. Não é uma mudança voluntária. Ela é
inevitável (TEIXEIRA, 1954).
De acordo com Teixeira (1997),
Terminada a escola primária, cuja função educativa é cada vez mais
acentuada, distribuindo-se as suas atividades pedagógicas pelas
verdadeiras atividades da vida - estudo, trabalho e jogo -, o adolescente
brasileiro deve encontrar uma escola secundária contínua com esse
primeiro organismo escolar e capaz de lhe oferecer uma gradual e
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progressiva sistematização de seus conhecimentos, de suas habilidades de
fazer e aplicar e de suas atitudes de julgar, compreender e sentir (p. 207)

O autor afirma que os brasileiros estão querendo uma educação secundária
que lhes abra todas as portas. Um dos grandes equívocos da escola secundária é
julgar que pode ensinar as coisas pela generalidade. Para o autor, toda a educação
tem que ser especializada ou particularizada. Uma educação extremamente
diversificada, a fim de atender às capacidades e aptidões individuais dos seus
alunos (TEIXEIRA, 1954).
É necessário levar o brasileiro a aceitar a ideia das diferenças individuais e a
adaptar a escola aos tipos de inteligência e aptidão dos alunos, desistindo de impor
a todos o mesmo tipo uniforme de estudos (TEIXEIRA, 1954).
Neste quadro de reduzida cifra, Teixeira (1928, p. 89) conclui que “uma
educação que não prepara para ganhar a vida é uma educação parcial e
incompleta”. É necessário alterar a própria filosofia do ensino secundário, a fim de
proporcionar mudanças de atitude dos jovens.
Com a Revolução de 1930 mudando o cenário político do Brasil, Anísio
recebe convite para fazer a reforma da instrução pública no Rio de Janeiro, capital
do país. Esta reforma não repercutiu, apenas, nesse município: teve repercussão
nacional.
Contemporâneo de Anísio, Fernando de Azevedo, no livro A cultura
brasileira (1996), comenta as atuações de Anísio Teixeira. Segundo o autor, por
meio da reforma educacional, ele tentou injetar na realidade tudo o que esta
pudesse suportar de sua doutrina e princípios: “Foi pela ação vigorosa de Anísio
Teixeira que se acentuaram, na política escolar do Distrito Federal, as influências
das ideias e técnicas pedagógicas norte-americanas” (p. 665).
Em 1932, assinado por vários intelectuais brasileiros, entre os quais Fernando
de Azevedo e Anísio Teixeira, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova
defendia o ensino público, gratuito, obrigatório e laico. Este documento gerou uma
disputa entre os educadores e os católicos na definição dos rumos da educação
brasileira. A participação de Anísio foi fundamental, como diretor de Instrução
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Pública do Distrito Federal. Os anos de 1934 e 1935 foram decisivos para a
definição do modelo de educação (EDUCADORES, 2007).
O referido Manifesto incitou a oposição dos católicos, pois, segundo eles, ao
propor uma escola gratuita, pública e obrigatória tiraria da família a responsabilidade
do ensino. De acordo com o documento, o princípio da laicidade escolar “está acima
de crenças e disputas religiosas, alheio a todo o dogmatismo sectário” (AZEVEDO et
al, 2010, p. 45).
O Manifesto dos Pioneiros, segundo Azevedo (1996), lança as diretrizes de
uma política escolar baseada em novos ideais pedagógicos e sociais. Teve como
objetivo “romper com as tradições individualistas da política do país, fortalecer os
laços de solidariedade nacional, manter os ideais democráticos e adaptar a
educação com a vida” (p. 660). Representou a reorganização da estrutura do ensino
secundário e do ensino técnico e profissional. Tentou estabelecer um sistema de
ensino completo, articulado e harmonizado, unificando os graus, com maior
flexibilidade de ensino e conjugando a unidade entre teoria e prática (AZEVEDO,
1996).
No item que trata das linhas gerais do plano de reconstrução educacional, o
Manifesto aponta sobre a necessidade de sanar o problema da descontinuidade e
da não articulação entre os graus de ensino. Atesta que cada grau deve ter o seu fim
particular, próprio, visando à unidade do fim da educação (MANIFESTO, 1932).
Quanto a esse ponto nevrálgico da questão do plano, aborda a necessidade de
adaptação da educação à diversidade de gostos e aptidões dos adolescentes,
representando a única forma de elevar o jovem à educação superior (MANIFESTO,
1932).
Em 2012, o Manifesto fez 80 anos e algumas propostas não foram cumpridas.
A qualidade da educação continua baixa; os professores continuam sem uma
remuneração digna; falta a obrigatoriedade da escola em tempo integral; o uso
racional das tecnologias; e o Brasil ainda está longe de construir uma escola que
atenda aos anseios de uma população cada vez mais exigente e conhecedora dos
seus direitos.
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Em 1935, Anísio cria a Universidade do Distrito Federal, constituída de cinco
escolas. A proposta era uma universidade que priorizasse a pesquisa. Em dezembro
de 1935, Anísio pede demissão do cargo de diretor de Instrução Pública. Volta a
morar em Caetité, exilando-se das acusações de ser membro do Partido Comunista,
período em que se dedicou a traduções de livros e a atividades comerciais
(TEIXEIRA, 2010).
Octavio Mangabeira, governador da Bahia, de 1947 a 1951, buscando
resgatar as maiores inteligências de Estado, convidou Anísio para Secretário de
Educação e Saúde Pública, cargo em que permaneceu por quatro anos. Introduz a
experiência de criação de uma escola pública, gratuita, obrigatória, laica e de
qualidade (EDUCADORES, 2007).
Em 1950 é inaugurada a Escola Parque, destinada à população carente, que
tinha como meta a educação integral em tempo integral, proposta revolucionária
para a época. Trata-se de uma experiência marcante na história da educação da
Bahia, posteriormente reproduzida, com modificações, na nova capital da República
e em outras iniciativas similares, como os Centros Integrados de Educação Pública
(CIEPs).
Segundo Gomes (2010), na obra Darcy Ribeiro, a trajetória dos CIEPs é
bastante longa e remonta aos anos de 1931-1935. Anísio Teixeira, então diretor de
Instrução Pública do Distrito Federal, Rio de Janeiro, iniciou a caminhada na
concretização da escola progressivista. O CIEP era “um centro não só de educação,
mas de atendimento a outras necessidades, com o conceito de escola-casa” (p. 52).
Retornando ao Rio de Janeiro em 1951, Anísio recebe o convite de Simões
Filho, Ministro da Educação, para trabalhar como assessor e organizador da
Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – atual
CAPES. Em 1952 assume a direção do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos
(INEP), acumulando os dois cargos. Em 1955 cria o Centro Brasileiro de Pesquisa
Educacional, vinculado ao INEP, que objetiva o fomento às pesquisas no campo da
educação brasileira.
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Companheiros de trabalho de Anísio destacam sua capacidade de realizar,
simultaneamente, múltiplas e complexas tarefas.
Segundo Péricles Madureira de Pinho,
... Um dia de trabalho de Anísio Teixeira entre CAPES, INEP, Faculdade de
Filosofia, Instituto de Educação, o Centro, quando não os Centros nos
Estados, é alguma coisa que só seus companheiros podem avaliar o que
significa. A capacidade normal de um homem de inteligência seria esgotada
numa só dessas tarefas. (...) Anísio multiplica-se em tudo com a mesma
lucidez, o mesmo entusiasmo... (PINHO, 2010).

Com A educação e a crise brasileira (1956) e Educação não é privilégio
(1957) aprofunda a discussão sobre o projeto de educação nacional. Ao lado de
Darcy Ribeiro, Anísio idealizou a Universidade de Brasília, inaugurada em 1961,
certamente imbuído da ideia de que “são as universidades que fazem a vida
marchar. Nada as substitui. Nada as dispensa. Nenhuma outra instituição é tão
assombrosamente útil” (TEIXEIRA, 1997, p. 124).
Para Darcy Ribeiro,
... Anísio Teixeira é o pensador mais discutido, mais apoiado e mais
combatido do Brasil. Ninguém como ele provoca a admiração de tantos.
Ninguém é também tão negado e tem tantas vezes o seu pensamento
deformado (...) Suas teses educacionais se identificam tanto com os
interesses nacionais e com a luta pela democratização de nossa sociedade
que dificilmente se admitiria pudessem provocar tamanha reação num país
republicano (RIBEIRO, 2010).

Em 1963, assume o cargo de Reitor e recebe, nos Estados Unidos, a
Medalha por Serviços Relevantes do Teachers College da Columbia University. Em
1964, foi exilado nos Estados Unidos, onde ministrou aulas como professor visitante
em três grandes universidades: Columbia, em Nova York, e da Califórnia. De acordo
com Coutinho (2002) “triste do povo que desconfia de sua intelectualidade e
suspeita da palavra”. Anísio é a própria imagem da inteligência brasileira, que o
Brasil desperdiçou. O autor conclui com um questionamento: “Que se pode esperar
de uma nação que escorraça os representantes de sua cultura?” (p. 116).
De volta ao Brasil, foi consultor da Fundação Getúlio Vargas e publicou
diversos trabalhos. Em 1971 é indicado para a Academia Brasileira de Letras. Antes
das eleições, porém, morre o educador brasileiro Anísio Teixeira, deixando um
legado incalculável para a educação brasileira. Suas ideias continuam atuais, sendo
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que algumas de suas propostas tenham sido implementadas. Seu ideário de
educação inspira e sobrevive até hoje está sintetizado no quadro 15, explicitado em
sua obra Educação para a democracia (1997).
Quadro 15 - Algumas das principais ideias de Anísio Teixeira sobre a educação brasileira
Ideias
Formulação
Autonomia dos serviços de educação
“O estado democrático organiza os serviços
educativos de modo a que se governam a si
mesmos” (p. 56).
A educação pré-escolar
“Educação e não instrução apenas. Condições de
vida e não condições de ensino somente” (p. 65).
A educação elementar ou primária
“Essa criança do povo deve e precisa ter na
escola mais alguma coisa do que o ensino a toque
de caixa de leitura, escrita e contas” (p. 83).
A educação rural
“Produz um involuntário desenraizamento das
crianças bem dotadas da região” (p. 99).
A educação secundária
“O ensino que se deve ministrar aos indivíduos de
11 a 18 anos de acordo com as suas capacidades
e interesses próprios” (p. 106).
A universidade e sua função
“Manter uma atmosfera de saber pelo saber, para
se preparar o homem que o serve e o desenvolve”
(p. 123).
Preparação do professor de ensino “Conflito existente entre a preparação acadêmica
secundário
e a preparação profissional” (p. 113).
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir das informações de: (TEIXEIRA, 1997).

São formulações de grande atualidade para a definição das políticas públicas
do ensino médio no Brasil. As ideias de Anísio Teixeira “balizaram e balizam as
discussões e definições das políticas educacionais, especialmente quando enfatiza a
centralidade do Estado na oferta, manutenção e desenvolvimento de uma educação
pública de qualidade” (QUEIROZ, 2013, p. 138).
Nesse entendimento, ao consagrar que a “Educação não é privilégio” e a
“Educação é um direito”, o autor em tela deixa explícito que não basta
institucionalizar a educação como um direito subjetivo, mas a reivindicação da
sociedade civil deve ser por uma educação de qualidade e que atenda ao pleno
desenvolvimento do educando. Outra cobrança é com os poderes públicos,
assumindo responsabilidade e comprometimento com uma “escola pública, gratuita,
universal e laica para todos”.
O recorte analítico do capítulo 5 está centrado na institucionalização do
Conselho Estadual de Educação da Bahia. As análises não objetivaram uma visão
minimalista do órgão, mas aborda sua história e funcionalidade como o colegiado
mais antigo do Brasil.
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A educação, como função social, é uma decorrência da vida
em comunidade e participa do nível e da qualidade da própria
vida em comum. É por êste modo que adquirimos a língua, a
religião e os nossos hábitos fundamentais. É por êste modo
que somos brasileiros, que somos de nossa classe, que somos
afinal o que somos. A família, a classe, a religião são
instituições educativas, transmissores dos traços fundamentais
de nossa cultura, e a elas ainda se juntam a vida social em
geral e os grupos de trabalho e de recreio. A escola,
propriamente dita, somente aparece em estágio avançado e
complexo da cultura, quando esta, já consciente, adquire as
técnicas intelectuais da leitura e da escrita e o saber pelo livro,
cuja transmissão não se pode efetuar senão sistemàticamente.
Anísio Teixeira
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5. CAPÍTULO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA (CEE-BA)

Com a finalidade de identificar o papel do Conselho Estadual de Educação do
Estado da Bahia (CEE-BA) no conteúdo das políticas de ensino médio, o Capítulo 5
apresenta este colegiado como o mais antigo do país, destacando sua história e
suas transformações, ajustando-se às ideias e às políticas educacionais de cada
época.

5.1.

O SURGIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA
(CEE-BA)

No Brasil Império, a Constituição de 1824 (BRASIL, 1824) contém uma única
emenda, o Ato Adicional de 1834, que transferiu para as Assembleias Provinciais,
dentre outras questões, o poder de legislar sobre a educação e extinguiu os
Conselhos Gerais de Província. A partir de 1836, na Bahia, o poder também foi
exercido pela Assembleia Legislativa.
O Conselho de Educação do Estado da Bahia é o mais antigo do País,
criado em 1842, ainda no Império. De acordo com Boaventura (2000), o primeiro
colegiado foi instituído pela Lei Provincial nº 172, de 25 de maio de 1842. O Decreto
de criação reza: “Haverá na capital um Conselho de Instrução Pública composto de
seis membros nomeados pelo Presidente da Província” (PRIMITIVO, 1939, p. 73).
Esse Decreto indica várias atribuições para o referido Conselho, como
inspecionar os estabelecimentos, regular o ensino, informar conduta, enviar relatório
de desempenho e outras atribuições afins. Também consta que “haverá em cada
município uma comissão composta de um (sic) ou mais membros, nomeados pelo
conselho, com aprovação do governo”. Compete às comissões inspecionar a
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instrução e “conhecer o comportamento dos professores dando de tudo conta ao
conselho” (PRIMITIVO, 1939, p. 73).
Na visão de Souza (1986) os Conselhos de Educação “representaram, ao
tempo de sua criação, a mais avançada inovação administrativa no campo da gestão
educacional brasileira” (p. 63). Ao analisar o papel dos atuais conselhos de
educação, Bordignon (2009) atesta que os conselhos exercem funções normativas.
Só que, na prática, centram-se no controle do funcionamento das instituições
educacionais, assumindo um caráter predominantemente cartorial.
Apenas a título de ilustração, Cury (2000) explicita, etimologicamente, o
conceito de conselho,
Conselho vem do latim Consilium. Por sua vez, consilium provém do verbo
consulo/consulere, significando tanto ouvir alguém quanto submeter algo a
uma deliberação de alguém, após uma ponderação refletida, prudente e de
bom-senso. Trata-se, pois, de um verbo cujos significados postulam a via de
mão dupla: ouvir e ser ouvido. Obviamente a recíproca audição se compõe
com o ver e ser visto e, assim sendo, quando um Conselho participa dos
destinos de uma sociedade ou de partes destes, o próprio verbo consulere
já contém um princípio de publicidade (CURY, 2000, p. 47).

Essa dualidade entre o caráter controlador do conselho e o seu sentido
etimológico se reflete nas discussões contemporâneas sobre os serviços prestados
à comunidade, que, por sua vez, refletem os interesses do grupo dominante, o qual
tenta perpetuar uma burocracia assentada na obediência e na vontade do Estado.
Em conformidade com as circunstâncias do poder constituído, as ações e as
deliberações dos conselhos de educação expressam as ideias e a vontade do
governo, que, na verdade, deveriam responder às aspirações da sociedade.
Conforme Matta (2009) o Conselho de Instrução Pública da Bahia era um
órgão com características dos colegiados locais, da estrutura do poder educacional,
exercendo funções normativas e administrativas amplas. Historicamente, a
denominação do conselho de educação da Bahia passou por várias transformações,
ajustando-se às ideias e às políticas educacionais de cada época. O quadro 16
mostra tais transformações:
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Quadro 16 – Período e denominação do CEE-BA
PERÍODO
DENOMINAÇÃO
1842 a 1860
Conselho de Instrução Pública
1861 a 1870
Conselho Superior de Estudos
1871 a 1880
Conselho Superior de Instrução Pública
1881 a 1889
Conselho de Ensino Provincial
1889 a 1934
Conselho Superior de Ensino
1934 a 1935
Conselho Superior de Educação
1935 a 1939
Conselho de Educação e Cultura
1940
Conselho de Educação
1947
Conselho Estadual de Educação e Cultura
1967
Conselho Estadual de Educação
Fonte: Matta, 2009, p. 25.
Quadro elaborado pela pesquisadora

A Assembleia Provincial, em 19 de novembro de 1849, alterou a Lei 172,
aprovando a Resolução Legislativa nº 378, que, entre outras decisões, instituiu o
cargo de Diretor Geral dos Estudos. O art. 2º. prescreveu que “Ao Diretor Geral fica
competido desempenhar as atribuições conferidas ao Conselho de Instrução
Pública” (MATTA, 2009, p 45).
A gestão do ensino, antes destinada a um Conselho, passou a ter um caráter
centralizador, repousando nas mãos de uma única pessoa a tomada de decisão.
Nota-se, aqui, a relação estreita entre o órgão colegiado (pelo menos em teoria) e o
governo. Há um apoucamento da prática da autonomia e das decisões
descentralizadas.
Nessa confrontação são plasmados o retrocesso na legislação educacional na
Bahia, as rupturas da trajetória história dos papéis desempenhados no interior do
sistema de ensino, o movimento dos conflitos de interesse entre governo e
sociedade, as tensões estabelecidas a partir da lei, o escopo estrutural vigente e um
processo de centralização de poder.
Por conta disso, o Regulamento de 1850 estabeleceu que a direção do ensino
público na Bahia foi-se confiada a um Conselho de Instrução, a um Diretor Geral e a
uma Comissão nomeada pelo referido diretor (MATTA, 2009), desta maneira
assumindo um caráter de desconcentração de poder. Daí se infere, com base no
pensamento de Formosinho (2005, p. 25), que a “... desconcentração é meramente
um processo de transferir para serviços regionais e locais do Estado competências
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até aí situadas nos serviços centrais”. Corroborando o citado autor, Fernandes
(2005, p. 55) lembra que “a desconcentração é uma modalidade atenuada da
centralização”.
Destarte, o Conselho da Bahia ficou desobrigado de enviar relatórios à
Assembleia. O colegiado continuava com sua atividade mais efetiva: aprovar livros
para uso escolar. O preceito de participação ativa da sociedade na composição dos
conselhos ainda estava longe de se alcançada. Neste paradigma, o fortalecimento
da sociedade civil, por meio da participação objetiva nos órgãos que compõem o
sistema, evita as ingerências do Estado, seu controle e tirania na vida das pessoas.
(GOHN, 2007).
Habermas (1995) conceitua participação a partir da concepção republicana,
como uma prática comum, onde o exercício é que possibilita aos cidadãos se
converterem no que querem ser: autores políticos responsáveis de uma comunidade
de pessoas livres e iguais.
Ante o pano de fundo do conceito de participação, Habermas (2003, p. 63)
chega à conclusão de que “a sociedade constitui uma rede de sistemas parciais
autônomos, que se fecham uns em relação aos outros, através de semânticas
próprias, formando ambientes uns para os outros”. A interação entre eles é
determinada internamente. Desta forma, abandona o conceito hierárquico de
sociedade centrada no Estado.
No ano de 1881 o Conselho sofreu outra reformulação, “passando a ter um
caráter menos importante” (grifos nossos). O órgão tinha “missão puramente
literária” (MATTA, 2009, p. 30). Assim, o Conselho de Ensino Provincial caminhava
na contramão da história dos conselhos, que se constituíram como espaço de ação
e discussão.
Não obstante, cabe aqui registrar que Arendt (1988) enfatiza que os
conselhos lançaram as bases de uma república que garantia espaço para
intervenção direta dos cidadãos nos negócios públicos. Os conselhos se moviam
pelo princípio federativo de ligas e alianças entre unidades independentes.
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Nas duas Reformas subsequentes, Lei nº 117, de agosto de 1895, e Lei nº
579, de 1904, o conselho continua sendo um órgão ligado diretamente ao governo.
As características da sociedade e da política da época possibilitam supor a
inexistência de instituições autônomas que constituíssem o poder local (FREITAG,
1995). Certifica-se que a política educacional desenvolvida pelo Estado seguia uma
linha clássica e compatível com as ideias do período.
Nos anos de 1913 e 1918 mais outras duas reformas modificaram o cenário
educacional baiano. O Conselho volta a usufruir de status, segundo se depreende
do art. 1º da Lei nº 1.006: “A Direção Superior do Ensino cabe ao Governador. O art.
2º: “Serão seus auxiliares na administração e fiscalização do Ensino: o Secretário de
Estado; o Conselho Superior do Ensino; o Inspetor Geral de Instrução [...]” (MATTA,
2009, p. 31).
Com uma visão clássica da teoria da democracia, a análise de Schumpeter
(1984) apresenta a democracia como certo tipo de arranjo institucional para se
alcançarem decisões políticas, legislativas e administrativas como um método
político. O voto e a discussão são os únicos meios de participação abertos ao
cidadão.
As teorias subsequentes, como a de Sartori (1994) demonstram que existe
um abismo entre a realidade e a teoria “clássica”. Para o autor, uma democracia “só
existe à medida que seus ideais e valores dão-lhe existência” (p. 23). O ideal
democrático não define a realidade democrática. Portanto, mesmo depois de ser
reinterpretado e revisto, é necessário um certo cuidado no entendimento de um
sistema democrático.
Tido como um pensador liberal influente do século XIX, Mill (1981) arrola que
existem duas ideias distintas confundidas com o nome de democracia. A primeira é
a noção pura de democracia, sinônimo de igualdade, “é o governo do povo inteiro
pelo povo inteiro, representado de maneira igual”. A segunda, considerada governo
de privilégios, é a mais concebida e a mais praticada, “é o governo do povo inteiro
por uma mera maioria, exclusivamente representado” (p. 71). Para que a
democracia se efetive é necessário que todas as partes sejam representadas
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proporcionalmente. Assim, “a única maneira de suprir ou corrigir os instintos da
maioria democrática é através da minoria instruída” (p. 80).
Rousseau (1978) revela que “jamais existiu, jamais existirá uma democracia
verdadeira” (p. 84). O autor enfatiza que é contra a ordem natural governar o grande
número e ser o menos governado. A participação tem funções mais abrangentes e
fundamental para estabelecer e manter o Estado democrático. A tomada de
decisões seria mais fiel aos indivíduos se fossem tomadas pelas “organizações
tácitas”, unidas por interesses comuns, porém mais difíceis de obter apoio às
políticas.
Ao explorar o significado de democracia, Apple (2001, p. 15) enfatiza que é
um conceito “ambíguo em nossos dias e a conveniência retórica dessa ambiguidade
é mais evidente do que nunca”. O modo de vida democrático é elaborado a partir da
prática, das oportunidades, das descobertas e da sua condução no meio social.
Em vista disso, Pateman (1992) infere que os formuladores da teoria da
democracia contemporânea encaram a participação como um dispositivo de
proteção aos interesses da população.
A ideia da democracia é a de “aprender a viver com os desafios e as tensões
e

assimilar

o

processo

de

aprendizagem

das

diferenças

democráticas”

Discordâncias irão ocorrer em todo lugar. A democracia sobrevive porque abrange
um conjunto de regras e inclui debates. As escolas e universidades devem estar
comprometidas com a expansão do discurso democrático (TORRES, C. A., 2003, p.
96).
Na concepção de Tocqueville (1956), "igualdade" e "democracia" são
conceitos quase sinônimos. Não é possível haver democracia sem igualdade e a
igualdade leva inevitavelmente à democracia. É imprescindível repensar o papel do
Estado, o processo educacional e a interdependência democrática destas
instituições públicas na constituição das relações das pessoas no meio social.
No contexto de forças entre o Estado e os órgãos representativos, Gomes
(2003) alerta para o fato de os conselhos de educação oscilarem em um processo
de disputa entre outras organizações e de competições internas na organização a
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que pertencem. Já Tótora e Chaia (2002) consideram que os “conselhos são formas
que permitem a liberdade de iniciativa e inovação criadora, porque garantem o
exercício da democracia direta” (p. 66).
A interface entre o conselho e os mecanismos democráticos está longe de
realizar esta prerrogativa legal, ao reduzir a atuação do colegiado a um mero
administrador e fiscalizador do ensino. Para Cury (2000), referindo-se aos conselhos
de educação, no órgão também se delibera, amplia o espaço de tomada de decisão
e implica a publicidade e visibilidade dos seus atos.
Em 1925, influenciada por Anísio Teixeira, a Reforma Góes Calmon
possibilitou muitas mudanças na organização educacional do Estado da Bahia. Essa
Reforma se transformou mais tarde na Lei Estadual nº 1.846, de 14/8/1925. Nela se
defendia a concepção de uma escola integral, que tinha “por objetivo a educação
física, intelectual e moral do indivíduo de modo a formar homens aptos para a vida
em sociedade e cidadãos úteis à comunhão nacional." (TELLES, 1989).Também
reformou o Conselho Superior de Ensino, criou a Diretoria Geral da Instrução e
implantou, nas unidades de ensino, a concepção de administração e de fiscalização
das escolas. Com o Decreto nº 11.762, de 1940, o Conselho tornou-se um simples
órgão técnico da Secretaria de Educação. Suas Resoluções só tinham força após
homologação do Secretário.
A Constituição do Estado da Bahia, de 1947, continha ideais de democracia e
de descentralização do ensino. O capítulo "Da Educação e Cultura" dispunha, no art.
177: a função da educação e ensino compete ao Estado, na forma da Constituição
Federal, incumbindo sua superintendência e direção ao Conselho Estadual de
Educação e Cultura, órgão autônomo, administrativa e financeiramente, nos termos
desta Constituição e da lei orgânica do ensino (BOAVENTURA, 2000).
Para atender ao art. 10, da Lei nº 4.024/61, com o Decreto nº 18.620, de 23
de novembro de 1962, o Conselho Estadual da Bahia passa a ser constituído de um
presidente, sete membros do ensino oficial, quatro membros representantes do
ensino particular e três membros escolhidos entre educadores de larga experiência,
pelo governador (BAHIA, 1962). O secretário de educação é o presidente nato do
colegiado. Porém, o conselho continua com sua configuração administrativa e
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fiscalizadora, conforme as atribuições descritas no artigo 5º do referido decreto.
Dentre elas, pode-se destacar: autorizar funcionamento de escolas; fiscalizar
estabelecimentos de ensino; promover sindicâncias; emitir pareceres, dentre outras.
Em nível nacional, a criação dos Conselhos de Educação instituiu o primeiro
mecanismo de descentralização dos sistemas de ensino, transferindo substancial
montante de decisões de política educacional para o poder estadual, que detém a
virtude de ser mais próximo da vida dos cidadãos para possibilitar um controle mais
eficaz das ações do governo.
Entre esses novos papéis na organização educacional brasileira figuram os
conselhos estaduais, cuja participação na implementação das políticas sugere a
necessidade de interpretação desses colegiados na sua concepção, estrutura e
contribuições no ordenamento jurídico, político, administrativo e pedagógico dos
sistemas de ensino.
O Conselho Estadual de Educação da Bahia passa, em 1967, por uma
reorganização “porque era preciso ajustá-lo ao papel desempenhado pelos demais
conselhos estaduais no país” (BOAVENTURA, 2010, p. 49). Desta forma, abandona
a estrutura da Secretaria de Educação e passa atuar como um órgão normativo.
Em 1972, já na vigência da Lei nº 5.692/71, aquele órgão atua na
regulamentação no novo ensino de 2º. Grau, no sistema baiano de ensino. Vale
destacar que nesse período a prioridade do Conselho era o ensino supletivo.
No ano de 1998, o Estado da Bahia, por meio da Lei nº 7.308, de 2 de
fevereiro de 1998, reorganiza o Conselho Estadual de Educação (CEE), além de
outras providências. No art. 1º, define o CEE como um órgão representativo da
sociedade na gestão do sistema de ensino, com autonomia técnica e funcional e
atribuições deliberativa, normativa, fiscalizadora e consultiva.
Atualmente, as atribuições do CEE-BA são: credenciar Instituições, autorizar
funcionamento de cursos, reconhecer cursos superiores ministrados pelas
Universidades Estaduais, viabilizar regularização de vida escolar, apurar denúncias
envolvendo estabelecimentos de ensino, fornecer orientação, dentre outras (BAHIA,
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1999). Em 25 de maio de 2012 o CEE-BA completou 170 anos de funcionamento, e
manifestou o orgulho em ser o primeiro Conselho de Educação do Brasil.
A ampliação do espaço democrático para a participação de todos na tomada
de decisão deve ser uma ação progressiva e consciente dos envolvidos e requer
uma gestão comprometida com os problemas sociais e com o exercício da política
local. Assim, quanto maior for o nível de participação que as pessoas tiverem das
ações governamentais, por via representativa, melhor será o resultado das práticas
colegiadas da gestão pública.

