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RESUMO 

O artigo discute as mudanças curriculares para o Ensino Médio, provenientes da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio e do Exame Nacional de Ensino Médio. Verifica se as finalidades do currículo oficial 
do Ensino Médio, no que se refere ao ensino, aprendizagem e avaliação estão alinhadas com a 
prática docente. Conclui-se que os professores vivem em constantes movimentos e 
contradições para encontrarem os fundamentos que expliquem a sua prática, seja pelo 
imediatismo decorrente das exigências local e global, seja pela manutenção dos seus 
pressupostos. Eles organizam a prática docente com base no currículo oficial, por conta do 
ENEM. A maioria alterou a prática pedagógica, porém não atende às finalidades da educação 
escolar escrita no currículo do Ensino Médio.  
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RESUMÉ 

LE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT MOYEN : DES POSSIBILITÉS 

D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS  

AXE THÉMATIQUE : Éducation, Société, Pratiques Educatives 

 

Cet article examine les changements du programme d'études pour le Lycée, à partir de la Loi 
de Directives de l'éducation Nationale, des Paramètres Curriculaires Nacionaux pour le Lycée 
et de l'examen National de l'enseignement Secondaire. Il vérifie si les objectifs du programme 
scolaire de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne l'enseignement, l'apprentissage et 
l'évaluation sont alignés avec la pratique d'enseignement. Il conclut que les professeurs vivent 



constamment des mouvements et des contradictions pour trouver les fondements qui 
expliquent leurs pratiques, soit à cause de l'immédiatisme résultant des exigences locales et 
mondiales, soi à cause de leurs préssuposés. Ils organisent la pratique pédagogique basés sur 
le curriculum officiel, sur le compte de l’ENEM. La plupart dentre eux a changé la pratique 
pédagogique, mais ne répond pas aux objectifs de l'éducation dans les programmes scolaires 
d'écriture à l'école secondaire. 

Mots-clés: école, curriculum, Objectifs du l’école secondaire. 
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1  INTRODUÇÃO  

A afirmação dos professores de que a teoria difere da prática constitui-se numa 

constante.  Existe uma situação conflitante entre o anunciado nos documentos oficiais3 e as 

dificuldades de operacionalização nas escolas. Em torno desses problemas surgiram 

inquietações.  Será que existe, de fato, uma inconsistência de definições que caracterizam o 

Ensino Médio historicamente, ou existe uma lacuna entre as concepções teóricas dos 

professores, obtidas nos cursos de formação, nas experiências e os princípios axiológicos e 

pedagógicos que sustentam o Ensino Médio nas relações que se tecem entre a teoria e a 

prática? Os professores constroem uma teoria mesmo inconscientemente? Outras vezes 

questionamos, será que essa complexidade justifica a solicitação dos professores por 

estratégias inovadoras, a idealização de modelos de ensino que traduzam o fazer pedagógico 

que garanta aos sujeitos os conhecimentos socialmente produzidos e historicamente 

transmitidos, adequando às necessidades de aprendizagem de cada aluno e as exigências 

educativas atuariais. 

Esse desafio, vivenciado pelos atores sociais do universo escolar, nesse caso, os 

professores, provoca uma necessidade de desvelar as concepções estigmatizadas como 

ultrapassadas no espaço/tempo, e as que mais se aproximam dos horizontes traçados nos 

documentos oficiais, pois, existe uma pressão muito forte quanto ao direcionamento de um 

trabalho que permita aos alunos fazer projeções de continuidade nos estudos, rumo a uma 

profissionalização ou integrar-se no mercado de trabalho.  

A delimitação de nossa análise se justifica pelo fato dos documentos oficiais serem 

empreendidos a partir da Lei 9.394/96, especificadamente para operacionalização das 

finalidades do Ensino Médio prescritas no art. 35: prosseguimento nos estudos; preparação 

básica para o trabalho; formação para a vida. Essas finalidades, estabelecidas pela legislação, 

explicitam com clareza a intenção do legislador em superar a dualidade de formação geral e 

formação específica, no sentido de que, ao concluir a Educação Básica, o aluno possa 

aprender continuamente e se preparar para o mercado de trabalho. Elas causam constantes 

inquietações nos professores sobre o foco que devem dar ao seu trabalho. Dentre as dúvidas 

estão se eles devem preparar para o vestibular, para o mercado de trabalho, para prosseguir 

nos estudos ou para a cidadania.  Por isso, a necessidade de verificar se as mudanças 

curriculares decorrentes da LDBEN, PCNEN e DCNEM alteraram a prática pedagógica dos 

professores e, depois identificar quais as finalidades da educação escolar escritas no currículo 
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do Ensino Médio que traduzem o modo de ensinar e, como ele, em situações concretas, recria, 

na prática docente. Finalmente discutimos perspectivas e possibilidades de operacionalizar 

essas finalidades. 

