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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta uma análise sobre o Programa Ensino 
Médio Inovador (ProEMI) implementado em uma escola da 
rede estadual de Belém do Pará. Como método de pesquisa 
realizamos levantamento bibliográfico e documental, além da 
pesquisa de campo, tendo como referência para nossos 
estudos e análises o materialismo histórico-dialético. Nossas 
conclusões apontam que apesar de haver uma proposta de 
inovação curricular para o ensino médio, há ainda muito a ser 
discutido a fim de que todo o processo educacional dessa 
etapa seja modificado. Consideramos que melhorias no ensino 
médio público não dependem somente de algumas mudanças 
no currículo e/ou na escola. 

 
Palavras-chave: Ensino Médio. Currículo. Programa Ensino 
Médio Inovador (ProEMI). 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents an analysis of the High School Program 
Innovator (ProEMI) implemented in a state school of Belém do 
Pará. As a research method conducted bibliographic and 
documentary survey, in addition to fieldwork, with reference to 
our studies and analyzes the historical and dialectical 
materialism. Our findings indicate that although there is a 
proposal for curriculum innovation for high school, much 
remains to be discussed so that the entire educational process 
of this stage is modified. We believe that improvements in the 
public high school does not depend only on some changes in 
the curriculum and/or school. 
 
Keywords: High School. Resume. High School Program 
Innovator (ProEMI). 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Nossa proposta em discutir o ensino médio sustenta-se no fato de que esta 

etapa de ensino que vem sendo  priorizada atualmente, sobretudo com a criação do Plano 

Nacional de Educação que propõe a universalização do ensino médio até 2020 – é de 

grande relevância à Educação, pois, é a etapa em que os jovens estudantes começam a 

decidir sobre seu futuro profissional, seja tentando dar prosseguimento, após o ensino 

básico, nos estudos em nível superior, seja adentrando no mercado de trabalho (como 

muitos já o fazem antes mesmo do término de sua educação básica). Partimos da premissa 

de que há necessidade de novas experiências e novos apontamentos para essa etapa final 

da educação básica, principalmente por conta das novas políticas educacionais que vêm 

surgindo para tentar atendê-la. 

Objetivamos apresentar como o Programa Ensino Médio Inovador - ProEMI se 

desenvolve no âmbito escolar, e ainda, discutir como se dá a formação dos estudantes a 

partir desta nova política pública educacional, discutindo teoricamente, o conceito de 

formação humana no ensino médio, tendo como referencial o materialismo histórico-

dialético. Também abordamos a política pública de ensino e seus objetivos. Para isso, 

fundamentamos nossas análises em autores como, Araujo e Rodrigues (2011), Moura 

(2010), Ramos (2008), Kuenzer (2007), entre outros que são defensores de uma educação 

pública de qualidade e de uma educação integral que tenha como base os Eixos Trabalho, 

Ciência, Tecnologia e Cultura. Além disso, realizamos um levantamento de documentos 

legais que tratam do ensino médio e do ProEMI, e uma pesquisa de campo, os quais 

possibilitaram o desenvolvimento deste trabalho4. 

Apresentamos o texto em distintos momentos. No primeiro momento abordamos 

o Ensino Médio demarcado pela histórica dualidade entre ensino propedêutico e ensino 

específico, ressaltando que essa problemática ainda encontra-se bastante presente, 

sobretudo na educação pública. No segundo, apresentamos o Programa Ensino Médio 

Inovador (ProEMI) e o Projeto Jovem de Futuro (PJF), este último elaborado pelo Instituto 

Unibanco, e o novo formato de ensino que se propõe e seus objetivos com base no Ensino 

Médio Inovador da escola E. E. F. M. Presidente Costa e Silva localizada no município de 

Belém do Pará. Em seguida, com base em nossas análises e pautados no que a teoria 

expõe sobre a educação brasileira e mais especificamente sobre o ensino médio brasileiro, 

abordamos quais os impactos gerados na formação dos estudantes de escola pública com 

                                                
4
 Essa pesquisa foi realizada por meio da participação como bolsista no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) em parceria com as instituições federais de nível superior. 



