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PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR: UMA ANÁLISE 
DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO MUNICÍPIO DE ITABUNA 

 
 

RESUMO 
 

Este trabalho tem como proposta uma investigação do funcionamento do Programa Ensino 
Médio Inovador, o ProEMI, na cidade de Itabuna – BA, tendo como objetivo principal 
analisar de que modo as práticas pedagógicas são consideradas inovadoras, pelos professores 
e gestores, implicando em uma inovação curricular proposta pelo programa. Para tanto, foram 
entrevistados os gestores, professores e coordenadores nas escolas de Itabuna que fizeram 
adesão ao ProEMI e que, portanto, compõem o universo da pesquisa. Assim, fizeram parte 
deste universo as duas escolas de Itabuna, das cinco que fizeram adesão ao Programa Ensino 
Médio Inovador. O presente trabalho foi composto por meio de uma pesquisa de campo 
realizada por entrevista semi-estruturada, com abordagem qualitativa, com análise 
bibliográfica e de documentos oficiais que norteiam o funcionamento do Ensino Médio, como 
LDBEN, DCNEM e os documentos orientadores do ProEMI de 2009, 2011, 2013 e 2014, que 
estabelecem a proposta de inovação curricular para a etapa final da educação básica. Como 
sustentação teórica desta pesquisa, utilizamos SACRISTÁN (2000), ARROYO (1988), COLL 
(1987), dentre outros, como referenciais sobre currículo, bem como MASETTO (2012) para 
tratar de inovação e LAKATOS e MARCONI (2003) para nos apoiar quanto à trajetória 
metodológica. Este trabalho traz, portanto, a descrição de dados qualitativos, a fim de 
compreender de que maneira as práticas pedagógicas das escolas investigadas atendem à 
proposta de inovação regulamentada pelo ProEMI. Para isto, esta pesquisa propôs entender o 
olhar dos gestores das escolas sobre a implantação do ProEMI; a percepção da gestão e da 
coordenação sobre a prática do ProEMI frente a proposta de inovação do Documento 
Orientador do programa; e as práticas inovadoras desenvolvidas nas unidades escolares na 
voz dos professores. Os resultados apontam que, apesar da proposta do ProEMI propor as 
práticas pedagógicas para a construção de um currículo inovador, a maioria dos sujeitos da 
pesquisa ainda desconhecem os pressupostos oficiais do Documento Orientador. E, embora 
alguns professores busquem inovar suas práticas, o trabalho considerado por eles como 
inovador está sendo realizado de forma individual, experimental e empírica, como podemos 
observar mais detalhadamente os olhares dos sujeitos de pesquisa sobre a análise do 
programa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Médio Inovador; Inovação Curricular; Práticas Pedagógicas. 



 

 

 

 

HIGH SCHOOL PROGRAM INNOVATOR: AN ANALYSIS OF EDUCATION 
PRACTICES IN ITABUNA 

 
 

ABSTRACT 
 

The present study aims to investigate the functioning of ‘‘High School Program Innovator’’ 
(ProEMI) in the city of Itabuna – BA, having as main purpose to analyze how pedagogical 
practices are considered innovative, both by teachers and managers, having, as a consequence 
a curricular innovation proposed by the program. In order to accomplish this goal, managers, 
teachers and coordinators of the program in schools in the city of Itabuna that compose the 
research universe were interviewed to make a comparison between what is established by the 
Guiding Document of the program and the pedagogical practices developed by the teachers. 
Therefore, two schools of Itabuna participated in universe research, considering that five 
joined ‘‘High School Program Innovator’’. This study was composed of a field research using 
semi-structured interview, a qualitative approach, bibliographic review and official documents 
that guide the functioning of High School, as LDBEN, DCNEM and the Guiding Documents 
of ProEMI from 2009, 2010, 2011, 2013 and 2014 that establish the curricular innovation 
purpose of the final stage in basic education. As theoretical support of this study, 
SACRISTÁN (2000), ARROYO (1998), COLL (1987), among others, as reference of 
curriculum, as well as MASETTO (2012) to focus on innovation and LAKATOS and 
MARCONI (2003) to give support to the methodological trajectory. This work brings, 
therefore, the qualitative data analysis, in order to understand how the pedagogical practices 
of the schools studied serve to the innovation proposal regulated by the ProEMI. For this 
purpose, as analysis category of the results, this study proposed to understand the point of 
view of school managers over the implementation of ProEMI; the perception of the 
management and coordination about the practice of ProEMI against the innovation proposal 
of the Guiding Document of the program; and the innovation practices developed in the 
school teaching units by the teachers. To conclude, despite of the proposal of ProEMI 
indicates the pedagogical practices to the elaboration of an innovative curriculum, most of the 
research subjects are still not familiar with the official assumptions of the Guiding Document. 
And, although some teachers try to innovate their practices, this work has been accomplished 
in an experimental and empirical mode. 

 

KEYWORDS: High School Program Innovator, Curricular Innovation, Pedagogical 
Practices.  
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INTRODUÇÃO 

 

A história da escola pública brasileira, assim como a busca de definição sobre o seu 

papel para a sociedade, foi marcada por uma constante e extensa discussão entre estudiosos, 

pequenos grupos da sociedade organizada e professores, em especial estes últimos que sempre 

buscaram entender suas funções sociais e pedagógicas em meio aos problemas que 

permearam todo o processo educacional do país, como a universalização e democratização do 

acesso à escola pública, a qualidade do ensino e a permanência do aluno na escola de 

educação básica.   

Nesse sentido, Libâneo (2012) nos lembra muito bem que 

 

As interrogações e os embates sobre os objetivos da escola básica, suas formas de 
funcionamento e a natureza de suas práticas pedagógicas têm alentado a produção 
científica em diferentes posições e enfoques teóricos em que, geralmente, 
predominam análises de cunho político e sociológico (LIBÂNEO, 2012, p.15). 
 
 

Com base nisso, a pesquisa que será aqui apresentada, Inovação Curricular: Uma 

Análise das Práticas Pedagógicas nas Escolas de Itabuna à Luz do Programa Ensino 

Médio Inovador, surgiu de um percurso profissional diante da experiência do trabalho com a 

educação de tempo integral em uma escola de Ensino Médio. Assim, este estudo traz uma 

análise do funcionamento de um programa do governo federal denominado Programa Ensino 

Médio Inovador – ProEMI, na cidade de Itabuna, com ênfase nas práticas pedagógicas 

consideradas inovadoras pelos professores, coordenador e gestores das escolas pesquisadas. 

Cinco escolas do município de Itabuna – BA fizeram adesão ao ProEMI, sendo que 

em uma delas, uma unidade exclusivamente de Ensino Médio, trabalhei durante oito anos, dos 

quais quatro tive a oportunidade de coordenar o programa. Então, em 2012, foi-me 

apresentado o ProEMI, como uma das medidas do governo federal que tem como pressuposto 

um currículo inovador para o Ensino Médio regular, a fim de estender o tempo do aluno na 

escola, pretendendo 

[...] Estabelecer mudanças significativas nas escolas públicas de ensino médio não 
profissionalizante no país, revertendo os dados negativos referentes a esta etapa da 
educação básica. Pretende-se a incorporação de componentes que garantam maior 
sustentabilidade das políticas públicas, reconhecendo a importância do 
estabelecimento de uma nova organização curricular que possa fomentar as bases 
para uma nova escola de ensino médio (BRASIL, 2009, p. 7). 
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Ao tratar do Ensino Médio no Brasil, este programa sinaliza que dentre os principais 

desafios das escolas estão não somente a ampliação de vagas, mas também a permanência do 

aluno nas escolas, estas que devem ser mais agradáveis e atrativas, com um espaço que 

ofereça uma formação significativa para os estudantes. E assim, é preciso, segundo o 

Documento Orientador (D.O) do ProEMI, reverter os índices negativos desta etapa da 

educação que traduzem um descontentamento dos alunos com o atual modelo para a  

Educação Básica (E.B). 

Na história da Educação Básica brasileira, o Relatório Educação Para Todos No Brasil 

2000-20151, nos reporta ao período em que o país viveu um processo de democratização nos 

anos oitenta, época em que ocorreu a aprovação da nova Constituição Federal (CF), de1988, 

esta que institui a educação como um direito social. No ano seguinte, dados de 1989 

apontavam que a população brasileira na faixa de 15 a 19 anos que freqüentava o Ensino 

Médio era de apenas 16,5%, e que a taxa de analfabetos de 15 anos de idade acima era de 

18,8%. Dentre outros problemas na educação básica, este foi um dos motivadores para que, 

em 1990, líderes da educação participassem da Conferência Mundial de Educação para 

Todos2. Logo depois, em 1993, criou-se no Brasil um Plano Decenal de Educação para Todos, 

cujo objetivo principal era “assegurar, até o ano 2003, a crianças, jovens e adultos, conteúdos 

mínimos de aprendizagem que atendam a necessidades elementares da vida contemporânea”. 