Nossas conclusões demonstram que os professores vivem em constantes movimentos e 

contradições não só de ordem conceitual, mas uma expressão das condições estruturais de 

trabalho e das exigências imediatistas decorrente das exigências local e global. 

Em síntese, contribuir para incorporar institucionalmente nas análises e formulações 

de políticas públicas, proposições que expressem problemáticas estudadas por pesquisas 

empíricas fundamentadas nas exposições vivenciadas pelos docentes no trabalho escolar, 

numa perspectiva de aproximar o discurso epistemológico do prático.  

2. Metodologia 

Este é um artigo descritivo com abordagem qualitativa, discute as mudanças no 

currículo no Ensino Médio oriundas da LDBEM, PCNEM e DCNEM. Conforme Bogdan & 

Bilken (1994, p. 291), a abordagem qualitativa aplicada pedagogicamente constitui-se em um 

método de investigação que se interessa mais pelo processo do que simplesmente pelos 

resultados ou produtos.  O que se quer é obter a “compreensão dos comportamentos a partir 

da perspectiva dos sujeitos investigados” (ibidem, ibidem, p. 16).  

Richardson (2007, p. 90) conceitua pesquisa qualitativa como: a tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos 

questionados, em lugar da produção de medidas quantitativas de características ou 

comportamentos.  

Consideramos como pesquisa tipo descritiva, alicerçado nos postulados de Gil (1999, 

p. 44) porque descreve características de determinadas populações ou fenômenos preocupadas 

com ações práticas. No nosso caso, a prática pedagógica dos professores. 

No intuito de alcançar os objetivos propostos e responder as questões norteadoras, foi 

utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário oral aberto composto de 5 

perguntas, aplicado aos 17 professores do Ensino Médio, que lecionam as diversas disciplinas 

que compõem o currículo, pertencentes ao quadro efetivo do Colégio Estadual Sílvio Romero. 

As questões investigam as percepções dos professores referentes a: mudanças no Currículo do 

Ensino Médio decorrentes da nova LDBEN, PCNEM e ENEM; finalidades do Ensino Médio;  

operacionalização das propostas curriculares. Com essas questões, verificamos o impacto das 

propostas curriculares na prática docente dos professores.  
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2.1 Campo Empírico 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola da rede estadual de ensino situada no centro 

da cidade de Lagarto, circunscrita à Diretoria Regional de Educação DRE 02, instituição 

vinculada à Secretaria de Estado da Educação que comporta cinquenta e três escolas de 

Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos distribuídos em sete municípios 

de Lagarto, Simão Dias, Poço Verde, Tobias Barreto, Riachão do Dantas, Boquim e Salgado. 

Lagarto, a maior cidade do interior de Sergipe, está localizada na microrregião do 

Agreste de Sergipe, com Bioma Caatinga e Mata Atlântica a 78 km de Aracaju numa área  

geográfica  de 970 km2, com uma população de 94.07159 habitantes, sendo que há um 

equilíbrio entre população urbana com 51,5% e rural, 48.5%, porém a maioria concentra-se na 

zona urbana. 

O quadro funcional do colégio, em 2012, consta de 81 professores. No Ensino Médio 

atuam 54 docentes. A falta de professores em sala de aula tem sido uma constante. No ano 

anterior, professores foram contratados, no segundo semestre, fato que prejudicou a 

aprendizagem dos alunos.  

Para possibilitar a utilização de tecnologias, o colégio dispõe dos seguintes ambientes: 

1 sala de vídeo, 1 sala de recursos multifuncionais, 1 laboratório de informática, 1 biblioteca 

com exemplares, 1 quadra poliesportiva coberta.  

3. Ensino Médio: finalidades do currículo oficial 

 A partir da Lei 9.394/96 houve expansão da matrícula nos Ensino Médio. 

