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RESUMO

O presente estudo discorre acerca do currículo do Ensino Médio sob as lentes do trabalho desenvolvido

com essa modalidade de ensino, em uma escola pública estadual de um município alagoano. Buscou-se

apreender o currículo do Ensino Médio pelo viés da prática pedagógica docente, ressaltando o trabalho

desenvolvido pela escola na organização e seleção dos conteúdos curriculares com vista à formação para a

cidadania inserção do aluno no mercado de trabalho e na Universidade. Para tanto, se ouviu professores

nas diversas áreas curriculares e observaram-se os trabalhos desenvolvidos por estes em seu cotidiano

escolar, de forma mais especifica os projetos interdisciplinares desenvolvidos pela escola. Os resultados

assinalam uma proposta pedagógica inovadora onde os projetos interdisciplinares se voltam para as

necessidades da escola e para a formação critica e cidadã do aluno.
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ABSTRACT

This study discusses about the curriculum of secondary education through the lens of the work with this
type of education, in a public school in a municipality Alagoas. Tried to apprehend the curriculum of high
school by the bias of pedagogical practice teaching, analyzing the work of the school in the organization
and selection of curriculum content for the training for citizenship inclusion of students in the labor market
and the University. Therefore, if heard teachers in different curriculum areas and have seen the work done
by them in their daily profession, more specific interdisciplinary projects developed by the school. The
results indicate a pedagogical innovative interdisciplinary projects where turn to the needs of the school
and the training and citizen criticizes the student.

Keywords: Curriculum, Teaching practice, high school, interdisciplinary projects.

1. INTRODUÇÃO

A escola de Ensino Médio, neste início de século XXI aponta para a prática pedagógica docente frente às
políticas públicas, por meio de um currículo inovador, que permita aos educandos, uma formação
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humanitária, para adentrar neste terceiro milênio com maior autonomia, criticidade, conhecimentos e
saberes para enfrentar os desafios impostos pela sociedade cada vez mais configurada num mundo
econômico, tecnológico e globalizado.

Lopes (2004) interpreta as políticas curriculares para o Ensino Médio entendido pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) como a organização do conhecimento escolar,
situando o currículo como uma proposta e prática inter-relacionadas. E acrescenta: “Um processo de
seleção e de produção de saberes, de visões de mundo, de habilidades, de valores, de símbolos e de
significados, portanto, de culturas” um processo que requer organização e seleção do que é possível ser
“ensinável”, (op. cit. p. 193).

Essa teoria impulsiona a discussão sobre o tema “Ajustando as lentes para um currículo inovador no
Ensino Médio”, considerando a relevância das concepções sobre currículo neste limiar de século, de forma
particular do currículo para o Ensino Médio no Brasil. Tendo-se em vista os objetivos da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN) para esta modalidade de ensino, conforme o art. 35 incisos I a IV,
para prosseguir os estudos os alunos precisam aprofundar seus conhecimentos, tendo por base a
preparação para o trabalho tornando-se um cidadão de formação ética, com autonomia intelectual e
crítica, adaptando-se com flexibilidade a novas condições, uma vez que deverá adquirir a compreensão
dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no
ensino de cada disciplina.

Cabendo, portanto os seguintes questionamentos: como se dá a seleção e organização dos conteúdos
curriculares tendo em vista à formação para a cidadania inserção do aluno no mercado de trabalho e na
Universidade Qual a concepção dos professores acerca do currículo nesta modalidade de ensino

O estudo teve como objetivo geral apreender o currículo do Ensino Médio pelo viés da prática pedagógica
docente tomando por base uma escola publica da rede estadual de um município alagoano. E como
objetivos específicos: ressaltar o trabalho desenvolvido pela escola na organização e seleção dos
conteúdos, e, enfatizar a concepção de currículo pelos professores tomando por base a analise dos
projetos interdisciplinares desenvolvidos na escola.