(BRASIL, MEC/SEB, 2003, p. 12-13) 

A partir de então, foram pensadas outras ações na tentativa de melhorar o cenário da 

educação básica, e, consequentemente, do Ensino Médio. Logo, ele passou a ser a última 

etapa da Educação Básica, com diretrizes e finalidades específicas a partir de 1996, com a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDB (Lei 9394/96), quando 

                                                           
1 RELATÓRIO EDUCAÇÃO PARA TODOS NO BRASIL 2000-2015: No ano de 2000, reunidos em Dakar 
164 países assumiram o compromisso de perseguir seis metas de Educação para Todos até 2015. Tais metas são 
relacionadas ao cuidado e educação na primeira infância; educação primária universal; habilidades de jovens e 
adultos; alfabetização de adultos; paridade e igualdade de gênero; e qualidade da educação. Aproximando-se do 
prazo para alcance das metas, a UNESCO solicitou aos países que produzissem um relatório nacional 
apresentando o que se alcançou no período (resultados) e como se alcançou (estratégias), bem como os desafios 
apresentados para o período pós-2015. 
2 O Brasil participou, em março de 1990, da Conferência de Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, 
convocada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o 
Banco Mundial. Desta conferência resultaram posições consensuais, sintetizadas na Declaração Mundial de 
Educação para Todos, que devem constituir as bases dos planos decenais de educação, especialmente dos países 
de maior população no mundo, signatários desse documento. 
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esta determinou uma base nacional comum e uma parte diversificada para a organização do 

currículo das escolas de Ensino Médio do país.  

GARCIA, 2014, nos remete às novas perspectivas para o Ensino Médio a partir de 

2003, quando o Ministério da Educação intensificou a discussão sobre o final da Educação 

Básica, por meio de dois importantes eventos que foram o Seminário Nacional do Ensino 

Médio e o Seminário Nacional da Educação Profissional, momento em que, segundo a autora, 

foi diagnosticada a realidade da situação e a necessidade de ampliação do acesso ao Ensino 

Médio. Contudo, nos lembra GARCIA, 2014, que foi somente em 2012 que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais foram aprovadas para o Ensino Médio pelo Conselho Nacional de 

Educação e homologadas pelo MEC, as então denominadas DCNEM (Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio). 

Então, foi a partir das DCNEM que se consolidou a ideia de formação integral do 

sujeito, diante das dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, quando 

também se pensou a necessidade da criação de currículos que contemplassem um público 

contemporâneo a partir do diálogo com a juventude. 

Diante de todos estes questionamentos e avaliações para se definir a identidade do 

Ensino Médio no Brasil, o governo federal adotou medidas em parceria com os estados, a fim 

de fortalecer as políticas educacionais e qualificar esta etapa do sistema educacional. 

Contudo, anteriormente a isso, em 2009, surgiu o Programa Ensino Médio Inovador, 

financiado pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), para que houvesse um novo 

trabalho de organização pedagógica e curricular nas escolas. 

Mediante a isto, Garcia, 2014, faz uma referência ao ProEMI, mostrando que 

 

O Programa Ensino Médio Inovador passa a ser uma das estratégias de discussão na 
perspectiva de integrar os componentes curriculares de cada área de conhecimento e 
entre áreas, pois o problema principal não se apresenta pela quantidade de 
disciplinas, mas pelo excesso e pela sobreposição de conteúdos desarticulados no 
currículo da escola. Esses conteúdos muitas vezes são definidos pelos livros 
didáticos e pelas avaliações externas e, nesse sentido, a inversão que se propõe é a 
de criar um fio condutor no qual os sujeitos/juventudes sejam os protagonistas, e o 
currículo atenda a essa trajetória da formação dos jovens e, a partir dele, se 
expressem quais conhecimentos, qual a formação necessária para os professores, 
quais materiais pedagógicos podem contribuir no processo de aprendizagem, quais 
espaços educativos são fundamentais para conceber uma escola, o que avaliar e para 
que avaliar (GARCIA, 2014, p. 56). 
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Assim, o governo federal entendeu que havia a necessidade de ampliar as políticas 

públicas educacionais para adolescentes e jovens, criando, então, o ProEMI, por meio da 

Portaria nº 971, de outubro/2009. Como uma das metas principais, este programa visa 

ampliação da carga horária dos alunos, de 2400h/aulas para 3000h/aulas, sob a perspectiva da 

formação integral dos sujeitos, mediante a inovação e diversidade de práticas pedagógicas que 

busquem apoiar e fortalecer as propostas curriculares das unidades escolares. 

Em consonância com a LDB e com as novas DCNEM, o ProEMI propõe um 

redesenho curricular, como está oficialmente no documento orientador, ao tratar das 

dimensões para um currículo inovador: 

 

Reitera-se que a organização curricular deve considerar as diretrizes curriculares 
nacionais e dos respectivos sistemas de ensino e apoiar-se na participação coletiva 
dos sujeitos envolvidos, bem como nas teorias educacionais. Na proposta do 
Programa Ensino Médio Inovador, o percurso formativo será organizado pelas 
unidades escolares envolvidas seguindo a legislação em vigor, as diretrizes 
curriculares dos Estados e as orientações metodológicas estabelecidas por este 
programa. Sendo, portanto, possível a ampliação da carga horária, além da mínima 
anual de oitocentas horas, distribuídas em duzentos dias letivos, como previsto na 
Lei 9.394/96 (BRASIL, MEC/SEB, 2009, p. 8-9). 
 
 

Portanto, observa-se que este programa é mais uma ação dentro de um conjunto 

sistêmico de ações do próprio governo federal, com a finalidade de estruturar mais uma 

política pública para o estado, como nos mostra GARCIA, 2014. 

Assim, com menos de dez anos de implantação no Brasil, o ProEMI é um programa 

que compõe uma política de governo, e ainda está em sua fase experimental. Entretanto, 

muitas vezes as políticas e os programas educacionais não são tão eficazes o quanto se espera 

na prática. Por isso, é preciso refletir sobre algumas políticas educacionais implementadas 

pelo governo federal, que nem sempre são compatíveis com a prática e com a realidade de 

diversas regiões, especialmente num país de dimensões como o Brasil, onde culturalmente a 

diversidade é gigantesca, o que justifica as inúmeras diferenças de perfis tanto dos discentes 

quanto dos docentes.  
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Em se tratando do contexto do Ensino Médio no estado da Bahia, as Orientações 

Curriculares Para o Ensino Médio (OCEM)3, de 2015, nos apontam para a necessidade de 

abordagem curricular sobre “os aspectos da pluralidade, da diversidade cultural e territorial do 

estado” (BAHIA, 2015,p. 14), de modo que diante desta variedade os estudantes sejam 

respeitados por sua singularidade, e por suas experiências pessoais diante do mundo.  

Por isso, as OCEM induzem os professores e todos os profissionais das unidades 

escolares para a reflexão quanto às práticas pedagógicas utilizadas nas unidades escolares, 

para que a escola, dentre outras coisas, “prenhe de vivências marcadas pelo reconhecimento 

das diversidades, e por possibilidades que permitam o desenvolvimento integral dos (as) 

estudantes” (BAHIA, 2015, p.18). 

Contudo, ainda no contexto da Bahia, a taxa líquida de matrícula no Ensino Médio, de 

alunos com idade entre 15 e 17 anos, ainda está muito abaixo do que prevê a meta do PNE 

2011-1020, que era de alcançar o índice nacional de 85% neste ano de 2016. De acordo com 

dados de 2014, do Observatório do Plano Nacional de Educação (PNE), o Ensino Médio no 

Brasil continua abaixo do previsto pela meta, e mediante o cenário geral do país, a Bahia 

continua com a taxa líquida de matrículas de alunos no Ensino Médio baixa, como nos mostra 

o gráfico a seguir: 

                                                           
3Orientações Curriculares Para o Ensino Médio – Orientações Gerais: trata-se de um documento construído em 
parceria com diversos sujeitos envolvidos no processo de formação dos (as) estudantes baianos (as), que 
pretende ser uma referência para os currículos escolares do Ensino Médio da rede estadual da Bahia.  
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Figura 1 - Taxa líquida de matrículas de alunos no Ensino Médio 

 

Então, diante deste cenário, este trabalho buscou analisar o funcionamento do ProEMI 

em duas unidades escolares de uma cidade do nordeste do país, Itabuna – BA, bem como as 

práticas pedagógicas consideradas inovadoras, norteadas pelo documento orientador do 

ProEMI, que tem como meta principal “fomentar, nos Sistemas Estaduais e Distrital do 

Ensino Médio, propostas curriculares consideradas inovadoras cultivando a cultura de 

currículo dinâmico e flexível” (BRASIL, MEC/SEB, 2009, p. 10).  

Diante do exposto, a questão de pesquisa do presente estudo é: à luz do documento 

orientador do ProEMI, que práticas pedagógicas podem ser consideradas inovadoras 

nas escolas de Itabuna que fizeram adesão ao programa? 



21 

 

 

 

A luz dessa questão de pesquisa o nosso objetivo é . analisar de que modo as práticas 

pedagógicas são consideradas inovadoras, pelos professores e gestores, implicando em uma 

inovação curricular proposta pelo programa. E para atingir esse objetivo a pesquisa está 

estruturada em xx capítulos, que passamos a descrever, brevemente a seguir:   

O primeiro capítulo se intitula Um Breve Histórico do Ensino Médio no Brasil Sob 

a Perspectiva Legal e Identitária, quando fizemos uma abordagem histórica sobre as 

determinações de documentos oficiais como as LDB’s e as DCN’s, momento em que esta 

etapa da educação básica passa por discussões quanto a sua função, seu perfil e sua 

identidade. 