Concomitantemente a esse movimento, foram elaborados os fundamentos da reforma 

curricular, na forma das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio no intuito de 

garantir formação geral para todos os estudantes e aos que necessitarem adentrar no mercado 

de trabalho acrescentar a formação profissionalizante. Tais fundamentos podem ser assim 

resumidos: a) reiteração das finalidades previstas no artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional; b) organização do currículo obrigatório de base nacional comum, em 

quatro áreas de conhecimento; c) desenvolvimento do currículo com base nas competências e 

habilidades; d) definição de princípios filosóficos; e) definição dos princípios pedagógicos; f) 

regulamentação da parte diversificada do currículo. 

Ao ter suas finalidades submetidas à função social explicitadas no slogan “agora o 

ensino médio é para a vida”, acaba canalizando a vida ao contexto do trabalho e cidadania, 
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com intenção de superar a dualidade de formação geral e formação específica, no sentido de 

que, ao concluir a Educação Básica, o aluno possa aprender continuamente ao se reportar ao 

prosseguimento de estudos em níveis superiores e ou dota-os de condições para adentrar o 

mercado de trabalho. 

 Tais definições propõem as escolas mudanças nos seus objetivos de ensino, não basta 

possibilitar que cada um acumule uma quantidade de conhecimentos, mas que, 

essencialmente, compreenda o mundo que o rodeia, desenvolva as capacidades de conhecer, 

de despertar a curiosidade intelectual para novas descobertas, dando oportunidades para que a 

pessoas entendam que precisam aprender por toda a vida.  Para isso, é preciso que a escola se 

qualifique, rejuvenesça os seus objetivos, a fim de preparar os alunos nos aspectos 

intelectuais, comportamentais e atitudinais requeridos pelo mercado moderno de trabalho.  

 No que tange a organização curricular, o Ministério da Educação valeu-se das 

publicações dos PCNEM e DCNEM, regulamentadas por pareceres e resoluções para garantir 

formação nacional comum, garantidas as especificidades para cada uma das escolas, por meio 

da parte diversificada. O intuito de preparar o estudante para atender as exigências das 

mudanças que ocorrem na sociedade, alicerçados nos princípios do Relatório de Delors 

(1998), sintetizados em: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser, fundamentados nos princípios axiológicos: política da igualdade, estética da 

sensibilidade, e ética da identidade. Mais adiante lança as Orientações Curriculares Nacionais, 

com o objetivo de facilitar a operacionalização dos pedagógicos: interdisciplinaridade 

entendidos como “recurso didático para relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de 

estudo, pesquisa e ação” (Brasil, 1998, p. 39). A contextualização seria outra possibilidade de 

interação não apenas nas disciplinas de um eixo, mas assume que todo conhecimento envolve 

uma relação entre o sujeito e objeto.   

Os ensinamentos de Piaget na psicologia genética4 e Vygotsky na teoria sócio 

interacionista5 fundamentam as perspectivas teóricas dos princípios pedagógicos impressas 

nos documentos curriculares. No que se refere o tratamento do currículo, a pedagogia das 

competências constituiu-se no principal princípio organizador. São diversos os significados 

do termo competência, entre esses, Perrenoud (1999, p. 7), define como “uma capacidade de 

agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem 

limitar-se a eles”.  

 Mais adiante (ibidem, ibidem) pontua: “competência é a faculdade de mobilização de 

diversos recursos cognitivos como saberes, habilidades e informações para solucionar com 
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pertinência e eficácia uma série de situações”. Então, competência pressupõe: operações 

mentais; capacidade para usar habilidades; e, emprego de atitudes adequadas à realização de 

tarefas. 

   Dessa forma, os programas orientados por competências induzem as escolas a 

estabelecerem ligações entre os conhecimentos científicos, e a prática social de certa 

complexidade. A memorização cede espaço à criação para a construção de saberes que 

respondam as demandas da vida em sociedade, de modo a proporcionar sólidos 

conhecimentos àqueles que necessitam deles, com vistas à formação de um homem com 

potencial em saberes, atitudes e valores. 

Por isso, elas causam constantes inquietações nos professores sobre o foco que devem 

dar ao seu trabalho. Dentre as dúvidas estão se eles devem preparar para o vestibular, para o 

mercado de trabalho, para prosseguir nos estudos ou para a cidadania.  A tensão dos 

professores concentra-se na necessidade do desenvolvimento de capacidades intelectivas por 

um lado, e por outro, preparar para resolver situações- problema decorrente da prática social e 

produtiva do mundo contemporâneo.  

3. Análise e discussão dos resultados 

Os dados colhidos nas declarações dos docentes foram colocados de forma fidedigna. 