 

 

                  

as mudanças ocorridas e/ou estão na iminência de ocorrer. Ao final explicitamos as 

barreiras presentes na realidade educacional, que dificultam a prática de um ensino integral 

que possibilite uma formação humana integral dos filhos da classe trabalhadora, pautada em 

ideais revolucionários diante de uma sociedade dividida em classes. 

 
 
2 ENSINO MÉDIO 

 
 

O ensino médio brasileiro é historicamente marcado por uma dualidade, 

perpetuando-se ainda hoje diferentes formações a pessoas de classes sociais distintas. 

Uma formação visa atender aos interesses do capital e formar o indivíduo - neste caso os 

filhos da classe trabalhadora - para subordinar-se ao mercado de trabalho; outra visa formar 

os filhos da classe dominante para adentrar a universidade, formar dirigentes e intelectuais. 

Não obstante, atualmente essa dualidade vem se perpetuando nos moldes dos programas e 

projetos implantados na educação básica por meio de parcerias das esferas público-privada 

que acabam por se tornar políticas educacionais, ditando que rumos devem seguir o ensino 

público. 

Essa dualidade configurada entre ensino propedêutico e ensino específico, com 

vistas a direcionar a formação daqueles que compõem esta etapa de ensino é histórica, e, 

particularmente os que mais se beneficiam de tal estruturação de ensino são os que compõe 

a classe privilegiada economicamente. O que torna necessário a discussão sobre as 

finalidades e os princípios do Ensino Médio, sobretudo em se tratando da esfera pública de 

ensino. 

Ressaltamos previamente que, “[...] a efetiva democratização da educação só 

será possível com a efetiva democratização da sociedade, em outro modo de produção, em 

que todos os bens materiais e culturais estejam disponíveis a todos os cidadãos” 

(KUENZER, 2007, p. 33). Mas, para que isso se torne possível, é preciso que haja 

primeiramente, tal como Araujo e Rodrigues (2011) expõem, por parte dos que fazem a 

educação, um compromisso ético-político com a formação dos que minimamente tem uma 

possibilidade de acesso a uma educação no âmbito escolar. 

 

[...] A escola [...] não pode continuar assumindo a função de distribuir desigualmente 
o saber em face da divisão entre atividades intelectuais e manuais, tal como ocorria, 
e ainda ocorre, na sociedade que não superou o paradigma taylorista-fordista. Ao 
contrário, ela deve projetar-se para o futuro, preparando os jovens para enfrentar a 
exclusão e ao mesmo tempo [...] por meio [...] da organização coletiva, superá-la 
(KUENZER, 2007, p. 58). 

 



 

 

                  

É a partir dessas concepções que se tem a ideia de que a educação poderá 

possibilitar uma formação humana plena àqueles que ainda não tem seus direitos garantidos 

nesse âmbito e vários outros da sociedade em que vive. E, é a partir disso também que o 

enfrentamento da dualidade do Ensino Médio poderá se tornar realidade. 

Recentemente os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP mostraram por meio dos resultados dos Índices da 

Educação Básica (IDEB, 2014), que os índices do ensino médio da rede estadual do Pará, 

passou de 3,0 em 2009 para 2,7 em 2013, tendo uma relativa queda mesmo após a 

implementação de políticas que visam sua melhoria. E, apesar dos índices serem 

puramente quantitativos, eles acabam por revelar a “real situação” do ensino médio público. 

Tais resultados revelam, portanto, a problemática que a educação vem 

enfrentando, e expõe ainda, a necessidade de o Ensino Médio ser posto em discussão não 

só entre os educadores e pesquisadores, mas, sobretudo pelo Estado e Governo que são 

responsáveis pela sua oferta à população menos privilegiada diante do tipo de estrutura de 

sociedade que os excluem.  

 
 

3 A DUALIDADE HISTÓRICA DO ENSINO MÉDIO SE PERPETUANDO POR MEIO DO 

PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR (PROEMI) E PROJETO JOVEM DE FUTURO 

(PJF). 