Em seguida, no segundo capítulo, Currículo: das teorias e concepções ao currículo 

inovador, faremos a abordagem de alguns conceitos e concepções sobre currículo, sobre as 

reflexões de alguns estudiosos do assunto, a fim de compreendermos de que forma e o porquê 

surgiram as diferentes propostas curriculares na história da educação. Também discutiremos 

neste capítulo o que é considerado inovação curricular, de forma genérica e, especificamente, 

como são entendidas as prática pedagógicas diante da proposta de inovação curricular, para, 

enfim  chegarmos aos pressupostos de um currículo inovador do ProEMI 

Posteriormente, no capítulo três, A Pesquisa e a Trajetória Metodológica, a pesquisa 

revelará todo o percurso metodológico utilizado para se chegar aos dados qualitativos obtidos. 

E por fim, o quarto e último capítulo, Apresentação e Descrição dos Dados, trará os 

resultados da pesquisa de campo, a voz dos sujeitos das escolas estudadas e os dados obtidos 

por meio das entrevistas, confrontando-os com o que está estabelecido nos documentos 

orientadores do ProEMI. 

E assim, esta pesquisa buscou observar as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

docentes das unidades escolares pesquisadas, no sentido de compreender se estas práticas 

podem ser consideradas inovadoras à luz do Programa Ensino Médio Inovador, refletindo 

assim a inovação e o redesenho curricular em cada UE.  
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Capítulo I 
 

UM BREVE HISTÓRICO  
DO ENSINO MÉDIO 

 NO BRASIL SOB  
A PERSPECTIVA LEGAL  

E IDENTITÁRIA 
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1 UM BREVE HISTÓRICO DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL SOB A 
PERSPECTIVA LEGAL E IDENTITÁRIA 

 

Para entendermos a trajetória de conflitos e discussões no percurso da história do 

Ensino Médio brasileiro, cremos que seja necessário compreender sua trajetória no campo da 

legislação e a dificuldade que sempre existiu para se encontrar a identidade desta etapa da 

Educação Básica, que entre o profissionalizante e o propedêutico4 veio até o século XXI com 

sua história marcada pela dúvida de seu real papel social.  

Sob a perspectiva legal, o Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação 

Básica emitiram um Parecer (PARECER CNE/CEB Nº5/2011) das Diretrizes Curriculares 

Nacionais Para o Ensino Médio, no qual se faz referência à reforma educacional brasileira 

conhecida por Reforma Ministro Francisco Campos, período quando foi regulamentado e 

organizado o Ensino Secundário no país, bem como a sua modernização, por meio do Decreto 

nº 18.890/31.  

Após este período, no primeiro governo Vargas, bem nos lembra Ciavatta e Ramos, 

2011, o mesmo parecer também cita a importância da Lei Federal nº 4.024/61, quando ocorre 

a equiparação do ensino profissional ao propedêutico, que foi efetivada neste momento como 

a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Posteriormente, esta Lei foi 

reformulada por uma nova, a de nº 5.692/71, que estabeleceu os ensinos de 1º e 2º graus. 

Mas foi somente em 1996, que surgiu a LDB n º9.394/96, quando se definiu o Ensino 

Médio como etapa final da Educação Básica no Brasil, esta agora constituída por três etapas: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Assim, no seu Art. 35, a LDB diz 

que o Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica, tendo como finalidade  

 
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 
Fundamental, possibilitando o prosseguimento dos 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; 

                                                           
4 Propedêutica é uma palavra de origem grega que se refere ao ensino. Pode ser um curso ou parte de um curso 
de introdução de disciplinas nas áreas de artes, ciências, educação e outras. Pode ser entendida como um curso 
introdutório que supre a necessidade básica de conhecimento em um assunto, mas não dá capacidades 
profissionais (BRASIL - Portal Educação). 
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IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, 1996). 
 
 

 A partir de então, surgiu a necessidade de se pensar a estrutura, as formas de 

organização, as diretrizes curriculares específicas para o Ensino Médio, o qual foi definido 

como uma etapa de preparação para a continuidade dos estudos, de preparação básica para o 

trabalho, para a formação cidadã. 

Nesse sentido, o artigo Ensino médio no Brasil: uma análise de melhores práticas e 

de políticas públicas, de Neubauer (2012), traz uma reflexão sobre o enfrentamento de um 

conflito mediante as várias Leis de Diretrizes e Bases que foram colocadas para a educação 

brasileira em relação à formação geral e a profissionalizante. Para a autora, tal dualismo 

provocou não só a falta de perfil do Ensino Médio, como também intensificou por muito 

tempo sua falta de identidade.  

Neubauer (2012) também afirma que a LDB de 1996 foi uma tentativa de extinguir 

este dualismo, na medida em que o E.M. foi considerado como a etapa final da Educação 

Básica para o aprimoramento do estudante como pessoa humana, momento para este 

aprofundar seus conhecimentos adquiridos na etapa anterior e ter condições de continuar com 

uma base preparada para o trabalho e para a cidadania. 

 Por isso, segundo a autora supracitada, políticas para expansão e democratização do 

acesso ao E.M foram propostas para que se conseguisse heterogeneidade discente, e, 

consequentemente, a mudança do perfil dos alunos. Isso implicou diretamente na necessidade 

de mudanças nas propostas curriculares, metodológicas e de formação profissional dos 

professores. Foi também neste momento que a LDB/96 determinou 25% do currículo das 

escolas para a responsabilidade das unidades, respeitando legalmente os aspectos regionais e 

locais dos estudantes. 

Dando sequência nesta estruturação do Ensino Médio, foram criadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), em 1998, com determinações nos 

âmbitos administrativos e pedagógicos. Nelas ficou estabelecido que as escolas deveriam 

cumprir uma base nacional comum que foi dividida, na época, em três áreas do conhecimento: 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias.  
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Contudo, o PARECER CNE/CEB Nº5/2011 nos alerta para a questão de que mesmo 

com todo o trabalho didático-pedagógico proposto por áreas do conhecimento, muitas 

unidades escolares continuaram realizando a organização do Ensino Médio por conteúdo e 

por disciplinas, sem articulação contextual. 

Neubauer (2012) ainda acredita que as DCNEM de 98 vieram para refutar as antigas 

propostas conteudistas e metodologias de ensino tradicionalistas, para então fazer do 

estudante o protagonista no processo da aprendizagem. Segundo ela, 

 

Visando a promoção de uma “escola jovem” e inclusiva, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) para o ensino médio – elaboradas no Parecer CEB/CNE nº 15/98 e 
instituídas com força de lei pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) por meio da 
Resolução nº 3/98 – fazem a crítica da transmissão de conteúdos enciclopédicos e 
dos métodos tradicionais de ensino, buscando colocar o aluno no centro do processo 
de aprendizagem. Para tanto, propõem como princípios norteadores do currículo o 
desenvolvimento de competências básicas, a interdisciplinaridade e a 
contextualização dos conteúdos, que têm em comum o protagonismo dos alunos e da 
comunidade (NEUBAUER, 2012, p.13). 
 
 

Contudo, para o Conselho Nacional de Educação (CNE), as orientações das DCNEM 

para as escolas tem como objetivo principal a oferta de uma formação humana integral, a fim 

de que não haja a limitação de se preparar o educando somente para o caminho da 

universidade, ou para um fim específico. Como está descrito no PARECER CNE/CEB 

Nº5/2011,  

Esta orientação visa à construção de um Ensino Médio que apresente uma unidade e 
que possa atender a diversidade mediante o oferecimento de diferentes formas de 
organização curricular, o fortalecimento do projeto político pedagógico e a criação 
das condições para a necessária discussão sobre a organização do trabalho 
pedagógico (BRASIL, CNE/CBE, 2011, p.155). 
 
 

 Deste modo, torna-se evidente o interesse do documento em corroborar com a 

melhoria do funcionamento e com a efetividade do trabalho desenvolvido pelas escolas na 

última etapa da Educação Básica, uma vez que não se pode perder de vista que a escola 

também é um espaço de elaboração do conhecimento sistematizado.  

 No artigo “A reforma do ensino médio e a implantação do Enem no Brasil”, de Maria 

Helena Guimarães de Castro e Sergio Tiezzi, a década de 90 pode ser considerada um 

momento de profundas transformações no Ensino Médio, pois foi neste período que se iniciou 
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“um novo ciclo da educação brasileira, com a democratização do acesso ao ensino 

fundamental e a extraordinária expansão do ensino médio”. 

 Porém, contrariamente aos autores acima, Moehlecke, 2012 afirma que tivemos nesta 

década um período de muitas discussões e debates quanto ao verdadeiro papel do Ensino 

Médio, diante da realidade socioeconômica vivida no país. Por isso, alguns teóricos 

discutiram as política educacionais da época, voltadas para o EM, especialmente em relação 

às DCNEM de 1998. Quanto a este debate, Moehlecke, 2012, nos fala 

 

O objetivo central da maioria das análises desenvolvidas acerca das DCNEM de 
1998 era desvendar o caráter ideológico do discurso oficial e as contradições entre a 
visão de ensino médio presente nas diretrizes e as demais políticas colocadas em 
prática pelo governo. À primeira vista, as diretrizes traziam um discurso sedutor e 
inovador, por meio da valorização de uma concepção de “educação para a vida e não 
mais apenas para o trabalho”; da defesa de um ensino médio unificado, integrando a 
formação técnica e a científica, o saber fazer e o saber pensar, superando a dualidade 
histórica desse nível de ensino; de um currículo mais flexível e adaptado à realidade 
do aluno e às demandas sociais; de modo contextualizado e interdisciplinar; baseado 
em competências e habilidades. Contudo, ao analisar-se o contexto mais amplo das 
políticas para o ensino médio em curso à época, o que se percebia era uma realidade 
muito distinta daquela proposta pelas diretrizes (MOEHLECKE, 2012, p. 40). 
 