No processo de interpretação, considerou-se o caráter qualitativo e descritivo, buscando 

estabelecer coerências entre as questões através da articulação das informações. Para que o 

nome do professor seja preservado, não o especificamos nos posicionamentos. 

3.1 Perfil dos respondentes 

Quanto ao sexo, a maioria é feminino (84%), o que revela a predominância histórica 

das mulheres na profissão docente, principalmente na Educação Básica. Sobre a formação 

acadêmica, 88.2% são graduados na disciplina que leciona. No que tange a cursos de Pós-

graduação 41% possuem. Quanto ao tempo de serviço no Ensino Médio, 76.4% trabalham 

entre 5 a 10 anos, 11.8% entre 10 a 20 anos e 11.8% entre 0 a 5 anos. 

3.2 Ensino Médio: perspectivas de operacionalização 

Embora as políticas curriculares sejam verticais, emanadas por ações governamentais 

ligadas a propósitos de mudanças sociais e econômicas, são as reinterpretações dessas 

políticas híbridas das concepções de sociedade, escola, educação e ensino que caminham para 

a confluência dos interesses estatais ou estabelecem dinâmicas antagônicas, mais complexas, 

que não se esgotam nas orientações centrais.  
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Os governos elaboram propostas curriculares nacionais sobre o discurso de oferecer 

equidade a todos nas oportunidades de ensino, com o intuito de delimitar expectativas de 

aprendizagem observadas nas avaliações de larga escala. Dessa forma, convém interrogar os 

professores do Ensino Médio, sobre as possíveis alterações curriculares oriundas das 

propostas governamentais. As tabelas a seguir apresentam as principais respostas. 

Tabela 58 (extrato) - O currículo no Ensino Médio no Brasil tem passado por mudanças, as 
últimas foram decorrentes da nova LDBEN, PCNEM e mais recentemente do ENEM. Essas 
inovações alteraram em que, sua prática pedagógica? Se sim, como? 
CATEGORIAS Fr. % 
1. Situam-se entre os que alteraram a prática por conta do ENEM. 6 35.2% 
2. Situam-se entre os que alteraram, mas necessitam de formação continuada.  4 23.5% 
3. Situam-se entre os que alteraram, por conta do Vestibular e ENEM. 3 17.6% 
4. Situam-se entre os que não alteraram a prática. 3 17.6% 
5. Situam-se entre os que alteraram a prática a partir dos PCNEM. 1 5.9% 
 
Tabela 59(extrato) - Respostas relacionadas à alteração da prática docente em função da nova 
LDBEN, PCNEM e ENEM. 
CATEGORIAS Fr. % 
1. Situam-se entre os que alteraram a prática por conta do ENEM.  
     “Eu trabalho com ENEM porque ele pode ser a porta de entrada nas 
universidades”. 
“Já fiz alguma coisa em relação ao ENEM contextualizar com filosofia, sociologia, 
geografia”.  
 

6 35.2% 

2. Situam-se entre os que alteraram, mas necessitam de formação 
continuada.  
     “Eu tive que buscar porque tudo é diferente. É fácil pegar uma gramática e 
colocar no quadro. É difícil, interdisciplinar, não houve prática, curso, o Estado não 
ofereceu nada e o professor não compra livros”.  
“São preocupantes. A ideia do ENEM é boa, porém vem com uma prova para todas 
as regiões do país. Os PCNEM orientam trabalhar o mundo do aluno. Precisam 
investir na formação dos professores para que eles possam aprender trabalhar com o 
ENEM”.  
 

 
4 
 

 
23.5% 

3. Situam-se entre os que alteraram, por conta do Vestibular e ENEM  
   “Quando estamos na semana do vestibular trabalhamos de uma forma, na semana 
do ENEM, trabalhamos completamente diferente. É muito complicado”. 
 

3 17.6% 

4. Situam –se entre os que não alteraram a prática.  
     “Faço críticas às leis do país porque são importadas da Europa e cada país tem 
uma realidade diferente. Sou crítico, tenho minhas ressalvas”. 

3 17.6% 

5. Situam-se entre os que alteraram a prática a partir dos PCNEM.  
“Os PCNEM são interessantes porque é uma espécie de coluna vertebral. Você não 
tem obrigação de dar, mas de guiar-se. Educação Física tem um pouco de liberdade, 
não tem obrigação de seguir um currículo fechado. Tenho colegas que ficam 
desapontados porque não está dando tempo de trabalhar os conteúdos. Preparar 
conhecimento, não como ser depositário, mas adequarmos a realidade deles”.  