 
 

Entre as novas políticas educacionais prioritárias para o ensino médio paraense, 

encontra-se o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) - instituído pela Portaria nº 

971/2009 e implementado pelo Governo Federal e o Ministério da Educação (MEC) em 

parceria com as Secretarias de Educação Estaduais e Distrital, uma tentativa de fomentar a 

reestruturação dos currículos do ensino médio brasileiro. Segundo o MEC (2014), o ProEMI 

visa atender à necessidade de melhor formar e preparar o aluno que está saindo do ensino 

básico reestruturando o currículo do ensino médio, com vistas a um currículo mais flexível e 

dinâmico que contemple as diversas áreas de conhecimento e a realidade dos alunos, 

ampliando e melhorando as ações de formação continuada dos professores e de suas 

atividades diferenciadas, assim como ampliando também o tempo dos alunos na escola. 

Portanto, o ProEMI vem se apresentando como alternativa, segundo seus 

precursores, ao Ensino Médio – essa etapa é dita por muitos educadores e pesquisadores 

da área da Educação como sendo  “sem identidade” e que precisa disponibilizar uma 

formação adequada e interessante aos jovens e adultos estudantes, sobretudo para mantê-

los na escola e diminuir os enormes índices de distorção idade-série, evasão e reprovação 



 

 

                  

desta etapa que vem encontrando grandes dificuldades no enfrentamento dos baixos 

índices de progressão dos alunos. 

Em seu primeiro documento base, o Ensino Médio Inovador (BRASIL, 2009) 

estabeleceu um referencial de tratamento curricular dentre os quais expôs principalmente: 

carga horária mínima de 3.000 horas (sendo inicialmente 2.400 horas obrigatórias e 600 

horas sendo gradativamente acrescidas), o currículo organizado a partir dos eixos Trabalho, 

Ciência, Tecnologia e Cultura, o foco em ações voltadas para as áreas de conhecimento 

que são orientadoras do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em leitura e letramento, 

em atividades que fundamentem os processos de iniciação científica e de pesquisa, em 

ações que articulem a vida dos alunos, os seus contextos e realidades, levando em 

consideração as especificidades de cada povo ou nação. 

Desde 2010 a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente 

Costa e Silva vem desenvolvendo este programa, tornando-se bastante conhecida por 

conter uma estruturação diferenciada das demais escolas da região, a exemplo da 

implementação de projetos educacionais que envolveram a criação de uma rádio escolar e a 

iniciação científica na escola, entre outros que passaram a fazer parte do processo de 

ensino-aprendizagem desta etapa.  

Durante os três anos iniciais de ProEMI na escola, aproximadamente até 2013, 

houve a elaboração de um Plano de Reestruturação Curricular (PRC), vigente na escola, o 

qual segundo o MEC, deve conter ações que atendam a pelo menos cinco macrocampos5 

dos oito propostos (BRASIL, 2014), os quais são: Acompanhamento Pedagógico 

(Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza), Iniciação Científica e 

Pesquisa, Leitura e Letramento, Línguas Estrangeiras, Cultura Corporal, Produção e Fruição 

das Artes, Comunicação, Cultura Digital e uso de Mídias, e Participação Estudantil, sendo 

os três primeiros macrocampos obrigatórios.  

 

O redesenho curricular que se pretende, reafirma a importância dos conteúdos 
específicos de cada componente curricular, mas transcende as fragmentações 
frequentes com o padrão constituído apenas por disciplinas e tempo de 50 minutos, 
apontando a necessidade de diálogo entre componentes e áreas que compõem o 
currículo para a proposição de ações e respectivas atividades dentro de cada 
macrocampo (BRASIL, 2014, p. 8). 

 

Entretanto, é importante ressaltar que ainda com esse incentivo tal qual o 

documento ressalta, existe uma fragmentação na formação dos alunos a ser superada, pois, 

as ações mais diversificadas, que se aproximam de uma formação integral, plena do 

                                                
5
“Os macrocampos se constituem, assim, como um eixo a partir do qual se possibilita a integração 

curricular com vistas ao enfrentamento e à superação da fragmentação e hierarquização dos saberes. 
Permite, portanto, a articulação entre formas disciplinares e não disciplinares de organização do 
conhecimento e favorece a diversificação de arranjos curriculares” (BRASIL, 2014, p. 8). 