 

 Diante desta situação, percebemos a crítica da autora diante, muitas vezes, da 

incompatibilidade entre o que se propunha nos documentos oficiais, advindos de discursos 

ideológicos que não se concretizavam na prática. Assim, muitas políticas educacionais eram 

colocadas para o Ensino Médio da escola pública sem coerência com tais diretrizes. 

  Outros autores também discutiram sobre as finalidades do Ensino Médio brasileiro 

mediante a legislação, e sobre qual o papel desta modalidade de ensino para o seu público, 

como é o caso da obra Ensino Médio: múltiplas vozes, onde alguns autores descrevem suas 

visões sobre a relação escola-mercado de trabalho e sua influência na identidade do E.M. 

 

 

1.1 O Ensino Médio no Contexto do Século XXI 

 

 Já no século XXI, temos um novo cenário para o E.M brasileiro, com discursos não 

mais tão preocupados com a sua identidade, mas ainda muitas políticas educacionais foram 
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criadas para que se pudessem alcançar as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de 

Educação (PNE).  

Em uma análise sobre as melhores práticas e de políticas públicas quanto ao Ensino 

Médio brasileiro, Neubauer (2012) acredita que o E.M só apareceu como um dos principais 

pontos para o poder público no século XXI, em função da universalização tardia do Ensino 

Fundamental. Ademais, as transformações socioeconômicas da atualidade também foram 

fortes fatores contribuintes para que se desse uma maior atenção ao Ensino Médio, uma vez 

que foi a partir deste novo cenário global que houve a necessidade de se formar um novo 

perfil de estudante, que refletisse diretamente nas necessidades sociais. Agora, diferentemente 

do passado, Hirata, (1996 apud NEUBAUER, 2012) afirma 

 

O novo modelo de globalização, baseado na flexibilização e na  integração dos 
processos de trabalho, demanda não apenas conhecimentos técnicos e explícitos, 
mas também amplas habilidades cognitivas e características comportamentais, 
como: capacidade de abstração, raciocínio, domínio de símbolos e de linguagem 
matemática; iniciativa, responsabilidade, cooperação, capacidade de decisão para o 
trabalho em equipe, etc. (HIRATA, 1996, apud NEUBAUER, 2012, p. 128). 
 
 

Então, a autora compreende que se trata de um período em que se exige uma formação 

de modo a garantir o desenvolvimento de competências que o novo mercado passou a exigir, 

para que as pessoas pudessem ter maior capacidade e garantia de se manterem numa nova 

dinâmica de empregabilidade. 

Legalmente também houve mudanças para a formação de novos alunos das escolas 

públicas do país, a começar pelas DCNEM de 2012, que determinam a partir de então um 

novo currículo, organizado agora em quatro áreas de conhecimento, e não mais três, 

contemplando uma metodologia contextualizada e interdisciplinar, articulando os campos da 

ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho. 

 Sobretudo, neste século, algumas políticas voltadas especificamente para o Ensino 

Médio, foram criadas que, para os estudiosos, não estão voltadas apenas para a questão da 

expansão do número de vagas,mas também para a permanência dos alunos nas escolas, para o 

aperfeiçoamento dos profissionais (Formação de Professores), para a escolha e elaboração de 

materiais didático-pedagógicos e as condições de infraestrutura de funcionamento da última 

etapa da Educação Básica. 
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 Assim, o documento de Orientação Curricular Para o Ensino Médio do estado da 

Bahia, 2015, p.30, enumera as seguintes políticas: 

 

Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que dá nova redação aos 
incisos I e VII, do art. 208 da CRFB, de 1988, e visa garantir a obrigatoriedade do 
ensino de 04 a 17 anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares para 
todas as etapas da Educação Básica.  
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB), regulamentado pela Lei nº 11.494, de 2007 e 
pelo Decreto nº 6.253, de 2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF), que visa promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação.  
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, instituída pela Resolução 
CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro 2012, que reúnem os princípios, fundamentos e 
procedimentos para orientar as políticas públicas educacionais na elaboração, 
planejamento e avaliação das propostas curriculares das escolas públicas e 
particulares que oferecem o Ensino Médio (DCN, Art. 2º).  
Programa Ensino Médio Inovador instituído pela Portaria nº. 971, de 9 de outubro de 
2009, que visa promover discussões sobre o EM junto aos diversos sistemas de 
ensino, fomentar propostas curriculares inovadoras nas escolas do EM e 
disponibilizar apoio técnico e financeiro, em consonância com as demandas da 
sociedade contemporânea. (MEC/SEB, PROEMI, Documento Orientador, 2013).  
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), regulamentado por meio da Portaria 
MEC Nº 438, de 28 de maio de 1998, que visa obter referências nacionais com 
relação ao desempenho do(a) estudante ao fim da Educação Básica, buscando 
contribuir para a melhoria da qualidade dessa etapa de escolaridade e para a 
reestruturação dos currículos do Ensino Médio.  
Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR), 
instituído pela Portaria Normativa nº 9, de 30 de junho de 2009, com o objetivo de 
atender à demanda por formação inicial e continuada dos(as) professores/professoras 
das redes públicas de Educação Básica por meio da oferta de cursos de licenciatura, 
de aperfeiçoamento e de especialização.  
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, regulamentado por meio da 
Portaria Ministerial nº 1.140, de 22 de novembro de 2013, que prevê a formulação e 
implementação de políticas integradas entre o Ministério da Educação e as 
secretarias estaduais e distrital de educação, visando elevar o padrão de qualidade do 
EM nas suas diferentes modalidades, com ênfase na valorização da formação 
continuada dos professores e dos coordenadores pedagógicos que atuam no EM 
público, nas áreas rurais e urbanas (BAHIA, 2015). 
 

Como podemos observar, algumas destas políticas citadas, ainda que não sejam 

exclusivamente para o Ensino Médio, elas abrangem toda a Educação Básica, inclusive o 

E.M. Dentre todas, está o Programa Ensino Médio Inovador, como uma das propostas em que 

o poder público acredita estar beneficiando todas as escolas do país. 
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1.2 Da Política Pública ao Currículo de Ensino Médio 

 

Na literatura muitas são as produções teóricas no campo do currículo, bem como as 

políticas curriculares implementadas por governos, especialmente por meio do diálogo com a 

sociedade civil e estudiosos do assunto. Muito também se questiona o papel do docente e dos 

intelectuais que pensam o currículo através das práticas diárias da escola. Assim, é necessário 

entender como as políticas se estabelecem no campo da escola, com base em quais interesses 

e quais são os discursos implícitos nestas políticas curriculares implementadas nas escolas. 

Bruno relata que  

 
As políticas públicas que emanam do Estado, desde que surgiram de forma mais 
estruturada num conjunto de ações-fins, no início do século XX, nunca implicaram 
gestão democrática das mesmas. Ao contrário, sua gestão sempre foi um atributo dos 
gestores desse aparelho de poder e sempre serviram aos interesses do Estado e da 
classe que o controla, ainda que em determinados momentos esse aparelho de poder 
tenha sido obrigado a incorporar exigências da classe trabalhadora, para evitar 
rupturas revolucionárias. Mas, no âmbito das políticas e dos serviços destinados à 
classe trabalhadora, esta jamais foi sequer consultada acerca da pertinência das 
mesmas (BRUNO, 2010, p. 32). 
 
 

Na educação a política pública não é diferente disso, uma vez que já se tornou uma 

cultura a criação de projetos e programas que são disponibilizados para a sociedade, para as 

unidades escolares, de modo que estas são seduzidas a desenvolvê-los, especialmente em 

função das questões financeiras, pois ao decidir por implementar as políticas educacionais, as 

escolas vislumbram as verbas para desenvolvê-las. 

Neste contexto, a política curricular traz o currículo prescrito como um instrumento de 

regulação e de orientação estabelecido nas escolas e nos sistemas de ensino pela política 

pública. Logo, por meio desta prescrição podemos inferir que esta é uma forma de controle 

implícito que o Estado quer impor para a formação da sociedade, utilizando de mecanismos 

coercitivos ocultos. 