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
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 Então, 82.4% dos docentes afirmam que alteraram a prática pedagógica Esses dados 

demonstram a aceitabilidade da maioria dos professores alterarem a prática por conta do 

ENEM. Na nossa interpretação, a prova oferece a objetividades dos PCNEM, PCN+, 

OCNEM, percebe-se que com a prova os professores começaram a compreender as propostas 

dos documentos oficiais e dado ao compromisso com os alunos de possibilitar-lhes 

prosseguimento nos estudos, sentem-se encorajados a buscar os saberes prescritos pelos 

órgãos oficiais. Existem esforços para conjugar preparação para o prosseguimento nos estudos 

e cidadania.  

Tabela 60 (extrato) - As políticas curriculares apresentadas aos professores constituem-se em 
instrumentos eficazes para o desenvolvimento profissional dos professores? 
CATEGORIAS Fr. % 
1.Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes. 6 35.2% 
2.Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes para o 
desenvolvimento profissional e pessoal, se o Estado oferecer formação continuada.  

4 23.5% 

3.Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes, porém dizem que 
estão fora da realidade. 

4 23.5% 

4. Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes, mas não 
trabalham. 

2 11.7% 

5. Referem-se às políticas curriculares como imposições.  1 5.9% 
 
Tabela 61 (extrato) - Respostas referente às políticas curriculares. 
CATEGORIAS Fr. % 
1.Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes para o 
desenvolvimento profissional e pessoal. 
    “Se o professor for questionador, pesquisador, ajuda. O problema é que nesses 
documentos o professor não participou das discussões. Interdisciplinaridade, a forma 
como preparar as aulas, os PCNEM e ENEM subsidiam o professor na sala de aula”.  
 

6 35.2% 

2.Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes para o 
desenvolvimento profissional e pessoal, se o Estado oferecer formação 
continuada. “Chega o ENEM para o professor e para o aluno e fica todo mundo 
voando. Para atingir os objetivos tinha que preparar o professor”.  
 

 
4 
 

 
23.5% 

3. Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes, porém 
estão fora da realidade do aluno.  “A intenção é que essas políticas curriculares 
tragam melhorias. Para o professor o problema é que destoa da realidade do nosso 
aluno. Sai do Governo Federal, você não pode comparar uma realidade de Brasília 
com a realidade daqui de Lagarto.” 

4 23.5% 

4. Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes, porém 
estão fora da realidade, por isso não trabalha. 
    “Não porque é algo tão complicado, constantemente vem de cima para baixo. Um 
currículo pensado para a região sul e sudeste, não se adéqua a nordeste”. 

2 11.7% 

5.Referem-se às políticas curriculares como imposições.  
    “Muito pacote pronto sem saber a realidade da gente. Muitas vezes, temos que 
engolir outras vezes, não colocou em prática porque não deu certo”. 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
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De modo geral, os professores têm posições críticas com relação às políticas públicas 

implantadas pelo governo, sentem o desejo de construir o currículo ou participar da 

construção das políticas de ensino. As múltiplas vozes que estão na sala de aula necessitam 

envolver-se na construção dos documentos norteadores para que se sintam partícipes das 

decisões. Entendem que as reformas devem partir dos professores porque estão lidando com 

os alunos, percebendo as necessidades. Advogam que reformas com base em experiências de 

grandes centros urbanos ou outras regiões não alcançam êxito porque são muito distantes da 

realidade em que trabalham.  

Os professores são conclamados a dominarem os conteúdos específicos para a 

docência, participar das discussões relativas à gestão escolar, atualizar-se em questões de 

cultura geral e ainda acompanhar as mudanças pedagógicas. Entre estas se deparam com as 

emanadas pelo ENEM, todavia como assinalado anteriormente, não obtiveram formações 

relativas aos fundamentos teórico-metodológicos que embasam essas avaliações, mas são 

pressionados pelo colégio, comunidade e sociedade para oferecerem resultados positivos nas 

avaliações externas, caso contrário, são taxados como ineficazes. Esses fatores levam-nos a 

sublinhar o necessário e substancial investimento do Estado na Formação Continuada dos 

Professores. Propõe-se inserir a escola como espaço de formação voltado para superar as 

dificuldades, identificar iniciativas bem sucedidas para servirem de apoio a outras 

experiências e assim poder construir um repertório de saberes. Não podemos esquecer a 

frequência de professores resistentes às mudanças, seja pelo argumento das políticas estarem 

desconectadas com a realidade ou pela descrença. Talvez isso se deva ao desalento 

profissional diante das responsabilidades que se avolumam a cada dia ou pela insegurança em 

lançar-se a nova experiência. 