A metodologia seguida baseou-se numa abordagem qualitativa que segundo Gil (2009, p. 175) “não há
formulas ou receitas pré-definidas para orientar os pesquisadores”. Para Miles e Huberman (1994) apud
Gil (2009) existem três etapas para a serem seguidas numa pesquisa qualitativa: a redução (seleção e
simplificação dos dados seguindo os padrões definidos pelos objetivos), a exibição (organização dos dados
análise sistemática) e a conclusão/verificação (revisão significativa dos dados). Tomou-se como sujeitos da
pesquisa professores das diversas áreas do conhecimento, que foram entrevistas, e analisado os projetos
interdisciplinares desenvolvidos pela escola.

As escolas de Ensino Médio na rede pública aos longos dos anos vêm se reconstruindo historicamente a
partir de um novo princípio educativo, integrando ciência, cultura e trabalho onde a formação do aluno se
volta para a aquisição de conhecimentos básicos, para a preparação científica, a capacidade de fazer uso
das tecnologias. Logo, apropriando-se de um discurso sobre o conhecimento escolar, no qual o campo do
currículo vem assumindo uma política que o compreende pelas ações externas a escola e pelas práticas
institucionais, assim construídas em diferentes contextos que vão além das políticas a nível federal,
estadual e municipal. O que torna este estudo relevante por contribuir para aumentar o conhecimento
relativo às questões que acabamos de referir.

2. A PROPOSTA CURRICULAR DE ENSINO MÉDIO

O debate que se inscreve sobre a escola de Ensino Médio e suas políticas curriculares associa-se às
reformas educacionais para esta modalidade de ensino, influenciadas pelo desenvolvimento tecnológico,
pela expansão da produção científica, e pelas transformações socioculturais, políticas e econômicas.
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Contexto no qual, o currículo tem como princípio a educação básica e profissional, com a integração entre
ciência, trabalho e cultura estabelecida a partir de novos paradigmas sociais e educacionais, que demanda
de um ensino de qualidade que segundo Kuenzer (2007, p. 50) requer “formação científico-tecnológica e
sócio-histórica que verdadeiramente integre os conhecimentos científicos que fundamentam os processos
sociais produtivos contemporâneos, as formas tecnológicas, as formas de comunicação e os
conhecimentos sócio-históricos”.

Diante dessa demanda, o currículo do Ensino Médio reside na sua finalidade de completar a educação
básica, logo, os conteúdos curriculares partem de uma base nacional comum e uma base diversificada. O
conhecimento histórico de cada ciência é instituindo dentro de cada eixo do currículo a partir de diferentes
práticas sociais elegendo conteúdos que tenham por finalidade a formação cidadã do aluno.
Compreendendo esses princípios básicos a escola possui autonomia e competência para desenhar seu
Projeto Político Pedagógico a partir da concepção de: sociedade, homem, educação, ensino aprendizagem
e avaliação construir seu currículo com base nas diretrizes e nos parâmetros curriculares.

O currículo de acordo com Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2008, p. 9)
“se constitui na expressão dinâmica do conceito que a escola e o sistema de ensino têm sobre o
desenvolvimento dos seus alunos e que se propõe a realizar com e para eles”. Configura-se nesse
contexto um ensino médio que se expressa por um currículo voltado para as reais necessidades dos
alunos, compreendido entre as exigências do mundo contemporâneo, econômico e tecnológico, o que
indica que a escola cabe uma prática pedagógica que viabilize o desenvolvimento de competências.

Nesse contexto Giroux (1997) reitera que as práticas pedagógicas produzidas pelos professores precisam
gerar o conhecimento escolar atendendo aos interesses dos estudantes em aprender, assegurada pela
relação com as experiências cotidianas dos próprios estudantes. E ressalta que “o princípio de estruturação
em torno do qual se organiza o currículo escolar se legitimam nas relações sociais escolares particulares”
(Op. cit. p. 126). Portanto, é a reiteração da experiência do professor e do aluno que determinam o valor
do conhecimento e definem a aprendizagem deste último.