5.2.

ORGANIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO NA BAHIA.

5.2.1. Retrospecto

O Instituto Official de Ensino Secundário na Bahia foi criado pelo Acto de 23
de outubro de 1890, considerando que a instrucção secundária, ao mesmo tempo
em que é o complemento utilíssimo da primária, é o alicerce sobre que
immediatamente se apoia a instrucção superior e especial (sic). Considerou,
também, que é o mais prático mais efficaz para fazer revelarem-se as vocações
especiais e multiplicarem-se as aptidões diversas (sic) (FARIAS; MENEZES, 1937).
A Constituição do Estado da Bahia, promulgada em 2 de julho de 1891,
determinou, no artigo 136, que o ensino oferecido nos estabelecimentos públicos
seria leigo e, também, a instrução pública primária, secundária e profissional,
garantida pelo Estado. Em seguida, no artigo 148, já nos idos de 1891, estabelecia a
gratuidade, obrigatoriedade e universalização do ensino primário (BAHIA, 1891).
Luz (2008, p. 243) critica que o “descaso com a educação parecia ser a
tônica que alimentava as ações da política baiana. Paradoxalmente ao discurso
republicano que valorizou a educação, antepunha-se uma desoladora realidade que
se refletia na desvalorização dos professores”. Não havia prédios e muito menos
material escolar. Essa realidade só começou a mudar com governo de Araújo Pinho,
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em 1908, e também, devido ao processo de higienização da população, resultando
na construção de instalações adequadas para as crianças.
Em 20 de agosto de 1935 foi promulgada outra Constituição do Estado da
Bahia, inspirada na Constituição Federal de 1934. No Título I, Dos direitos e das
garantias individuais, normatiza, no Título IV, sobre a educação e a cultura. No
artigo 96 estabelecia que o Estado deveria promover o desenvolvimento das
ciências, letras e artes; orientar a educação, que deverá ser totalitária (sic),
atendendo aos problemas morais, culturais, econômicos e desportivos, em vista da
formação e aperfeiçoamento do individuo (BAHIA, 1935).
A referida Carta menciona o Conselho de Educação e Cultura e incumbe-o
de traçar o sistema de educação para o Estado, em harmonia com o plano nacional.
Segundo Menezes (1992), essas conquistas têm vida efêmera, devido ao advento
do Estado Novo. O projeto de Regulamento do Sistema de Educação, que estava
em pauta na Assembleia Legislativa, dissolve-se com esta.
Após a promulgação da Constituição de 1946, que trazia em suas
disposições o indicativo da organização dos sistemas de ensino, o Estado da Bahia,
no ano de 1947, aderiu ao clima de descentralização política e administrativa com a
eleição do governador Octávio Mangabeira (1947-1951), que, para Secretário de
Educação, convidou Anísio Teixeira, autor da reforma do ensino de 1925
(BOAVENTURA, 2000).
Promulgada em 2 de agosto de 1947, pela Assembleia Constituinte, a nova
Constituição baiana, sob o influxo de Anísio Teixeira, estatui a unificação do sistema
de educação. No artigo 117 determinou que a função de educação e ensino
compete ao Estado e à superintendência e direção ao Conselho Estadual de
Educação e Cultura, órgão autônomo, administrativa e financeiramente (BAHIA,
1947).
Nesse mesmo artigo a Constituição refere-se à lei orgânica do ensino e
cultura. O Estado iria instituir, observadas as diretrizes e bases de educação
nacional, o sistema do ensino público e as condições do particular. A lei orgânica,
também, regulará a criação, manutenção ou subvenção de ensino posterior ao
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primário, de caráter geral e vocacional, ajustado às condições do meio e suas
necessidades educativas (BAHIA, 1947). A gratuidade no ensino permanece em
todos os graus.
Destarte, Menezes (1992) faz alusão à Lei Orgânica de Ensino do Estado da
Bahia, que sofreu os mesmos percalços da Lei de Diretrizes e Bases Nacional:
apenas em 1963 é aprovada para, em 1967, ser reformada.
A Carta Magna, de 14 de maio de 1967, apesar do contexto global, inspirada
no princípio de unidade nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humana,
visaria ao desenvolvimento integral da personalidade, como primeiro passo para o
progresso harmônico da sociedade democrática. Prescreveu, no artigo 113, que a
educação é direito de todos, seria dada no lar e na escola e assegurada à família a
livre escolha do gênero de educação que deva ser ministrada à prole (BAHIA, 1967).
Quanto ao ensino médio, fixou a gratuidade do ensino ulterior ao primário
nos estabelecimentos oficiais. Sempre que possível, a gratuidade seria substituída
por concessão de bolsas de estudo, exigido o reembolso posterior, em se tratando
do ensino superior (BAHIA, 1967).
No inciso IV fixou a criação, manutenção ou subvenção de ensino posterior
ao primário, de caráter vocacional, orientado para o trabalho, ajustado às condições
do meio e as necessidades do alunado (BAHIA, 1967).
A atual Constituição do Estado da Bahia, promulgada em 5 de outubro de
1989, com a última atualização datada de 18 de agosto de 2009, no inciso II do
artigo 247, prescreve que o dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de “progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao
ensino médio” (BAHIA, 2009).
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5.2.2. O ensino médio na Bahia contemporânea

A LDBEN, Lei nº 9.394/96, consolidou o ensino médio como uma etapa da
educação básica e garantiu a todos os indivíduos acesso e permanência de jovens e
adolescentes a esse nível de ensino. De acordo com o art. 35 da LDBEN, o ensino
médio tem como objetivos:
I.
a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II.
a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III.
o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico;
IV.
a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de
cada disciplina (BRASIL, 1996).

O art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que a
educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos posteriores (BRASIL, 1996). Já a
Resolução CNE/CEB nº 3/98 incorpora as diretrizes para o ensino médio e
estabelece a organização curricular por áreas de conhecimento, metodologicamente
associada ao perfil do ensino contextualizado e interdisciplinar, forte aliado da
perspectiva do trabalho escolar voltado para a juventude.
Arendt (1992) entende que a crise na educação do mundo moderno, ao
contrário da aprendizagem, precisa ter um final previsível. Para a autora, o diploma
não visa à introdução do jovem no mundo, mas ao segmento limitado e particular
dele.
Diante disso, é necessária a definição de identidade para o ensino médio,
uma vez que corresponde à última etapa da educação básica. A organização
curricular deve priorizar “o convívio dos estudantes com os diferentes objetivos
sociais” (TEIXEIRA, 1997, p. 110). Na visão de Torres, R. M. (2007), na atualidade
deve sustentar não somente a necessidade de uma nova concepção pedagógica,
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“mas uma nova maneira de pensar, desenhar e fazer currículo, com modalidades
mais participativas, buscando o consenso social” (TORRES, R. M., 2007, p. 155).
Vale ressaltar que a reforma curricular está referenciada, dentre outros
documentos, nos anais da Conferência Mundial de Educação para Todos. Cabe ao
Estado a elaboração e o desenvolvimento de um currículo compatível com a
demanda regional. Carnoy (1986) alerta que “a educação, também um elemento do
Estado, é uma expressão consensual da tônica social, também sujeita a conflito” (p.
14).
Pode-se interpretar que a Secretaria da Educação do Estado da Bahia se
alinha a essa ordem de raciocínio, quando estabelece o objetivo de garantir um
ensino médio com identidade própria. Isto inclui qualidade pedagógica, eficiência e
foco na formação de jovens competentes e atuantes (BAHIA, SEC, 2009).
Os dados mais recentes do IBGE (BRASIL, PNAD, 2010) apresentam uma
população baiana estimada em 14.021.432. Destes, 2.675.455 encontram-se em
idade escolar, na faixa etária de 4 a 17 anos, representando 19% da população total.
A renda média dos moradores é de R$ 414,00 por mês. Para o ensino médio, no
ano de 2009, houve 604.689 matrículas.
A Bahia, segundo dados do IBGE (BRASIL, PNAD, 2010), apresenta uma
taxa de 16,7% de analfabetismo na população acima de 15 anos. Esses dados
correspondem a 12% da taxa nacional e se aproximam da taxa da região Nordeste,
18,7%, e se distanciam da taxa nacional, que é de 9,7%. Além disso, a taxa de
analfabetismo da população na zona rural é um dos mais altos do País: 53%. Mais
de 95% dos analfabetos da Bahia têm 25 anos ou mais. Este quadro aponta para a
existência de problemas relativos a oportunidades de acesso à educação e de
permanência dos estudantes na escola, problemas de ordem histórica que se
agravam à medida que a população envelhece sem escola.
A taxa de escolarização líquida dos jovens de 15 a 17 anos é de 35%. Quanto
ao acesso ao ensino médio, apenas 31,5% dos jovens em idade regular estão
cursando este nível de escolaridade. Em contrapartida, no Brasil esse percentual
chega a 47,1%. Esse dado significa que um grande contingente de jovens nesta
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faixa etária encontra-se fora da escola ou, se matriculados, em situação de
defasagem idade-série. A rede de ensino na Bahia registra índices dessa distorção
entre os mais elevados do País, tanto no ensino fundamental, de 49,5%, quanto no
ensino médio, de 69,8% (BAHIA, 2010).
Com relação à expansão, os dados mais recentes disponíveis se referem ao
ano de 2010, quando o sistema estadual de ensino ampliou a oferta na rede pública,
disponibilizando 12.950 vagas para atender à demanda crescente por este
segmento, em um total de 1011 unidades escolares, com 526.214 matrículas na
rede. Esse nível de ensino foi implantado em mais 114 localidades, o que elevou
para 474 o número de comunidades rurais que oferecem a possibilidade de
conclusão da escolaridade básica. Somente em relação a 2008, registrou-se um
aumento de 31,7%. Dos 417 municípios do Estado da Bahia, a rede estadual de
ensino não oferece o ensino médio em apenas um município (BAHIA, 2010).
No ano de 2009 foram publicados os indicadores do Estado, Educação em
números – Bahia 2007 (BAHIA, 2009), que apresentam as principais estatísticas e
apontam a situação educacional no período. A Bahia tinha, em 2009, 853.509 jovens
com idade entre 15 a 17 anos. De acordo com os indicadores, 78,9% destes
estariam matriculados na rede de ensino, conforme a tabela 5:
Tabela 5 - Taxa de atendimento do ensino médio na Bahia, 1970 - 2006
ANO

FAIXA ETÁRIA (%)
15 A 17 ANOS
1970
17,0
1980
19,0
1991
25,1
1996
63,7
1998
82,6
1999
84,6
2000
88,2
2001
88,0
2002
91,2
2003
93,0
2004
92,3
2005
88,7
2006
78,9
Fonte: SEC, MEC/INEP Elaboração: SEC/BA - SuPAV/CAI

Esses dados mostram uma demanda crescente pelo ensino médio. Não é
arriscado afirmar que o aumento ocorreu devido às exigências do mercado de
trabalho por indivíduos cada vez mais qualificados ou com mais alto nível de
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escolaridade, como requisito básico de seleção, para o exercício de funções
específicas. No entanto, as políticas públicas de ensino médio não refletem
estratégias pedagógicas adequadas às características, necessidades e interesses
dos jovens e adultos (BRASIL, 2003).
Ao analisar as matrículas na modalidade regular, nível ensino médio, na
Bahia, percebe-se que houve um arrefecimento de aproximadamente 10%, do ano
de 2007 a 2010. Em 2007 existiam na rede estadual 585.410 alunos matriculados.
No ano de 2010 houve uma diminuição para 526.214. A mesma situação foi
verificada na Educação de Jovens e Adultos (ensino médio), 134.889 para 107.712,
respectivamente nos anos de 2007 e 2010.
Essa queda pode ser um “alerta”. Pode-se inferir, a partir destes dados, que
os jovens estão abandonando a escola ou não conseguem alcançar as salas de
aula, possivelmente, em virtude de atrativos no mercado de trabalho.
Tendo como referência o ano de 2012, a Secretaria de Educação publicou as
estatísticas educacionais com os indicadores do Estado, Educação em números,
Bahia 2010 (BAHIA, 2012), que apresentam os indicadores educacionais do
período. Os dados ratificam que a taxa bruta de escolaridade é de 72% e a liquida,
de 35% dos jovens que estão matriculados no ensino médio no ano de 2010,
conforme a tabela 6:
Tabela 6 - Taxa de escolaridade, Bahia, 2002 – 2010.
ANO

ENSINO MÉDIO (%)
15 A 17 ANOS
Bruta*
Liquida**
2002
93,6
15,9
2003
88,6
20,7
2004
84,6
24,3
2005
83,4
26,8
2006
86,5
27,1
2007
85,0
29,1
2008
84,0
33,1
2009
83,0
36,1
2010
72,0
35,0
Fonte: SEC, MEC/INEP, IBGE – Censo Demográfico - PNAD
Elaboração: SEC/BA - SuPAV/CAI

Dentro desse panorama, destacam-se as taxas de aprovação, reprovação e
abandono, para a faixa etária compreendida de 15 a 17 anos, de 71,9%, 12,4% e
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15,7%, respectivamente, no ano de 2010. Vale destacar que no ano de 2010 houve
uma diminuição na taxa de abandono. No ano de 2004 foi registrada a maior taxa de
abandono no nível, 21,1%. Já em 2001 ocorreu a menor taxa de reprovação na rede
estadual, 8,8%. Os dados podem ser observados na tabela abaixo:
Tabela 7 - Taxas de aprovação, reprovação e abandono no ensino médio na Bahia,
2001 - 2010
Ano
Aprovação
2001
72,1
2002
70,2
2003
68,3
2004
69,0
2005
68,9
2006
68,9
2007
68,7
2008
68,0
2009
69,7
2010
71,9
Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar (2010).

Taxas (%)
Reprovação
8,8
9,3
10,8
9,9
10,2
10,2
11,4
12,2
11,8
12,4

Abandono
19,1
20,5
20,9
21,1
20,9
20,9
19,9
19,8
18,5
15,7

É possível que essas taxas expliquem porque os Índices de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB) na Bahia encontram-se bem distantes das metas
projetadas no âmbito nacional. O IDEB da Bahia no ano de 2005 foi de 2,7 e em
2009, 3,1. De acordo com o INEP, o Estado vem revelando um baixo rendimento,
pois dentre os 1.242 municípios brasileiros com mais baixo IDEB, 211 encontram-se
na Bahia. Assim, urge uma mudança na educação pública baiana, conforme
apontam os indicadores, pois de acordo com as projeções do IDEB, só em 2013 a
Bahia estaria alcançando um índice de 3,5, próximo à atual média nacional. Em
2021, caso se confirmem as projeções, o Estado alcançaria a média de 4,8, ficando
ainda muito aquém do índice nacional projetado, de 5,2 (BAHIA, 2009).
O IDEB possibilita aos sistemas e escolas o acompanhamento dos processos
pedagógicos e de gestão, com vistas ao desenvolvimento de ações que possam,
efetivamente, contribuir para a aprendizagem e o sucesso do estudante. O desafio
que está posto para o Estado da Bahia é grande.
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Com relação ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a média da prova
objetiva na rede estadual de ensino, em 2009, foi de 458,93. Já a média total com
redação foi de 509,64.
Esse sistema de avaliação externa precisa estar atrelado a outras políticas
públicas e os resultados redundam em compromisso e trabalho pedagógico por
parte do corpo docente e da equipe escolar. A articulação com outros instrumentos e
com as práticas educativas internas nas escolas são condições essenciais para a
mudança do cenário educacional no estado.
Segundo Schwartzman e Cox (2009), a incapacidade de melhoria dos
resultados de aprendizagem resultou na busca de autonomia da escola pública, para
livrá-la da burocracia e abri-la à demanda social e à concorrência do mercado.
Esses autores defendem uma nova agenda para a reforma da educação na América
Latina que confira ao setor público o papel e a responsabilidade de melhorar a
qualidade da educação. É na escola que se faz educação e é responsabilidade dos
órgãos públicos criarem condições de participação das instituições privadas, dos
organismos sociais e das famílias, para prover e apoiar a melhoria da educação.
Rodríguez (2010), na pesquisa Políticas públicas de juventud en América
Latina: Avances concretados y desafíos a encarar em el Marco Del Año
Internacional de la Juventud, sugere que os programas de ação para os jovens
sejam implementados e avaliados com rigor. É essencial a vontade política dos
governos como um todo, articulando esforços institucionais em nível nacional como
condição para a efetividade das escolas e dos sistemas institucionais.
Na América Latina, o problema do adolescente transcende a dimensão
econômica e representa um novo desafio, que é a necessidade de repensar as
instituições do ensino secundário, livrando-as de todos os traços herdados de uma
história de segregação, para considerá-las instituições efetivas, partindo de um
conhecimento profundo desta nova geração de adolescentes (RODRÍGUEZ, 2010).
Tratando da educação na América Latina, Carnoy (2004) ressalta que no
Brasil a expansão da educação média tem como característica um declínio na
porcentagem de estudantes que frequentavam escolas técnicas: de 27%, em 1989,
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para 23%, em 1994. Acrescenta que 15% das matrículas do nível médio se
concentravam em cursos de formação de professores para o ensino fundamental.
Na Argentina, as matrículas no nível médio cresceram rapidamente. No Chile
aumentaram para 44%, em 2000. No México houve um declínio nas matrículas
desse nível de 21% para 14%, em 1998 (CARNOY, 2004).
Outra questão a ser destacada, segundo Simões (2009), é a definição de
propostas pedagógicas diferenciadas por suas especificidades e singularidades para
cada faixa etária a que atendem. No intuito de definir com mais clareza propostas
educacionais compatíveis com a maturidade do estudante, esse autor sugere
considerar-se o adolescente, de 15 a 17 anos, o jovem, de 18 a 24 anos e o adulto,
acima de 24 anos.
Inserida nesse contexto encontra-se a problemática do ensino médio na Bahia
contemporânea. O capítulo a seguir discute os atos normativos da Câmara de
Educação Básica do CEE – BA – Resoluções – a partir de 1997 até 2011, período
pós-LDB, Lei nº 9394/96.
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Democracia é, assim, um regime de saber e de virtude. E saber
e virtude não chegam conosco ao berço, mas são aquisições
lentas e penosas por processos voluntários e organizados. Na
sua composição com outros regimes a desvantagem maior da
democracia é a de ser o mais difícil dos regimes – por isso
mesmo, o mais humano e o mais rico.
Anísio Teixeira
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6. CAPÍTULO

ATOS NORMATIVOS DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEE – BA: DE
1997 A 2011.

O sexto e último capítulo, discute e analisa as Resoluções aprovadas pelo
Conselho Estadual de Educação da Bahia, no período que compreende 1997 a 2011
e sua relação com as categorias de análise da pesquisa, com a utilização do
software Atlas.ti 7.0.
O presente capítulo discute os atos normativos da Câmara de Educação
Básica do Conselho de Educação da Bahia (CEE-BA). Destaca-se que os atos que
ora se apresentam estão relacionados aos assuntos e demandas do Ensino Médio,
no período de 1997 a 2011. O entendimento do Direito Administrativo é que a
competência da Administração Pública é extensa e compreende atos dos diversos
órgãos.
Esses atos são expedidos por resoluções, portarias, regulamentos e
instruções. São normas de alcance limitado no âmbito de atuação do órgão
expedidor (CUNHA JÚNIOR, 2011). Estruturalmente, no âmbito da administração
pública, as resoluções estão relacionadas às deliberações dos órgãos colegiados e
são atos administrativos formais.
Nesse sentido, segundo o §1º do Art. 2º do Decreto nº 7.532, de 19 de
fevereiro de 1999, que aprova o Regimento do Conselho Estadual de Educação, os
atos e Resoluções aprovados em Plenário que fixem doutrinas, normas de ordem
geral e obrigações para o Poder Público deverão ser homologados pelo Secretário
da Educação do Estado da Bahia (BAHIA, 1999).
A seguir, serão tecidos comentários a respeito das resoluções do CEE-BA, a
partir de 1997 até 2011 e sua importância no contexto educacional da Bahia, pós
LDBEN. Os procedimentos utilizados neste capítulo preservaram o caráter histórico-
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analítico da pesquisa. As informações e os dados disponíveis do passado são
avaliados e contextualizados, preservando a originalidade, na tentativa de buscar
respostas para o estado atual do fenômeno.
Como se configura o ensino médio na escola pública da Bahia após
transformações nas políticas públicas que caracterizam décadas de avanços e
impasses? Esta discussão será tratada à luz das Resoluções do CEE-BA, no
período de 1997 a 2011, perpassando a história, as estatísticas e o constructo
teórico.
Esta pesquisa utilizou-se da análise de conteúdo para descrição e
interpretação do conjunto dos segmentos dos dados. Optou-se por seguir as etapas
propostas por Bardin (2009), quer dizer: pré-análise; exploração do material;
tratamento dos resultados, inferência e interpretação.
Inicialmente, fez-se a reunião dos documentos para análise. A preparação
dos textos é o primeiro passo a ser seguido, a qual permite a identificação de
diferentes informações. Foi feita uma leitura flutuante para destacar os dados
significativos e associá-los aos objetivos do estudo. Depois, os documentos foram
inseridos no Microsoft Office Word para prefixar nos textos os trechos importantes
sobre as categorias, definidas a priori.
Na sequência, foram extraídas dos textos as unidades de registros (UR), que,
segundo Bardin (2009), podem ser: a palavra, a palavra-chave, o tema, o
personagem e o item. Moraes (1999) alerta que a separação dessas unidades de
análise dos documentos pode perder significados neste processo. Por isto é
importante “retornar ao contexto donde cada unidade de análise provém, para assim
poder explorar de forma mais completa todo seu significado” (p. 13).
As UR extraídas dos documentos estão elencadas no quadro 17:
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Quadro 17- Categorias de análise e unidades de registro
Nº
CAT. 1

CATEGORIAS
Contexto da educação escolar

CAT. 2

Fundamentos educacionais do ensino
médio

CAT. 3

Currículo do ensino médio

CAT. 4

Política estadual de educação

CAT. 5

Organização das instituições de ensino
médio
Modalidades do processo educativo

CAT. 6

Unidades de Registro (UR)
1 – Realidade da educação
2 – Influência na educação: família e
educação; comunidade e educação.
1 – Educação para a cidadania: formação
humanística
2 - Trabalho e educação: relação
educação/trabalho; profissionalização.
3 – Obrigatoriedade e universalização
1 - Fundamentos do currículo: exigências
2 - Ordenação do currículo: sistematização
do conteúdo curricular; tratamento do
conteúdo
curricular:
currículo
por
competências; currículo por disciplinas.
3 – Integração curricular: transversalidade
4 – Planejamento do currículo: objetivos do
currículo; perfil da clientela; matriz de
competências; seleção dos conteúdos
curriculares.
1 - Diretrizes da política educacional
2 - Articulação das políticas educacionais
1 - Flexibilidade da escolarização
2 - Democratização da gestão educacional.
1 - Educação de Jovens e Adultos:
prosseguimento dos estudos
2 - Educação Especial: atendimento
interdisciplinar
3 – Educação Profissional: regulamentação

Fonte: Pesquisadora

No intuito de auxiliar a análise dos dados qualitativos, recorreu-se ao uso do
software Atlas.ti 7.0. Segundo Kelle (2002), o emprego de computadores na
pesquisa qualitativa serve de instrumento para “mecanizar tarefas de organização e
arquivamento de textos” (p. 397). A análise interpretativa de dados textuais depende,
exclusivamente, dos aspectos metodológicos, dos objetivos e do problema desta
pesquisa.
Para dar continuidade ao processo de análise, foram introduzidas no Atlas.ti
7.0 todos as Resoluções do CEE em estudo. Ele possibilitou a contagem de
palavras por meio do recurso Word cruncher. Assim, todas as palavras dos
documentos e suas frequências foram tabuladas, em ordem alfabética, e
transportadas para um arquivo do Microsoft Office Excel. O total de vocábulos das
treze resoluções foi 8485.
Para a contagem, foram retirados os cabeçalhos e assinaturas dos
documentos, por não se constituírem em partes relevantes de análise.
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Quadro 18 - Palavras mais citadas nos documentos e sua frequência
Palavra
Alunos (s)
Curricular (es)
Educação
Ensino
Escolar (es)
Estado
Estágio
Médio
Pedagógico (s)
Profissional (ais)
Currículo (s)
Regimento
Projeto (s)
Organização (oes)
Obrigatório (s)
Fonte: Pesquisadora

Frequência
57
52
127
181
55
30
35
60
26
28
21
24
31
18
23

Palavra
Educando (s)
Atividade (s)
Avaliação
Disciplina (s)
Estudante (s)
Formação
Jovens
Nacional (ais)
Necessidade (s)
Pública (s)
Renovação (ões)
Direito (s)
Família
Experiência (s)
Integração

Frequência
16
19
20
30
8
15
7
19
17
20
9
6
5
6
6

É fundamental destacar que essa análise de frequência das palavras também
sugere pontos de observação a serem considerados de forma pormenorizada na
sequência do tratamento dos dados (BARDIN, 2009). Com isso, possibilita analisar a
variação no modo com que essas palavras são empregadas pelos documentos. Ao
observar a quadro 18, entre as dez palavras mais citadas na totalidade das
Resoluções, algumas estão mais proximamente associadas à educação, currículo,
ensino, alunos, escola, estágio, projeto, disciplina, médio, estado. Contudo, as
denominações apresentadas reafirmam o papel do CEE em estabelecer e fixar
normas para o funcionamento e organização do sistema de ensino.
O quadro 19 especifica as estatísticas das palavras encontradas. Para a
constituição do corpus de análise, as palavras foram agrupadas em palavras lexicais
e palavras funcionais. Com relação ao campo lexical, os vocábulos destacados nos
documentos continham unidades significativas no discurso e pertenciam a uma
mesma área de conhecimento. As palavras funcionais exerciam a função de
elementos de ligação frasal, conforme apresentadas no quadro 19:
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Quadro 19 - Quantitativo das palavras dos segmentos de dados e sua frequência
Descrição
Total de palavras nos documentos
Total de palavras lexicais e palavras funcionais
Total de palavras lexicais
Total de palavras funcionais
Fonte: Pesquisadora

Frequência
8485
1422
1234
188

Percentual
100%
100%
87%
13%

Do total de 8.485 palavras, 16,75% foram classificadas como palavras lexicais
e funcionais. Destas, 87% como lexicais e 13% como funcionais. A maioria das
palavras foi descartada, pois estão na categoria de verbos, preposições, artigos,
siglas, adjetivos e outros. Uma utilidade dessas estatísticas está na probabilidade de
comparação com resultados de outras pesquisas sobre a mesma temática de
análise das Resoluções do CEE-BA que utilizou-se o software Atlas.ti, porém não
foram encontrados outros estudos anteriores a este trabalho.
Em seguida, associaram-se as palavras às unidades de registro (UR). A partir
da associação o Atlas.ti gerou um conjunto de codes. Os códigos foram relacionados
aos trechos dos documentos e o software contabilizou as frequências dos referidos
codes nas resoluções. Foram elencados 49 codes que o programa possibilitou gerar
uma rede conceitual às categorias em estudo.
Desta forma, com os dados organizados em networks inicia-se o processo de
confrontação com a teoria e os objetivos da pesquisa, com o propósito de encontrar
particularidades comuns, divergências ou relações entre eles.
Desse modo, segue-se uma descrição da estrutura do capítulo. No primeiro
momento optou-se por redigir uma súmula dos atos normativos, do CEE-BA, a fim
de apresentar as particularidades e interfaces com o objeto em estudo. Concluindo o
capítulo, apresenta-se a análise das categorias, a partir do método históricoanalítico, para relacionar as informações legais com os objetivos desta pesquisa.
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6.1.