 

 

                  

indivíduo, como os projetos educacionais realizados na escola, não são direcionadas aos 

alunos do último ano do ensino médio, permanecendo como foco para estes notadamente a 

aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, tornando-se portanto mais uma 

problemática a ser superada no âmbito do ensino médio, visto que isso também não está 

ligado somente à instituição, mas ao sistema educacional como um todo e afastando a ideia 

de “integração curricular com vistas ao enfrentamento e à superação da fragmentação e 

hierarquização dos saberes” (BRASIL, 2014, p. 8). 

Afasta-se do que o ProEMI propõe – um “currículo integrado em torno do eixo 

trabalho-ciência-tecnologia-cultura e com foco nas áreas de conhecimento [...] capaz de 

atribuir novos sentidos à escola, dinamizar as experiências oferecidas aos jovens 

estudantes, re-significando saberes e experiências (BRASIL, 2014, p. 9). 

Mas, é preciso que, para além do currículo, as políticas educacionais 

proporcionem também a efetivação de uma formação humana integral, por meio de 

condições adequadas de infraestrutura e de formação profissional daqueles que fazem a 

educação dentro da escola. É explícito que atualmente, pouco se tem efetivado no âmbito 

escolar no que diz respeito a investimentos para melhorias na infraestrutura e na formação 

continuada dos docentes. 

Em 2014, a escola aderiu também ao Projeto Jovem de Futuro (PJF), 

implementado no estado do Pará desde 2012 pelo Instituto Unibanco6, o projeto surgiu no 

estado por meio de um acordo entre o seu instituto precursor e a Secretaria de Educação do 

Estado do Pará (SEDUC), após, segundo os documentos relativos ao projeto, ter obtido 

resultados relevantes na sua fase de experimentação – ocorrida em escolas públicas de 

outros estados brasileiros como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São 

Paulo. Desta forma o Instituto Unibanco passou a, juntamente com a Secretaria de 

Educação do Pará - SEDUC, desenvolver ações voltadas para a organização e 

implementação do Ensino Médio Inovador no estado. 

O Jovem de Futuro (Unibanco, 2013) visa, contudo, garantir que jovens 

ingressem, permaneçam, tenham um bom desempenho e terminem o ensino médio por 

meio de uma nova forma de gestão, a Gestão para Resultados (GEpR). 

 

Tal proposta sugere a integração de diferentes processos e ferramentas de gestão 
escolar, a mobilização de recursos humanos, a articulação de recursos técnicos, 
materiais e financeiros, a divisão de responsabilidades, a adoção de sistemas de 

                                                
6
“O Instituto Unibanco é uma das instituições responsáveis pelo investimento social privado do 

conglomerado Itaú Unibanco, que tem como foco de atuação contribuir com a melhoria da qualidade 
da educação pública brasileira. Por entender a relevância do Ensino Médio para o desenvolvimento 
do país, o Instituto escolheu focar suas ações nessa etapa da Educação Básica para que os jovens 
tenham acesso, permaneçam e concluam os estudos” (www.intitutounibanco.org.br). 
 

http://www.intitutounibanco.org.br/


 

 

                  

informação voltados para o monitoramento, controle e avaliação, a utilização de 
programas de comunicação para garantir ampla adesão da comunidade às ações da 
escola, sempre tendo em vista a conquista de melhores resultados na aprendizagem 
dos alunos (UNIBANCO, 2013, p. 29). 

 

Portanto, segundo as concepções do projeto, deve-se direcionar as ações da 

escola para atingir resultados ao longo de três ou quatro anos (no mínimo) após sua 

implementação, buscando prioritariamente melhorar a frequência de alunos e professores, 

melhorar a proficiência dos alunos nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, 

aumentar o índice de desempenho dos alunos e consequentemente os índices de 

aprovação da escola. A meta é melhorar substancialmente o desempenho desta etapa final 

da educação básica.  