Quanto ao currículo prescrito, Sacristán (2000, p. 109) nos relata que se trata sim de 

uma intervenção política curricular que faz parte de uma política educativa, muito embora 

seja necessário analisar esta questão, pois para o autor existe uma cultura mundial e histórica 

que caracteriza a política curricular sempre como uma prática para negar a autonomia do 

currículo e das práticas pedagógicas da escola. Mas o referido autor afirma que 
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A intervenção política sobre currículo, ao estabelecer concretamente os mínimos 
para todo o sistema educativo ou para algum de seus níveis, cumpre diferentes 
funções que é preciso esclarecer para dar a esta fase de decisões seu justo valor e 
analisar as conseqüências de expressar as prescrições dessa ou daquela 
forma...Numa sociedade democrática, que ademais garante a participação dos 
agentes da comunidade educativa em diversos níveis, é preciso analisar a 
intervenção ou regulação do currículo desde outra perspectiva. (SACRISTÁN, 2000, 
p. 109) 
 
 

Mas sabe-se que no Brasil as questões curriculares foram discutidas ao longo de anos e 

de inúmeros governos que determinavam currículos tradicionalistas e engessados, 

perpetuando os interesses da classe dominante. Além disso, houve no país períodos em que as 

questões econômicas se sobrepuseram no discurso de um currículo voltado para atender as 

necessidades do mercado, com mão de obra técnica e barata. Por isso, o governo tanto 

investiu em currículos voltados para a formação técnica dos alunos, como propunha a LDB de 

1971, esta que na verdade tentou instituir a obrigatoriedade do ensino profissionalizante, mas 

foi revogada em 1982. 

Padilha nos lembra que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96 determina que 

no Brasil as escolas devem ter um currículo com base comum nacional e outra parte 

diversificada, mas que em todas as referências quanto ao currículo, a LDB, 

contraditoriamente, se refere a componentes curriculares ou disciplinas que devem compor a 

base nacional comum e a diversificada dos currículos. O autor ressalta ainda que nesta 

prescrição, a LDB faz referência às  

  
Diretrizes que devem ser observadas no estudo de tais conteúdos escolares, que se 
voltam principalmente ao tipo de valores que deverão estar presentes nesses 
estudos... Essa legislação estabelece uma lógica disciplinar e uma organização do 
conhecimento por componentes curriculares, cuidando inclusive, nela mesma, e a 
partir dela, de determinar o que se deve ser estudado na escola, de como os estudos 
devem ser organizados, realizados e das condições sobre as quais os conteúdos 
devem ser ministrados (PADILHA, 2004, p. 125). 
 
 

Com isso, é fato que na atualidade muitas escolas públicas brasileiras de Ensino Médio 

regular estão voltadas para a formação dos sujeitos que visam o caminho da universidade. Por 

isso, seus currículos são predominantemente predeterminados pelos parâmetros e pelas 

diretrizes curriculares nacionais, a fim de cumprir com o que se determina a legislação não 
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para a formação e sim para a informação do sujeito que terá que realizar os exames de 

avaliações externas, sejam eles regionais, nacionais ou internacionais. 

Sabemos que muitos fatores estão relacionados com estas posturas dos gestores, 

coordenadores e professores, de aceitarem ser norteados por determinações de organismos 

educacionais superiores, a fim de atingir índices que hoje são critérios para o financiamento 

das escolas. Dessa forma, obriga-se as unidades escolares a estabelecerem seus currículos 

prioritariamente pautados na base comum, enquanto que a parte diversificada fica a cargo da 

realização de pequenos projetos, pontuais e estanques. 

A construção de um currículo de Ensino Médio com base na cultura local, de seus 

atores, da comunidade escolar, acaba por ser apenas uma teoria, um sonho daqueles que ainda 

acreditam na autonomia das escolas. Mas na verdade, não só o Ensino Médio, mas todo o 

Ensino Básico tem seu currículo atrelado às condições impostas por instâncias superiores, que 

pensam exclusivamente em dar respostas às avaliações externas.  

Como inovar o currículo do Ensino Médio das escolas públicas se, paradoxalmente, os 

docentes não têm esta liberdade? Como trazer inovação curricular para os alunos num 

contexto em que o que mais importa é o resultado dos índices das avaliações?  

Muitas transformações no Ensino Médio aconteceram, e ainda acontecem, devido a 

luta da sociedade organizada e de estudiosos que compreendem a necessidade de 

transformação no olhar e na prática dos currículos. Contudo, não podemos esquecer que como 

instrumento político, o currículo é um instrumento de disputa de poder tanto dentro quanto 

fora da escola, para se estabelecer os desejos, os interesses daqueles que querem dar voz e 

identidade à escola. 

Por um lado, professores e alunos compreendem que a escola seria muito mais 

interessante se atendesse à realidade local, se refletisse a vontade de seus reais atores. Por 

outro, muitos deles também enxergam que na disputa pelo conhecimento, para se estabelecer 

na sociedade, é necessário ceder à pressão. Pressão para aqueles que querem concorrer 

socialmente, que disputam uma vaga de emprego ou em um curso de uma universidade. E 

dessa maneira vive-se o conflito... 

Ao discutir os parâmetros curriculares, Moreira (1997) fala sobre a disciplinarização 

do currículo das escolas, quando estas também se constituem em unidades disciplinares. 
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Nesse modelo, muitas escolas se organizam tradicionalmente com currículos por disciplina, 

como enfoca Moreira: 

 

[...] Tanto a criação de disciplinas escolares quanto sua manutenção no currículo 
repousam em tradições de valorização de determinados campos de conhecimento 
escolar, relacionados à origem social e ao destino ocupacional da clientela: as 
classes média e alta são preparadas tecnicamente para a vida profissional, ao passo 
que a escola destinada às classes baixas ministra um ensino vocacional ou 
ocupacional, frequentemente mais utilitário. Essa separação cria um movimento de 
valorização social dos conhecimentos necessários à preparação para a vida 
acadêmica ou profissional, em detrimento do saber utilitário, mais relacionado a 
ocupações não profissionais, nas quais trabalha a grande maioria das pessoas 
(MOREIRA, 1997, p.18). 
 
 

Como pode ser verificado, diante do trecho acima, tradicionalmente no Brasil as 

classes menos favorecidas economicamente buscam escolas que lhe propiciem um currículo 

voltado para a preparação imediata para o mercado de trabalho. Enquanto que as classes 

média e alta podem esperar a aquisição do conhecimento que prepare para o trabalho. 

No próximo capítulo, faremos uma abordagem geral sobre o currículo, algumas 

concepções e suas implicações no contexto social, político e pedagógico, para compreender 

melhor o porquê da proposição do ProEMI na construção de um redesenho curricular para as 

escolas de Ensino Médio. 

. 
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Capítulo II 

 
 

 CURRÍCULO: das 
teorias e concepções ao 

currículo inovador do ProEMI 
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2. CURRÍCULO: DAS TEORIAS E CONCEPÇÕES AO CURRÍCULO INOVADOR 

 

 O debate sobre o tema currículo é algo que faz parte da rotina da vida dos estudiosos 

sobre educação, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Há tempos se discute sobre a 

disputa de poder quando se fala em construção de currículo na escola, especialmente quando 

se trata das concepções, das visões em tempos distintos, da dinâmica do processo de 

transformação tanto do contexto quanto dos atores diretamente envolvidos com a construção 

da identidade de uma escola. 

Segundo a concepção de Sacristán, (2000, p. 15), “Quando definimos currículo 

estamos descrevendo a concretização das funções da própria escola e a forma particular de 

enfocá-las num momento histórico e social determinado”. Sendo assim, compreendemos que 

a construção de um currículo deve partir das práticas diárias da escola, da vida escolar 

constituída pelos seus atores. E se considerarmos a dinâmica do contexto escolar, das 

influências dos fatores externos, sociais, políticos e econômicos, veremos que a construção do 

currículo é um processo em constante transformação. 

Para Grundy,  

 

O currículo não é um conceito, mas uma construção cultural. Isto é, não se trata de 
um conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e previamente à 
experiência humana. É, antes, um modo de organizar uma série de práticas 
educativas (GRUNDY, 1987, apud SACRISTÁN, 2000, p 14). 
 
 

Ou seja, não há como construir o currículo de uma escola sem antes praticá-lo. Isto 

significa que uma escola determina seu currículo após a realização de práticas pedagógicas 

que vão identificar o que se ensina e o que se aprende; qual a finalidade daquilo que se pratica 

e para que serve o que é praticado.  

Sacristán (2000) relata que Rule, após estudar minuciosamente mais de cem definições 

de currículo, ele encontrou duas categorias para determinar seu significado. A primeira delas 

faz referência ao currículo como  

 

Guia de experiência que o aluno obtém na escola, como conjunto de 
responsabilidades da escola para promover uma série de experiências que ela utiliza 
com a finalidade de alcançar determinados objetivos. 
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Já a segunda Rule apresenta “o currículo como definição de conteúdos da educação, 

como planos ou propostas... programa da escola que contém conteúdos e atividades...” (Rule, 

1973, apud SACRSITÁN, 2000, p. 14) 

Diante do exposto, percebemos que há aqui duas visões de currículo, sendo que as 

duas o traduz como um material de apoio e de consulta para a condução do trabalho escolar, 

ou seja, um guia, um plano e um programa, longe de ser aquilo que se propõe de um currículo 

real, construído a patir de concepções para a representação da vontade e do desejo do que se 

quer como conhecimento para a formação do sujeito. 

Além disso, não podemos esquecer que quando tratamos de currículo, o reflexo da 

nossa cultura é seguir as orientações e os parâmetros curriculares pré-estabelecidos pelos 

organismos sociais e políticos. Nesta disputa de poder dentro da escola, o verdadeiro sentido 

de currículo é colocado à margem, o que muito bem nos lembra Sacrsistán (2000, p. 16) 

“Empreendem-se as reformas curriculares, na maioria dos casos, para melhor ajustar o 

sistema escolar às necessidades sociais e, em muito menor medida, para mudá-lo...”.  