RESOLUÇÕES DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEE-BA: DE
1997 A 2011

Esta pesquisa sobre as concepções de ensino médio presentes na legislação
brasileira passa pela análise das Resoluções do CEE-BA, com o intuito de identificar
o papel do Conselho Estadual de Educação do Estado da Bahia na concepção das
políticas de ensino médio, no período de 1997 a 2011.

Portanto, este capítulo

propõe-se a tecer análises das Resoluções, em conformidade com a LDBEN, de
1996.
Como norma jurídica ou ato administrativo, a resolução disciplina os assuntos
de competência especifica do CEE-BA. Ressalta-se que as Resoluções não podem
contrariar a legislação vigente, mas, sim, explicitá-las. O quadro a seguir apresenta
um desenho das Resoluções e os assuntos relacionados:
Quadro 20 - Descriminação das resoluções do CEE, Bahia
Conselho Estadual de Educação
Nº

Denominação

Assunto

1.

Resolução n° 021/97

Proposta curricular EJA, nível médio.

2.

Resolução n° 127/97

Regulamenta a LDBEN

3.

Resolução n° 163/00

Regimento escolar

4.

Resolução n° 37/01

Funcionamento das instituições de ensino fundamental e médio

5.

Resolução n° 124/01

Adequação dos cursos às DCN

6.

Resolução n° 15/03

Autorização para alterações curriculares

7.

Resolução n° 23/05

Alteração das matrizes curriculares

8.

Resolução n° 71/05

Diretrizes para estágio curricular

9.

Resolução n° 23/07

Inclusão no currículo das temáticas História e Cultura AfroBrasileira

10.

Resolução n° 69/07

Inclusão obrigatória no currículo das disciplinas Filosofia e
Sociologia

11.

Resolução n° 13/09

Altera os artigos 4º e 5º da Resolução n° 69/07

12.

Resolução n° 79/09

Normas para Educação Especial

13.

Resolução n° 173/11

Oferta de Língua Espanhola

Fonte: Pesquisa de campo
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6.1.1. Súmula dos Atos Normativos

6.1.1.1.

Resoluções da Câmara de Educação Básica do CEE-BA, de 1997 a 2011.

No ano de 1997 a Câmara de Educação Básica do CEE-BA aprovou duas
Resoluções. A primeira foi publicada no Diário Oficial de 27 de maio de 1997,
Resolução n° 021/97, que aprova a proposta curricular para a educação básica de
jovens e adultos da rede estadual de ensino. A Educação de Jovens e Adultos (EJA)
é uma modalidade de educação que envolve várias dimensões e exige uma
proposta curricular compatível com o público adulto e, consequentemente, com suas
especificidades.
Em 17 de dezembro de 1997 foi publicada a Resolução n° 127/97, que
regulamenta a LDBEN, em atendimento ao disposto no artigo 88, da referida lei, que
estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptariam a
legislação educacional e de ensino às disposições da Lei.
A segunda Resolução, n° 127, institui as normas para o sistema estadual de
ensino. A educação escolar deveria estar vinculada ao mundo do trabalho e à
prática social. A educação básica é integrada pelos níveis de educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio e a educação superior.
Explicita, logo de início, no parágrafo único, do artigo 1°, que os níveis de
educação e ensino compreendem os processos educacionais em sua forma regular
e nas modalidades de educação de jovens e adultos, educação especial, educação
profissional, educação indígena e educação a distância.
O art. 2° esclarece que o funcionamento dos estabelecimentos escolares, a
partir do ano letivo de 1998, pautar-se-ia pelos dispositivos da Resolução.

Em

seguida, no art. 3º enfatiza que as instituições escolares de educação básica
promoveriam sua reorganização administrativa e didática, definidas na proposta
pedagógica e no Regimento Escolar.
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A reorganização diz respeito a mudanças administrativas e didáticas e à
necessidade de as unidades escolares contemplarem, na sua proposta ou projeto
pedagógico, tais mudanças. Os parágrafos 1° e 2° ratificam a importância da
construção coletiva da proposta pedagógica nas escolas e elencam os itens que os
projetos devem conter. Também enfatizam a importância do regimento escolar como
documento norteador dos dispositivos legais de cada estabelecimento de ensino.
Vale ressaltar que a proposta pedagógica constitui-se em um instrumento que
tem uma intencionalidade e indica os programas e as ações que seriam executados
com base nas propostas planejadas por todos os segmentos envolvidos na sua
elaboração. É um documento que tem por finalidade delinear, previamente, as metas
e ações a serem alcançadas, como também os valores a serem desenvolvidos na
formação dos educados, para a realização e cumprimento dos ideais da escola.
A ênfase nas mudanças, em consonância com a LDBEN, destaca, no art. 4º,
que a educação básica poderia ser estruturada em séries anuais, períodos
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos e grupos não-seriados
e, ainda, em outras formas de organização de interesse do processo de
aprendizagem, definidas no Regimento Escolar.
Quanto à organização administrativa da escola, a Resolução aborda, nos
artigos 5° ao 8°, a obrigatoriedade do cumprimento de carga horária, calendário
escolar, dias letivos, frequência, jornada escolar e conclusão de cursos.
A avaliação do rendimento escolar é prevista nos artigos 9° ao 16 aprovação
do aluno, progressão, classificação, promoção, transferência, reclassificação,
rendimento e recuperação paralela.
A referida Resolução faz referência ao ensino médio no art. 21. O ensino
médio, com duração mínima de três anos, tem como função a formação geral do
educando, podendo, atendida esta, prepará-lo para o exercício de profissões
técnicas. Quanto às disciplinas profissionalizantes, estas, se forem cursadas na
parte diversificada do ensino médio, no limite de 25% da carga horária mínima,
poderiam ser aproveitadas, independente de qualquer avaliação específica, em
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habilitação técnica que eventualmente venha a ser cursada. A matrícula por
disciplina no ensino médio seria facultada.
O artigo seguinte, 22, trata da educação profissional, que seria estruturada
em cursos próprios e teria os seguintes níveis: básico, destinado à qualificação,
requalificação e reprofissionalização de trabalhadores, independentemente de
escolaridade prévia; técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional a
alunos

matriculados

no

ensino

médio

ou

dele

egressos,

e

tecnológico,

correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica, destinados a
egressos do ensino médio e técnico. Este artigo prevê que o Conselho Nacional de
Educação baixaria normas para a organização curricular das habilitações
profissionais em nível médio que seriam iniciadas a partir de 1998, por cursos novos
ou pelos já existentes.
Com relação à organização curricular, o nível técnico seria independente do
ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a esse
nível de ensino. A matrícula inicial nos cursos de educação profissional ao nível
técnico, destinados ao oferecimento de habilitação profissional, só seria permitida a
alunos que estariam matriculados no ensino médio de formação geral ou que já o
tenham concluído. Para outorga do diploma de habilitação profissional em nível
técnico, seria exigida a comprovação de conclusão do ensino médio.
O art. 23 recomenda que, para a conclusão de cursos e realização de exames
de educação de jovens e adultos, seriam exigidas as idades mínimas de 15 anos ao
nível de ensino fundamental e de 18 ao nível de ensino médio.
A Resolução estabelece, no art. 24, que os municípios possam instituir, por
lei, os seus sistemas de ensino. Cabe aos Conselhos Municipais de Educação a
competência plena para exercer as atribuições normativas e de supervisão, até que
seja criado o sistema municipal de ensino.
No ano de 2000, com a finalidade de estabelecer normas para elaboração e
aprovação do Regimento Escolar das instituições de Educação Básica, o CEE
publicaria a Resolução nº 163. Indubitavelmente, cada estabelecimento de ensino
deveria submeter à aprovação do órgão competente o referido documento. Além da
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organização e caracterização da escola, o Regimento deverá conter outros itens,
tais como: filosofia, finalidades, objetivos e estrutura escolar.
O art. 5.º trataria dos assuntos relacionados à avaliação, classificação e
reclassificação de alunos na matrícula inicial; organização de classes de aceleração
para alunos com atraso escolar; possibilidade de avanço nos cursos e nas séries,
mediante

verificação

do

aprendizado,

para

alunos

já

matriculados

no

estabelecimento; formas de progressão parcial ou dependência, desde que
preservada a sequência do currículo; aproveitamento de estudos concluídos com
êxito; organização de classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis
equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras,
artes ou outros componentes curriculares; estudos de recuperação após o término
do ano letivo; estudos de recuperação paralelos ao período letivo; proibição, na
Educação Básica, da transferência de alunos após o início do processo de avaliação
da última unidade letiva; adoção pela escola de formas alternativas de organização
administrativa e pedagógica.
O conteúdo da Resolução CEE n° 037/01 prescreveria as normas para
funcionamento das instituições de Ensino Fundamental e Médio, integrantes do
Sistema Estadual de Ensino. Em princípio, para funcionar, as escolas precisariam de
uma autorização, ou renovação de autorização ou de um credenciamento. A
vigência dos atos teria um prazo de dois a quatro anos. Consideraria credenciada a
instituição que estivesse reconhecida e teria recebido ato declaratório emitido pelo
Conselho Estadual de Educação confirmando a adequação dos cursos às diretrizes
curriculares nacionais e à legislação vigente. Para conseguir a autorização, a escola
passaria por uma verificação e receberia um laudo de verificação prévia.
No que dispõe ao consentimento de autorização, renovação de autorização
de curso e credenciamento de instituições de ensino, o art. 4º delega essas
atribuições ao Conselho Estadual de Educação e à Secretaria da Educação do
Estado da Bahia. Os pedidos deveriam vir acompanhados de documentos
comprobatórios da escola, conforme relação anexa à Resolução.
Logo depois, no art. 7º, o diploma legal fixaria o tipo de documentos
necessários para cada ato, só para ilustrar: para renovação de autorização a
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instituição apresentaria o requerimento, relatório emitido pelo órgão competente da
Secretaria da Educação do Estado da Bahia e projeto pedagógico com as metas a
serem alcançadas nos anos de funcionamento. Ademais, para o credenciamento, a
documentação incluiria cópia dos atos de autorização, relatório que apresente a
avaliação do funcionamento do curso, incluindo-se quadros demonstrativos de
rendimento escolar dos alunos e qualificação profissional dos membros do corpo
técnico-administrativo e pedagógico. Depois de protocolado o pedido, a unidade
escolar teria a autorização vigente prorrogada até o julgamento do pedido.
A responsabilidade, civil e penal, dos atos praticados pelos estabelecimentos
sem permissão para funcionar seria da mantenedora, conforme regulamentaria o
art.9º. Logo após, o art. 12, trataria sobre encerramento de cursos e suspensão
temporária de atividade, que não poderia exceder a quatro anos. A mantenedora
teria obrigação de informar aos órgãos competentes (CEE e SEC), bem como
garantir a continuidade de estudos aos alunos matriculados.
No que diz respeito à troca de mantenedor da instituição de ensino, esta
deveria comunicar aos órgãos competentes que faria a homologação em Diário
Oficial. A instituição ficaria sujeita a sindicância, na ocorrência de irregularidade nos
aspectos técnico-administrativo ou pedagógico.
o

§ 1 A cassação dos atos de Autorização ou de Credenciamento de
instituições de Ensino Fundamental e Médio dependerá da comprovação de
dolo, fraude ou de irregularidades insanáveis, por meio de processo
resultante de sindicância, assegurado o direito de ampla defesa na esfera
administrativa ou judicial.
o
o
§ 2 A sindicância prevista no caput deste artigo e no seu § 1 poderá ficar a
cargo da Secretaria da Educação do Estado da Bahia.
o
§ 3 Constatada irregularidade que comprove dolo ou fraude, os infratores
serão denunciados ao Ministério Público Estadual pelos órgãos indicados
o
no art. 4 e seus incisos (ART. 15).

Enfim, o art. 16 asseguraria o direito de regularização de vida escolar dos
alunos de estabelecimentos com processo de autorização e credenciamento
tramitando nos órgãos competentes.
A Resolução CEE n° 124/01 convocaria as instituições de ensino de
Educação Básica e Educação Profissional de Nível Médio para adequarem seus
cursos à Lei 9.394/96, sua regulamentação e, também, às Diretrizes Curriculares
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Nacionais. As instituições que não atendessem a essa determinação ficariam
impedidas de efetuar matrículas no ano de 2002.
De

acordo

com

determinação

da

Resolução

CEE

n° 015/03,

os

estabelecimentos de ensino ficariam autorizados a promover alterações nas
Matrizes Curriculares, em cumprimento a alguns critérios: consonância com a
legislação educacional em vigor; apreciação e aprovação pelo colegiado da escola;
registro em Livro de Ata; e, posteriormente, publicação no Diário Oficial do Estado.
Com a publicação da Resolução CEE n° 023/05 o Conselho preceitua sobre
as alterações curriculares nas etapas da Educação Básica e em suas modalidades
de oferta. Os estabelecimentos de ensino deveriam atender a algumas condições:
adequação curricular a LDBEN e ao projeto pedagógico aprovado pelo CEE;
apreciação e aprovação pelo colegiado escolar; ata do colegiado escolar, contendo
as alterações introduzidas e aprovadas; publicação das novas Matrizes Curriculares,
nos espaços de acesso ao público e em jornal de grande circulação; e inclusão das
alterações curriculares na página do CEE, na internet.
Para tanto, as alterações curriculares seguiriam as diretrizes,
I - no ensino médio, fica assegurado aos alunos matriculados na 2ª série, do
ano em que as alterações foram aprovadas, o direito de concluir a 3ª série
com o currículo sem as referidas alterações, salvo opção em contrário;
II - as alterações curriculares aplicar-se-ão aos alunos matriculados na 1ª e
2ª séries, no ano de início de sua vigência, salvo se, quanto aos alunos da
2ª série, os estudos realizados na série precedente sejam declarados pelo
Colegiado competente da escola de equivalente valor formativo, para efeito
de conclusão dessa etapa, com o currículo de ingresso;
II - na etapa do ensino fundamental, observadas as Diretrizes Curriculares
Nacionais e Estaduais, as alterações curriculares se aplicarão aos alunos
com ingresso na 5ª série ou matriculados até a 6ª série, no ano de início de
vigência, permitindo-se aos alunos da 7ª e 8ª séries a conclusão da etapa
pelo currículo anterior;
IV - as alterações curriculares de que trata esta Resolução aplicar-se-ão a
todos os alunos de acordo com etapa em que tenham ocorrido, desde que
resultem do avanço da ciência e da tecnologia, das mudanças decorrentes
do plano nacional de desenvolvimento e dos respectivos planos estadual e
municipais, com suas consequentes repercussões regionais e locais, que
impliquem a indispensável atualização dos conhecimentos científicos e
garantia de qualidade do desempenho em qualquer atividade;
V - na hipótese do parágrafo precedente, o histórico escolar do aluno
conterá os resultados dos estudos concluídos na forma do currículo anterior
e os que resultem das adaptações às alterações curriculares introduzidas; e
VI - em qualquer etapa da educação básica, o Conselho competente da
escola poderá decidir quanto à aplicação do princípio da circulação de
estudos, aproveitando disciplinas cursadas no currículo anterior por
considerá-las de idêntico ou equivalente valor formativo às disciplinas
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constantes das alterações curriculares introduzidas, mantendo no histórico
escolar as disciplinas cursadas, para efeito de emissão de documentos de
conclusão de série ou da etapa.

No mesmo ano, a Resolução CEE n° 071/05 estabeleceria que a atividade do
estágio seria de natureza curricular supervisionada, para alunos regularmente
matriculados no ensino médio. As atividades do estágio estariam compatíveis com o
Projeto Pedagógico da instituição. Para a escola o estágio é componente obrigatório
e facultativo para o aluno. Deveria ser realizado ao longo do curso, com ênfase no
caráter interdisciplinar dos diversos componentes curriculares.
Em relação às modalidades do estágio curricular supervisionado, o art. 6º
previa,
I - Estágio Sociocultural – é o conjunto de atividades de que o aluno
matriculado na etapa Ensino Médio participará como elemento
implementador de sua formação humanística;
II - Estágio de Iniciação Científica destina-se a introduzir os alunos no
domínio dos princípios científicos e tecnológicos, que presidem a produção
moderna e regional;
III - Estágio Civil, que assim se diferencia do Estágio profissional, como
prática para o exercício da cidadania, abrangerá atividades de inserção do
aluno na comunidade, prestando-lhe serviços voluntários de relevante
caráter social nos termos do respectivo Projeto Pedagógico.

O Conselho Estadual de Educação da Bahia, no ano de 2007, publicaria a
Resolução n° 023/07, que estabeleceria normas para incluir no currículo da rede
escolar a temática História e Cultura Afro-Brasileira.
O art. 2° traz como objetivo o reconhecimento da identidade, história e cultura
dos afro-brasileiros, da valorização das suas raízes na nação brasileira, ao lado das
indígenas, europeias e asiáticas.
Quanto aos currículos escolares dos cursos do ensino fundamental e do
ensino médio e suas modalidades, conteriam, obrigatoriamente, em caráter
interdisciplinar e transversal, a temática história e cultura afro-brasileira. O art. 3°
prescreve, também, no § 1º, que esta temática desenvolveria nas áreas de
Educação Artística, de Literatura e História Brasileira. A resolução possibilita uma
maior flexibilidade às escolas para desenvolverem os conteúdos programáticos sob
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forma de estudos, projetos e atividades, e envolveria todos os segmentos da escola
e a comunidade local.
A Resolução CEE n° 069/2007 estabeleceria normas complementares para a
inclusão obrigatória das disciplinas Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino
Médio nas instituições do Sistema de Ensino do Estado da Bahia.
O artigo 3º. determinaria que os conteúdos de Filosofia e de Sociologia
deveriam seguir as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e as
diretrizes estabelecidas para o Sistema de Ensino do Estado da Bahia. Essas
orientações traçariam os objetivos, as competências e as habilidades do ensino de
Filosofia e de Sociologia. O quadro 21 apresenta as competências e habilidades do
ensino de Filosofia:
Quadro 21 – Competências e habilidades do ensino de Filosofia
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO ENSINO DE FILOSOFIA
1º) Representação e comunicação:
• ler textos ﬁlosóﬁcos de modo signiﬁcativo;
• ler de modo ﬁlosóﬁco textos de diferentes estruturas e registros;
• elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reﬂexivo;
• debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de posição em face
de argumentos mais consistentes.
2º) Investigação e compreensão:
• articular conhecimentos ﬁlosóﬁcos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas ciências
naturais e humanas, nas artes e em outras produções culturais.
3º) Contextualização sociocultural:
• contextualizar conhecimentos ﬁlosóﬁcos, tanto no plano de sua origem especíﬁca quanto em outros
planos: o pessoal-biográﬁco; o entorno sócio-político, histórico e cultural; o horizonte da sociedade
cientíﬁco-tecnológica.
Fonte: Pesquisadora

Quanto ao ensino de Sociologia, as referidas orientações não especificam
claramente as competências, habilidades e os conteúdos específicos. Ela não tem
um corpus definido. Aborda que os pressupostos metodológicos deveriam se basear
em três recortes conceituais: conceitos, temas e teorias.
Os conceitos estariam relacionados com a realidade concreta, como
sociedade, individuo, trabalho, dentre outros. Os temas estariam em adequação à
realidade, como violência, religião, cidadania. O último item, estaria relacionado as
teorias sociológicas.
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Dando continuidade à análise da Resolução CEE n° 069/07, o art. 4°
determinaria que as disciplinas seriam ministradas nas escolas com duas horas-aula
para cada uma. As alterações deveriam estar asseguradas no PPP e no Regimento
da unidade escolar.
Os artigos 4° e 5° foram alterados pela Resolução CEE n° 013/09, dando a
seguinte redação:
Art. 4º. As instituições de ensino e suas mantenedoras devem proceder à
inclusão obrigatória das disciplinas Filosofia e Sociologia, em todos os anos
do Ensino Médio, visando ao desenvolvimento adequado de estudos e
atividades desses componentes, qualquer que seja a denominação e a
forma de organização curricular adotada. (NR).
Parágrafo único. Na condição de disciplinas obrigatórias devem integrar a
área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, podendo, enquanto
estruturas disciplinares, desenvolver ações e projetos interdisciplinares em
articulação com outras disciplinas e áreas do conhecimento, sem prejuízo
dos estudos obrigatórios e das respectivas cargas horárias previstas no
Projeto Pedagógico do Curso.
Art. 5º. As instituições de Ensino Médio que já incluíram em seus currículos
as disciplinas Filosofia e Sociologia devem proceder à atualização de seu
Projeto Pedagógico.
Art. 2°. A implementação obrigatória da Filosofia e da Sociologia em todos
os anos do Ensino Médio pode se dar de forma gradativa, conforme segue:
I - início de 2009, com a inclusão de cada uma dessas disciplinas em, pelo
menos, um dos anos do Ensino Médio, preferentemente a partir do primeiro
ano do curso;
II - prosseguimento dessa inclusão, ano a ano, até 2011, para os cursos de
Ensino Médio de três anos de duração, e até 2012, para os cursos com
duração de quatro anos.
Parágrafo único. Os Sistemas de Ensino devem zelar para que haja eficácia
na inclusão dos referidos componentes, garantindo-se professores
habilitados na área específica para o seu adequado desenvolvimento, além
de outras condições, notadamente, quanto ao acervo pertinente nas
bibliotecas.

Quanto a formação docente, a referida Resolução previa no art. 6°,
que cabe às Instituições de Ensino Superior desenvolver Cursos de Licenciatura
Plena em Filosofia, Sociologia ou Ciências Sociais, como parte de sua
responsabilidade social com a formação de professores para a educação básica.
Por fim, no art. 8°, previa as Instituições de Ensino Superior e as
Universidades poderiam ofertar graduação em Filosofia, Sociologia ou Ciências
Sociais, programas de formação inicial e continuada, proporcionando aos docentes
cursos de Licenciatura Plena.
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Logo depois, o CEE publicaria a Resolução nº 13/2009, que modificaria os
artigos 4° e 5° da Resolução CEE n° 69/2007, que instituiu a obrigatoriedade das
disciplinas Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio. Essa alteração
estaria em conformidade com a Lei n° 11.684/2008, que revogou o art. 36 da
LDBEN. Assim, os artigos teriam a seguinte redação:
Art. 4º. As instituições de ensino e suas mantenedoras devem proceder à
inclusão obrigatória das disciplinas Filosofia e Sociologia, em todos os anos
do Ensino Médio, visando ao desenvolvimento adequado de estudos e
atividades desses componentes, qualquer que seja a denominação e a
forma de organização curricular adotada (grifos nossos).
Parágrafo único. Na condição de disciplinas obrigatórias devem integrar a
área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, podendo, enquanto
estruturas disciplinares, desenvolver ações e projetos interdisciplinares em
articulação com outras disciplinas e áreas do conhecimento, sem prejuízo
dos estudos obrigatórios e das respectivas cargas horárias previstas no
Projeto Pedagógico do Curso.
Art. 5º. As instituições de Ensino Médio que já incluíram em seus currículos
as disciplinas Filosofia e Sociologia devem proceder à atualização de seu
Projeto Pedagógico.