Diante disso, devemos atentar para os possíveis resultados que estão sendo 

gerados, para (re)conhecer a situação do ensino médio da educação pública. “[...] Os 

resultados esperados pelo Jovem de Futuro, no contexto da parceria com o ProEMI, são 

definidos por eixos de atuação e contemplam, além de ações diretas para os jovens, 

atividades para professores e para gestão” (UNIBANCO, 2013, p.40). 

Em síntese, segundo o projeto, espera-se que a escola consiga atingir 6 (seis) 

tipos de resultados principais, quais sejam eles: garantir alunos com competências e 

habilidades desenvolvidas em Língua Portuguesa e Matemática; alunos com alto índice de 

frequência; professores com alto índice de frequência; práticas pedagógicas melhoradas; 

gestão escolar para resultados; e infraestrutura da escola melhorada. No intuito de garantir 

melhorias no processo de ensino-aprendizagem da etapa final da educação básica. 

Ou seja, adotam-se “medidas” que contemplam desde a melhoria da 

infraestrutura à melhoria das práticas pedagógicas, entretanto, tais medidas explicitam, ou 

melhor, responsabilizam a melhoria da qualidade da educação pública a somente estes 

fatores impostos como metas a serem alcançadas em prol da melhoria do ensino ofertado. 

Também não se tem uma verificação, por parte dos responsáveis pela educação 

pública, dos resultados advindos por meio dessas medidas declaradas como 

imprescindíveis, segundo o projeto em questão, à melhoria do Ensino Médio público. 

E mais, expõe a busca por um ensino voltado para atingir resultados específicos, 

quer seja aprovar em processos seletivos quer seja formar para disponibilizar mão de obra 

ao mercado de trabalho, quer seja formar “clientes”, como o banco objetiva. Isso explicita 

um retrocesso para a classe trabalhadora que não dispõe de possibilidades efetivas de 

acesso ao conhecimento sem que seja por meio da educação pública. 

O que se entende é que a partir da implementação do PJF integrado ao ProEMI, 

há uma mudança no foco da aprendizagem que este último propunha, afinal, agora com o 

PJF, há um reforço para uma fragmentação já existente, como é o caso da melhoria na 



 

 

                  

proficiência de Língua Portuguesa e Matemática, intensificando a velha problemática da 

dualidade do Ensino Médio. Portanto, ressalta-se a importância de discutirmos qual o papel 

do privado dentro do que é público, visto que, pode-se com isso, haver um desvio nas 

concepções adotadas pelo privado diante do ensino público.  

Nesse sentido ainda, discutindo a forma de se buscar uma formação visando 

atingir mais os Processos Seletivos e as metas nos índices de qualidade da educação 

básica brasileira, reforçando uma fragmentação já existente na formação dos jovens 

estudantes, ressalta-se que as formas de avaliação da Educação também influenciam nisso, 

afinal, a própria forma de avaliação de todo o ensino básico impõe essa condição quando 

busca mais conhecimentos em Língua Portuguesa e Matemática e menos das outras 

disciplinas curriculares. 

Esta é outra problemática que revela uma contradição, entre tantas outras, entre 

o que se pede na teoria e o que se busca na prática quando se fala em integração das áreas 

de conhecimentos, contrariando assim, o conceito de formação integral discutida, entre 

outros, por Ramos (2008, p. 147), no sentido de “formação omnilateral dos sujeitos, [...] que 

[...] implica a integração das dimensões fundamentais da vida que estruturam a prática 

social”, as dimensões citadas são o Trabalho, a Ciência, Tecnologia e Cultura, que está 

proposto também nas Leis de Diretrizes e Bases do Ensino Médio.  

Entretanto, há sim na escola, práticas pedagógicas que se diferenciam, como os 

projetos elaborados pelos docentes e que fazem - por vezes - o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos ser referência no ensino. 