Isso quer dizer que não podemos compreender as reformas curriculares nos sistemas 

de educação como uma prática que visa ajustar o currículo aos interesses da escola, nem como 

uma intenção em atender às necessidades dos alunos e da comunidade escolar como um todo. 

Mas podemos entender que nestas reformas, as escolas terão uma fonte para desenvolver um 

currículo com conteúdos e formas pré-estabelecidos.  

Entretanto, como já dito anteriormente, esta não é a definição mais adequada de 

currículo, já que este deve ser construído e, portanto não deve ter o conteúdo e a forma 

indiferentes ao contexto em que ele é constituído. 

Ainda para Sacristán (2000, p.26) “O currículo é o cruzamento de práticas diferentes e 

se converte em configurador, por sua vez, de tudo o que podemos denominar como prática 

pedagógica nas aulas e nas escolas”. 

Para uma melhor visualização sobre as concepções de currículo, a matriz a seguir 

posiciona o currículo no tempo e as ideologias que perpassavam as questões curriculares. 

 

Autores Conceitos/Concepções 

TYLER (1960, 87) A influência da visão escolanovista deu ao currículo um 
enfoque tecnicista adaptando a escola e o currículo à ordem 
capitalista baseado no tripé da ordem, racionalidade e 
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eficiência. 

YOUNG (1980, p.25) O currículo é o mecanismo através do qual o conhecimento é 
distribuído socialmente. 

 
BERNSTEIN (1980, p.47). 

As formas através dos quais a sociedade seleciona, classifica, 
distribui, transmite e avalia o conhecimento educativo 
considerado público refletem a distribuição do poder e dos 
princípios de controle social. 
O currículo define o que se considera o conhecimento válido, 
as formas pedagógicas, o que se pondera como a transmissão 
válida do mesmo, e a avaliação define o que se considera 
como realização válida de tal conhecimento. 

 
APPLE (1986, p.66). 

... O conhecimento aberto e encoberto que se encontra nas 
situações escolares e os princípios de seleção, organização e 
avaliação deste conhecimento são uma seleção, regida pelo 
valor, de um universo muito mais amplo de conhecimentos e 
princípios de seleção possível. 

 
GRUNDY (1987, p.5) 

O currículo não é um conceito, mas uma construção cultural. 
Isto é, não se trata de um conceito abstrato que tenha algum 
tipo de existência fora e previamente à experiência humana. É, 
antes, um modelo de organizar uma série de práticas 
educativas. 

 
SACRISTÁN (2000, p.17) 

Os Currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e 
forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado 
momento, enquanto que através deles se realizam os fins da 
educação no ensino escolarizado. 

Quadro 1: Matriz Evolutiva Conceitual do Currículo 
Fonte: FONSECA, S. III Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática. SIPEM, 2011. 

 

2.1 O Currículo e Outras Concepções 

 

Neste subitem, trataremos de uma sucinta abordagem sobre as concepções de 

currículo, já que o Programa Ensino Médio Inovador identifica-se com uma proposta de 

currículo inovador. Assim, revisitaremos os conceitos sobre currículo para em fim 

identificarmos o que é currículo inovador, segundo Coll (1987), Sacristán (2000), Padilha 

(2004) e Lopes (2008), e reconhecer, no ProEMI a inovação curricular. 

Quando se pensa em organização de um currículo escolar sob a ótica das teorias 

clássicas, por exemplo, não há como fugir da proposta de se pensar em organização de 

conteúdos, de disciplinas, para quem, quando e quais as séries adequadas para dados 

conhecimentos. Coll traz para nós uma concepção de currículo sob a perspectiva clássica, 

considerada “técnico-prescritiva”, quando se define currículo como um projeto. Assim, o 

autor afirma 
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Entendemos o currículo como o projeto que preside as atividades educativas 
escolares, define suas intenções e proporciona guias de ações adequadas e úteis para 
os professores, que são diretamente responsáveis pela sua execução. Para isso, o 
currículo proporciona informações concretas sobre o que ensinar, quando ensinar, 
como ensinar e que, como e quando avaliar (COLL, 1987,p. 45). 
 
 

Outro modo de se pensar um currículo sob a ótica tradicional é associá-lo ao tempo 

cronológico para se cumprir dados conteúdos, partindo sempre do mais simples para o mais 

complexo, do particular para o genérico, enfim, devendo assim, obedecer uma linha do tempo 

de modo organizacional para o currículo. 

Contudo, teorias mais críticas trouxeram a reflexão sobre tal lógica de ordem, uma vez 

que é necessário considerar os sujeitos e o meio como elementos básicos no processo de 

construção do currículo. Para os críticos, não se constrói um currículo de fora para dentro, 

mas sim de dentro para fora, porque é a partir da identificação de características locais que se 

deve propor uma identidade para cada escola. 

Já Moreira nos reporta aos anos 70, quando novos olhares surgiram no campo do 

currículo, por meio de críticos que, para o referido autor, superaram esta visão técnico-

prescritiva. Assim, Moreira cita Young (1971), Berstein (1972), Giroux (1981) e Apple 

(1982), como referência de críticos que questionaram “as relações entre as formas de 

organização do currículo e do ensino, e as formas dominantes de poder e de controle social 

presentes na sociedade”. (MOREIRA, 1997, p.13-14) 

De modo interessante, Lopes (2008, p. 10), faz uma analogia entre as diferentes 

formas de se conceber o currículo e as distintas formas de se narrar uma história literária. A 

autora relata que, segundo a sua visão a teoria tradicional sobre organização curricular pode 

ser comparada a um típico romance com narrativa linear do início ao fim. Contudo, há 

narrativas, como o clássico Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, em que 

ocorre uma desconstrução lógica do tempo cronológico, e assim abre-se a possibilidade de 

múltiplas leituras em diversas ordens, não havendo a obrigatoriedade de seguir a sequência 

linear dos capítulos. Mais que isso, Lopes (2008, p. 11), afirma que neste caso “apresenta-se 

uma ordem um tanto desordenada”. 

Ou seja, é isso que acontece nas propostas de construção do currículo numa visão 

crítica. Aqui não há que se compreender o currículo como um conjunto de conteúdos e 

conhecimentos organizados sob a perspectiva cronológica.  
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Sacristán, quanto à concepção de teoria crítica sobre currículo afirma que 

 

O currículo modela-se dentro de um sistema escolar concreto, dirige-se a 
determinados professores e alunos, serve-se de determinados meios, cristaliza, 
enfim, num contexto, que é o que caba por lhe dar o significado real. Daí que a única 
teoria possível que possa dar conta desses processos tenha de ser a do tipo crítico, 
pondo em evidência as realidades que o condicionam (SACRISTÁN, 2000, p. 21). 
 
 

Assim, diante do posicionamento de Sacristán, torna-se claro que, para os críticos é 

justamente este um equívoco daqueles que ainda defendem o tradicionalismo, que desprezam 

o contexto, os atores, a cultura local e a escolar para compor o currículo.  

É justamente por isso que muitas vezes o currículo torna-se incompatível com a 

realidade da escola e daqueles que a compõe, fazendo dela um lugar sem identidade e 

desinteressante. Com isso, surge a superficialidade de se organizar as disciplinas e os 

conteúdos para devidas séries, o que dá a ideia de o currículo ser apenas um rol de 

conhecimentos a serem transmitidos para os alunos, de modo regular e homogêneo, como se 

todos tivessem o mesmo interesse, a mesma realidade. Logo, estabelece-se um padrão 

curricular para todas as escolas e desconsidera-s e as práticas e a cultura particulares de cada 

escola, não importando a cultura dos indivíduos nem a do grupo. 

Já Padilha (2004, p. 125) afirma que ao se fazer referência ao currículo, não se pode 

desprezar a questão sobre a “disputa de poder”, para se definir o que deve ser ensinado e 

porque se deve ensinar isto em vez daquilo. Entretanto, o autor ressalta um adequação que se 

deve fazer neste modo de pensar o currículo, e então pensar no que aprender e porque 

aprender isto em vez daquilo. 

Neste contexto, Sacristán (2000, p. 17), lembra que “De alguma forma, o currículo 

reflete o conflito entre interesses dentro de uma sociedade e os valores dominantes que regem 

os processos educativos.” E corroborando com esta ideia, Coll afirma 

 

Querendo ou não uma proposta curricular comporta sempre um projeto social e 
cultural, uma visão do tipo de sociedade e de pessoa que se pretende promover com 
a escola. A educação escolar é antes de mais nada e sobretudo uma atividade de 
natureza social com função basicamente socializadora. Colocar o currículo escolar 
como uma questão puramente técnica, psicopedagógica e disciplinar, à margem do 
contexto social e cultural no qual se está implementado, é um erro que convém 
evitar cuidadosamente (COLL, 1987, p. 30). 
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 Percebemos, que nas concepções focadas anteriormente não há uma identificação 

explícita sobre a abordagem de inovação curricular. Entretanto, como a análise de nosso 

estudo, o ProEMI é fundamentado em um currículo inovador, se faz necessário visitarmos o 

que é currículo inovador. 