A Resolução também preveria que a referida inclusão curricular aconteceria
de forma gradativa, observando: em 2009, as disciplinas estariam presentes em um
dos anos (sic) do ensino médio, preferencialmente, a partir da primeira série do
curso; posteriormente, aconteceria a implementação para as outras séries da etapa.
Quanto aos docentes que iriam ministrar as disciplinas, os sistemas de ensino
garantiriam a atuação de professores habilitados nas áreas específicas, além de
incrementar o acervo da biblioteca.
Destarte, em 2009, o CEE publicaria a Resolução n° 079, de 2009, que
estabeleceria normas para a Educação Especial, na perspectiva da educação
inclusiva para todas as etapas e Modalidades da Educação Básica. Esta Resolução
estaria em conformidade com a Constituição de 1988; com a Constituição da Bahia
de 1989; com a Lei Federal nº. 7.853/89; com a LDBEN; e, com a Resolução
CNE/CEB nº. 02/2001; com o PNE, Lei nº 10.172/2001; com a Lei nº. 10.436/2002;
com o Plano Estadual de Educação (PEE), Lei nº 10.330/2006; com o Decreto
6.571/2008.
Quanto a proposta pedagógica, o estabelecimento de ensino devia fazer
constar no PPP a flexibilização curricular para atender às necessidades
educacionais especiais dos educandos, prevendo adaptações que proporcionem
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diversificação curricular para desenvolvimento de suas habilidades, competências e
acesso ao conhecimento científico.
Em atendimento à Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005, que dispõe sobre o
ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de matrícula
facultativa para o aluno, o CEE estabeleceu normas para a implementação na rede
estadual da Bahia em 02 de novembro de 2011, com a Resolução nº 173/11.
Os estabelecimentos de ensino da Bahia ofereceriam duas línguas
estrangeiras, sendo uma delas a Língua Espanhola. A disciplina tem caráter
obrigatório para a escola, porém facultativo para o estudante. Caso a
obrigatoriedade seja definida no Projeto Político Pedagógico da instituição, a
matrícula para o estudante torna-se obrigatória. Quanto aos docentes, estes
deveriam ter Licenciatura em Letras, com Espanhol, para poderem ministrar a
disciplina.
Nesse sentido, reafirma-se o papel do CEE da Bahia no compromisso de
materializar as competências sobre a educação, de: formular políticas educacionais
e baixar normas complementares para o Sistema Estadual de Ensino; credenciar
instituições; interpretar legislação; aprovar estatutos e regimentos; autorizar
funcionamento de cursos; viabilizar regularização de vida escolar; fornecer
orientação, dentre outras (BAHIA, CEE, 1999).
Enfim, os conteúdos das Resoluções apresentadas indicam a seriedade na
tomada de decisões e a importância dos direitos garantidos por elas. Além disso,
esses diplomas legais, elaborados no período em estudo (15 anos), corroboram com
um histórico das políticas educativas do país.
Nesse ínterim, foram baixadas 13 Resoluções, que abordam no seu teor,
assuntos pertinentes ao ensino médio, após reorganização da educação brasileira,
por meio da LDBEN.
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6.2.

DESDOBRAMENTO DE CONCEITOS EMERGENTES DAS DECISÕES
GOVERNAMENTAIS NA BAHIA.

Com o intuito de analisar as Resoluções baixadas pelo Conselho Estadual de
Educação da Bahia no período compreendido entre 1997 a 2011, relacionando-as
com as categorias de análise e, assim, oportunizar uma reflexão sobre a dinâmica
da organização da legislação que subsidia a concretização das políticas públicas do
ensino médio no estado. Este diálogo entre as Resoluções e as categorias
possibilitará o aparecimento da subjetividade da pesquisa e suas nuances com o
estabelecido.
Este processo analítico foi desenvolvido da seguinte forma:
a) Associação dos atos normativos com as categorias de análise;
b) Incorporação de dados estatísticos com as Resoluções;
c) Imbricação entre o que os dados revelaram e a literatura pertinente, nacional
e internacional.
O discurso dialético proporcionou uma argumentação efetiva da questão de
pesquisa: Como se configura o ensino médio na escola pública da Bahia após
transformações nas políticas públicas que caracterizam décadas de avanços e
impasses?

6.2.1. Categoria 1: Contexto da educação escolar

Esta etapa é considerada como a mais criativa da análise de conteúdo.
Implica agrupar os dados de acordo com suas semelhanças e analogias que foram
estabelecidas previamente. Deve-se ter em mente que realizar uma classificação
exige critérios determinados, baseados no problema, objetivos e elementos
utilizados na análise de conteúdo. As Unidades de Registros (UR) relacionadas à
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categoria 1, foram: 1 – Realidade da educação; e 2 – Influência na educação: família
e educação; comunidade e educação.
Figura 5 - Categoria 1: Contexto da educação escolar

As inferências sobre a categoria 1 e suas UR apontam uma incidência no
contexto das Resoluções: n° 023/05; n° 023/07; e n° 079/09. Os documentos
ressaltam a importância da participação da comunidade e da família no ambiente
escolar. Ao preceituar sobre as alterações curriculares nas etapas da educação
básica e que essas alterações deveriam ser apreciadas e aprovadas pelo colegiado
escolar, os documentos possibilitam novas práticas de administração escolar,
legitimando importantes estruturas organizativas da escola.
Quanto ao processo de autonomia como prática da gestão democrática das
escolas, Lima (2011) alerta que a crescente e generalizada situação de heteropraxia
deve ser valorizada como processo de aprendizagem da autonomia e da prática da
decisão. Barroso (2011) reitera com a ideia anterior ao afirmar que a consagração
legal da participação dos pais na gestão interna da escola é um processo lento sem
grandes resultados práticos. A autonomia da escola deve sem ampla. De pouco
adiantará “desencadear mudanças na administração da educação se estas seguirem
o paradigma da autonomia decretada, se as mudanças continuarem a basear-se na
mudança da norma jurídica” (BARROSO, 2011, p. 47).
A influência da participação da comunidade no processo de decisão da
escola é considerada um avanço, porém a participação efetiva é condição essencial

158

para a sua concretização. Todavia, Barroso (2011) chama atenção para a
desarmonia cognitiva existente entre os discursos, as normas e a realidade para não
agravar e tornar a realidade mais complexa e ambígua.
Quanto à alteração curricular para a inclusão da temática História e Cultura
Afro-Brasileira (Resolução n° 023/07), faz-se necessário contextualizar um pouco
sobre a história e os dados da Bahia, no que diz respeito à questão da diversidade
ética no Estado.
Com a promulgação da Lei Federal nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que
altera a LDBEN, incluindo-se dois novos artigos, 26-A e 79-B, que passaram a ter a
seguinte redação:
Art. 26 – A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura AfroBrasileira.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional,
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e
política pertinentes à História do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à Historia e Cultura Afro-Brasileira serão
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
Educação
Artística
e
de
Literatura
e
História
Brasileiras.
Art. 79 – B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia
Nacional da Consciência Negra (BRASIL, 2003).

Além da obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira no
Ensino Fundamental e no Ensino Médio em todos os Sistemas de Ensino, incluiu-se
no Calendário Escolar o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência
Negra.
A Constituição do Estado da Bahia, de 1989, no título VI, Da Ordem
Econômica e Social, capítulo XXIII, Do Negro, artigos 286 a 290, estatui no art. 288
que a “rede estadual de ensino e os cursos de formação e aperfeiçoamento do
servidor público civil e militar incluirão em seus programas disciplina que valorize a
participação do negro na formação histórica da sociedade brasileira”. O art. 290 fixa
que o “Dia 20 de novembro será considerado, no calendário oficial, como Dia da
Consciência Negra” (BAHIA, 1989).
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No banco de dados do IBGE, referentes ao ano de 2010, a Bahia tem uma
população de 14.016.906 habitantes. A população residente de homens, na cor
preta é 1.212.457 e de mulher e essa proporção é de 1.184.792. Agregados,
representam 17,10% da totalidade da população baiana.
Outro indício importante que os dados oferecem é que o número de
habitantes alfabetizados da cor preta é de 1.855.345, correspondendo a 77,30% do
total de 2.397.249 negros na Bahia. Em idade escolar, de 15 a 17 anos, existem
135.680 residentes no Estado. No Brasil, segundo o IBGE, a proporção de jovens de
15 a 17 anos cursando o ensino médio é de 43,5%, declarados pretos/pardos
(BRASIL, 2009).
Outra Resolução em destaque para esta categoria é a de n° 079/09, que
estabeleceria normas para a Educação Especial, na perspectiva da educação
inclusiva para todas as etapas e modalidades da Educação Básica. Durante muitos
anos, as pessoas com deficiência ficaram à margem da sociedade, sendo ignoradas
e excluídas. A escola era voltada somente para os alunos que tinham condições de
acompanhar os métodos de ensino e eram capazes de manter-se no ritmo com
tempo preestabelecido para a aprendizagem. Até então, a deficiência era
considerada um problema pessoal e por isso a pessoa tinha que ser reabilitada e
educada para ser inserida na sociedade, tornando-se apta para satisfazer aos
padrões e às exigências do meio social.
A referida Resolução quer assegurar os seguintes princípios: princípios éticos,
políticos e estéticos da educação; proporcionar a igualdade de oportunidade aos
educandos com necessidades educacionais especiais para acesso, percurso e
permanência na educação escolar; desenvolver, na Bahia, políticas educacionais
inclusivas; respeito às diferenças educacionais; e normatizar a Educação Especial
oferecida no Estado.
A escola inclusiva ensina a tolerância para todos, os que diariamente estão na
escola e para toda a comunidade escolar. A inclusão nas escolas regulares
funciona como um catalisador de mudanças gerando uma melhoria na qualidade da
educação. É necessário criar uma interação entre o deficiente e o não deficiente e
essa interação extrapola o contato físico. É preciso entender que a inclusão é estar
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com, não é simplesmente o fato de o deficiente estar na sala de aula, ele tem
necessariamente que interagir com o outro, com a sua turma, com os seus
professores, enfim com toda a comunidade escolar.
Segundo Prieto (2006), dois grandes desafios estão colocados para a
sociedade brasileira. Um deles é fazer com que os direitos ultrapassem o que está
legalmente instituído; o outro desafio consiste na construção de respostas
educacionais que atendam às necessidades dos alunos.
As estatísticas do Anuário Brasileiro da Educação Básica - 2013 revelam que
78% dos estudantes no Brasil com algum tipo de deficiência estão matriculados na
rede pública (BRASIL, 2013). Na Bahia, existem 41.288 matrículas em classes
comuns e 4.565 em classes especiais e/ou escolas exclusivas. A legislação
brasileira garante o acesso à educação de todos na rede regular de ensino. O
gráfico 4 mostra o número de matrículas da educação especial no ensino médio, nos
anos de 2007 a 2010, no Brasil.
Gráfico 4 - Número de matrículas da educação especial no ensino médio, Brasil, 2007-2010

Fonte: MEC/INEP/DEEP

Segundo dados do MEC, no Brasil, de 2007 a 2011, o número de alunos com
alguma deficiência física ou mental em classes comuns do ensino médio público ou
privado subiu 150%, de 13.306 para 33.138. No total, há 8,4 milhões de alunos
nessa etapa. O salto é expressivo se comparado ao aumento das matrículas de
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alunos especiais em classes comuns do ensino fundamental, 82,5%, e educação
infantil, 59,8%. Uma das metas do Plano Nacional de Educação prevê universalizar,
para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades na rede
regular de ensino. Quanto ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência teria como objetivo matricular 378 mil crianças e adolescentes com
algum tipo de deficiência (BRASIL, 2012).
Hoje, a educação inclusiva desempenha importante papel de transformação
social e cultural na vida das pessoas com necessidades educacionais especiais.
Muitos mitos e estereótipos com relação aos diversos tipos de deficiências deixaram
de existir, pois vêm sendo oferecidas a essa parte da população oportunidades de
desenvolver-se sócio intelectualmente.
A mobilização por uma educação inclusiva perpassa discussões muito mais
amplas e imbricadas no conceito de educação em direitos humanos. O Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), lançado em 2003, apoia-se
nos princípios da cultura democrática, na sustentabilidade, na justiça social, na
inclusão e na pluralidade (BRASIL, 2009).
Dentre as 27 ações programáticas do PNEDH para a educação básica, vale
ressaltar uma que contempla “fomentar a inclusão, no currículo escolar, das
temáticas relativas a gênero, identidade de gênero, raça e etnia, religião, orientação
sexual, pessoas com deficiências (...), assegurando a formação continuada dos
trabalhadores da educação” (BRASIL, 2009, p. 33).
Destarte, Nader (2010, p. 421) defende a ideia de que nos currículos
escolares sejam introduzidas disciplinas cujos conteúdos estejam centrados em
Direitos Humanos. A proposta tem como contraponto, visando à mesma finalidade,
“a manutenção do currículo formal em sua organização atual, baseada nos
ramos do conhecimento, no qual, a partir de uma redefinição de
perspectivas de abordagem e de ênfase no processo ensino-aprendizagem
– de cada uma e de todas as disciplinas -, seria tratada a questão dos
Direitos Humanos, tomando o currículo assim constituído como um todo
orgânico”.
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Assim, a implementação de planos e programas nacionais para a garantia da
inclusão social se constitui em uma ação conjunta e equânime na promoção da
educação em direitos humanos enquanto política pública.
Como se pode notar, a categoria 1 contexto da educação escolar reflete as
condições de participação e autonomia nas unidades escolares. Em relação à
variação das palavras relacionadas a network, as demandas foram agrupadas ou
transformadas, sem, contudo, alterar as propriedades do contexto. Com isso,
confirmam um maior número de inserções, classificadas: (a) participação da
família; (b) segmentos da escola; (c) colegiado escolar; (d) participação da
comunidade; (e) comunidade local. A emersão destes rótulos está relacionada ao
ambiente institucional, caracterizado por um processo de avanço na democratização
das instâncias decisórias, a exemplo dos colegiados escolares. Este formato
compreende a incorporação da sociedade civil na reformulação, acompanhamento,
deliberação e controle dos processos educativos. A articulação destes elementos
propicia uma relação dialógica na resolução dos conflitos inerentes à complexidade
e à diversidade educacional.
Nos parágrafos das Resoluções percebe-se uma forte indução aos
segmentos escolares na amplitude das decisões institucionais e a definição legal e
garantias efetivas de participar. Partindo desses aspectos, as UR realidade da
educação e influência na educação: família e educação; comunidade e educação,
surgiram como elementos favoráveis à descentralização das práticas educativas
para que tenham maior independência nas ações, representando os interesses
presentes nas escolas.
Não há como deixar de reconhecer a flexibilização curricular definida nas
Resoluções supracitadas, ao antever o desenvolvimento de estudos, projetos e
atividades na definição dos conteúdos programáticos relacionados à temática de
inclusão obrigatória, visando envolver toda a comunidade escolar. Mas é impossível
determinar com precisão as condições necessárias para a participação social, ou
seja, para o exercício de cidadania que as Resoluções permitem. De um lado,
depara-se com um atual alargamento nas condições de participação da comunidade
na determinação dos rumos da escola. Do outro, há uma reduzida percentagem de
representantes dos pais e outros segmentos que efetivamente intervêm nas
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situações socioeducativas do processo ensino e aprendizagem. Na retórica, verificase que há uma consagração legal da participação dos pais.
Discutir a participação no contexto educacional é entender que “a educação
não pode contentar-se com reunir pessoas, e sim, dar a cada um a capacidade de
participar, ativamente, num projeto de sociedade”. (UNESCO, 2003, p. 60). O papel
da participação é visto como condição da cidadania. O indivíduo deve ter um
sentimento de pertença à instituição, reforçando a construção de uma gestão
educacional democrática. Quanto à participação dos estudantes na organização
educativa, Lima (2011) alerta que é altamente estratificada e hierarquizada,
escondendo-se atrás de um discurso democrático e igualitário.
Em suma, a categoria Contexto da educação escolar e as URs Realidade
da educação e Influência na educação: família e educação; comunidade e
educação ratificam o ideal de que a descentralização pedagógica deve ser
vinculada à implementação de uma proposta pedagógica, entendida como uma das
formas de instauração da gestão democrática na instituição. O processo de
descentralização é gradual e contínuo, representando um movimento de conquista
processual e cotidiano. Desta forma, a descentralização proporciona mobilização e
participação, constituindo uma prática social que envolve processos de autogestão
no espaço educacional.

6.2.2. Categoria 2: Fundamentos educacionais do ensino médio

Na Categoria 2: Fundamentos educacionais do ensino médio, relacionaramse as seguintes UR: 1 – Educação para a cidadania: formação humanística; 2 Trabalho

e

educação:

relação

educação/trabalho;

Obrigatoriedade e universalização, conforme figura 6:

profissionalização;

3

–
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Figura 6 - Categoria 2: Fundamentos educacionais do ensino médio

A análise da categoria 2 indica um predomínio de inferências no contexto das
Resoluções n°s 021/97, 071/05 e 069/07. Os textos corroboram os fundamentos
educacionais

do

ensino

médio.

Existem

elementos

condicionantes

que

relacionam, claramente, a educação ao mundo do trabalho e à formação geral. No
epicentro da análise está a recorrente e antiga discussão, neste e em outros
estudos, sobre as finalidades do ensino médio.
A título de ilustração, a Resolução CEE n° 127/97, que regulamenta a
LDBEN, estabeleceria que a educação escolar deveria estar vinculada ao mundo do
trabalho e à prática social. Para tanto, cada unidade escolar elaboraria seu projeto
pedagógico, com a intenção de constituir em um instrumento que tem uma
intencionalidade e indica os programas e as ações seriam executadas com base nas
propostas planejadas por todos os segmentos envolvidos na sua elaboração.
De acordo com Gadotti (2000), todo projeto supõe rupturas com o presente e
promessas para o futuro. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa
frente a determinadas rupturas. Tem a função política de contribuir para a formação
de estudantes aptos ao exercício profissional e ético. Além disso, tem como foco
principal oportunizar aos jovens e adultos conhecimentos básicos, necessários para
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a preparação cientifica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas
às áreas de atuação.
A ênfase na formação geral do educando é responsabilidade de cada
unidade escolar. Evidencia-se essa responsabilidade quando da importância da
construção coletiva da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Quanto
à preparação para o exercício de profissões técnicas, Kuenker (2010) alerta que
há de construir uma proposta de ensino médio integrado que supere a mera
justaposição dos componentes geral e específico dos currículos, “sem cair no
engodo de projetos com reduzida sistematização do conhecimento e a negar a
necessidade de formação teórica para os trabalhadores, mediante uma rigorosa
articulação entre teoria e prática” (p. 868).
O Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997, publicado no mesmo ano da
Resolução em estudo, regulamenta os dispositivos da LDBEN, no que diz respeito
às relações entre educação geral e profissional no Brasil. O Decreto estabeleceu
que a educação profissional seria desenvolvida em articulação com o ensino regular
ou em modalidades que contemplem estratégias de educação continuada. De
acordo com Gomes (2009), a intenção do legislador foi, em princípio, ampliar e
democratizar as oportunidades de educação profissional, inclusive na rede mantida
pelo próprio Ministério da Educação. O autor alerta que o Brasil, além de outros
países da América Latina e de outros continentes, mantém a vertente educacional
tem a vertente da formação profissional vinculada ao Ministério do Trabalho
(GOMES, 2009).
Destarte, a implantação de uma política pública para a educação profissional
foi consolidada no Estado desde 2008. A elaboração do Plano de Educação
Profissional da Bahia reflete o cumprimento dos arts. 36-B e 36-C, da LDBEN,
incluídos pela Lei n° 11.741, de 2008. Os artigos determinam a necessidade de a
educação profissional de nível médio ser articulada. Os incisos do referido artigo
indicam que essa articulação seria desenvolvida da seguinte forma: integrada, para
os concluintes do ensino fundamental; concomitante, para os ingressantes e os
cursistas do ensino médio, ofertado na mesma instituição ou em instituições distintas
ou, também, instituições conveniadas.
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O artigo 40 da LDBEN manda que “A educação profissional será desenvolvida
em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho” (BRASIL,
1996). Este artigo foi regulamentado pelo Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004.
Assim, em atendimento a esse preceito, o Plano de Educação Profissional da
Bahia apresenta as seguintes modalidades de articulação, conforme quadro abaixo:
Quadro 22 – Formas de articulação da educação profissional da Bahia

Modalidades
Educação

Profissional

Integrada

Descrição
(EPI)

Proeja Médio (Educação de Jovens e Adultos)

Subsequente (Prosub)

Concomitante

Proeja Médio e Proeja Fundamental

Contempla cursos técnicos integrados ao ensino
médio que duram quatro anos e são voltados
para quem terminou o ensino fundamental.
É destinado à formação profissional de jovens e
adultos. Ao mesmo tempo em que os estudantes
concluem o ensino médio, recebem o diploma do
curso técnico. Duração dos cursos: dois anos e
meio.
São direcionados para quem já concluiu o ensino
médio e retorna à escola para fazer a formação
profissional. Duram dois anos, independente do
eixo tecnológico e ocupação a que eles se
destinam.
O estudante matriculado no ensino médio da
rede estadual poderá fazer um curso técnico de
nível médio ou de qualificação profissional no
turno oposto ao que frequenta.
Ofertados para trabalhadores rurais, domésticos
e catadores de material reciclado. Ocorre de dois
a três anos.

Fonte: Pesquisadora

Atualmente, a Bahia tem 56 mil jovens matriculados na Educação
Profissional. São 75 cursos técnicos de nível médio oferecidos na rede estadual de
ensino. São dois programas ofertados: Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (PRONATEC) e Programa Nacional de Inclusão de Jovens
(ProJovem Urbano). O público alvo se compõe de estudantes do ensino médio que
farão os cursos no turno oposto aos que estão frequentando. O ProJovem Urbano
está sendo ofertado pela primeira vez pelo Estado, atende a jovens de 18 e 29 anos
que estavam fora da escola (BAHIA, 2012).
No que diz respeito ao ensino médio, além dos documentos citados
anteriormente, a Secretaria de Educação (SEC) do Estado da Bahia, em
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atendimento a esta Resolução, publica a Portaria n° 1.285/10 que objetiva, no art.
1°, implantar a nova organização curricular para o ensino médio como diretriz para
elaboração do Projeto Pedagógico das escolas que oferecem esta etapa final da
Educação Básica.
Tabela 8 - Distribuição de Matrículas do Ensino Médio por Modalidade – Rede Estadual do Estado de
Bahia – 2007 a 2010
Ano

Total
Regular

Ensino
Médio
Integrado (1)

Normal
Magistério

Educação Profissional de Nível
Técnico
Concomitante
Subsequente (3)
(2)
848
3.621

2007

718.076

585.410

4.068

-

2008

717.660

560.201

7.675

8.094

1.562

3.421

2009

705.101

547.558

17.407

7.605

1.144

5.673

2010

642.762

492.309

24.607

9.298

-

8.836

Fonte: MEC, IDE

Segundo os Indicadores Demográficos Educacionais (IDE), de 2007 a 2010,
houve um acréscimo, considerável, nas matrículas do ensino médio integrado,
conforme tabela 8. Em 2007 havia 4.068 estudantes. No ano de 2010 as matrículas
saltaram para 24.607, um aumento de 500% (BRASIL, MEC, IDE, 2011). Na visão
de Frigotto; Ciavatta; Ramos (2005) a “ideia de formação integrada (...) deve superar
a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado,
escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica e na
sua apropriação histórico-social”. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010, p. 85).
Desde o ano de 2008 a SEC implantou o Projeto de Avaliação Externa do
Ensino Médio (AVALIE). É um estudo longitudinal, censitário e abrange as três
séries do ensino médio. O objetivo é avaliar o rendimento dos educandos do ensino
médio, com vistas ao desenvolvimento de políticas que garantam o acesso, a
permanência e a aprendizagem dos estudantes.
O Avalie faz um diagnóstico do desempenho dos alunos nas quatro áreas do
conhecimento: Linguagem, Códigos e suas tecnologias; Matemática e suas
tecnologias; Ciências da Natureza e suas tecnologias; e Ciências Humanas e suas
tecnologias. Cada instrumento de avaliação é uma prova objetiva com questões
interdisciplinares, tendo como foco a contextualização e resolução de situações-
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problemas; questão discursiva com produção textual, foco nas habilidades de escrita
e na argumentação; e um questionário socioeconômico. A elaboração do
instrumento considera as matrizes de referência, que são recortes de habilidades
básicas e contém descritores específicos para cada área do conhecimento.
Os resultados são apresentados em forma de boletim. Abaixo, o quadro geral
dos resultados da Bahia, na 1ª. série do ensino médio, no ano de 2011.
Quadro 23 – Percentual dos alunos por padrão de desempenho – 1ª. série, 2011 – Bahia
Componente
curricular
Biologia
Física
Geografia
História
Língua Portuguesa
Matemática
Química
Fonte: Pesquisadora

Muito crítico
54,52%
57,88%
27,6%
32,11%
30,4%
50,64%
54,73%

Resultados – Padrões
Crítico
Básico
35,38%
8,59%
39,18%
2,89%
48,88%
20,3%
42,88%
19,83%
44,23%
21,8%
36,51%
10,96%
37,63%
6,69%

Avançado
1,5%
0,04%
3,22%
5,18%
3,57%
1,89%
0,95%

Os dados apontam um padrão crítico em todas as áreas do conhecimento.
Evidencia-se um retrato do quadro docente do ensino médio na Bahia. Muitos
professores que atuam nestas áreas não têm formação especifica. Os cursos de
licenciatura no Brasil passam por desprestígio social. A elevada demanda por cursos
de alto prestígio social, nomeadamente Direito, Engenharia e Medicina, tem sua
explicação na própria história do Brasil, porém “a atratividade dessas ocupações
explicava-se mais por sua influência social do que pela vocação ou por tendências
individuais” (PALAZZO; GOMES, 2012, p. 880).
Quanto à carreira externa dos estudantes, a Resolução CEE n° 071/05
normatizou as atividades de estágio, de natureza curricular supervisionada, para
alunos regularmente matriculados no ensino médio. A prática do estágio deveria
primar pela formação humanística, pelos conhecimentos científicos e tecnológicos e
pela prática do exercício da cidadania, constituindo atividades significativas para as
pessoas e para a sociedade.
A LDBEN define, no artigo 82, que é responsabilidade dos sistemas de ensino
estabelecer normas para realização dos estágios dos estudantes matriculados no
ensino médio ou superior. Em 2008 a Lei n° 11.788 revogou o parágrafo único do
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referido artigo que passou a vigorar com a seguinte redação: “Art. 82 Os sistemas
de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição,
observada a lei federal sobre a matéria” (BRASIL, 2008).
É a Lei Federal n° 11.788/08 que define as regras orientadoras dos estágios
supervisionados para estudantes, caracterizou o estágio como “um ato educativo
supervisionado” e visa ao “aprendizado de competências próprias da atividade
profissional”, conforme o art. 1° transcrição abaixo,
o

Art. 1 Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de
educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade
profissional da educação de jovens e adultos.
o
§ 1 O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o
itinerário formativo do educando.
o
§ 2 O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento
do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

As leis orgânicas do ensino, baixadas na década de 1940, consolidaram o
estágio como “um período de trabalho” que seria realizado sob a orientação da
“autoridade docente”. A 1ª. LDB, Lei n° 4024/61 fez menção ao estágio para a
formação do orientador de educação, que teria o mínimo de três anos no magistério.
Em 1971, com a implantação da Lei Federal nº 5.692/71, a menção sobre o
estágio apareceria no artigo 6° com a seguinte redação: “As habilitações
profissionais poderão ser realizadas em regime de cooperação com as emprêsas”. O
parágrafo único especifica que “O estágio não acarretará para as emprêsas nenhum
vínculo de emprêgo, mesmo que se remunere o aluno estagiário, e suas obrigações
serão apenas as especificadas no convênio feito com o estabelecimento” (BRASIL,
1971).
Em 07 de dezembro de 1977, foi sancionada a Lei nº 6.494 que traria matéria
sobre os estágios de estudantes de estabelecimento de ensino superior e ensino
profissionalizante do 2º grau e supletivo. A referida Lei inova no art. 2° quando
possibilita ao estudante exercer o estágio como “atividade de extensão, mediante a
participação do estudante em empreendimentos ou projetos de interesse social”. Os
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estágios também poderiam se efetivar em forma de “ação comunitária” (BRASIL,
1977).
O Decreto Federal nº 87.497, de 18 de agosto de 1982, regulamenta a Lei n°
6.494. O art. 2° define o estágio curricular “atividades de aprendizagem social,
profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações
reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas na comunidade em geral ou
junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado” (BRASIL, 1982).
Em 1994, a Lei nº 8.859/94 modificou dispositivos da Lei nº 6.494/77,
“estendendo aos alunos de ensino especial o direito à participação em atividades de
estágio” (BRASIL, 1994).
Pode-se supor que esta proposta curricular estaria orientada pelas quatro
premissas apontadas pela UNESCO para a sociedade contemporânea: Aprender a
conhecer, leva em conta a necessidade de uma educação geral, ampla, com o
objetivo de aprofundar em alguma área de conhecimento. Aprender a fazer
possibilita o desenvolvimento de habilidades e estimula o aparecimento de aptidões,
criando condições para enfrentar novas situações. Aprender a viver desenvolve a
habilidade de aprender a viver juntos. E por último, aprender a ser, possibilita a
preparação do indivíduo para o processo de autonomia e de criticidade.
Destarte, Zimmer-Gembeck e Mortimer (2006) consideram o papel do estágio
como uma experiência positiva para os alunos, porém alertam que a relação entre
os alunos, à escola e os empregadores merecem uma atenção especial. Os autores
destacam o papel do capital social nessa interação. A atenção deve estar voltada
para certas experiências e ambientes de trabalho que estão sendo feitas mais
acessíveis a estudantes oriundos de meios socioeconomicamente desfavorecidos.
Na visão de Bourdieu (1998, p. 67) o conceito de capital social está
relacionado ao
conjunto dos recursos reais ou potenciais que estão ligados à posse de uma
rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de
interconhecimento e de inter-reconhecimento mútuos, ou, em outros termos,
à vinculação a um grupo, como o conjunto de agentes que não somente são
dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo
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observador, pelos outros e por eles mesmos), mas também que são unidos
por ligações permanentes e úteis.