 
 
4 A ESCOLA “PRESIDENTE COSTA E SILVA” EM SEU NOVO FORMATO DE 

ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO MÉDIO. 

 
 

Com o Ensino Médio Inovador e a reestruturação do currículo, a escola passou a 

trabalhar de forma efetiva com os projetos educacionais no ensino médio, os quais, de 

acordo com os documentos orientadores, devem ser elaborados por professores, 

juntamente com a gestão e a coordenação da escola, atendendo aos macrocampos 

obrigatórios e optativos estabelecidos em documento. Tais projetos educacionais foram 

passíveis de elaboração por causa de uma das mais significativas mudanças ocorridas com 

a chegada do Ensino Médio Inovador, que foi a adoção de uma matriz curricular organizada 

em blocos, a qual possibilitou a organização do ano letivo para os três anos do ensino médio 

igualitariamente em dois blocos com duração média de 4 (quatro) meses e meio cada um. 



 

 

                  

Assim, ao longo de um ano letivo as disciplinas ofertadas no ensino médio são 

divididas em dois blocos - A e B - primeiro e segundo semestres respectivamente. As 

disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física são ofertadas nos dois 

semestres para todas as turmas, já as demais disciplinas que compõem a grade curricular 

são alternadas entre todas as turmas nos dois semestres. Isso reafirma o que foi tratado 

anteriormente, de se ter uma formação voltada para atingir resultados específicos em 

detrimento de uma formação integral do ser humano. 

Considerando os objetivos, as metas propostas a serem alcançadas em prol de 

determinadas metas e da melhoria dos índices da educação básica, verificamos sobretudo 

com as observações das práticas escolares, que esse tipo de formação que visa um ensino 

imediato, voltado muitas vezes somente para os Processos Seletivos, distorce o sentido de 

formação qualificada (no sentido de se ter qualidade) - que leve o aluno a criar e transformar 

o conhecimento adquirido, e que fuja à forma de transmissão passiva do conhecimento, 

garantindo uma formação humana integral. Segundo Moura (2010), sobre as escolas 

públicas: 

 

Grande parte delas, nas quais estudam os filhos dos trabalhadores das classes mais 
populares, tenta reproduzir o academicismo dos estabelecimentos privados, sem 
conseguir fazê-lo por falta de condições materiais concretas. Assim, muitas vezes, a 
formação proporcionada nem contribui de forma efetiva para o ingresso digno no 
mundo do trabalho, nem é muito significativa quanto ao prosseguimento dos estudos 
em nível superior (p. 1). 

 

A maior parte do ensino ofertado hoje distancia-se da formação integral e 

prioriza um ensino por partes, que beneficia mais a transmissão de conteúdo, descuidando 

de uma formação integral e integrada que possa formar o sujeito por inteiro, possibilitar o 

acesso a outros conhecimentos na escola, como pesquisa, teatro, música, entre outros, 

possibilitando formar cidadãos críticos, capazes de relacionar as diferentes realidades da 

nossa sociedade. 

Apesar disso, as mudanças ocorridas quanto à matriz curricular que possibilitou 

a criação dos projetos, demonstra ter possibilitado uma diferença nas práticas pedagógicas, 

apesar de haver projetos executados na escola (os de Leitura e Letramento para melhorar a 

proficiência em Língua Portuguesa e Matemática) que também são destinados à melhora no 

desempenho dos alunos de forma específica, objetivando resultados específicos. 

Contrário a esse processo de formação imediata, há também  outra concepção 

de ensino desenvolvido na escola, e que nos possibilita afirmar que vai de encontro ao 

ensino quase que exclusivamente preparativo para os Processos Seletivos, que é o ensino 

por meio dos projetos educacionais que a escola aderiu em 2010, como o Projeto Rádio 

Escolar que atende alunos dos dois primeiros anos do ensino médio e que tem como 



 

 

                  

objetivo para seu funcionamento “provocar reflexões sobre as problemáticas das sociedades 

capitalistas contemporâneas e sobre questões relacionadas ao mundo jovem, através do 

uso de mídias alternativas com o a rádio escolar, fomentando o empoderamento e o 

protagonismo juvenil”7 e os Projetos de Iniciação Científica que tem como objetivo levar os 

alunos a conhecerem outras realidades - muitas vezes desconhecidas a eles - a exemplo da 

ida deles a um quilombo em prol do conhecimento da realidade vivida por esses povos 

quilombolas paraenses.  