Tabela 62 (extrato) - A Seção IV da LDB, no art. 35 prescreve as finalidades do Ensino 
Médio. Inciso I – consolidação e aprofundamento dos estudos, possibilitando o 
prosseguimento; o Inciso II a preparação básica para o trabalho e a cidadania; III – 
aprimoramento do educando como pessoa humana, o IV a compreensão dos fundamentos 
científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 
ensino de cada disciplina. Na sua concepção, essas finalidades são exequíveis para o ensino 
médio regular ou atingem campos diferenciados? 
CATEGORIAS Fr. % 
1. Situam-se entre os professores não atingirem as finalidades do ensino médio.  6 35.2% 
2. Situam-se entre os professores que trabalham focados no ENEM e Vestibular. 5 29.4% 
3. Situam-se entre os professores que para atingirem as finalidades do ensino médio, 
precisa de mudanças. 

3 17.6% 

4. Situam-se entre os professores que trabalham para atingirem as finalidades do 
Ensino Médio. 

2 11.7% 

5. Situam-se entre os professores que trabalham para uma formação humanística.  1 5.9% 
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Tabela 63 (extrato) - Respostas relacionadas se os professores voltam o seu trabalho para às 
finalidades do Ensino Médio 
CATEGORIAS Fr. % 
1. Situam-se entre os professores não atingirem as finalidades do ensino 
médio  
   “Gostaria que o professor fosse super-homem ou mulher maravilha. É praticamente 
impossível. Tenho alunos que só querem concluir o ensino médio, outros, o 
vestibular e outros, querem mudar de vida. É muito difícil alcançar tantas 
finalidades”. 
 

6 35.2% 

2. Situam-se entre os professores que trabalham focados no ENEM e 
Vestibular.  
      “A Secretaria de Estado da Educação de Sergipe tem focado no Vestibular, ano 
que vem deve focar no ENEM”.  
 

 
5 
 

 
29.4% 

3.Situam-se entre os professores que para atingirem as finalidades do ensino 
médio, precisa de mudanças. 
    “Acho que sim. Uma coisa que tem que mudar é que cada professor trabalha 
isoladamente”. 
 

3 17.6% 

4. Situam-se entre os professores que trabalham para atingirem as finalidades 
do Ensino Médio. 
     “Concordo, acho que tem que trabalhar para atingir todos os campos. Eu tenho 
que ver o aluno como pessoa humana, preparar nos conhecimentos científicos é 
importante para conseguirem trabalho”. 
 

2 11.7% 

5.Situam-se entre os professores que trabalham para uma formação 
humanística.  
   “De jeito nenhum, ou você trabalha uma coisa ou outra. Na escola pública, o cunho 
é a formação do cidadão”. 
 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

Diante desses relatos é fácil deduzir as dificuldades dos professores atenderem os 

preceitos legais no sentido de levar os alunos a compreenderem conteúdos, desenvolverem 

princípios de humanidade de forma a se relacionar com o conhecimento para atuar no 

contexto social, articulando conhecimentos científicos, tecnológicos, sócio-históricos. As 

mudanças nas finalidades do Ensino Médio, a partir de 1990, têm convocado os docentes, a 

revisitarem a direção do seu trabalho. A cada período, novas cobranças são feitas: preparar 

para a vida, para o trabalho, ultimamente, estão sendo pressionados em Sergipe a focarem 

suas aulas nas competências e habilidades definidas para o ENEM, tendo em vista que a 

Universidade Federal de Sergipe anunciou para 2012 aderir ao exame do sistema nacional de 

avaliação, como passaporte para ingresso em seus cursos, em substituição ao Vestibular.  
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Abramovay e Castro (2003, p. 174), em pesquisa realizada, constataram a pressão 

sofrida pelos professores, dos alunos e pais para focarem o trabalho pedagógico nos 

conteúdos do Vestibular6.  