A questão-chave que fica para os elaboradores de políticas públicas é como
os adolescentes começam a ser incorporados ao mundo adulto sem distraí-los da
escola e do desenvolvimento pessoal.
Com a publicação da Resolução CEB/CNE n° 4, de 16 de agosto de 2006,
que regulamenta o inciso III, do § 1°, do art. 36, da LDBEN, os componentes
curriculares Sociologia e Filosofia tiveram sua inserção assegurada como obrigatória
no ensino médio das redes públicas e privada, em todo o território nacional.
De acordo com o Parecer CEE nº. 213, de 2007, esta Resolução institui, nas
instituições de ensino públicas e privadas da Bahia, as disciplinas obrigatórias
Filosofia e Sociologia na Base Nacional Comum do currículo do Ensino Médio,
inclusive nos cursos de Educação de Jovens e Adultos, de Educação Profissional
integrada ao Ensino Médio e nos Exames Supletivos, a partir do ano letivo de 2008.
A implantação da disciplina Sociologia nos currículos do ensino médio foi
proposta pela primeira vez pelo Decreto n° 981, de 8 de novembro de 1890,
Reforma Benjamin Constant. No art. 26 ela surgia como obrigatória no curso integral
de estudos do Gymnasio Nacional, no Capítulo sobre ensino secundário. A disciplina
aparecia como Sociologia e moral. Era ministrada no sétimo ano do curso e estaria
vinculada às noções de direito pátrio e de economia política, com uma carga horária
de 6 horas. Também fazia parte da Escola Normal.
Nas reformas seguintes não houve a obrigatoriedade da disciplina Sociologia.
Com a Lei n° 5. 692/71 reaparece com uma nova nomenclatura, Organização Social
e Política Brasileira (OSPB).
Já o ensino de Filosofia nas escolas remete à vinda dos jesuítas ao Brasil.
Com a chegada da Companhia de Jesus, por volta de 1549, Nunes (2008, p. 7)
esclarece que “Nas capitanias onde tinham colégios, além das primeiras letras e
matemáticas elementares, os jesuítas ensinavam gratuitamente Gramática latina,
Filosofia e Teologia dogmática e moral”.
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Inopinadamente, com as sucessivas reformas educacionais ela é inserida e
retirada sempre que o legislador julgar necessária. Na Reforma Capanema ela surge
como obrigatória na Lei Orgânica do Ensino Secundário. Ela fez parte da terceira
série dos cursos clássico e cientifico. Na Lei n° 5.692/71 é substituída por Educação
Moral e Cívica (EMC). Assim, em 2007, a Resolução CEE n° 069/07 estabelece
Normas Complementares para a inclusão obrigatória das disciplinas Filosofia e
Sociologia no currículo do Ensino Médio nas instituições do Sistema de Ensino do
Estado da Bahia.
Quanto à concepção filosófica, esta devia sistematizar o pensamento
produzido, discutindo e construindo conceitos e fundamentos essenciais da vida
humana, no intuito de desenvolver o processo de autonomia interpretativa para uma
tomada de posição diante da diversidade de concepções e teorias que constituem a
história do pensamento humano.
Em contrapartida, a concepção sociológica deveria possibilitar a compreensão
das relações sociais pelas quais o indivíduo é constituído e a sua relação com a
sociedade. Também desenvolveria a capacidade de construção autônoma de
identidades e possibilitaria aos estudantes escolher os valores que subsidiam sua
ação, comprometida com a convivência cidadã.
Neste sentido, como observa Gomes (2005), “as mudanças curriculares
podem ser efetivas quando relacionadas a outras mudanças”. O autor em tela
continua apresentando suas posições e conclui que no Brasil “é crucial criar
soluções para os gargalos iniciais, em vez de importar modelos” (p. 195).
Em 2008, a Lei n° 11.684, de 2 de junho de 2008, altera o art. 36 da LDBEN e
inclui as disciplinas Filosofia e Sociologia como componentes obrigatórios em todas
as séries do ensino médio. O Ministério da Educação homologou a Resolução
CNE/CEB n° 2, de 30 de janeiro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio.
No capítulo sobre a organização curricular, no art. 9°, determina os
componentes obrigatórios para este nível de ensino. No inciso I, alínea e esboça que
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“a Filosofia e a Sociologia em todos os anos do curso” (BRASIL, 2012) são
integrantes da área do conhecimento Ciências Humanas.
Com relação aos docentes no Brasil, a tabela 9 apresenta o cenário no Brasil:
Tabela 9 - Números de funções docentes do ensino médio por escolaridade Brasil,
Nordeste, Bahia, 2010.
Discriminação
Total
Brasil
488.527
Nordeste
122.509
Bahia
30.001
Fonte: MEC/INEP/DEEDI

Fundamental
353
190
32

Magistério
8.285
5.336
941

Ensino Médio
20.307
12.329
7.797

Superior
459.582
104.654
21.231

Notas:
1 - Docentes são os indivíduos que estavam em efetiva regência de classe em 27/05/2010.
2 - Não inclui os Docentes de turmas de atividade complementar.
3 - Docentes (ID) são contados uma única vez em cada Unidade da Federação, porém podem ser
contados em mais de uma UF.

Segundo dados do Censo da Educação Básica referentes ao ano de 2011,
apresentados na tabela 9, a Bahia possuía um total de 30.001 docentes atuando no
ensino médio. Destes, 21.231 (70,76%) tinham formação superior; 941 (3,10%)
possuíam formação em nível médio, modalidade Magistério/Normal e 7.797 (26%)
tinham formação em nível médio.
Tabela 10 - Números de funções docentes do ensino médio com formação superior,
licenciados e não-licenciados. Brasil, Nordeste, Bahia – 2010.

Unidade da
Total
Somente curso
Somente curso
Curso complementação
Federação
com licenciatura sem licenciatura
pedagógica
Brasil
459.582
378.924
80.658
57.612
Nordeste
104.645
81.722
22.392
13.307
Bahia
21.231
13.394
7.837
6.175
Fonte: MEC/INEP/DEED
Notas:
1 - Docentes são os indivíduos que estavam em efetiva regência de classe em 27/05/2010.
2 - Não inclui os Docentes de turmas de atividade complementar.
3 - Docentes (ID) são contados uma única vez em cada Unidade da Federação, porém podem ser
contados em mais de uma UF.

Como se vê pela tabela 10, do total de 21.231 de docentes no Estado com
formação em nível superior, 63% tinham curso com Licenciatura e 29% faziam ou
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fizeram complementação pedagógica. A formação de professores é um dos grandes
desafios da educação brasileira.
Com apenas 2% dos jovens (GATTI, 2010) com intenção de seguir a carreira
docente vislumbra-se uma quadro desanimador para a formação de professores
para a educação básica no país. A escassez de mão de obra qualificada, em
algumas áreas, consolida um déficit real.
Os dados do Censo revelam que a Bahia, do total de 30.001 professores
atuando no ensino médio, destes 10.788 são do sexo masculino e 19.213, do sexo
feminino. Os dados corroboram a tendência feminina na educação. A escolarização
de nível médio da mulher ocorreu pelo crescimento dos cursos de formação para o
magistério/normal, das atividades como mãe e pela forma de escolha feminina pela
educação (GATTI, 2010).
Com relação à cor, 942 se declararam brancas, 359 pretas, 1570 pardas, 19
amarelas, 10 indígenas e 27.101 não declararam. A maioria dos docentes, 28.165,
atuam na zona urbana, enquanto 1.972 exercem suas atividades no campo. Quanto
a dependência administrativa, 24.834 (82,77%) pertencem à rede estadual, 4.357
(14,52%) à rede privada, 1.085 (3,61%) trabalham em escolas do município e 696
(2,31%) ao sistema federal de ensino.
Com relação à variável faixa etária, os dados apresentam o seguinte quadro:
Quadro 24 - Número de funções docentes por faixa etária na Bahia, 2011

Até 24 anos
De 25 a 32
964
6.496
Fonte: MEC/INEP/DEED

Faixa etária
De 33 a 40
7.440

De 41 a 50
9.054

Mais de 50
6.047

Observa-se, no quadro 25, que há uma predominância nos cursos da área de
educação para os docentes do ensino médio, segundo a área de formação. Ao
analisar a situação dos docentes com formação superior, na Bahia apura-se que há
um equilíbrio entre a área de Educação e de Humanidades. Juntas, elas
representam 41,57% do total. No entanto, 42,24%, quase 10.000 professores estão
em outras áreas de formação.
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Quadro 25 - Número de funções docentes no Ensino Médio com Formação Superior, segundo a Área
de Formação – 2011.

Área Geral de Formação
Total
Educação
Humanidades e Artes
Ciências Sociais
Ciências Matemáticas
Engenharia e produção
Agricultura e Veterinária
Saúde e bem-estar social
Serviços
Outras áreas de formação
Fonte: MEC/INEP/DEED

Brasil
472.628
361.701
29.429
6.920
21.757
4.718
2.073
12.152
523
33.355

Nordeste
107.394
74.523
7.181
1.218
5.046
1.033
603
2.096
134
15.560

Bahia
22.384
4.542
4.764
309
2.147
156
124
867
18
9.457

Sabe-se que os cursos de licenciatura têm a função de formar docentes para
atuarem na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e diversas
modalidades da educação básica. Atualmente, há uma preocupação quanto às
políticas públicas de formação de professores, sua qualidade, seus currículos, sua
profissionalização e seu campo de atuação. Diversos fatores contribuem para isso,
como: o financiamento da educação; hábitos estruturados; formas de estrutura e
gestão das escolas; a condição do professorado: sua formação inicial e continuada,
os planos de carreira e salário, as condições de trabalho nas escolas (GATTI, 2010).
Quanto à formação continuada dos docentes, Contreras (2002, p. 212) alerta
que a formação continuada está relacionada “com a forma pela qual se estabelecem
as relações profissionais, tanto no âmbito da sala de aula como em outros campos
de relação e intervenção”.
Autores como Alarcão, (2010); Nóvoa, (1992); Canário, (1992) defendem a
escola como lócus privilegiado de formação e de socialização entre os professores,
na qual os saberes e conhecimentos docentes são atualizados e desenvolvidos, com
a troca de experiências entre os professores.
Os dados abaixo indicam o diagnóstico do número de matrículas nos cursos
de graduação em Formação de professor de filosofia e Formação de professor de
sociologia no Brasil, ano 2011, conforme categoria administrativa das IES.
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Quadro 26 - Matrículas em curso de graduação presenciais, Brasil, 2011.

Total
16.095

Formação de professor de filosofia
Universidades
Centros universitários
Faculdades
11.637
873
3.585

Total
13.600

Formação de professor de sociologia
Universidades
Centros universitários
Faculdades
12.543
167
788

IF/CEFET
-

IF/CEFET
102

Fonte: MEC/INEP/DEED

No ano de 2011, o número de matrículas nos cursos de graduação
presenciais no Brasil foi de 5.746.762. Deste total, 4.151.371 (72,23%) estavam
matriculados no setor privado e 1.595.391 (27,77%) nas instituições públicas
(estaduais, municipais e federais). Em relação à categoria administrativa das IES,
percebe-se, também, um grande número nas universidades, 2.933.555, depois vêm
as faculdades, com 1.955.328.
A partir da análise do quadro acima, verifica-se que uma proporção de
54,20% dos ingressantes estão no curso de Formação de professor de filosofia,
enquanto 45,80% das matrículas em cursos de graduação presenciais se
concentram no curso de Formação de professor de sociologia.
Com relação aos alunos dos dois cursos em análise, 11.637 e 12.543,
respectivamente, fizeram opção pelas universidades. As faculdades vieram em
seguida, depois os centros universitários e por último os Institutos Federais ou
CEFET.
Destaca-se, contudo, que existem 18.063 matrículas na graduação em
Filosofia e Sociologia nas áreas de Humanidades e Artes e Ciências Sociais,
Negócios e Direito. Por meio desse conjunto de dados, podem-se inferir os avanços
no processo de democratização do acesso à educação superior e a sua expansão.
De acordo com Palazzo e Gomes (2012, p. 888) “a geração anterior não tinha as
mesmas oportunidades (e por que não dizer exigências ocupacionais?) de fazer um
curso superior como a geração atual”.
Ao analisar o panorama no Estado acerca da oferta de cursos de graduação
nas áreas de Filosofia no ano de 2012, verifica-se que a Bahia tem uma oferta de 19
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cursos, enquanto que em Sociologia só existe a oferta de 11 cursos, com a
denominação de Ciências Sociais e 2 cursos denominados Sociologia.

Gráfico 5 - Quantitativo dos cursos e modalidades de ensino

Fonte: Gráfico elaborado
<http://emec.mec.gov.br/>.
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Percebe-se, no gráfico 5, que há uma predominância na oferta da modalidade
presencial. Nos 19 cursos de Filosofia, 12 são presenciais, enquanto Ciências
Sociais são 6, do total de 11. Já Sociologia oferece um curso a distância e outro
presencial. A relevância da educação à distância (EAD) é cada vez mais evidente
no mundo. No Brasil, muitos recursos têm sido empreendidos para o campo da EAD
e a Bahia apresentou um crescimento significativo nos processos de formação inicial
e continuada nesta modalidade, com isso, houve a proliferação de cursos a
distancia, principalmente para formação de professores. (FREITAS, 2007; ALVES,
2007; BONILLA; PRETTO, 2007).
Vale destacar a importância da inserção desses dois componentes
curriculares no nível ensino médio. Porém, essa introdução não precisa ser
entendida como a grande modificação ou redenção do ensino médio. A prática da
reflexão e do questionamento deve perpassar todas as outras disciplinas e
discussões presentes no interior da escola.
Para finalizar esta análise, é mister destacar alguns trechos dos documentos
do Conselho Nacional de Educação de Portugal, Nóvoa (2006) esboça alguns
questionamentos sobre o papel da escola, “À escola o que é da escola, à sociedade
o que é da sociedade”. Para ele, a escola está esmagada, sufocada, por um
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excesso de missões. Coloca-se nos currículos e nos programas extensos “uma nova
disciplina, um novo conteúdo programático, uma nova competência”. Todavia, a
escola recebe criticas por causa dos maus resultados dos alunos é também criticada
por não preparar as novas gerações para a sociedade do conhecimento. O autor
termina esta análise enfatizando que não é um dilema fácil de resolver, mas é
preciso estabelecer prioridades e não basta dizer que tudo é importante (NÓVOA,
2006).
O que se vê com a análise da categoria 2 fundamentos educacionais do
ensino médio é que os elementos das Resoluções em pauta corroboram o modelo
dual do ensino médio no Brasil. A descontinuidade das políticas educacionais, visível
na antiga e na recente história da educação, e a resistência no ideal pedagógico do
ensino, cuja articulação da concepção de homem, de ensino e mundo do trabalho
não foram claramente delineadas, ratificam que o Brasil ingressou no século XXI
sem resolver seus principais problemas de organização e fundamentação da
educação em nível médio.
As inferências desta categoria foram requeridas por meio da frequência de
ocorrência das palavras lexicais associadas na network, a saber: exercício de
profissões técnicas; (b) disciplinas profissionalizantes; (c) habilitação técnica;
(d) preparação para o trabalho; (e) trabalho; (f) profissionalização; (g) mundo do
trabalho; (h) realidade concreta; (i) cidadania; (j) ensino médio-formação geral;
(k) formação humanística; (l) prática social; (m) atividades do estágio.
De forma global, as palavras identificadas estão associadas ao mundo do
trabalho. Contudo, há uma caracterização dessa preparação para o trabalho com ao
exercício da cidadania e a formação humanística. É patente, na Resolução 127/97,
que o alicerce da educação escolar é a vinculação ao mundo do trabalho e à prática
social, condizente com a LDBEN/1996. Além disso, estabeleceu que a concepção do
ensino médio fosse a formação geral do educando, “podendo, atendida esta”,
prepará-lo

para

o

exercício

de

profissões

técnicas,

com

as

disciplinas

profissionalizantes. Essa descentralização curricular contribui para uma “facultativa
habilitação profissional”, cujo contexto escolar se firmou como um “conjunto
germinativo de valores, atitudes, conhecimentos e habilidades, podendo ocorrer,
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tanto nos estabelecimentos de ensino, quanto em instituições de educação
profissional” (GOMES, 2005, p. 193).
Ademais, ao longo dos textos das Resoluções percebe-se claramente a
sedimentação dos discursos quanto à formação do cidadão. A centralidade na
referência à cidadania legitima a educação e a política curricular. Essa enorme
ampliação do conceito nos documentos ao que Macedo (2008, p. 82, 87) faz
algumas ressalvas. De um lado, “os documentos vinculam cidadania à nação”,
responsável pelo bem-estar e segurança das pessoas. Por outro, diz respeito “às
vinculações pedagógicas, os documentos aludem ao progressivismo”, cujo
conhecimento é fundamental para a participação na sociedade e a escola deve
proporcionar experiências concretas, a partir dos conteúdos elaborados, que
envolvam os estudantes na participação social. Também “a referencia ao trabalho e
à inserção no mercado de consumo dialoga com os anseios de promoção social”.
Assim, a escola é “apresentada como instância capaz de consertar um problema
que, se tem origens sociais, é localizado no sujeito que não domina os
conhecimentos socialmente relevantes”.
Assim, os argumentos das políticas educacionais e das políticas de currículo
devem superar a ideia de bipolaridade dos fins da educação do ensino médio. O
quadro discursivo atual concorre para a definição de políticas públicas de Estado e
implicam a necessidade de “educar para e pela cidadania” (GADOTTI, 2000, p. 290).
Ao determinar critérios específicos para o ensino médio, as Resoluções em
pauta possibilitam à rede de ensino a inclusão de disciplinas profissionalizantes
nos currículos. Para atender tal dispositivo é essencial a instauração de um
processo continuum de melhoria na qualidade da educação básica. Esta
constatação, na visão de Cordão (2005, p. 65), “é também uma forma eficiente de
preparar-se para o trabalho, não apenas com uma oferta de um verniz de
profissionalização, não só com uma ilustração profissional, e sim com uma sólida
educação básica”.
Cunha (2013, p. 60), ao tratar do aspecto qualidade do ensino faz menção à
obra clássica de Jacques Lambert, sinalizando que [...] “são muitos os Brasis, com
estágios e condições socioeconômicas e culturais diferentes — que interferem na
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qualidade do ensino”. O autor em tela advoga que “Os Brasis esquecidos entraram
na escola e estão percebendo o quão ela é importante para o seu futuro”. Não há
como fugir dessa evidência, de que a qualidade da educação almejada deve ser
definida em consonância com o projeto social. “A melhoria da qualidade da
educação e das políticas educacionais está intrinsecamente ligada à criação de
espaços de deliberação coletiva” (GADOTTI, 2013, p. 1). Ao mesmo tempo,
relaciona-se com a construção de uma política nacional articulada com a formação
dos indivíduos capazes de desempenhar seu papel de cidadão nos diversos
contextos sociais.
O texto da Constituição Federal sinaliza no Art. 211 – [...] § 1º - A União
organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, [...] de forma a garantir
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do
ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios. Contudo, o conceito de qualidade vai além de padronização e,
sobretudo, da menor parte de qualquer coisa. Caminha no sentido de definição de
um projeto social de construção coletiva, mediante a defesa de uma educação
pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva e de qualidade social para todos.
Haveria, também, de atuar em defesa da universalização do acesso, da
ampliação da jornada escolar e da garantia da permanência bem-sucedida dos
estudantes na escola. Nesse sentido, o ensino de qualidade está intimamente ligado
à transformação da realidade concreta.
Ainda mais, “teoria e prática pedagógicas para os novos sujeitos constituem
um dos maiores desafios a serem enfrentados e compartilhados pelos diversos
atores das políticas de Educação” (CUNHA, 2013, p. 60). A organização da
educação perpassa na integração entre os meios e os fins do processo de
aprendizagem, acima de tudo o ensino vem se tornando um grande negócio, uma
“franquia” que disputa fundos públicos (FRIGOTTO, 2011).
Com a aprovação das DCNEM, os fundamentos do ensino médio estão
pautados em componentes curriculares “inovadores”, que “transitam entre o avanço
conceitual da relação entre trabalho, ciência e cultura, e a reificação de atividades e
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métodos ativos para tornar o currículo interessante aos estudantes” (RAMOS, 2011,
p. 772).
As Resoluções analisadas corroboram as contradições e a dicotomia dos fins
do ensino médio, cujo trâmite de ideias transcorre entre formação humanística,
cidadania, trabalho e prática social, estabelecidos como contexto curricular.
Reflexo este da falta de identidade histórica desse nível de ensino e do atraso
educacional brasileiro em postergar a definição de políticas públicas de Estado
condizentes com as peculiaridades de um país continental.
Ao estabelecer o trabalho como princípio educativo, contrapondo o trabalho
pedagógico na perspectiva da profissionalização dos jovens, há um entendimento,
na sua inteireza, de que as metodologias e a produção do conhecimento serão
mediadas pelo trabalho. Todavia, há um forte indício nas DCNEM em vincular o
ensino médio à atividade profissional, “enviando-se a mensagem de que o ensino
médio que interessa aos estudantes é aquele que prepara para o exercício
profissional” (RAMOS, 2011, p. 783). Triviños (1984, p. 39) salienta que “[...]
milhares de anos viveu a humanidade sem a pressão da necessidade urgente,
premente, de aprender um oficio”.
Por fim, é importante reconhecer nos últimos anos que a problematização e a
instabilidade do ensino médio têm se tornado o epicentro dos embates educacionais,
descaracterizando, muitas vezes, as reais incumbências dos intervenientes das
políticas públicas na elaboração de programas curriculares que focalizam os
objetivos de qualificação que o nível exige.
Portanto, os Fundamentos educacionais do ensino médio e as UR
Educação para a cidadania: formação humanística; Trabalho e educação: relação
educação/trabalho; profissionalização; e obrigatoriedade e universalização
reforçam a urgência em buscar uma nova forma de organização do currículo,
tornando-o mais atrativo aos jovens, seja na perspectiva de um ensino médio
integrado, concomitante ou subsequente à educação profissional. Desta forma, as
dificuldades organizacional e conceitual do ensino médio devem ser encaradas
como um sentimento de urgência na tomada de decisão na definição dos seus fins.
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6.2.3. Categoria 3: Currículo do ensino médio

Similarmente, analisou-se a Categoria 3: Currículo do ensino médio,
associou-se às UR: 1 - Fundamentos do currículo: exigências; 2 - Ordenação do
currículo: sistematização do conteúdo curricular; tratamento do conteúdo curricular:
currículo por competências; currículo por disciplinas; 3 – Integração curricular:
transversalidade; 4 – Planejamento do currículo: objetivos do currículo; perfil da
clientela; matriz de competências; seleção dos conteúdos curriculares, conforme
figura 7:
Figura 7 - Categoria 3 Currículo do ensino médio

O currículo é visto como um processo de racionalização de resultados
educacionais, cuidadosa e rigorosamente especificados e medidos. No pensamento
crítico o currículo é percebido como fundamento político, não apenas uma forma
institucionalizada de transmitir a cultura de uma sociedade. A cultura, nesta
perspectiva, não é vista como um conjunto inerte e estático de valores e
conhecimentos a serem transmitidos de forma não problemática a uma nova
geração. Nem ela existe de forma unitária e homogênea.
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Ao analisar as Unidades de Registros da categoria 3, percebeu-se um
predomínio de concepção e definição curricular nas Resoluções do CEE-BA. A
Resolução n° 021/97, que aprova a proposta curricular para a educação básica de
jovens e adultos da rede estadual de ensino; a Resolução CEE n° 015/03, que
autoriza os estabelecimentos de ensino a promover alterações nas Matrizes
Curriculares; a Resolução CEE n° 023/05, que preceitua sobre as alterações
curriculares nas etapas da Educação Básica e em suas modalidades de oferta; a
Resolução n° 023/07, que estabelece normas para inclusão no currículo da rede
escolar a temática História e Cultura Afro-Brasileira; a Resolução CEE n° 069/2007,
que estabelece Normas Complementares para a inclusão obrigatória das disciplinas
Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio, e a Resolução nº 173/2011, que
trata da oferta da Língua Espanhola no Sistema Estadual de Ensino da Bahia.
Quanto às palavras lexicais associadas na network, foram relacionadas dez
expressões, a saber: (a) proposta pedagógica; (b) matrizes curriculares; (c)
inclusão

curricular;

(d)

projetos

interdisciplinares;

(e)

currículo;

(f)

competências; (g) proposta curricular; (h) caráter interdisciplinar e transversal;
(i) alterações curriculares; (j) organização curricular.
Na abordagem escolar, Goodson (1995, p. 17) considera currículo uma
palavra básica, “palavra-chave” que precisa ser analisada, pois, “como qualquer
outra reprodução social, [o currículo] constitui o campo de toda sorte de
estratagemas, interesses e relações de dominação”. Essa concepção posta pelo
autor nos remete às relações que o currículo estabelece com a cultura, a ideologia e
o poder das quais falam Moreira e Silva (1994).
A análise do currículo, afirma Sacristán (1998, p. 17), “é uma condição para
conhecer e analisar o que é a escola como instituição cultural e de socialização em
termos reais e concretos”. Assim, uma postura crítica e política deve perpassar as
ações da escola. É necessário educar politicamente, o que demanda um trabalho
coletivo, fundamental na dialética do entendimento crítico, político e ético.
A proposta curricular, historicamente, tem servido para materializar as
representações simbólicas da linguagem, de forma arbitrária e ideológica, pela
instituição escolar. Daí a necessidade de questionarmos, diuturnamente, que
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currículo? Qual conhecimento? A quem interessa o conhecimento veiculado no
currículo oficial? Essas questões, refletidas à luz das teorias críticas e pós-críticas do
currículo podem nos direcionar para um currículo mais humanizador, inclusivo e
democrático (PIMENTEL; PAVÃO; GUEDES, 2011).
Os estabelecimentos de ensino da Bahia ofereceriam duas línguas
estrangeiras, sendo uma delas a Língua Espanhola. A disciplina tem caráter
obrigatório para a escola, porem facultativo para o estudante. Caso a
obrigatoriedade seja definida pelo Projeto Político Pedagógico da instituição, a
matrícula para o estudante torna-se obrigatória. Quanto aos docentes, estes
deveriam ter em Licenciatura em Letras, com Espanhol, para poderem ministrar a
disciplina.
A inclusão do ensino de espanhol no sistema de ensino é datada de 1919,
com a Lei nº 3.674. A reformulação do ensino secundário em 1942 estabelecia que o
curso clássico tivesse a disciplina de espanhol na 1ª e 2ª séries, e, no curso
cientifico, na 1ª série. Com a LDB de 1961, houve uma redução do ensino de
espanhol em detrimento do inglês e francês. Com a Lei nº 5.92/71 não foi verificada
nenhuma alteração. Assim, a LDBEN de 1996 preceitua a obrigatoriedade de uma
língua estrangeira moderna e outra optativa.
Com a sanção da Lei 11.161/2005, o ensino de língua espanhola é de oferta
obrigatória, porem de matrícula facultativa para os estudantes. Com isso, presenciase atualmente que há uma crescente necessidade de professores de espanhol nos
sistemas de ensino. De acordo com o Censo de 2012 no Brasil existem 25.877
docentes de língua espanhola, destes 904 estão no Estado da Bahia (BRASIL,
2013).
Educar o ser humano livre e único, reflexivo e crítico, implica abolir a
necessidade

de

uma

boa

formação

profissional.