 

2.2 O Que é Currículo Inovador 

 

Há tempos a escola deixou de ser a principal fonte de busca de informação para os 

nossos alunos, como nos lembra Scholze e Rosing 

 

Com todas as possibilidades de acesso à informação, a escola deixou de ser sua 
única ou principal dispensadora. Seu papel precisa ser redefinido: ela deve 
preparar as pessoas para ter acesso às informações disponíveis e organizar sua 
compreensão. A informação é pontual e linear, ao passo que a compreensão exige 
inserção e organização das informações para que haja reflexão (SCHOLZE E 
ROZING, 2007, p. 37). 
 

Desse modo, os professores já não são elementos essenciais para transmissão de 

conhecimento, especialmente aqueles que tradicionalmente ainda acreditam que são meros 

agentes transmissores de conhecimento para seus alunos. A diferença hoje não está em 

informar, mas sim em como, de que modo transformar a informação em algo atraente e 

funcional para os alunos.  

Na atualidade, muito se fala em inovação curricular, quanto a necessidade de se criar 

um currículo em que o aluno seja contemplado com suas reais necessidades, onde o professor 

possa corresponder às expectativas dos seus alunos de modo inovador, longe do tradicional. 

Mas o que é ser inovador no campo do currículo? Como fazer uma proposta curricular com 

inovação? 

Padilha, 2004, p. 130, cita uma observação feita por Moacir Gadotti, quando este diz 

“estamos sempre buscando operar mudanças e inovando. Fala-se muito, hoje, em experiências 

inovadoras que propõem mudanças”. Para Padilha, isto implica que inovar está diretamente 

relacionado com a novidade, embora muitas vezes o senso comum estabelece que o conceito 

de inovação remete ao que seja inédito, “como se, num insight, conseguíssemos criar algo 

inteiramente novo, que não encarna em si nada do velho, ou então, a contribuição de algum 

aspecto da tradição” (Padilha, 2004, p. 130). 
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A partir destas reflexões, podemos compreender que ao se propor inovação não existe 

a obrigatoriedade da criação, do ineditismo. Ou seja, o inovar propõe a criatividade, sair do 

lugar comum e introduzir novas ações diante daquilo que já não é novidade.  Diante disso, ao 

criar o Programa Ensino Médio Inovador, o governo federal diz que com ele 

 

Pretende-se a incorporação de componentes que garantam maior sustentabilidade 
das políticas públicas, reconhecendo a importância do estabelecimento de uma nova 
organização curricular que possa fomentar as bases para uma nova escola de ensino 
médio. (BRASIL, 2009, p. 7). 
 
 

Logo, em 2009, ano de criação do ProEMI, o governo lançou um documento 

orientador para que as escolas compreendessem o que se pretendia com o programa. E então, 

o documento trouxe para as unidades escolares as dimensões para um currículo inovador de 

Ensino Médio. Nesta perspectiva, o documento diz 

 

O currículo é o elemento orientador da organização do trabalho escolar, pressupondo 
desde o planejamento da gestão da escola até o momento destinado à coordenação 
dos docentes, coerente com uma proposta educativa que deve ter as condições 
adequadas à sua concretização, tendo-se clareza sobre a função social da escola, 
percebendo-se as dinâmicas da sociedade (BRASIL, MEC/SEB, 2009, p. 8). 
 
 

A partir deste conceito de currículo, o documento orienta para a construção de um 

trabalho por cada escola, pautado nas Diretrizes Curriculares Nacionais e de cada estado, 

respeitando então a prescrição e as singularidades de cada região. Já quanto às proposições 

curriculares, segundo o documento orientador de 2009, ao organizar seus currículos, as 

escolas de Ensino Médio devem ainda ouvir sua comunidade, seus sujeitos que bem 

conhecem a realidade local e estão mais capacitados para dizer o que deve ser a representação 

da identidade da escola. Aqui logo se observa as características de uma proposta de 

construção de currículo mais próxima daquela defendida pelos pós críticos, e mais distante 

dos tradicionalistas. 

Curiosamente, no Brasil, temos uma LDB de 1996 como referência para nortear a 

organização dos nossos sistemas de ensino. Contudo os sujeitos que concretizam a educação 

no país estão em constante transformação, até pela própria dinâmica da vida. Muitas 

mudanças acorreram de 1996 até hoje, no que tange às normas, diretrizes, parâmetros no 

âmbito do currículo, mas será que elas acompanharam as mudanças de cultura e 
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comportamento dos sujeitos? Será que existe compatibilidade entre as propostas legais do 

currículo para as escolas e os sujeitos da atualidade? Nesse sentido, temos que repensar na 

inovação curricular e a sua necessidade para as escolas de Educação Básica. 

Citado por Masetto, Fernando Hernandes aborda o conceito de inovação educacional 

dizendo que 

 

Uma inovação sempre emerge de conjunturas, para buscar respostas às necessidades 
das escolas ou da sociedade e desenvolver alternativas a crenças existentes; são 
mudanças realizadas de forma consciente e diretamente vinculadas a objetivos de 
melhoria do sistema educativo, que afetam a multidimensionalidade do sistema 
(HERNANDES, apud MASETTO, 2012, p.16). 
 
 

Dessa forma, temos aqui uma reflexão sobre a coerência de realizar inovação nas 

escolas brasileiras diante da necessidade de se estabelecer uma nova escola, atualizada e 

caracterizada com os reflexos da contemporaneidade. O fato é como fazer esta inovação e 

como inovar o currículo das escolas. 

Vamos agora, de fato, no próximo subitem, aos pressupostos do Programa Ensino 

Médio Inovador, observar o que se propõe para as escolas como base para a construção de um 

currículo inovador, através de um Projeto de Redesenho Curricular (PRC). 

 

2.3 O ProEMI e Sua Proposta de Inovação Curricular 

 

Como política de governo, o Ministério da Educação e sua Secretaria de Educação 

Básica buscaram uma forma de intervir no fortalecimento da última etapa da Educação Básica 

– o Ensino Médio. Foi com base em documentos legais que estes dois organismos buscaram 

subsídios para a elaboração de uma proposta, em tese, inovadora para as escolas brasileiras. 

De acordo com a Lei nº9.394/96 (LDB), no seu Art. 2, 

  

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 
1996). 
 

Assim, em 2009, o Ministério da Educação (MEC), junto a sua Secretaria de Educação 

Básica (SEB) compreendeu a necessidade da criação de um programa que contemplasse a 
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formação geral dos estudantes de Ensino Médio, de modo a prepará-lo para o trabalho e 

capacitá-lo para se inserir socialmente como cidadão crítico e consciente de seu papel de 

intervenção no processo de transformação do seu espaço. 

 Nesse sentido, o MEC e a SEB identificaram que em meio a política de 

universalização do Ensino Médio, era necessário uma política que contribuísse não só para o 

acesso, mas também para a permanência do aluno na escola, com um ensino de qualidade e 

diferenciado, inovador. Neste contexto surge, então, o  Programa Ensino Médio Inovador, o 

ProEMI, que segundo seus criadores veio para superar o dualismo do Ensino Médio, entre o 

profissional e o propedêutico. Segundo o Documento Orientador, com o ProEMI 

 

Busca-se uma escola que não se limite ao interesse imediato, pragmático e utilitário. 
O ensino médio deverá estruturar-se em consonância com o avanço do 
conhecimento científico e tecnológico, fazendo da cultura um componente da 
formação geral, articulada com o trabalho produtivo. Isso pressupõe a vinculação 
dos conhecimentos científicos com a prática relacionada à contextualização dos 
fenômenos físicos, químicos, biológicos e sociais, bem como a superação das 
dicotomias entre humanismo e tecnologia e entre a formação teórica geral e técnica-
instrumental (BRASIL, 2009, p. 4). 
 
 

Logo, o ProEMI propõe uma inovação para o Ensino Médio regular, por meio de uma 

proposta de redesenho curricular que vislumbre um currículo dinâmico e flexível, envolvendo 

as grandes quatro áreas do conhecimento no contexto do trabalho, da tecnologia da ciência e 

da cultura, atendendo às expectativas dos alunos desta etapa da Educação Básica. 

Desse modo, o programa estimula as escolas a incorporar ações inovadoras em seus 

currículos, a diversificar suas práticas pedagógicas de forma que se consiga ampliar o tempo 

do aluno na escola, sob a perspectiva de formação integral do sujeito. 