Nessa perspectiva Apple (2006) evidencia uma proposta curricular que caminhe na direção de uma
estrutura política e ética ancorada em um modelo que busque a autocrítica pelo acesso ao conhecimento.
Assim, cabendo aos professores por meio do currículo criar o acesso ao conhecimento orientando-se nas
questões econômicas legais e culturais dos direitos dos alunos. O currículo se fundamenta nesse sentido
na educação e fora dela.

2.1 Concepções de currículo

Segundo preconiza (BRASIL, 2008) traçar novas metas para ação pedagógica no ensino médio é conduzir
o coletivo dos profissionais da educação básica a pensar e a agir com autonomia suas atividades. E
promover a reflexão pedagógica coletiva como cerne do trabalho pedagógico da escola, uma discussão a
que tem se proposto a escola do século XXI, com critérios científicos e críticos.

A promoção de um currículo diversificado e dinâmico voltado para a realidade social da escola requer
profissionais responsáveis e competentes. Todos os professores da escola campo de pesquisa são
graduados e possuem especialização nas suas áreas de atuação e em outras áreas, assim como
mestrandos e doutorando.

Dessa forma, as expectativas destes profissionais para com a construção de currículo que atendam as
necessidades dos alunos do ensino médio tendo em vista a sua formação cidadã e as expectativas para o
ingresso no mercado de trabalho e na universidade, se constituem num esforço coletivo de todo corpo
docente. Que tomam por base os conhecimentos prévios que possuem dos alunos e da realidade social,
cultural e econômica.
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E, portanto constroem o currículo de cada disciplina respeitando essa realidade. Da mesma forma que
decidem coletivamente sobre os projetos interdisciplinares por meio de um dialogo permanente onde os
conteúdos muitos são retomados e inseridos em projetos para melhor serem trabalhados. Logo a
construção do currículo visa atender as necessidades dos alunos e respeita os conhecimentos dos mesmos.
Como afirma Apple (2006) os educadores dentro de um processo dialético não deve utilizar o
conhecimento técnico para estratificar os alunos. É preciso que a escola trabalhe com um currículo aberto,
e oculto para atender os interesses sociais.

Os professores pesquisados conceituam assim o currículo:

- O currículo se compreende pelos conteúdos organizados com o objetivo de promover a formação integral
do aluno (professor de matemática).

- Como as disciplinas contidas na grade e os conhecimentos que os alunos possuem (professor de
História).

Um plano de estudo ou um programa estruturado e organizado com base em objetivos e conteúdos de
acordos com as disciplinas (professor de geografia).

- Currículo é uma organização de conteúdos, de todas as áreas do conhecimento, que visa proporcionar
nos alunos o desenvolvimento de habilidades que se contemplem em competências. (professor de
Biologia).

- O currículo constitui-se de conteúdos que compõe a grade curricular, abarcando uma parte diversifica
para atender as reais necessidades dos alunos e uma base comum obrigatória (professor de Língua
Portuguesa).

As respostas evidenciam que os professores possuem conhecimentos acerca do conceito de currículo o que
justifica também a realização de um trabalho voltado para um currículo que respeita as necessidades dos
alunos. Nesse sentido cabendo acentuamos as palavras de Macedo (2007) ao ressaltar que o currículo
neste século XXI se compreende em torno de saberes, bem como de uma estrutura didática para a sua
transmissão, sendo, portanto um produto dos determinantes estruturais da sociedade.

Para Nunes (2002) a politica do ensino médio tem como premissa a politica de igualdade onde os
conteúdos curriculares se voltam para conteúdos de ensino onde estão presentes os direitos da pessoa
humana, do respeito, da responsabilidade e da solidariedade. Um trabalho cujas praticas sociais se dá de
forma contextualizada.