Também

não

significa

armazenamento do conhecimento, mas o uso que o ser humano faz dele e de sua
capacidade criativa para responder às necessidades da vida.
As disciplinas que podem levar o aluno à reflexão dentro da maior parte da
organização curricular são deixadas à categoria de disciplinas introdutórias e sem
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importância. De uma forma extremamente maléfica, predominam as disciplinas que
têm a função de informar universalmente dentro de um determinado padrão
(burocrático) necessário ao aprendizado da linguagem, que condiciona o nosso
relacionamento com o mundo de forma única.
Não se forma o aluno para ser capaz de entender os novos e diferentes tipos
e formas de conflito e tensões. Os currículos, em geral, têm esquecido a
responsabilidade que lhes confere o art. 205 da Constituição vigente: “pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua (real)
qualificação para o trabalho”.
Quem sabe, em um tempo não tão distante, as palavras de Bourdieu (1982),
ao afirmar que o capital cultural e o capital linguístico têm distribuição desigual entre
as diferentes classes sociais e pode ser excludente e nos condenar ao silêncio, não
encontrem mais sustentação.
No centro da discussão atual sobre o currículo do ensino médio, encontramse os princípios de uma organização curricular mais flexível. Segundo Parker e
Dewey, a flexibilidade curricular permite a adaptação às necessidades reais do
individuo ao mesmo tempo em que reforça os laços que unem os cidadãos em
democracia (TANNER; TANNER, 1980). Nessa perspectiva, deve haver um
equilíbrio entre a preparação acadêmica e cientifica, e a técnico e profissional. A
possibilidade de escolha é uma coisa boa e significativa para o estudante.
Ao refletir sobre o plano curricular, que envolve componentes de formação,
Ribeiro, A. C. (1990) alerta que um currículo de tendência generalista inclui larga
percentagem de matérias comuns obrigatórias e uma margem reduzida de matérias
específicas optativas. Contudo, as matérias optativas “fundamentam os objetivos e
funções legítimas do ensino secundário, vão ao encontro de diferenças individuais
em interesses, necessidades e capacidades dos alunos” (GASPAR, 1996, p. 33).
Nas últimas décadas houve uma considerável reorganização de diretrizes e
propostas curriculares nas redes de ensino, tentando nortear suas atividades
educativas e atingir melhor desempenho dos seus sistemas educacionais. Levando
em conta essa situação, novas situações pedagógicas se instauraram no espaço

186

escolar. Uma delas atua na perspectiva de seguirem os conteúdos abordagens
interdisciplinar e transversal.
Como esclarece Lück (1994), não se trata de eliminar a disciplinaridade,
“procura-se estabelecer um método, menos mutilante possível, que permita
estabelecer diálogos entre conhecimentos dispersos” (p. 68).

Enriquecendo o

conceito em pauta, Fazenda (1994; 2009) aponta que um projeto interdisciplinar
parte do diálogo, das indagações, do envolvimento, da reciprocidade entre os
saberes, propiciando uma comunicação que esses saberes engendram, próprios de
seu lócus de cientificidade.
Emerge, nesse sentido, a possibilidade de um novo entendimento da cultura
organizacional da educação, com visões pluralistas dos conceitos de ensino, cujo
“conhecimento não pode ser dissociado da vida humana e da relação social”
(MORIN, 1987, p. 21).
Ao passo que a estrutura escolar está segmentada na tradição da educação
da Revolução Industrial, não raro se debate um ideário de escola participativa,
interdisciplinar e democrática, que visa à promoção de cidadãos com capacidade de
iniciativa e autonomia. Por consequência, fica a dúvida: trabalha-se com conteúdos
ou com competências? Os atos normativos em estudo orientam para a determinação
de competências essenciais e, também, os conteúdos específicos.
Ao debruçar-se sobre o tema, Perrenoud (1999), com a pedagogia das
competências, parte do princípio de que o homem se desenvolve por meio de sua
interação com o meio. As competências são o efeito adaptativo do homem às suas
condições de existência. Com isso, o indivíduo desenvolveria competências voltadas
para a resolução de problemas relativos à superação de uma situação. Ao aceitar
uma abordagem por competências, é “uma questão ao mesmo tempo de
continuidade e de mudança, de ruptura até” (p. 15). Assim, a escola não vai fazer
emergir a ideia de competência, mas aceitá-la.
Então, um currículo escolar baseado em competências, conforme prescrito
nos documentos, deve relacionar os conhecimentos formais e a utilização em
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situações concretas. Com isso, os currículos precisam ser revistos e adequados às
reais necessidades educacionais e à heterogeneidade dos estudantes.
É inegável a contribuição dos conceitos de cada uma dentro de um prisma de
formação humana. Assim, ao finalizar a análise da Categoria 3 Currículo do ensino
médio e suas UR: fundamentos do currículo, ordenação do currículo,
integração curricular e planejamento do currículo, percebe-se, claramente, a
discrepância entre o estabelecido para a organização curricular no âmbito do ensino
estadual da Bahia.
Quanto ao tratamento dispensado, há uma inconstância entre o currículo por
competências e o currículo por disciplinas. Como lembra Perrenoud (1999), ao
desenvolver competências na escola não se deve renunciar às disciplinas. A
questão “é saber qual concepção das disciplinas escolares adotar” (p. 40). Não há
uma negação as disciplinas.
Ao estabelecer que o currículo da temática história e cultura afro-brasileira
seja “obrigatoriamente, em caráter interdisciplinar e transversal”, espera-se não
contribuir para um entendimento errôneo da concepção de competência. Segundo
Perrenoud (1999), a transversalidade total é um sonho, na qual o saber seria
construído fora de qualquer conteúdo ou utilizado como meros campos de exercício.
Com isso, o paradigma que se espera é a integração dos conhecimentos
construídos historicamente, interligados com a noção de vida.
Para Le Boterf (1994) a competência não pode ser saber-fazer e saber-se e,
sim, uma mobilização de saberes em contextos específicos, como saber-combinar,
saber-agir e reagir, saber-transferir e saber-partilhar, vinculando o transversal das
competências.
Constata-se, portanto, de uma forma genérica, o caráter cumulativo de
algumas mudanças curriculares que transformam, na gênese, a concepção do
ensino, com novos programas e reformas, afetando as práticas de aprendizagem,
sem, contudo, a priori, estabelecer um debate educacional em harmonia com o
paradigma da participação e das prioridades educativas.
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6.2.4. Categoria 4: Política estadual de educação

De maneira idêntica, segue-se a reflexão da Categoria 4: Política estadual de
educação, foi estudada à luz das UR: 1 - Diretrizes da política educacional; 2 Articulação das políticas educacionais, representadas na figura 8:
Figura 8 - Categoria 4 Política estadual de educação

À categoria 4 Política estadual de educação foram relacionadas cinco
palavras lexicais, destacadas a seguir: a saber: (a) Conselho Nacional de
Educação; (b) Conselho Municipal de Educação; (c) Secretaria Estadual de
Educação; (d) proposta pedagógica; (e) regimento escolar.
Com o intuito de efetuar uma reflexão sobre os conceitos destacados com as
Unidades de Registros da categoria em pauta, percebeu-se um predomínio das
unidades de registros em todas as Resoluções em estudo. A discussão da ação do
governo, na perspectiva da eficiência e eficácia de sua gestão, legitima a criação de
espaços democráticos e de participação popular no direcionamento de novos
padrões de dinâmica política que possibilita a interação entre sociedade e governo.
A Constituição de 1988 trouxe a ideia de descentralização na gestão das
políticas públicas. Foi plasmada uma nova tessitura institucional (GUIMARÃES,
2009). No contexto brasileiro, o movimento de descentralização da educação é
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ainda muito complexo e conflitante, principalmente no que tange ao grau de
maturidade dos grupos sociais ligados diretamente à organização.
Esclarece Formosinho (2005) que a principal vantagem da descentralização é
aumentar a adequação da administração pública para a resolução dos problemas
locais. A priori as decisões são tomadas por quem conhece os problemas. Desta
forma, aumenta a motivação do ato de decidir e o tempo e o esforço despendidos
para a resolução dos conflitos. A descentralização vem dar respostas aos
constrangimentos colocados ao sistema centralizado, contribuindo, talvez, para a
incapacidade de resolução dos problemas locais pelas administrações centrais.
Outro ponto é o crescimento da atividade social em nível local e a ineficiência do
funcionamento da administração pública. Desta forma, a descentralização tem como
principal vantagem a ampla adequação da administração pública na resolução dos
problemas locais.
O processo de descentralização implica mudanças nas ações e nas relações
estabelecidas na organização: há uma ruptura no conceito e na prática do poder,
comando e controle, abrindo espaço para reorganização e redefinição de hierarquia
necessária à prática da gestão no cotidiano social. De acordo com Barroso (1997), é
uma condição de aliviar os órgãos centrais, que se tornam sobrecarregados pelo
crescimento do sistema educativo: “O Estado devolve as táticas, mas conserva as
estratégias, ao mesmo tempo em que substitui um controle direto, centrado no
respeito das normas e dos regulamentos, por um controle remoto, baseado nos
resultados” (BARROSO, 1997, p. 11).
Assim, do ponto de vista organizacional, a descentralização promove a
distribuição coletiva do poder, das decisões, da participação, do comprometimento
das responsabilidades, dinamizando todo o processo de tomada de decisão e sua
dimensão política e social.
É nessa conjuntura que se discute a materialização dos Conselhos,
Municipal, Estadual e Nacional, de Educação, “principio constitucional da gestão
democrática, traduzido na participação dos cidadãos nessas novas arenas de
intermediação de interesses” (GUIMARÃES, 2009, p. 56). O papel da participação
é visto como condição da cidadania. O indivíduo deve ter um sentimento de pertença
à instituição, reforçando a construção de uma gestão educacional democrática.
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Quanto à participação dos indivíduos nos espaços coletivos é “altamente
estratificada e hierarquizada, escondendo-se atrás de um discurso democrático e
igualitário” (LIMA, 2003, p. 70).
Ao mencionar a questão democrática, Bobbio (2012) parte do pressuposto de
que a emergência de novos sujeitos sociais questiona os canais políticos
construídos sob a tutela da democracia representativa. Segundo Bobbio (1986), o
processo de democratização atual não está alicerçado na passagem da democracia
representativa para a democracia direta, mas na extensão do poder ascendente (de
baixo para cima) da sociedade política para a sociedade civil, ou seja, da
democracia política para a democracia civil. Uma coisa é a democracia do Estado,
outra coisa é a democracia da sociedade: “Não pode existir um estado democrático
numa sociedade em que a maior parte das suas instituições não são governadas
democraticamente”. (p. 55).
Como órgão representativo da sociedade, os Conselhos de Educação são
incumbidos do processo de democratização da gestão educacional e da garantia do
direito à educação: “É um tipo de direito que ultrapassa o próprio sistema nacional”,
tornando-se essencial à ordem jurídica nacional (SOUSA, 2010, p. 37).
Historicamente, conforme discutido neste trabalho, a questão da organização
da educação nacional é um tema recorrente que teve seu início a partir da
Constituição de 1934, ao prescrever sobre os sistemas educacionais. Em seguida, a
Constituição de 1946 previu uma lei para disciplinar a educação, determinando as
competências para cada sistema de ensino. A Constituição em vigor previu as
demandas e as transformações sociais no Brasil e os dispositivos só foram
regulamentados com a LDBEN de 1996. As incumbências de um sistema
educacional autônomo foram designadas para cada ente federado, reestruturando a
organização da educação no país. Com isso, a rede municipal de ensino se
constituiu como órgão autônomo, porém as normas e regulamentações dos seus
atos seriam emanadas dos Conselhos de Educação.
Em contraposição, evidenciam-se os problemas resultantes das funções do
conselho, muitas vezes complexas, o que afasta cada vez mais do processo de
emancipação social ao nível local. Outro ponto a considerar é o comprometimento
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da independência do colegiado e da autonomia dos conselheiros, em alguns casos,
de livre nomeação do Poder Executivo, resultando em funções meramente
deliberativas.
A confrontação das Resoluções permite também concordar com Cunha
(2011) que a criação de um sistema nacional de educação representará uma
conquista importante para o enfrentamento das questões de formulação e execução
das políticas educacionais, tanto em nível local como global.
Finalmente, o universo discursivo da Categoria 4: Política estadual de
educação e das UR:

Diretrizes da política educacional e Articulação das

políticas educacionais expressou a dimensão cognitiva e normativa das
Resoluções do CEE, como instrumentos da ação pública. Na visão de Carvalho
(2011) esse entendimento “dos instrumentos da ação pública enquanto dispositivos
de dupla face (técnica e social), [...] põe em evidência o seu caráter cultural e
político: são habitados por regras e normas que dão estabilidade e previsibilidade às
ações”. Também as Resoluções são vistas como mecanismos que “qualificam e
desqualificam atores, abrem e encobrem oportunidades para a ação” (p. 19).
As perspectivas para a educação na Bahia foram definidas pelo Plano
Estadual de Educação da Bahia (PEE) para o prazo de dez anos, contados a partir
de 2006. Com relação à reorganização das ações educacionais, o PEE aborda da
seguinte forma:
[...] a questão básica consiste em como realizar e efetivar uma política de
educação no Estado que permita contribuir para a consecução das ações
educacionais da Bahia, combinando critérios socioculturais, econômicos,
geográficos, históricos, analisando experiências internacionais bemsucedidas, aproximando-se de proposições que tentem integrar,
favoravelmente, as questões de eficiência e de equidade, respeitando,
evidentemente, as variações locais, regionais e nacionais que constituem a
realidade educacional brasileira (BAHIA, 2006).

É nesse contexto argumentativo que se constatam as possibilidades de
participação dos diferentes segmentos da educação e setores da sociedade na
definição das políticas de Estado como fomentadoras das transformações sociais.
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6.2.5. Categoria 5: Organização das instituições de ensino médio

A organização das instituições de ensino médio foi objeto de análise da
Categoria 5, e teve as seguintes UR: 1 - Flexibilidade da escolarização; 2 Democratização da gestão educacional.
Figura 9 - Categoria 5: Organização das instituições de ensino médio

Com relação à categoria 5, Organização das instituições de ensino médio,
o processo de análise vislumbrou um quadro de relação dos processos educativos
em concordância com o âmbito de outros segmentos e setores educacionais, como:
Colegiado escolar; (b) Estatuto da Criança e do Adolescente.
Com oito artigos, a Resolução CEE nº 163/2000 instituiria, nas redes
escolares da Bahia, as normas para elaboração e aprovação do regimento escolar
nas unidades que ofereceriam educação básica. O ato administrativo chama a
atenção para o teor dos regimentos, que deveriam ser elaborados em concordância
com legislação educacional vigente (LDBEN), bem como as diretrizes nacionais, o
Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa e Proteção do
Consumidor.
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Vale destacar que um quadro normativo apresentado pela Resolução
possibilita o desenvolvimento de estratégias de intervenção com outros órgãos de
funções educacionais relevantes, contribuindo, assim, para a recomposição do
processo de ensino e de aprendizagem. Com essa iniciativa, este estudo possibilita
inferir que houve um crescente processo de autonomia e um grau de acolhimento à
comunidade local.
A inclusão de vários atores na organização das instituições de ensino permite
relacionar dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, é o entendimento da escola
como uma organização, como instituição social, percebendo claramente sua relação
com a sociedade. Isso implica a legitimação de sua autonomia e sua prática social
pautada na concepção política de homem e da educação como instrumento de
mudança.
Greenfield (1988) já chamava a atenção que as organizações não são coisas,
não têm uma realidade ontológica, mas são ideias, conjuntos de crenças contidas na
mente humana, artefatos culturais que os indivíduos vão construindo no seu
relacionamento uns com os outros. Esta abordagem se diferencia das teorias
clássicas da ação administrativa, das estruturas hierarquizadas, dos rituais
estudantis, das ações episódicas e de toda a organização sistêmica da educação.
Segundo Gomes (2005, p. 206), “a sociologia das organizações tem dado
uma contribuição importante, revelando a escola não como um tipo ideal de
burocracia, que funciona de modo estritamente racional, à semelhança de um
relógio, mas como organização flexivelmente articulada”.
Mas, para a participação da comunidade local no direcionamento das ações
escolares e em prol da resolução de problemas concretos, precisam ser
implementadas medidas de referência que deem visibilidade e estrutura ao
colegiado escolar e seus canais de participação na dinâmica escolar. Partindo
dessa abordagem, entende-se que a autonomia pressupõe construção no dia-a-dia
de um trabalho coletivo e responsável com vista à superação de conflitos e
problemas.
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Tendo como base a diferenciação de Barroso (1997), precisa-se avançar da
autonomia decretada para a autonomia construída. A autonomia decretada
corresponde à transferência de poder do órgão central para as estruturas inferiores.
Já a autonomia construída corresponde a um processo de construção individual,
ampliando para o coletivo, é um processo de reconhecimento de competências de
cada instituição. Por fim, autonomia implica gestão democrática, que leva à
participação de todos os envolvidos no processo educacional, elaborando e
executando uma política articulada, compatível com as necessidades da sociedade.
Segundo Casassus (2007, p. 111), espera-se com o processo de autonomia “maior
liberdade, criando uma capacidade de resposta mais adequada às reivindicações da
comunidade”. Constitui, portanto, um fortalecimento da gestão na organização, com
transparência de competências de decisão do seu diretor.
Destarte, cabe registrar a concepção de Weber (1984), segundo a qual cada
indivíduo age levado por motivos que resultam da influência da tradição, dos
interesses racionais e da emotividade. A ação social é caracterizada por todo tipo de
comportamento, realizado em conjunto, na sociedade, que tem um objetivo
especifico. Da administração pública à privada as instituições são organizadas
burocraticamente, seguindo uma racionalização universal. A organização, como
instância socializadora, estabelece permanentemente uma relação dinâmica, de
interdependência, com as instituições constituídas de educação (escola e família)
por meio dos sujeitos e, portanto, dependentes também entre si.
O segundo aspecto a destacar é o processo de descentralização instaurado
nas instituições públicas para promover a gestão dos recursos administrativos e
financeiros da instituição. O processo de descentralização é gradual e contínuo,
constituindo um movimento de conquista processual e cotidiano que proporciona
mobilização e participação, constituindo uma prática social, envolvendo processos
de autogestão no espaço educacional.
Partindo

dessa

premissa,

é

necessário

viabilizar

uma

prática

de

corresponsabilidade no gerenciamento dos recursos públicos. É importante a
assimetria de informação entre a escola e a sociedade por meio da accountability,
onde a instituição presta contas e fornece à comunidade informações úteis daquilo
que foi gasto e de suas ações, permitindo uma avaliação das atividades
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desenvolvidas. Este conceito está associado à esfera ética organizacional. Schulz
(2008, p. 86), alerta que “a dimensão ética é um desafio de criar uma cultura, um
clima e ambiente em que sejam refletidos e vividos os valores e a moral que se
pretende formar por meio das relações nos diferentes níveis e entre os diferentes
atores envolvidos”. Então, não se pode discutir accountability sem relacionar com
responsabilidade social, obrigação, imputabilidade e agregar as características
centrais da governança (PIMENTEL, 2010).
Com a análise da categoria A organização das instituições de ensino
médio buscou-se identificar as concepções de participação nas organizações
escolares, proclamadas pelo regime democrático na educação, por meio da
prescrição dos atos normativos do CEE. No que se refere às UR - flexibilidade da
escolarização e democratização da gestão educacional -, emergem como
preceitos de transformação da ação pública na ambiência escolar. Estes conceitos
são percebidos como uma tentativa de dar resposta à crescente busca da
organização

educacional

em

exercer

suas

atividades

com

autonomia

e

independência na tomada de decisão, em contrapartida a um sistema público,
muitas vezes burocrático e racional.
A aproximação com os novos discursos de flexibilidade curricular e de
democratização da gestão foi referenciada ao longo das Resoluções. Um exemplo
é valorização do Projeto Político Pedagógico (PPP) como instrumento norteador das
ações pedagógicas e de mobilidade para a efetivação de uma “situação
democrática” na comunidade escolar.
Pensar em gestão democrática é associar os indicadores de autonomia,
descentralização, desconcentração e flexibilidade na tomada de decisão. O PPP,
bem como outros documentos institucionais, implantam, consolidam e unificam as
ações desenvolvidas na organização, bem como norteiam as condições de trabalho
e servem como instrumentos de reflexão do trabalho desempenhado. No entanto,
uma escola que busca operacionalizar uma ação coletiva, articulada no seu
ambiente precisa possibilitar práticas que levam à autonomia e flexibilidade na sua
governança.
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Em suma constata-se que, para a manutenção da educação de qualidade, há
um discurso de operacionalização dos princípios democráticos no processo
educacional, mas que “escamoteia parcialmente as deficiências e manipulações do
poder público, que sob o discurso de descentralização e responsabilização de todos
pela educação deixa de cumprir integralmente sua parte com relação ato do suporte
necessário (FREITAS; CHACON; GIRLING; 2012, p. 110).

6.2.6. Categoria 6: Modalidades do processo educativo

Nesse sentido, a análise da última Categoria: Modalidades do processo
educativo apresentou as UR: 1 - Educação de Jovens e Adultos: prosseguimento
dos estudos; 2 - Educação Especial: atendimento interdisciplinar; 3 – Educação
Profissional: regulamentação.
Figura 10 - Categoria 6 modalidades do processo educativo
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A categoria 6 Modalidades do processo educativo constituiu o último
panorama de discussão. O conjunto de palavras sublinhadas baseia-se no
imperativo consensual da condição do ensino médio na Bahia, a perceber:
educação profissional; (b) potencialidades; (c) vida adulta; (d) público adulto;
(e) necessidades especiais; (f) competências; (f) Educação de Jovens e
Adultos; (g) igualdade de condições; (h) inclusão do aluno; (i) educação
especial; (j) diversificação curricular; (k) flexibilização curricular; (l) juventude;
(m) educação inclusiva. A maioria das palavras lexicais foi tratada no contexto das
categorias anteriores. Assim, a análise que segue foi estruturada a partir dos
vocábulos não debatidos.
Com a nova ordenação da organização nacional a educação prescrita na
LDBEN de 1996, as Resoluções sugeriram um contexto favorável à continuidade e a
legitimação da lei em vigor, ao normatizarem as modalidades de educação no
âmbito estadual. A Resolução n° 021/97 aprovou a proposta curricular da Educação
de Jovens e Adultos (EJA) e recomendou uma proposta curricular compatível com o
público adulto.
Analogamente com as discussões, sobre a modalidade da EJA, a referida
Resolução regulamenta um currículo para a educação de jovens e adultos, por via
supletiva.