De fato, os professores são instigados por órgãos oficiais, alunos pais, a executarem as 

políticas reguladoras do Estado, tendo direito a perfilarem entre as melhores ou piores do 

Estado ou país, no momento de divulgação dos resultados do IDEB. Nesse ponto, faço coro 

com as afirmações de Apple (1994, p.80), ao nos alertar para o fato de que “o currículo 

nacional é um mecanismo para o controle político do conhecimento. Uma vez instituído, 

haverá pouca chance de voltar atrás”.  

O discurso Estatal é de assegurar igualdade de direito a uma formação de qualidade. Se 

deixar por conta dos professores, em alguns locais pode funcionar muito bem acompanhando 

as mudanças da sociedade e, em outros, que não contarem com professores comprometidos, 

pode causar prejuízos na formação dos estudantes. 

Os docentes também fazem parte dos fatores que contribuem pelos resultados 

insatisfatórios do ensino, porém não se pode esquecer a necessidade do sistema promover 

discussões, estudos e estratégias para os professores compreenderem as concepções filosóficas 

e pedagógicas que fundamentam as propostas curriculares. Além disso, ampliar os 

financiamentos, condicionando-os a aprovação de projetos planejados pela escola, e não ter 

que se adequar a critérios pré-estabelecidos pelo MEC.  

Partilhamos do pensamento de que a educação deve adaptar-se constantemente às 

mudanças da sociedade. O Ensino Médio, então, deve repensar a educação para a formação ao 

longo da vida, propiciando aos discentes o florescimento dos talentos por meio da memória, 

do raciocínio, da imaginação, das capacidades físicas, para os alunos servirem-se delas. 

Entretanto, essas responsabilidades devem ser também assumidas pelo sistema educacional, 

no sentido de fomentar condições objetivas de trabalho. Ainda com relação às Finalidades do 

Ensino Médio, perguntou-se: 

Tabela 64 (extrato) - Na prática pedagógica, como operacionaliza essas finalidades? 
CATEGORIAS Fr. % 
1.Orientação da prática pedagógica não voltada para atingir as finalidades do Ensino 
Médio.  

6 35.2% 

2.Orientação da prática pedagógica voltada para o  ENEM e Vestibular.   5 29.4% 
3. Orientação da prática pedagógica voltada para atingir as finalidades do Ensino 
Médio.  

2 11.7% 

4.Orientação da prática pedagógica voltada para as finalidades com indicativos de 
formação continuada. 

2 11.7% 

5. Orientação da prática pedagógica voltada para a formação da cidadania. 2 11.7% 
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Tabela 65 (extrato) - Respostas relativas à operacionalização das finalidades do Ensino Médio 
CATEGORIAS Fr. % 
1.Orientação da prática pedagógica não voltada a atingir as finalidades do 
ensino médio. 
    “Eu não tenho condições de atender essas finalidades todas, faço que posso”. 
 

6 35.2% 

2.Orientação da prática pedagógica voltada para o  ENEM e Vestibular.   
    “Muito difícil. Como um dos objetivos é atingir o Ensino Superior é o que eu mais 
foco”. 
 

5 
 

29.4% 
 

3. Orientação da prática pedagógica voltada a tentativas de atingir as 
finalidades do ensino médio. 
      “Eu tento, não sei se consigo, procuro apresentar a teoria”. 
  

2 11.7% 

4. Orientação da prática pedagógica voltada para as finalidades com 
indicativos de formação continuada. 
     “O professor tem que estudar muito para melhorar”. 
 

2 11.7% 

5.Orientação da prática pedagógica voltada para a formação da cidadania 
     “Formação do cidadão, o resto agente não trabalha”.  
 

2 11.7% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

  De acordo com os interlocutores, as finalidades expressas na LDB, que são trabalhadas 

na escola, são as de possibilitar o prosseguimento nos estudos e sutilmente preparação para a 

cidadania.  

Na tentativa de articular conhecimentos de formação geral, prosseguimento nos 

estudos, preparação para a cidadania, para o trabalho e desenvolvimento pessoal, o MEC 

lançou o Ensino Médio Inovador (2009), programa que busca apoiar as Secretarias Estaduais 

de Educação e do Distrito Federal no desenvolvimento de ações que promovam a melhoria da 

qualidade do ensino. A ênfase é dada no sentido de oferecer ampliação da carga horária de 

permanência nas escolas, somadas a projetos que desenvolvam formação científica e 

humanística, a valorização da leitura, o aprimoramento das relações teoria e prática, a 

utilização de novas tecnologias e desenvolvimento de metodologias criativas e inovadoras. 