Assim se compreende também a proposta de ensino médio, voltada para a formação geral dos alunos
tendo em vista o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e
selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de memorização
(BRASIL, 2008).

2.2 O Trabalho Interdisciplinar

O trabalho na escola campo de pesquisa se estrutura por meio de uma proposta na qual o currículo se
integra num planejamento participativo voltado para as reais necessidades dos alunos. De forma que, a
observação dos trabalhos da escola possibilitou visualizarmos um trabalho interdisciplinar no qual diversos
projetos foram desenvolvidos no sentido de uma proposta inter-relacionada. Pois como afirma Nunes
(2002, p. 84) “contextualizar o conteúdo que se quer aprendido significa, em primeiro lugar, assumir que
todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto”.

Trabalhar os conteúdos curriculares de forma contextualizada coloca o aluno na condição de ativo no
processo de conhecimento, estabelecendo relações entre diversas áreas do conhecimento evocando a
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transposição em que se compreende os conteúdos na vida social pessoal e cultural.

Assim, em face das exigências colocadas com a nova ordem de competição internacional proveniente da
globalização da economia as expectativas dos alunos do ensino médio precisam ser ouvidas e
compreendidas. A escola campo de pesquisa tem desenvolvido um trabalho voltado para a formação do
aluno cidadão trabalhando com uma política curricular que aos poucos vai se inovando possibilitando aos
alunos do ensino médio, conhecimentos acerca das suas possibilidades de inserção no mercado de
trabalho e prosseguimentos dos estudos com a entrada numa universidade. Diversas abordagens foram
realizadas alargando a reflexão acerca de programas do governo como o Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES), sobre a concessão de bolsas no PROUNI, e sobre o Sistema de Seleção Unificada (SISU).

O marco principal do trabalho interdisciplinar deu-se com a realização do 1.° Seminário “PROFISSÕES EM
FOCO” e o 1.° CAFÉ LITERÁRIO DO FIRMO DE CASTRO. O trabalho interdisciplinar envolveu as disciplinas:
Artes, Língua Portuguesa, História, Educação Física e Geografia.

O Seminário “PROFISSÕES EM FOCO” teve duração de 2 dias, no primeiro foram convidados
representantes de instituição de ensino superior, que apresentaram os cursos ofertados e as formas de
ingresso. Além de motivar os alunos, o objetivo era fazê-los conhecer essa possibilidade de construir uma
carreira profissional. Estiveram presentes representantes da Universidade Tiradentes - UNI polo Propriá,
da Universidade Federal de Sergipe - UFS e representes da Secretaria de Educação de Alagoas (9ª CRE), e
da DR0-6 de Propriá/SE.

A esse respeito se compreende a interdisciplinaridade no processo de ensino aprendizagem, como afirma
Gadotti (2000, p. 06), o currículo não é estático. Ele é vida. Daí precisarmos sempre de uma
“reorientação” curricular. O currículo é o verdadeiro espaço escolar. Além de ser o espaço do
conhecimento é também o espaço do debate das relações sociais e humanas, o espaço do poder, do
trabalho e do cuidado, da gestão e da convivência.

Portanto no segundo dia do seminário, diferentes profissionais falaram sobre suas experiências no seu
campo de atuação e sobre sua formação. Havendo nesse momento uma serie de questionamentos que
puderam trazer luzes aos alunos que cursam a modalidade de ensino médio a enxergarem uma
possibilidade de uma formação quer técnica ou universitária. Na sala de aula as duvidas foram
esclarecidas pelos professores que estiveram dispostos antes durante e depois do seminário.

Toda política curricular é uma política de constituição do conhecimento escolar,
um conhecimento construído para a escola (em ações externas a ela), mas
também pela escola (em suas práticas institucionais cotidianas). Ao mesmo
tempo, toda politica curricular é também politica cultural, na medida em que é
fruto de uma seleção de cultura e é campo conflituoso de produção de cultura, de
empate entre sujeitos, concepções de conhecimento, formas de ver, entender e
construir o mundo. (LOPES, 2004, p.193).