De acordo com Arroyo (2005), os jovens-adultos populares não

abandonam a escola gratuitamente, eles repetem histórias longas de negação de
direitos, histórias que são coletivas. Na medida em que a sociedade se desenvolve,
a educação de jovens e adultos torna-se imperiosa: “É porque em verdade eles já
estão atuando como educados, apenas não em forma alfabetizada, escolarizada”
(PINTO, 1989, p. 81).
Nessa emergência de conceitos, Freire (1979), como precursor nas últimas
décadas de debates sobre a EJA, insistiu na expressão “conscientização”, que era o
conceito central das suas ideias sobre a educação:
Uma das características do homem é que somente ele é homem. Somente
ele é capaz de tomar distância frente ao mundo. Somente o homem pode
distanciar-se do objeto para admirá-la. Objetivando ou admirando – admirar
se toma aqui no sentido filosófico – os homens são capazes de agir
conscientemente sobre a realidade objetivada. É precisamente isto, a
“práxis humana”, a unidade indissolúvel entre minha ação e minha reflexão
sobre o mundo (p. 15)
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Para o autor em tela, a conscientização é um teste de realidade. Quanto mais
conscientização, mais se “desvela” a realidade, mais se penetra na essência
fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo. A educação é
“a alavanca do progresso”, entendida como um instrumento de decisão para a
responsabilidade social e política. (FREIRE, 1979; 1983, p. 11).
Ora, este é um ponto fundamental da abordagem freireana. A relação
dialógica entre as relações do homem com o mundo e a história. Afirma que “o
homem ao aproximar-se da realidade faz simplesmente a experiência da realidade
na qual ele está e procura” (FREIRE, 1979, p. 15). A conscientização é, portanto, um
compromisso histórico.
No que concerne às políticas educacionais para a EJA, uma das metas do
Plano Nacional de Educação (PNE) é oferecer, no mínimo, 25% das matrículas da
EJA na forma integrada à educação profissional, no ensino fundamental e no ensino
médio. Importa sublinhar que os dados referentes à EJA no país mostram uma
queda no número de matrículas.
Quadro 27 – EJA Matrículas por etapa de ensino
Matrículas na educação de jovens e adultos por etapa de ensino
Total geral
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Total
Anos iniciais
Anos finais
2007
4.975.591
3.367.032
1.160.879
2.206.153
1.608.559
2008
4.926.509
3.291.264
1.127.077
2.164.187
1.635.245
2009
4.638.171
3.090.896
1.035.610
2.055.286
1.547.275
2010
4.234.956
2.846.104
923.197
1.922.907
1.388.852
2011
3.980.203
2.657.781
935.084
1.722.697
1.322.422
Fonte: MEC/INEP/DEED.
Ano

Nos dados recolhidos, presume-se que a diminuição no número de matrículas
seja em decorrência do fechamento de turmas. Em 2007, o Brasil tinha 166.254
turmas de EJA. Em 2011, eram 147.361, o que representa uma queda de 18,9%. De
acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica – 2013, a maior parte das
matrículas de EJA no país, em todas as regiões, é para turmas presenciais. Com
relação à opção integrada à Educação Profissional, os números são bem pouco
expressivos e distantes da meta do PNE (BRASIL, 2013).
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Sobre esse campo educacional, os dados do IBGE (2009), demonstram que,
em 1997, a Bahia tinha uma taxa de 26,88% de analfabetismo de pessoas com 15
anos ou mais de idade. Em 2010, essa taxa decresce para 16,6%. A matrícula inicial
da Educação de Jovens e Adultos na rede estadual é de 190.687. Com relação aos
docentes da educação básica, 25.820 atuam na EJA (BAHIA, 2010). Não deixa de
ser relevante a constatação de que na Bahia o número de matrículas da EJA em
2007 era de 517.870 e em 2011 houve um decréscimo para 440.459, registrando
uma variação percentual de (-14,90%) (BRASIL, 2013).
A proposta pedagógica da EJA está pautada pelo dever do Estado de garantir
a Educação Básica às pessoas jovens e adultas, na especificidade do seu tempo
humano, ou seja, considerando as experiências e formas de vida próprias à
juventude e à vida adulta (BAHIA, 2009).
O artigo 1º da Resolução, nº 021/97, traz o seguinte texto: “aprova a Proposta
Curricular do Departamento de Ensino da Secretaria da Educação do Estado da
Bahia, para Educação Básica de Jovens e Adultos, em nível médio, por via
Supletiva, com avaliação no processo, pelo período de 04 (quatro) anos letivos, a
partir de 1996”.
De acordo com a Secretaria de Educação da Bahia, os exames supletivos são
realizados pelas Comissões Permanentes de Avaliação (CPA), autorizadas pelo
Conselho Estadual de Educação (CEE). A idade mínima para realização dos
exames é de 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. O
candidato poderá prestar os exames mensais: no máximo de 3 (três) componentes
curriculares para o ensino fundamental e 4 (quatro) componentes curriculares para o
ensino médio.
Em 2001, o CEE publica a Resolução n° 124/01 que regulamentaria a
educação profissional de nível médio na Bahia. É muito importante que os governos
municipal, estadual e federal empreendam esforços em torno da educação
profissional. O PNE tem como meta triplicar as matrículas da Educação Profissional
Técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da
expansão no setor público (BRASIL, 2011).
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O que se pode constatar é um elevado aumento no número de matrículas no
Brasil. Do total de 1.250.900, 15% dos estudantes cursam a educação profissional
concomitante ao ensino médio: 64%, subsequente e 21% optaram por fazer
matrícula integrada ao ensino regular. Outro dado relevante é que, do total de
matrículas no ensino médio, no ano de 2011 14% encontravam-se na educação
profissional, enquanto em 2005 esse percentual era de 8,30% (BRASIL, 2013). Só
para exemplificar, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC) é o principal programa do governo federal. Na Bahia, 60.147 das
matrículas na rede regular de ensino são da educação profissional, representando
10,05% de participação no total de matrículas do ensino médio.
Os problemas da educação coexistem e se entrelaçam com a qualidade do
ensino, a atratividade metodológica e o mercado de trabalho, cuja crise do emprego
é uma sombra permanente para a juventude e a definição da carreira profissional.
Como refere Castro, J. (2011), os baixos salários oferecidos para este público, a não
assinatura da carteira de trabalho, a menor exigência de qualificação e os postos de
pior qualidade é o quadro que se apresenta para a inserção do jovem no mundo do
trabalho: “A educação profissional tem a ver para quem escapa desse processo.
Não adianta montar uma estrutura de educação profissional se o jovem não tiver
condição de frequentá-la” (p. 88). A questão da formação e desenvolvimento
profissional faz parte das discussões hodiernas para os formuladores das políticas
públicas. Os indicadores revelam um crescimento da participação dos cursos
técnicos no total de matrículas do ensino médio.
Do conjunto de informações da Categoria Modalidades do processo
educativo, pode-se concluir de um modo geral que as UR - Educação de Jovens e
Adultos, Educação Especial e Educação Profissional – reverenciadas ao longo
das análises, procuraram-se demonstrar que há um reconhecimento social do direito
de qualquer criança, jovem e adulto do direito à educação. É importante considerar
que a participação e a democratização das ações precisam ainda ser repensadas na
sua essência de atuação.
Na educação especial, o ponto básico é a garantia da educação de qualidade
para todos. A inclusão escolar faz parte de um esforço coletivo que remete às
reformas educacionais de 1990 e à Conferência Mundial sobre Educação para
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Todos, em Jomtien. Evidenciaram a necessidade latente de intensificar políticas
públicas de redimensionamento do papel do Estado e a educação especial assume
um lugar de destaque no interior da escola, cujas “diferenças individuais” deverão
ser aceitas como mecanismo de diversidade individual.
Efetivamente, a educação de jovens e adultos assume importância inegável
na atualidade mundial, consolidando-se em práticas, instituições e o envolvimento
de diversos segmentos educacional. As políticas e os programas devem garantir
melhoria dos processos formativos, inclusive para aqueles que se encontram fora da
escola ou em idade posterior à faixa etária adequada, expressando compromisso
com a educação de qualidade.
Não obstante, os esforços atuais das políticas visam atender a um
contingente significativo de jovens que necessitam de maior articulação entre a
escola e o mundo do trabalho. A educação profissional se torna um mecanismo de
garantia de formação técnica em áreas específicas para os jovens, com ações
formativas que buscam desenvolver habilidades e competências necessárias para o
trabalho.
Para finalizar, um estudo recente mostra que, um ano depois de obter o
diploma, os estudantes de nível técnico aumentam sua renda em até 24%. Outra
inferência é que 72% dos ex-alunos dos cursos técnicos conseguiram trabalho no
primeiro ano depois da formatura, com renda média de 2,6 salários mínimos. Bem
como 73% estão ocupados em atividades relacionadas à área de formação
(BRASIL, 2013).
De acordo com as análises incidentes sobre indicadores e as modalidades da
educação, pode-se destacar os avanços na educação básica. Quanto a Educação
de Jovens e Adultos, há alguns limites operacionais que só o acesso não é
suficiente para o prosseguimento dos estudos. Com relação à Educação Especial,
deve reconhecer o efetivo atendimento interdisciplinar das atividades e, por fim, a
abrangência da Educação Profissional, que “necessita de políticas consistentes,
dotadas de lucidez requerida pelas transformações que se operam no mundo inteiro”
(CUNHA, 1991, p. 6).
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Na sequência, as categorias foram associadas com as Resoluções por meio
da figura 11 que ilustra a representação gráfica das articulações das análises:
Figura 11 – Representação gráfica das categorias e as Resoluções
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Fonte: Pesquisadora

A discussão percorrida ao longo do estudo conduz à sugestão de alguns
pontos cruciais que foram compreendidos, a saber:
a)

A conexão entre as categorias e os significados ocorreu via ações de

interlocução entre os principais conceitos das Resoluções. E essas análises
aglutinam outras interpretações que mutuamente se reforçam. Assim, algumas
propriedades interpretativas podem apresentar outra raiz de significados, as quais se
diferenciam das abordadas neste trabalho.
b)

Os documentos normativos do CEE-BA sustentam uma relação de

reciprocidade entre a legislação vigente e a realidade da educação atual, bem como
o seu contexto escolar. Todavia, o estudo avançou no sentido de apontar as interrelações entre os conceitos que emergiram das Resoluções analisadas e contribuir,
ainda que provisoriamente, para uma nova releitura do ordenamento jurídico dos
atos do CEE, o que corrobora o argumento dos conselhos como mecanismos de
participação institucional na gestão pública.
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c)

Foi possível estabelecer a relação das análises com a literatura e entre

as estatísticas da educação. As expectativas de desenvolvimento, relacionadas aos
atos, contribuíram para o entendimento do órgão como um canal institucional de
materialização

dos

princípios

normativos

de

participação

da

sociedade,

regulamentado e com características próprias.
Em suma, o conjunto das interações entre as Resoluções e propriedades
conceituais analisadas neste estudo reflete como está organizado o arcabouço do
ensino médio na Bahia.
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Todos desejamos uma boa escola. Deixemo-la livre e
responsável e confiemos que a consciência pública dos pais e
a profissional dos educadores orientem e controlem o seu
desenvolvimento. Pouco a pouco se irá apagando o gôsto
nacional pelas sanções formais de validação de resultados
falsos, e se irá criando a consciência de que o válido em
educação é o resultado concreto e real dos estudos, e não o
formalismo de sua prática. E nesse dia, estaremos entrando na
estrada real do progresso educativo, autêntico, vigoroso e
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incessante, que é a nossa aspiração e a aspiração de todo o
Brasil.
Anísio Teixeira
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo histórico acerca das políticas educacionais no Brasil reflete
preocupações sobre os dilemas, os desafios e as potencialidades na garantia do
direito à educação. A estrutura semelhante das legislações constitucionais e
infraconstitucionais exploradas nas últimas décadas, os dados estatísticos oficiais,
as pesquisas empíricas, o posicionamento dos legisladores nos documentos e o
contexto sócio-econômico-cultural brasileiro ratificam o descompasso na educação
básica nacional.
Ao percorrer a evolução histórica da concepção do ensino médio nas
legislações, percebeu-se uma racionalidade no discurso oficial, desvinculado, muitas
vezes, da real finalidade da educação, particularmente, a partir da 1ª Constituição
Republicana do Brasil, de 1891. Em continuidade, fez-se necessária uma revisão
nos dispositivos legais de 1934, 1937, 1946, 1967, da Emenda Constitucional 1969 e
da Constituição de 1988.
Dando continuidade, realizou-se uma análise da legislação infraconstitucional,
como a Reforma Francisco Campos (1930) e as Leis Orgânicas do Ensino de 1942 a
1946 ou Reforma Capanema. As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
a Lei n° 4.024/61 e a Lei n° 9.394/96, também foram examinadas. Nas décadas de
1970 e 1980 se constituíram como objeto de estudo a Lei n° 5.692/71 e a Lei n°
7.044/82. Por fim, o corpus da presente investigação se materializou com as
Resoluções do Conselho Estadual de Educação da Bahia, compreendidas entre o
período de 1997 a 2011.
Atualmente, o debate nacional sobre as políticas públicas para o ensino
médio é um tema recorrente no campo educacional, cuja inserção se formalizou em
um espaço importante para os pesquisadores. A este propósito, os embates
permitem aferir algumas considerações, uma vez que contribuem para a
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institucionalização

da

educação

como

um

direito

público

subjetivo,

independentemente do nível ou modalidade de educação e ensino.
Precipuamente, a discussão sobre a universalização do ensino para os jovens
de 15 a 17 anos. Com a aprovação da Emenda Constitucional nº 59/2009, que prevê
o atendimento de 100%, até 2016, de crianças e jovens 4 a 17 anos, na rede
pública, resolveu-se formalmente o problema de garantia de acesso a essa
população. Em 2012, o Brasil atingiu 92% de matrícula para esta faixa etária.
Contudo, os dados mostram que o grande entrave é assegurar o sucesso escolar a
todos nesse processo.
O Brasil tem uma população de 10.262.468 na faixa etária de 15 a 17 anos.
No ano de 2011, deste total 8.401.829 encontravam-se matriculados no ensino
médio, representando 82,0%. Ao fazer um recorte nos dados, a Bahia apresenta
uma taxa de 81,4% de atendimento à faixa etária supracitada. Quanto à conclusão,
o percentual se reduz para 36,4% dos jovens que conseguem terminar o ensino
médio, com a idade mediana de 19 anos.
Na Bahia, em conformidade com o desempenho escolar, os dados revelam
que 21,6% dos estudantes que concluem o ensino médio só dominam os conteúdos
adequados de língua portuguesa e apenas 5,3% desse público têm conhecimentos
adequados de matemática. Outro dado relevante é o do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB), que foi calculado em 3,2, no ano de 2011.
Mesmo com o crescente acesso ao ensino médio, em que o Brasil comprovou
a ampliação à educação básica, os números acima ratificam a persistência das
inconstâncias na qualidade do ensino ofertado na Bahia. Com isso, corroboram a
elevada demanda pela educação e a garantia do ingresso. Contudo, a proporção de
estudantes que não terminam o ensino médio ou que têm baixo rendimento reitera
os fatores de desempenho e as desigualdades escolares.
Desse modo, é licito afirmar que a centralidade do debate das questões do
ensino médio se encontra na efetividade do conhecimento adquirido. Questionar o
que os alunos aprendem corresponde ao nível de exigência da sociedade atual.
Quais são as expectativas (ou direitos) de aprendizagem para esse nível de ensino?
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Aumentou o tempo escolar e melhorou a qualidade do ensino? São questões que
perpassam o debate nacional e internacional e que, muitas vezes, terminam
simplificando o labirinto de problemas que o assunto envolve.
Por último, a discussão está centrada no âmbito da organização do currículo e
na consolidação da identidade do ensino médio. Este debate ultrapassa os aspectos
das políticas de educação e a sua concretização. As implicações e contradições
desses

processos

demandam

uma

reorganização

dos

dispositivos

legais,

modificando o movimento político-social no contexto educacional.
Essa nova organização resultou em políticas implementadas pelo MEC, a
saber, o Programa Ensino Médio Inovador. A proposição do texto é a
institucionalização de maior flexibilidade curricular, no intuito de incrementar as
diversidades de currículo, em uma perspectiva interdisciplinar, estruturando teoria e
prática. As atividades integradoras devem articular várias temáticas, considerando
as dimensões da ciência, do trabalho, da cultura e da tecnologia.
Afinal, a

questão de

destaque

é

o

desenvolvimento

curricular.

A

sistematização do conhecimento e dos valores fundamentais são os pontos
relevantes do Programa, cujo entendimento é de uma escola como lócus de
formação integral dos estudantes. A perspectiva é de ações estruturantes e
amplificadoras do desenvolvimento específico de cada escola.
Em tese, o Programa reformulou a concepção do currículo, com uma visão
para a formação humana do individuo e incentivou as redes estaduais de ensino a
criar práticas inovadoras para o ensino médio. Fica-se no aguardo da avaliação
desse novo currículo, ainda em fase de implantação.
Um novo ordenamento curricular veio com a Resolução CNE/CEB nº 2, de
2012, que definiu as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio,
as quais estão fundamentadas na integração das dimensões do trabalho, da ciência,
da tecnologia e da cultura. Essa relação pode contribuir para explicitar o significado
da formação na etapa conclusiva da Educação Básica, uma vez que visa
materializar a formação humana integral.
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Para que a proposta destas Diretrizes se constitua em política pública
educacional é necessário que a atuação do Estado se efetive em âmbito nacional,
na perspectiva de que as ações realizadas possam enraizar-se em todo o território
brasileiro. Contudo, é fundamental que o processo seja desencadeado por um
regime de coordenação e cooperação entre as esferas públicas.
Por fim, tem-se o Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020, em
tramitação no Congresso Nacional, que antevê, na meta 3, a universalização do
ingresso escolar para todos os jovens de 15 a 17 anos até 2016 e a elevação da
taxa líquida de matrículas para 85% no ensino médio, para 2020.
A garantia da obrigatoriedade e da universalização foi determinada pela Lei nº
12.796/2013, que alterou a LDBEN. A regulamentação do prolongamento da vida
escolar já é uma conquista em outros países, como em Portugal, onde desde 2009,
faz parte da realidade do sistema de ensino prolongar-se a escolaridade compulsória
até os 18 anos. No entanto, naquele país e, também, no Brasil, prevalece a
preocupação com a qualidade da educação e com a permanência dos estudantes no
sistema de ensino.
Espera-se, com essas medidas institucionais, uma mudança efetiva na
qualificação dos jovens e a realização de um trabalho pedagógico que se ampare na
indissociabilidade entre trabalho e educação. A generalização dos conteúdos de
nível médio tem gerado a compreensão de uma educação incompleta e parcial.
Ao abordar o ensino médio nas legislações, nesta investigação, a
pesquisadora seguiu o delineamento da pesquisa histórica, em que reviveu
experiência do meio acadêmico. O interesse por esta área aconteceu na educação
básica e foi cultivado por toda a vida estudantil e profissional. Os acontecimentos
históricos elucidaram os fatos do presente e proporcionaram um crescente interesse
pelo conhecimento acumulado.
A aproximação com o tema aconteceu no curso de graduação em Pedagogia,
com os estudos em história da educação no Brasil. Os conhecimentos transmitidos
pela professora Josefa Olímpia Teixeira Lisboa (in memoriam) despertaram a
curiosidade sobre os fatos do passado. As interrogações postuladas e as análises já
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consagradas dos acontecimentos fizeram parte das discussões acerca da
historiografia educacional e política brasileira.
Em prosseguimento à formação, os caminhos foram trilhados visando
responder às inquietações da graduação. A ênfase nos aspectos da gestão e das
políticas educacionais marcou os estudos de especialização. A essa altura, o
enquadramento teórico da formação foi concebido do conhecimento de discursos
sobre as relações de poder, assim como o entendimento da gestão de sistemas
como um dos elementos das políticas educacionais.
Com uma vida profissional consistente na universidade pública e na educação
básica, a realização do curso de pós-graduação stricto sensu em educação
concretizou uma expectativa alimentada por anos. A imersão nos processos de
pesquisa foi imediata. A prioridade para a gestão educacional e o clima
organizacional na educação superior. A escolha se justificou pelo intenso trabalho
em uma universidade da Bahia e a preocupação com a forma de administração
instaurada na instituição.
Simultaneamente, as inquietações resultantes do trabalho na coordenação
pedagógica de uma escola pública de ensino médio aproximaram a pesquisadora da
temática que ora se apresenta. O tecido teórico da pesquisa foi sistematizado a
partir das vivências e experiências supracitadas, bem como o aprofundamento dos
estudos no Doutorado em Educação. Com isso, objetivou-se a elaboração da tese,
considerando os fatores concernentes à vida acadêmica e profissional. Assim, os
elementos para o entendimento foram extraídos da vivência em cursos de
graduação e pós-graduação em universidades públicas baianas e, também, por
meio de interação com os aspectos social e cultural da realidade que circundam.
Considerando o contexto de mudança global e as legislações da educação,
procurou-se enriquecer o constructo teórico da pesquisa por meio do estágio de
doutoramento intercalar, em Lisboa, Portugal. As abordagens em voga sobre as
políticas educativas possibilitaram a construção de novos conceitos, de novos
discursos das políticas públicas. Essas abordagens cognitivas, numa dimensão mais
reflexiva do conhecimento, como também um diálogo entre outras correntes ou
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quadro teórico, contribuíram para a construção de um novo olhar sobre as
mudanças nas formas de gestão da educação.
Com relação às especificidades das políticas públicas de Portugal, ressalta-se
o Debate Nacional sobre Educação (DNE), organizado pelo Conselho Nacional de
Educação, com o intuito de comemorar os 20 anos da aprovação da Lei de Bases do
Sistema Educativo Português. A pergunta norteadora do Debate foi: como vamos
melhorar a educação em Portugal nos próximos anos?
Após a leitura dos documentos que compõem as Audições Públicas do CNE,
percebe-se uma congruência entre os dilemas atuais na educação brasileira e os
vividos por Portugal. A princípio, referem-se à urgência de uma clarificação, uma
redefinição de prioridades e uma mobilização de toda a sociedade para enfrentar o
enorme e inadiável desafio que a educação representa. Em seguida, mencionado
como ponto nevrálgico, a educação deve visar à promoção do desenvolvimento
humano e à formação de cidadãos autônomos, buscando o fortalecimento dos
princípios de solidariedade e responsabilidade.
As diversas visões que intervieram nas Audições e os indicadores
quantitativos proporcionaram uma reflexão da realidade educacional portuguesa. O
ensino secundário em Portugal corresponde a um ciclo de três anos de escolaridade
(10.º 11.º e 12.º anos). Visa aprofundar a formação do estudante para o
prosseguimento de estudos ou para o ingresso no mundo do trabalho.
Os dados do relatório Education at a Glance 2012 apontam que Portugal é o
país europeu que menos investe em educação e indica que o país tem muito a
evoluir. A taxa de conclusão do ensino secundário é de 67,8%, uma das mais
reduzidas, abaixo da média da OCDE. Com relação às matrículas no sistema de
ensino, registrou-se um crescimento em Portugal. A percentagem de alunos entre os
15 e os 19 anos matriculados na escola atingiu os 77%. Em contrapartida, a taxa de
escolarização no ensino secundário é de 79,8%.
Desta forma, a relevância quanto à menção das referências internacionais
denota um quadro de discussões de urgência na definição das políticas internas,
com um caráter mais explicativo dos acontecimentos e dos indicadores de melhorias
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na educação. Assim, as mudanças recentes na organização do ensino secundário,
tanto em Portugal quanto no Brasil, lidam com características correlatas, bem como
suas similitudes nas reformas educacionais elaboradas à luz das transformações
que tentam dirimir a insuficiência ou deficiência dos sistemas de ensino.
É no contexto deste debate que o corpus deste estudo se constitui por meio
da pesquisa histórica. Ao associar as fontes documentais à teoria, possibilitou-se
uma escrita linear dos fatos, cuja conexão com a atualidade foi realizada pelos
dados estatísticos e pela literatura brasileira e internacional. A comprovação
heurística aconteceu pela dimensão reflexiva e interpretativa dos acontecimentos.
Desta forma, com a hermenêutica, a prática de interpretação assumiu um caráter
mais metodológico. O ato teve como pano de fundo um objeto de estudo e um
fenômeno.
O intuito não foi o de denunciar os erros patentes dos antecessores das
políticas públicas, mas, sim, o de buscar uma análise e um entendimento dos textos
legais, de como se configura o ensino médio na escola pública da Bahia após
transformações nas políticas públicas que caracterizam décadas de avanços e
impasses.
Ao fugir das limitações do senso comum e acessar os documentos, a
aprendizagem foi construída, pouco a pouco, colocando em evidência a essência da
identidade do ensino médio no texto e contexto das legislações. Preliminarmente,
pode-se aferir com isso que o estudo se enquadrou em uma abordagem ontológica
deste nível de ensino, uma vez que a análise buscou a concretização dos objetivos
da pesquisa desde a primeira Carta Magna do Brasil Republicano.
Todavia, alguns entraves merecem ser comentados. Precipuamente, apesar
de várias pesquisas acerca das políticas de ensino médio no Brasil, o estudo dos
marcos históricos e os conceitos nas legislações ainda não conseguiram responder
às lacunas deixadas pela falta de identidade deste nível de ensino. A tarefa não foi
fácil, porém, buscou-se, na experiência consolidada em escola pública na Bahia,
entender o movimento entre o texto e o contexto das leis e sua concretização no
órgão colegiado de educação. Foi considerado, também, o número pequeno de
trabalhos com esta temática, cujo levantamento realizado nos bancos de dados e
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repositórios não ofereceu subsídios suficientes para afirmação ou refutação dos
pressupostos da pesquisa.
Desta forma, intencionou examinar as políticas públicas de ensino médio no
Brasil e seus desdobramentos no Estado da Bahia, entre 1997 e 2011, tendo como
marco, além da legislação nacional, as Resoluções do CEE-BA. O problema desta
pesquisa se apoiou nos seguintes pressupostos:
O acesso ao ensino médio se apresenta como um direito à educação.
O conceito de ensino médio passou por rupturas conceituais e reversão de
identidade na legislação educacional.
As políticas públicas para o ensino médio na Bahia refletem a falta de
identidade desse nível de ensino.
O Conselho de Educação do Estado da Bahia pode ser considerado partícipe
da trajetória conceitual e organizacional do ensino médio do sistema estadual.
O ensino médio no Brasil: busca recorrente de identidade e rupturas
conceituais desvela o âmago das reformas por que tem passado este nível de
ensino. O intento deste estudo foi analisar as políticas públicas de ensino médio no
Brasil, sua trajetória, as rupturas conceituais e a busca de reversão da identidade
desse nível de ensino e seus desdobramentos no Estado da Bahia, entre 1997 e
2011.
Para tanto, foram suscitados os seguintes objetivos específicos: a)
contextualizar histórica, social, política e juridicamente mudanças de concepção por
que tem passado o ensino médio, entre 1891 e 2010; b) estabelecer os tempos
conceituais17 na trajetória do ensino médio brasileiro, 1997 e 2011; c) identificar as
rupturas conceituais na legislação específica do ensino médio, no período em
estudo; d) analisar os princípios de obrigatoriedade e universalização do ensino
médio, associando aos dados que subsidiem uma reflexão sobre as políticas
públicas do ensino médio no Estado da Bahia; e) identificar o papel do Conselho
Estadual de Educação do Estado da Bahia no conteúdo das políticas de ensino
médio; f) analisar as Resoluções baixadas pelo Conselho Estadual de Educação, no