Esse ensino é uma alternativa para a mudança na formação dos estudantes, por 

articular conhecimentos e proporcionar um tipo de formação que por vezes contempla as 

várias áreas de conhecimento e relaciona o aprendizado à iniciação científica e a pesquisa, 

possibilitando um ensino voltado à realidade dos alunos, fugindo à noção de um ensino 

pautado no conteúdo das Ciências, sem aproximação com a tecnologia, a cultura, etc. E, 

durante o período de vivência da escola, percebemos que o alunado que pôde ter um ensino 

mínimo por meio dos projetos, mostraram e mostram satisfação por esse ensino que torna-

se atraente, por ser um ensino diferenciado daquele que já estão habituados em receber.  

Ou seja, contrário a um ensino mecânico, fragmentado, o ensino por meio dos 

projetos educacionais visa outra formação do aluno, objetiva “[...] um novo tipo de pessoa, 

com personalidade inquisitiva, flexível, criativa, inovadora, tolerante e liberal” (MOREIRA, 

2000, p. 3), capaz de buscar o questionamento e a construção do conhecimento. Portanto, 

ressaltamos estes apontamentos para uma possível efetivação de um ensino que possa 

contemplar uma formação humana baseada nos princípios de uma formação integral, capaz 

de formar sujeitos críticos, capazes de intervir na realidade segundo suas escolhas e a partir 

do momento em que tiver acesso à educação básica de qualidade que almejamos a todo e 

qualquer indivíduo. 

Há na escola em questão, um dilema entre um ensino imediato pautado na 

memorização de conteúdos para garantir aprovação em processos seletivos e um ensino 

mais diferenciado, por meio de práticas pedagógicas diferenciadas, como acontece com os 

projetos educacionais, que proporcionam maiores possibilidades de acesso a diversos 

conhecimentos pelo aluno. E, dentre essas duas opções a escola encontra-se diante de um 

grande desafio ao procurar articular ambos, e mais ainda ao buscar permanecer com os 

projetos e a nova forma de estruturação desse novo Ensino Médio mediante possibilidades 

bastante limitadas. 

                                                
7
Trecho retirado da documentação disponibilizada pela escola. Disponível no Sistema de Gestão de Projetos 

(SGP) da plataforma de Jovem de Futuro - www.sgpiu.com.br/Paginas/Sub-

Projetos/wfPlanoAcao.aspx?idc=1848547000104&idp=65&abasDesab=&idpraca=1. 



 

 

                  

A respeito do que Araujo e Rodrigues (2011) ressaltaram sobre o que é preciso 

para a efetivação do que eles chamam de Ensino Integrado - ensino médio e profissional 

integrados - também equivale ao ensino integrado não articulado ao ensino profissional, mas 

que articule os eixos Trabalho, Ciência, Cultura e Tecnologia e que deve possibilitar uma 

formação plena ao educando. Segundo Araujo e Rodrigues (2011): 

 

Enquanto projeto político e pedagógico, compreendemos que a efetiva 
materialização dessa integração requer não apenas um redimensionamento 
curricular e a “formação docente” adequada para tal, como tem se resumido a 
propor o Ministério da Educação. Sustentamos que o projeto do ensino médio 
integrado pressupõe, também, um coerente projeto de financiamento capaz de 
promover a qualificação da estrutura física dos espaços formativos, de modo que os 
alunos possuam espaços para o desenvolvimento da experimentação e das práticas 
de estudo e investigação, compreendido como meio eficaz de aprendizagem, 
articulador do fazer com o pensar. Pressupõe, ainda, práticas de gestão 
democrática, capazes de assegurar o envolvimento efetivo dos diferentes 
profissionais da educação e da comunidade com a sua construção (p. 14). 