Ao que se pesa sobre a concepção de currículo inovador no ensino médio tem-se a construção de uma
proposta curricular na qual a escola “é a agência que especificamente está dedicada à tarefa de organizar
o conhecimento e apresentá-lo aos alunos pela mediação das linguagens, de modo a que seja aprendido”
(Nunes, 2002, p.95)

Assim dando continuidade ao trabalho interdisciplinar dentre outros eventos cabe ressaltar a relevância
para os alunos do ensino médio da escola campo de pesquisa do 1.° CAFÉ LITERÁRIO DO FIRMO, cujo
objetivo consistiu em levar o aluno a conhecer as escolas literárias, o contexto histórico, principais autores
e principais obras, numa prática ativa, na qual o aluno pudesse desenvolver sua subjetividade. Para tanto
foram realizadas: leitura de poesias, peças de teatro (Iracema, Romeu e Julieta e Escrava Isaura),
musicais. Assim como pesquisa sobre os pintores da época e selecionaram as pinturas de Tarsila do
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Amaral. Pintaram telas e fizeram pesquisas sobre a pintora e suas obras. Ressaltou-se da mesma forma na
disciplina de História a pesquisa do contexto histórico das escolas literárias estudadas. O resultado da
pesquisa foi transformado em painéis expostos na escola e depois no salão onde ocorreu o café.

Acompanhar as expectativas dos alunos segundo os professores foi gratificante, considerando que levar o
aluno a conhecer as escolas literárias, o contexto histórico, principais autores e principais obras, numa
prática ativa, na qual o aluno pudesse desenvolver sua subjetividade, para o aluno do ensino médio é
possibilitar aos mesmos a apropriação do conhecimento de forma lúdica.

Corroborando com Frigotto (2004) este é um fator que sinaliza profundas consequências em termos de
concepção e organização curricular, enquanto proposta pedagógica de uma escola pública de ensino
médio.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concepção de currículo no Ensino Médio pressupõe a formação geral do aluno, a partir do qual, a prática
pedagógica deve ser organizada a partir da seleção e sistematização de conteúdos com uma base comum
e outra diversificada, ambas atendendo as reais necessidades dos alunos. O que indica um currículo
inovador diante dos novos paradigmas econômicos, sociais e culturais que demandam uma nova visão da
escola e de prática pedagógica imposta pelo mundo globalizado exigindo que os alunos adquiram
habilidades e competências para lidar com conhecimentos diversos diante das exigências do mundo cada
vez mais globalizado.

As escolas de Ensino Médio na rede pública aos longos dos anos vêm se reconstruindo historicamente a
partir de um novo princípio educativo, integrando ciência, cultura e trabalho onde a formação do aluno se
volta para a aquisição de conhecimentos básicos e a preparação cientifica a capacidade de fazer uso das
tecnologias. Logo, apropriando-se de um discurso sobre o conhecimento escolar, no qual o campo do
currículo vem assumindo uma política que o compreende pelas ações externas a escola e pelas práticas
institucionais, assim construídas em diferentes contextos que vão além das políticas a nível federal,
estadual e municipal.

Portanto, a seleção e organização dos conteúdos curriculares de acordo com a pesquisa realizada numa
escola da rede pública estadual de alagoas, tem se voltado para a formação cidadã do aluno e sua
inserção no mercado de trabalho assim como na Universidade. De forma

A concepção de currículo, nesse sentido, vem sendo compreendida pelos professores que não apenas
desenvolve projetos interdisciplinares, mas organizam os conteúdos e envolve os alunos e a comunidade.
Com efeito, priorizando as necessidades dos alunos por meio de diálogo entre teoria e prática com um
fazer pedagógico atual e atuante.
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