Esse programa está sendo implantado em caráter experimental, em colégios públicos. Na rede 

estadual de Sergipe em 2011, foram contempladas dezessete unidades de ensino, o colégio 

campo desta pesquisa não participa. No âmbito da Diretoria Regional de Educação, 

participam quatro colégios de Ensino Médio, sendo uma em cada município: Poço Verde, 

Riachão do Dantas, Tobias Barreto e Simão Dias. 
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Fechamos os questionamentos, indagando se as Orientações Curriculares Nacionais 

alicerçam o planejamento pedagógico das aulas; 88.2% não conhecem o documento; e 11.7% 

dos professores declaram que alicerçam o planejamento a partir das OCNEM. Novamente 

mais uma iniciativa oficial sem ressonância nas atividades dos professores pesquisados.  

Assim, o entendimento dos sentidos e significados e concretude do Currículo do 

Ensino Médio determinada pelos documentos institucionais estão interligados à definição 

pedagógica do conteúdo a ser ensinado, como vai ser ensinado, isto é, quais são as 

ferramentas que subsidiarão o seu trabalho estão submetida a decisões do professor que, por 

sua vez, estão ligadas às expectativas da comunidade escolar ou do que ele concebe ser o 

melhor para o aluno, que nem sempre traduzem os preceitos oficiais. Essa última dimensão é 

chamada por Bourdieu (1975) de arbitrário cultural. No entanto, é preciso sublinhar que essa 

proposta, para se efetivar, necessita de professores qualificados, bem remunerados e com 

condições dignas de trabalho. Por outro lado, alunos com seus direitos sociais respeitados.  

Ademais, como já assinalamos, os docentes precisam dominar os conceitos de 

competências e habilidades, interdisciplinaridade e contextualização, como também os 

fundamentos psicológicos, no sentido de oferecer uma formação científica e cultural aos 

estudantes.  Por isso, evidenciam a iminência de investimentos na formação continuada. 

CONCLUSÃO 

A análise da relação teoria e prática no ensino médio constituíram-se em notório 

desafio; debater a educação escolar tomando como referência as orientações dos documentos 

oficiais, os fundamentos teórico-metodológicos do Exame Nacional de Ensino Médio, frente 

às percepções dos professores do currículo no ensino médio. 

Os professores sentem dificuldades de operacionalização dos princípios 

fundamentadores do currículo, devido a problemas estruturais e conceituais. Ilustram a 

necessidade de participarem de cursos de formação continuada, para aprender trabalhar com 

as novas determinações oficiais,  

No que diz respeito às mudanças provenientes LDBEN, Parâmetros Curriculares 

Nacionais e, mais recentemente, do ENEM, entre os pesquisados, a maioria alterou a prática 

pedagógica seja por conta das orientações curriculares, do ENEM e Vestibular; outra parte 

reconhece a necessidade de formação continuada e há os que ignoram as orientações centrais. 

Um grupo considera esses instrumentos como fomentadores de desenvolvimento profissional 



15 

 

e pessoal; outros afirmam que as orientações centrais não estão conectadas com a realidade 

dos alunos, há também os que resistem a políticas impostas pelo governo.  

Com relação às finalidades da educação escolar escrita no currículo do Ensino Médio, 

a maioria não atende as finalidades, seja por conta da multiplicidade de finalidades que, 

segundo os respondentes, atingem campos diferenciados, seja por conta do ENEM e 

Vestibular. Para atingirem as finalidades, prescindem de trabalho coletivo, mas há também os 

que dizem atingir as finalidades e existem os que afirmam que preparam para a cidadania.  

Constatou-se que, de fato, o saber que norteia a prática pedagógica dos professores do 

Ensino Médio é decorrente da formação acadêmica, das concepções epistemológicas, mesmo 

inconscientemente, e, principalmente, das experiências advindas da sala de aula. Eles 

reconhecem a necessidade de acompanharem as mudanças sociais e econômicas que, de certo 

modo, impactam na realidade dos alunos, no entanto, focam o trabalho no ensino 

propedêutico.   

Por fim, o exposto nos aponta as tensões dos professores frente a operacionalização 

das propostas oficiais  do Ensino Médio, por questões estruturais, no que diz respeito as 

condições objetivas de trabalho e conceituais, relativas ao esclarecimentos dos fundamentos 

teórico-metodológicos. Esses problemas, a nosso ver, merecem posicionamentos dos órgãos 

oficiais para melhorarem a qualidade dessa última modalidade da Educação Básica.  
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