17

Neste trabalho o tempo conceitual se refere ao período de reformas na educação.
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período que compreende 1997 a 2011, relacionando-as com as categorias de
análise.
A pesquisa buscou restabelecer elementos do ensino médio na legislação
educacional brasileira, dos quais: desafios, problemas, conceituações, concepções,
dúvidas, certezas, indecisões e lacunas que ainda estão atuais nas políticas
públicas.
A realização dos objetivos deste trabalho ocorreu a partir do Capítulo 2,
intitulado: Historicidade da concepção de ensino médio. Este processo de
resgate histórico de conceituação afluiu por meio das sete Constituições do Brasil
República, bem como pelas legislações infraconstitucionais da educação. Portanto,
serão retratadas a seguir as inferências sobre os três primeiros objetivos: a)
contextualizar histórica, social, política e juridicamente mudanças de concepção por
que tem passado o ensino médio, entre 1891 e 2011; b) estabelecer os tempos
conceituais na trajetória do ensino médio brasileiro, entre 1997 e 2011; e c)
identificar as rupturas conceituais na legislação específica do ensino médio, no
período em estudo.
Nas Constituições Republicanas do Brasil a classificação de ensino médio
percorreu uma instabilidade no decorrer da história e nos próprios textos legais. Em
1891 inicia-se com a denominação de ensino secundário. Ficou a cargo dos Estados
a criação de instituições de ensino, porém poderia, também, ser provido pela União
e pela rede privada. Outro ponto de destaque é a laicidade do ensino nos
estabelecimentos públicos. Quanto aos princípios de obrigatoriedade e gratuidade
na educação, a referida Lei foi omissa. Logo, o texto foi extremamente parcimonioso
no trato da educação.
Na Constituição de 1934, o ensino médio assume duas denominações:
manter o ensino secundário no Distrito Federal e o ensino educativo ulterior ao
primário. O documento inova ao prescrever um capítulo sobre educação e cultura e
por definir a educação como um direito de todos. Outro destaque é para a expressão
tendência à gratuidade do ensino ulterior ao primário. Princípio relevante só foi
recuperado 75 anos depois com a Emenda Constitucional nº 59/2009, que prevê
educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade.
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De conformidade com o momento político da época, a Lei Fundamental de
1937 focaliza formação de mão-de-obra especializada, ministrada no ensino prévocacional profissional e em escolas normais e secundárias. Reflete na educação o
autoritarismo da ditadura. O ensino pré-vocacional era destinado às classes menos
favorecidas. O pensamento do formulador estava condizente com os elementos do
processo de industrialização. Com isso, aumentavam, cada vez mais, as
desigualdades sociais e esculpia uma lacuna entre o intelectual e o prático. Quanto
às escolas normais e secundárias, não há mais menção no documento.
Ao inserir os termos infância e juventude na Constituição, o legislador reforça
a ideia de uma educação adequada às aptidões e tendências vocacionais da
população. Que, naquele momento histórico, coincidia com os preceitos de ordem
econômica, de riqueza e prosperidade nacional.
A educação é um direito de todos. Desta forma, inicia o artigo 166 do capítulo
II, Da Educação e Da Cultura, da Constituição da República de 1946. É o berço do
debate sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Quanto ao ensino médio,
aparece com duas denominações, ensino oficial ulterior ao primário e ensino
secundário. Vale destacar que as expressões ulterior e secundário não são
sinônimas. A primeira está relacionada ao acontecimento que vem depois. Já a
outra, significa segundo lugar. Porém, ao associá-la com a palavra ensino,
representa o entendimento de ensino intermediário, entre o básico e o superior, cujo
contexto abordado denota um novo conceito. Portanto, as rupturas e reversões
perpassam, também, os campos lexical e semântico das palavras.
Assim, ao estabelecer relações múltiplas nos textos legais, possibilita a esta
pesquisadora criar inferências com a realidade circunscrita, testadas por meio dos
documentos. Em suma, a Carta Magna de 1946, a quarta republicana, elaborada por
uma assembleia constituinte, após oito anos de ditadura, apresentou alguns avanços
no campo educacional, em que a educação deveria ser inspirada nos princípios de
liberdade e solidariedade humana e o poder público deveria assegurar a oferta do
ensino. Contudo, ficou longe das bases política e ideológica do movimento dos
Pioneiros da Educação.
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Com o golpe militar de 1964, alguns atos institucionais e emendas
constitucionais transformaram a Magna Carta de 1946. Com uma abordagem
autoritária, a Carta Constitucional de 1967 mantém a educação como um direito de
todos e o inova ao assegurar o princípio de igualdade de oportunidade a todos. O
ensino oficial ulterior ao primário seria gratuito para aqueles que provassem falta de
recursos. Enfim, os princípios da gratuidade e da obrigatoriedade do nível médio não
foram contemplados na referida Constituição.
Vale destacar que já estava em vigor a LDB 4.024/61, que tratou este nível de
ensino como ensino médio, porém a Carta manteve a denominação da última
Constituição. Vigoravam no país, assim, dois marcos legais com nomenclaturas
diferentes. Isso se exprimia na falta de identidade nas concepções e nos fins
específicos do ensino médio. Refletia a descontinuidade do processo educacional e
das políticas públicas vigentes. Possivelmente, contribuiu para o insucesso da
escolarização do jovem brasileiro.
Logo após, a Emenda Constitucional de 1969 explicita que a educação é
direito de todos e dever do Estado. A gratuidade e obrigatoriedade previstas se
aplicavam apenas a crianças e jovens de sete a quatorze anos. Quanto ao nível
médio, o ensino seria gratuito para as pessoas que não tivessem recursos. Havia
uma ressalva que essa gratuidade seria, gradativamente, substituída por bolsas de
estudos.
Quanto à terminologia, a Constituição inseriu a expressão ensino médio.
Diga-se de passagem que países como Dinamarca, Espanha, Finlândia, França,
Holanda, Itália, Noruega, Portugal, Suécia e Suiça utilizavam a expressão “ensino
secundário” ou “curso secundário”, com variações de graus.
A ampliação do debate sobre educação se concretizou com a Constituição de
1988, por meio da inserção de novos paradigmas jurídicos, consagrando-se como a
Carta Magna mais democrática da história do Brasil. Ao tratar a educação como um
dos direitos sociais, o legislador obriga o Estado à prestação dos serviços
estipulados no documento. Ao abster-se de oferecer tais garantias, o poder público
violaria um dos pressupostos dos direitos humanos. Além do mais, o Estado deve
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proporcionar condições materiais propícias à implantação dos princípios de
acessibilidade e universalidade de um ensino de qualidade.
Outro ponto imprescindível de destaque é a prescrição da educação como um
direito de todos e dever do Estado e da família, elevando-a à condição de serviço
público essencial. Com isso, velhas e conhecidas discussões se reafirmam. Antes
de tudo, elucida as ideias de Anísio Teixeira ao conceituar a educação como
propriedade da pessoa humana, oportunizando a cada indivíduo um lugar na
sociedade. Igualmente, a adoção de concepções já consolidadas pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948 reafirma que toda pessoa tem direito à
instrução. Por fim, esta prerrogativa consolida o embate mundial de reconhecimento
e valorização da educação básica ao longo da vida.
Ao enunciar que a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da pessoa,
à preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho,
reforçam o caráter humanizante, político e social da educação. Também possibilita
meios de crescimento econômico aos estudantes. Vale ressaltar que, ao estabelecer
a extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, a Constituição
recupera a relevância do texto de 1934. Contudo, estes princípios só foram
determinados em 2013, com a alteração dos artigos da LDBEN.
As rupturas continuam nas legislações infraconstitucionais. Na Reforma
Francisco Campos – 1930 a concepção de ensino secundário estava pautada na
disseminação da noção “formação do homem para todos os grandes setores da
atividade nacional”. Estava implícito o propósito de continuidade da Pátria, dos
elementos cívicos e morais e o desenvolvimento de aptidões para o trabalho. A
intenção era que o estudante tivesse uma formação geral e saísse preparado para
contribuir com o desenvolvimento nacional.
Outra ideia era que todos os brasileiros tivessem as mesmas oportunidades e
uma instrução adequada. Contudo, na prática a efetivação ocorria de outra forma,
pois a tão proclamada igualdade de educação não condizia com a organização
curricular proposta na Reforma, pela qual só uma minoria da população poderia
despender cinco anos para adquirir uma formação acadêmica consistente.
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A ruptura que se pode destacar dessa Reforma foi o rompimento da
concepção de “um curso de passagem” ou de preparação para o ensino superior,
para a modernização do processo educativo, adequando-o aos objetivos de uma
sociedade industrial.
Posteriormente, a Reforma Capanema se consolidava com o objetivo de um
“ensino preparador da elite intelectual do país”. As Leis Orgânicas dispuseram sobre
os deveres constitucionais para com a economia e a defesa do país. As finalidades
do ensino secundário eram de desenvolvimento da personalidade integral dos
adolescentes; de formação espiritual, de desenvolvimento da consciência patriótica
e humanística e de preparo intelectual geral para continuidade dos estudos. Assim, o
ensino secundário se firmou com uma concepção de formação integral do jovem,
entendida, naquele momento da história, como preparo das faculdades morais,
intelectuais e atividades físicas. Um homem completo para a vida social.
As ambiguidades presentes na primeira Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDBEN, Lei nº 4.024/61, quanto à educação de grau médio,
tinha de um lado a ideia de formação integral do individuo e, de outro, a qualificação
para o trabalho. É a dicotomia na educação da juventude brasileira. O conceito de
educação como direito de todos não atingiu a grande maioria da população no
Brasil. Com isso, não atendia às necessidades de muitos e oportunizava a educação
para poucos. O Brasil estava em processo de desenvolvimento, tinha o engenheiro,
mas não tinha o técnico de nível médio. As rupturas que se podem destacar são a
variedade de cursos, a flexibilidade curricular e a introdução da expressão ensino
médio na legislação educacional.
Com a reformulação na legislação educacional em 1971, Lei nº 5.692, o
ensino médio passou a ter um caráter de curso profissionalizante, denominado de 2º
grau. A intenção do legislador era a adequação do ensino ao processo de
desenvolvimento econômico da época. Porém, ao propor uma escola única para
todos, com a profissionalização obrigatória e universalizada, não considerou a
pluralidade social e diferenciada da realidade brasileira. Os sistemas de ensino não
dispunham de profissionais qualificados para as exigências pedagógicas previstas
na Lei. Assim, as rupturas de destaque na Lei nº 5.692/71 são a nomenclatura, que

218

passou a denominar de 2º grau o antigo ensino de nível médio e, também, a
obrigatoriedade do ensino profissionalizante em âmbito nacional.
Importa destacar o Grupo de Trabalho que elaborou o Anteprojeto de Lei, o
qual não concebeu a universalização do caráter profissionalizante. Tal extremismo
foi gestado no Congresso Nacional. Os relatores do GT destacaram que o
planejamento do 2º grau devia levar em conta que todos chegassem à idade adulta
com algum preparo para o trabalho ou com uma opção definida por continuidade de
estudos.
Com o intuito de corrigir os excessos da Lei nº 5.692/71, em 1982 foi baixada
a Lei nº 7.044, que inseriu a expressão preparação para o trabalho em substituição
ao termo qualificação para o trabalho, priorizando a formação integral do aluno. A
intenção era que a escola preparasse o indivíduo para a vida laboral. Assim, a
referida Lei amenizou o radicalismo da profissionalização compulsória no ensino
médio.
A reorganização do sistema educacional brasileiro ocorreu com a Lei nº
9.394/96. A 2ª LDBEN incorporou o ensino médio na qualidade de educação básica,
consolidando, desta forma, debates e entendimentos do ensino como direito público
subjetivo. A educação escolar foi concebida como uma vinculação entre o trabalho e
as práticas sociais. Nessa arena de discussões, foram consideradas as dimensões
histórica e cultural da sociedade brasileira, cuja formação dos jovens foi consolidada
em uma concepção menos tecnicista.
Da sua sanção até o 1º semestre de 2013, data em que foram feitas várias
alterações alguns dispositivos merecem destaque: a gratuidade e obrigatoriedade da
educação dos 4 aos 17 anos; educação básica organizada em pré-escolar, ensino
fundamental

e

ensino

médio;

flexibilidade

curricular

para

adequação

às

características regionais e locais da sociedade, mantendo a base nacional comum;
inserção na rede regular de ensino de alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (Lei nº 12.796/2013);
prioridade do Estado com a oferta do ensino médio (Lei nº 12.061/2009); acréscimo
da seção IV-A, normatizando a educação profissional técnica de nível médio (Lei nº
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11.741/2008); obrigatoriedade de inclusão de componentes curriculares, como Artes,
Filosofia, Sociologia, Música, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.
A orientação para o trabalho, a formação para a cidadania e a difusão de
valores fundamentais à vida social são pontos fecundos da educação básica
considerados na LDBEN.
Em continuidade com as reflexões, o Capítulo 3 intitulado A obrigatoriedade
e universalização do ensino médio até os 17 anos, teve como objetivo analisar os
princípios de obrigatoriedade e universalização do ensino médio, associando-os aos
dados que subsidiam uma reflexão sobre as políticas públicas do ensino médio no
estado da Bahia, quarto objetivo deste trabalho.
Um passo necessário nesse capítulo foi a reflexão sobre a contiguidade entre
o ensino secundário em Portugal e o ensino médio no Brasil. Foi edificado um corpo
teórico, brasileiro e português, relativamente estável, que permitiu explicar a
proximidade dos problemas, das estratégias de mudanças e do contexto
socioeconômico dos dois países.
Foram evidenciadas fissuras importantes, como a postergação em atender e
alargar a educação básica até os 17 anos no Brasil e aos 18 anos em Portugal.
Procurou-se clarificar que tanto o ensino secundário em Portugal quanto o ensino
médio no Brasil estão no epicentro dos desafios futuros das políticas de educação.
Sabe-se que as mudanças não são da mesma ordem nem da mesma magnitude,
porém a responsabilidade de assegurar uma escolaridade obrigatória e a garantia da
qualidade e da sustentabilidade do ensino para todos são condições essenciais para
o desenvolvimento dos países, contribuindo para a diminuição da exclusão social.
Neste contexto de historicidade do ensino médio, os Pioneiros da Educação
tiveram um importante papel. As inquietações dos educadores signatários do
documento contribuíram para a proposição de políticas educacionais atuais. A
posteriori, esse movimento de renovação da educação possibilitou o despertar para
os problemas da educação e propôs diretrizes que vieram a ser concretizadas com
algumas reformas. Este trabalho deu destaque ao delineamento das ações
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propositivas de Anísio Teixeira na área educacional, enfocando seus aspectos à
frente da educação na Bahia.
Ao abordar as ideias de Anísio Teixeira, o Capítulo 4 teve a intenção de
resgatar as principais concepções de educação pública, desse grande educador
baiano, na concretização das políticas públicas no Brasil. O foco de transformação
social permeia o ideário de ensino preconizado por Anísio.
A atualidade de suas ideias é percebida claramente. Para ele, o ensino
secundário era generalista, ignorando as capacidades e aptidões individuais dos
estudantes. A educação deveria ser especializada ou particularizada. Uma educação
extremamente diversificada, a fim de atender aos anseios da sociedade. Defensor
de um ensino que não fosse privilégio e a indignação por uma educação, muitas
vezes dual, consolidaram suas ideias no cenário das políticas públicas brasileiras.
Portanto, este estudo apresentou o respeito e a cumplicidade do desejo de
mudança na educação, primando por uma prática mais humanizadora, igualitária e
transformadora do ensino. Ao aprender com o passado, desperta um apetite por
discurso político incorporado por conceitos novos e centrais, com o intuito de
aprimorar a política nacional de educação, apontando responsabilidade e
compromisso, na superação dos desafios contemporâneos.
Com o objetivo de identificar o papel do Conselho Estadual de Educação do
Estado da Bahia no conteúdo das políticas de ensino médio, o Capítulo 5 apresenta
este Colegiado como o mais antigo do país, em atendimento ao quinto objetivo da
pesquisa. A história do CEE começa em 1842 e passa por várias transformações,
ajustando-se às ideias e às políticas educacionais de cada época.
Criado pela Lei Provincial nº 172/1842, o CEE-BA é o mais antigo do País,
destinou-se especificamente à inspeção das escolas, à regulação do ensino e à
conduta correta dos professores. O entendimento da atuação de um Conselho é o
de uma via de mão dupla, cuja função precípua é ouvir e ser ouvido, além do seu
caráter participativo.
Ambas as definições contribuíram para as discussões contemporâneas
sobre os serviços prestados à comunidade, que, em alguns casos, estão em
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conformidade com as circunstâncias do poder constituído. Nos anos subsequentes,
o Conselho sofreu reformulações, com o objetivo de sair da contramão da história e
constitui-se como espaço de ação e discussão. No entanto, o CEE continuava como
um órgão ligado diretamente ao governo. Assim, a inter-relação entre conselho e
mecanismos democráticos estava distante de se concretizar, pois reduziu-se a
atuação do colegiado a um mero administrador e fiscalizador do ensino.
Indubitavelmente, como pano de fundo, a participação de Anísio Teixeira se
fez presente nos rumos da educação na Bahia. Com a Reforma Góes Calmon,
transformando a estrutura organizacional do ensino, o CEE passa por outra
reorganização. Anos depois, frente à realidade da política educacional da época,
nova revisão foi feita nas atribuições do Conselho, assumindo como um órgão
técnico.
Com a sanção da LDB, em 1961, os Conselhos de Educação se firmaram
como um mecanismo de descentralização dos sistemas de ensino, cuja participação
na implementação das políticas sugere a necessidade de interpretação desses
colegiados na sua concepção, estrutura e contribuições no ordenamento jurídico,
político, administrativo e pedagógico dos sistemas de ensino.
Vale destacar que o pioneirismo das ideias de Anísio Teixeira e as políticas
federais propostas pela LDB de 1961 corroboraram a reestruturação do Conselho
em 1963. Só a partir de 1967, assumiu as funções normativas e de colaboração
como o sistema estadual de ensino.
Na década de 1970 o órgão regulamentou o ensino de 2º. grau no sistema
baiano de ensino. Vale destacar que nesse período a prioridade do conselho era
com o ensino supletivo. Só em 1998 a legislação definiu o CEE como um órgão
representativo da sociedade na gestão do sistema de ensino, com autonomia
técnica e funcional com atribuições deliberativa, normativa, fiscalizadora e
consultiva.
Dessa maneira, entende-se que, quanto maior for o nível de participação que
as pessoas têm nas ações governamentais, por via representativa, melhor será o
resultado das práticas colegiadas da gestão pública, bem como a ampliação do
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espaço democrático para a participação de todos na tomada de decisão deve ser
uma ação progressiva e consciente dos envolvidos e requer uma gestão
comprometida com os problemas sociais e com o exercício da política local.
O último capítulo, com o título Atos normativos da Câmara de Educação
Básica do CEE – BA teve como objetivo analisar as Resoluções apresentadas pelo
Conselho Estadual de Educação, no período que compreende de 1997 a 2011 e
relacioná-las com as categorias de análise, com a utilização do software Atlas.ti 7.0,
enfocando o sexto objetivo do estudo.
No primeiro momento, optou-se por redigir uma súmula dos treze atos
normativos, do CEE-BA, a fim de apresentar as particularidades e interfaces com o
objeto em estudo. Os conteúdos das Resoluções apresentadas indicaram a
seriedade nas tomadas de decisões e a importância dos direitos garantidos por elas.
Além disso, os diplomas legais, elaborados no período em estudo (15 anos),
corroboraram um histórico das políticas educativas do país. Nesse ínterim, foram
produzidas treze Resoluções, que abordaram, no seu teor, assuntos pertinentes ao
ensino médio, após reorganização da educação brasileira por meio da LDBEN.
Em seguida, relacionaram-se as seis categorias de análise com os conteúdos
das Resoluções, com o intuito de associar os conceitos emergentes das decisões
governamentais na Bahia e a dinâmica da organização da legislação que subsidiam
a concretização das políticas públicas do ensino médio no Estado. Este diálogo
entre os diplomas legais e as categorias possibilitou o aparecimento da subjetividade
da pesquisa e suas nuanças com o estabelecido.
A despeito dos inegáveis avanços proporcionados pelos documentos
normativos do CEE-BA, argumenta-se que é necessário um debate mais amplo
sobre as questões democráticas e o grau de participação social na ação política. É
imprescindível uma interação efetiva entre sociedade e governo local, porém, em
alguns casos, os arranjos institucionais dificultam a abertura desse canal de
participação.
Assim, a análise das Resoluções tratou de um vasto leque de conceitos e
suas articulações com a literatura, no intuito de clarificar processos, percursos,

223

conexões nas políticas nacionais e globais. Com isso, as interpretações propiciaram
a constatação de que os discursos emergentes nas Resoluções do CEE-BA refletem
as reais funções do órgão, muitas vezes complexas, porém condizentes com a
legislação nacional. Evidenciou-se uma transposição do modelo do plano nacional
para o estadual, com adequações regionais.
Como todo trabalho científico, esta tese enfrentou algumas limitações no
decorrer da sua construção. Não foi possível abarcar o amplo campo conceitual das
políticas públicas educacionais nem esgotar o horizonte em que se inscreve o
ensino médio. Mesmo reconhecendo a importâncias das conjecturas das análises
das Resoluções do CEE-BA, presume-se que alguns outros conceitos poderiam ter
emergido, dando continuidade a uma nova articulação. Por fim, optou-se pela
centralidade das análises de textos oficiais, restringindo a consulta de fontes
secundárias. Como propôs a banca de qualificação do projeto desta tese, o estudo
priorizou a pesquisa histórica, com análise documental de fontes primárias, em lugar
de um projeto ambicioso e vasto que permaneceria aquém do pretendido.
Outrossim, em relação aos pressupostos estabelecidos para a realização
deste trabalho, considerou-se o seguinte:
a) O acesso ao ensino médio se apresenta como um direito à educação –
No que concerne a este pressuposto vale considerar que a garantia da educação
está presente na Constituição Federal de 1988, do artigo 205 ao artigo 214, prescrita
como direito de todos e dever do Estado e da família. Contudo, na prática, um adulto
no Brasil tem em média sete anos de escolaridade, enquanto na Europa tem
dezessete anos (IBGE, 2010). O país acumula um déficit histórico imenso na
educação e adentrou o séc. XXI postergando a universalização do ensino médio até
2016. Conclui-se, com isso, que somente assegurar o direito ao ensino médio por
meio das leis não garante nem o acesso nem a qualidade do ensino.
b) O conceito de ensino médio passou por rupturas conceituais e
reversão de identidade na legislação educacional – Em termos de concretização
deste pressuposto, foi possível fazer um confronto com as Constituições Federais do
Brasil, a partir de 1891, e, também, com algumas reformas educacionais, visando a
fixar, de forma precisa, as rupturas conceituais que permearam o ensino médio.
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Esse período determinado para o estudo serviu para balizar a reflexão da finalidade
deste nível de ensino em alguns momentos da história. O estudo reflete uma
linearidade de ações educativas, às vezes, pulverizado de intenções políticopartidárias, principalmente econômicas. Assim, a identidade do ensino médio na
legislação

educacional

seguiu

um

descontinuado

percurso,

triturado

de

aparecimentos, reaparecimentos, mudanças, reformas, reintroduções de artigos, de
emendas, que contribuíram para ratificar a velha e reincidente discussão entre o
ensino propedêutico e o mercado de trabalho.
c) As políticas públicas para o ensino médio na Bahia refletem a falta de
identidade desse nível de ensino – A efetivação deste pressuposto foi aferida por
meio da literatura nacional e internacional. A história do ensino médio no Brasil e em
outros países da Europa apresenta-se a dicotomia entre formação geral versus
formação profissional. É nesse hiato de inquietações que se situou o interesse deste
estudo. Importa lembrar que as competências e os saberes consolidados na
formação geral são fundamentais para o resto da vida do individuo, constituindo-se
como um forte apelo à renovação das estruturas organizacionais da escola. A
mudança esperada para o ensino médio vai além das necessárias iniciativas de
garantia do sucesso escolar dos estudantes. Defende-se a mudança de paradigma
institucional de um “curso de passagem” para a vida profissional ou para a formação
acadêmica. Transpondo este modelo, chega-se a uma escola: que valorize a
formação humana; que desenvolva uma consciência cidadã, verdadeiramente
autônoma, capaz de conciliar o que se ensina e o que se aprende; que busque
coadunar

os

anseios

e

necessidades

dos

jovens

com

o

conhecimento

historicamente acumulado e, inexoravelmente, que os saberes construídos no
ambiente escolar proporcionem um despertar para a continuidade dos estudos ou
para a vida laboral.
d) O Conselho de Educação do Estado da Bahia pode ser considerado
partícipe da trajetória conceitual e organizacional do ensino médio do sistema
estadual – A análise das Resoluções do CEE-BA, no período estabelecido, revestiuse de grande valor para os resultados obtidos neste estudo. É da responsabilidade
desse órgão, pelo seu caráter normativo, traçar as diretrizes legais e conceituais da
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estrutura e do funcionamento do ensino médio na Bahia. O exame da produção
legislativa do CEE-BA indica cabal cumprimento de suas funções regimentais.
Na realização desta pesquisa, com o título O ensino médio no Brasil: busca
recorrente de identidade e rupturas conceituais, notou-se que, a partir destes
pressupostos, ampliaram-se outras possibilidades de estudo sobre as reforma do
ensino médio.
Apesar do detalhamento da evolução histórica nas legislações brasileiras, o
levantamento dos conceitos emergentes das Resoluções do CEE-BA contribuiu,
sobremaneira, para futuras investigações no campo da pesquisa histórica, em
destaque alguns elementos prioritários:
1. Desenvolvimento de outros trabalhos em estreita conexão com o ensino
fundamental e a educação superior, priorizando as últimas reformas destes
níveis;
2. Continuidade desta pesquisa, evidenciando a última reforma do sistema
educacional, no que concerne ao ensino médio e analisando as alterações
curriculares com a demanda do público jovem;
3. Avaliação do modo como os profissionais da educação interpretam as
reformas de ensino no contexto da escola;
4. Alargamento da pesquisa a outros Estados do Brasil, de caráter comparativo,
avaliando-se a implementação das reformas nos vários sistemas de ensino.
Nesse sentido, é que se inscreve a questão central que norteou todo o
trabalho: Como se configura o ensino médio na escola pública da Bahia após
transformações nas políticas públicas que caracterizam décadas de avanços e
impasses?
No percurso heurístico revelaram-se alguns problemas. É necessário
equacionar a necessidade de elevação da escolaridade da população e o processo
de desenvolvimento do país, por meio de um projeto educacional eficaz de uma
escola entendida como uma instância de transformação social. Simultaneamente,
urge um melhor entendimento da estrutura curricular do ensino médio, no intuito de
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minimizar a ambivalência desse nível. Ainda assim, permanece a discussão
conceitual dos princípios que sustentam o ensino médio.
As múltiplas reformas, não duradouras e socialmente contraditórias,
possibilitaram um novo olhar para a questão desta pesquisa, permitindo afirmar que
a configuração do ensino médio na escola pública da Bahia ratifica a ambivalência
deste nível de ensino subjacente às reformas ao longo da história local, nacional e
internacional.
O tema não se esgota aqui. A busca, incessante, continua.
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