 

A falta de estruturas adequadas, os atrasos na disponibilização dos recursos às 

escolas, a falta ou o ineficaz acompanhamento das ações das escolas em geral, por parte 

dos órgãos públicos e privado que coordenam as ações do Ensino Médio Inovador, a falta 

de atratividade da carreira docente, entre outros, dificultam a realização de práticas de 

ensino diferenciadas, como a execução dos projetos educacionais (o que acontece na 

escola citada), impossibilitando a oferta e o bom andamento de uma educação pública de 

qualidade.  

Uma das mudanças que realmente aparece como um diferencial e obteve êxito 

nesse novo currículo foi a elaboração dos projetos já mencionados que aproxima-se da 

formação integral, à qual a classe trabalhadora tem direito. Entretanto, apesar das 

mudanças ocorridas com a adesão desse novo programa, ainda não foi possível 

„reestruturar‟ totalmente – em nível escolar, estadual, e nacional - a formação dos 

estudantes do ensino médio. 

 
 
5 CONCLUSÃO 

 
 

Nossas análises sobre o Ensino Médio Inovador da escola Presidente Costa e 

Silva reiteram que a prática torna-se diferente da teoria, do que se pretendia com a 

formulação do „novo‟ Ensino Médio, pois, esta escola – e acredita-se que a maioria das 

demais escolas do país - ainda carece de melhor infraestrutura, como espaços pedagógicos 

adequados à implementação dos projetos que venham atender uma demanda maior de 



 

 

                  

alunos e professores, formação docente continuada, entre outros, e ainda, revela que os 

seus índices também não melhoraram significativamente.  

As mudanças que vêm ocorrendo, sobretudo para contemplar mais o ensino de 

Língua Portuguesa e Matemática, visando atingir metas nos índices de qualidade da 

educação, como IDEB e ENEM, ainda não garantiram melhorias significativas na qualidade 

da etapa final da educação básica. Os índices de aprovação e reprovação do ensino médio 

da escola apontam que não houve uma expressiva melhora no desempenho dos alunos. 

Recentemente a parceria entre o Instituto Unibanco e a Secretaria de Educação 

do Estado (SEDUC) foi desfeita, portanto, o ensino médio paraense “volta” a ser somente de 

responsabilidade da Secretaria de Educação. A resposta a esse desfeito da parceria foi de 

que o Ensino Médio não estava conseguindo garantir os resultados que se pretendia quando 

na implantação do Projeto Jovem de Futuro. Entretanto esse mesmo Projeto Jovem de 

Futuro continuará dentro das escolas, agora com novo formato e desintegrado do ProEMI – 

algo que deverá ser mais estudado e discutido quando na sua “nova implementação” em 

virtude de atingir a educação básica como um todo. 

Todavia, não são apenas as políticas que irão melhorar a educação e 

particularmente o Ensino Médio, é preciso repensar o sistema educacional, a escola e um 

conjunto de ações, e mais especificamente, reestruturar de fato o ensino médio 

amplamente, em busca de um ensino mais atrativo para os jovens e adultos estudantes, de 

modo que estes possam enxergar a educação escolar como algo imprescindível às suas 

vidas. Algo que já vêm ocorrendo na escola Presidente Costa e Silva (mesmo que com 

certas dificuldades) conforme constatamos no decorrer da pesquisa, com a realização de 

alguns projetos e práticas diferenciadas de alguns docentes que tem um compromisso ético-

político com a escola e consequentemente a formação de seus educandos. 

Compreendemos que a partir da superação dessas e outras dificuldades que a 

educação básica enfrenta, estará a possibilidade de seguir novos caminhos a fim de que se 

efetive um ensino significativo aos olhos do alunado, principal alvo a ser atendido. 

Reiteramos um ensino que possibilite uma formação humana integral em todos os seus 

aspectos, pois, a escola ainda é um dos poucos espaços que possibilita à classe 

trabalhadora acesso aos conhecimentos e culturas diferentes da sua, a tecnologias, dentre 

outros. 
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