Para isso, O Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) determina em seu 

Documento Orientador de 2014, p. 5-6, um referencial de tratamento curricular, indicando a 

base para implantação do Projeto de Redesenho Curricular (PRC), que segue a abaixo: 

 

a) Carga horária mínima de 3.000 (três mil horas), entendendo-se 2.400 horas 
obrigatórias, acrescidas de 600 horas a serem implantadas de forma gradativa;  
b) Foco em ações elaboradas a partir das áreas de conhecimento, conforme proposto 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e que são orientadoras 
das avaliações do ENEM;  
c) Ações que articulem os conhecimentos à vida dos  estudantes, seus contextos e 
realidades, a fim de atender suas necessidades e expectativas, considerando as 
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especificidades daqueles que são  trabalhadores, tanto urbanos como do campo, de 
comunidades quilombolas , indígenas, dentre outras;  
d) Foco na leitura e letramento como elementos de interpretação e de ampliação da 
visão de mundo, basilar para todas as áreas do conhecimento; 
e) Atividades teórico-práticas que fundamentem os processos de iniciação científica 
e de pesquisa, utilizando laboratórios das  ciências da natureza, das ciências 
humanas, das linguagens, de matemática e outros espaços que potencializem 
aprendizagens nas diferentes áreas do conhecimento;  
f) Atividades em Línguas Estrangeiras/Adicionais, desenvolvidas em ambientes que 
utilizem recursos e tecnologias que contribuam para a aprendizagem  dos estudantes;  
g) Fomento às atividades de produção artística que promovam a ampliação do 
universo cultural dos estudantes; 
h) Fomento as atividades esportivas e corporais que promovam o desenvolvimento 
integral dos estudantes;  
i) Fomento às atividades que envolvam comunicação, cultura digital e uso de mídias 
e tecnologias, em todas as áreas do conhecimento;   
j) Oferta de ações que poderão estar estruturadas em práticas pedagógicas multi ou 
interdisciplinares, articulando conteúdos de diferentes componentes curriculares de 
uma ou mais áreas do conhecimento;  
k) Estímulo à atividade docente em dedicação integral à escola, com tempo efetivo 
para atividades de planejamento pedagógico, individuais e coletivas;  
l) Consonância com as ações do Projeto Político-Pedagógico implementado com 
participação efetiva da Comunidade Escolar;  
m) Participação dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM);  
n) Todas as mudanças curriculares deverão atender às normas e aos prazos definidos 
pelos Conselhos Estaduais para que as alterações sejam realizadas (BRASIL, 
MEC/SEB, 2014, p. 5-6) 

 

 

No seu Documento Orientador (DO), o programa estabelece algumas formas de 

organização para o trabalho nas escolas, com vistas a redesenhar o currículo, por meio de 

ações em diferentes formatos daqueles que já utilizados no Ensino Médio Regular. Assim, o 

DO estabelece que as ações devem ser desenvolvidas por meio de disciplinas optativas, 

oficinas, clubes de interesse, seminários integrados, grupos de pesquisas, trabalhos de campo 

e demais ações interdisciplinares. 

Além disso, as escolas devem construir seus projetos de redesenho curricular, o PRC, 

que se constituem em um conjunto de ações que deverão estar ligadas a um dos oito 

macrocampos a seguir: 

 
• 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; 
• Participação Estudantil (BRASIL, MEC/SEB, 2014, p. 7). 
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Estes macrocampos são estabelecidos a partir das áreas do conhecimento, obedecendo 

as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para O Ensino Médio, ou seja, 

contemplando as dimensões do trabalho, da tecnologia da ciência e da cultura, elementos 

norteadores de todas as ações pedagógicas para o desenvolvimento de uma prática inovadora.

  

O Documento Orientador nos traz como definição de macrocampo que 

 

Compreende-se por macrocampo um campo de ação pedagógico-curricular no qual 
se desenvolvem atividades interativas, integradas e integradoras dos conhecimentos 
e saberes, dos tempos, dos espaços e dos sujeitos envolvidos com a ação 
educacional. 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). 
 
 

Assim, é com base nesta proposta que algumas escolas de Ensino Médio do país 

aderiram ao  ProEMI, com vistas para uma escola que atenda a seu público jovem, em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, ou seja, 

elaborando currículos norteados pela contextualização, pela inter e transdisciplinaridade dos 

conteúdos, fazendo com que assim, o aluno, agora protagonista do processo, possa 

desenvolver suas competências básicas. 

Logo, diante desta proposta, o Programa Ensino Médio Inovador nos apresenta uma 

proposta de inovação, para um redesenho curricular, visando a educação integral dos sujeitos 

e atender à necessidade de melhorias significativas na educação, respeitando os aspectos 

peculiares de cada unidade escolar.  
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Capítulo III 
 

A PESQUISA E A 
TRAJETÓRIA 

METODOLÓGICA  
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3 A PESQUISA E A TRAJETÓRIA METODOLÓGICA  

 

E, para buscar responder a esta questão, como percurso metodológico para a 

construção de um novo conhecimento, Filho e Gamboa (2009, p. 65) diz que “a validade de 

uma pesquisa não depende das técnicas, mas da construção lógica empregada... o pesquisador 

que deve optar por um enfoque, precisa ter clareza das limitações e das implicações de sua 

escolha...”. Assim, sob esta perspectiva, este trabalho propõe um estudo de caso, por meio de 

uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, buscando maior informação sobre o 

problema por meio de análise documental, entrevista e análise de dados qualitativos.  

Para a condução destas etapas, a pesquisa foi construída com base, segundo Schramm 

(1971, apud YIN, 2001, p. 31), na essência do estudo de caso, para “esclarecer uma decisão 

ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram, como foram implementadas e com 

quais resultados”. 

Como fonte preliminar, a coleta de dados se deu por meio de levantamento 

bibliográfico, com autores como Arroyo (1988), Ciavatta e Ramos (2011), Coll (1987), 

Libâneo (2012), Lopes (2008), Masetto (2012), Moreira (1997), Padilha (2004) e Sacristán 

(2000) para leituras de trabalhos científicos que abordam o tema, pois para Lakatos e Marconi 

(2005) 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de 
uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as 
relações entre eles... As fases da pesquisa de campo requerem, em primeiro lugar, a 
realização de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão. Ela servirá, como 
primeiro passo, para se saber em que estado se encontra atualmente o problema 
(Lakatos e Marconi, 2005, p.186). 
 
 

Já como análise documental, foram tomados como base a LDB (Lei 9.394/96), as 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio - DCNEM, bem como análise dos documentos 

orientadores do ProEMI, dos anos de 2009, 2011, 2013 e 2014, além os planos de ação dos 

professores como propostas de inovação curricular de cada unidade escolar pesquisada.  

O universo desta pesquisa foi composto por duas unidades escolares da cidade de 

Itabuna, situada ao sul da Bahia, que fizeram adesão ao Programa Ensino Médio Inovador, e 

que hoje desenvolvem a educação em tempo integral para seus alunos. Por uma questão ética 

as escolas serão referidas como A e B. 
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Nestas escolas tivemos o total de 10 sujeitos de pesquisa, sendo dois diretores, sete 

professores do ProEMI e um coordenador do programa em uma destas unidades escolares 

pesquisadas. Deste grupo que compõe os sujeitos de pesquisa, dois deles são da área de 

Ciências da Natureza, três de Ciências Humanas e cinco de Linguagens e Códigos. Todos os 

sujeitos pesquisados são licenciados, com especialização em suas áreas de atuação, sendo que 

entre eles, tivemos três mestres na área de Linguagens. Dos dois diretores entrevistados, um já 

teve experiência com Educação de Tempo Integral, por meio do Programa Mais Educação. 

Em campo, a entrevista foi a técnica utilizada para a aplicação do instrumento 

questionário do tipo semi-estruturado, o qual, de acordo com May (2004, p. 149), a diferença 

central “é o seu caráter aberto”, ou seja, o entrevistado responde as perguntas dentro de sua 

concepção, mas, não se trata de deixá-lo falar livremente.  

O pesquisador não deve perder de vista o seu foco. Gil (1999, p. 120) explica que “o 

entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando este se 

desvia do tema original, esforça-se para a sua retomada”. Assim, as entrevistas foram 

direcionadas para os respectivos diretores, coordenador e professores efetivos, sujeitos da 

pesquisa, que participam do ProEMI nas escolas pesquisadas.  

Ainda para a realização das entrevistas, foram propostos encontros com horários pré 

agendados nos dias de AC5 (Atividade Complementar) de cada unidade escolar, onde 

ocorreram encontros individualizados, ou seja, um momento com cada um dos sujeitos, em 

locais dentro das escolas onde tivemos privacidade para que as entrevistas não fossem 

interrompidas. Então, foi seguido um roteiro padrão de perguntas para que fosse possível 

compreender o funcionamento do programa sob óticas diferentes.  

A entrevista seguiu um roteiro que procurou investigar desde o momento de 

implantação do programa em cada escola, passando pela aceitação da comunidade escolar, 

pela concepção de cada sujeito sobre a proposta da educação de tempo integral e questões em 

relação às condições para o funcionamento em si do programa, como a infraestrutura de 

pessoal e física, para enfim, ser feita a abordagem quanto às ações e às práticas inovadoras 

que foram introduzidas no currículo de cada unidade escolar pesquisada. 

                                                           
5 Estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), a AC é o espaço/tempo 
para o diálogo, as vivências, a reflexão e a socialização das práticas pedagógicas e curriculares que orientam o 
planejamento, a avaliação e o acompanhamento à escola, garantindo aos educandos um percurso educativo digno 
e sem interrupções. 
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Para a análise dos dados, este trabalho confrontou a coleta bibliográfica com a 

documental, para assim chegarmos a um trabalho sistematizado de compreensão e obtenção 

das possíveis respostas para a questão desta pesquisa. E como tópicos de análise dos 

resultados, esta pesquisa propôs: 

1) o olhar dos gestores da escola sobre a implantação do ProEMI;  

2) a concepção da gestão e da coordenação das escolas sobre a prática do ProEMI 

frente a proposta de inovação do Documento Orientador do programa; 

3) as ações pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares e as práticas 

inovadoras na voz dos professores. 

Assim, esta pesquisa investigará dados qualitativos, a fim de compreender de que 

maneira as práticas pedagógicas das escolas estudadas atendem à proposta de inovação 

regulamentada pelo ProEMI.  

Para tanto, foram entrevistados os gestores, professores e coordenadores do programa 

nas escolas de Itabuna, que compuseram o grupo de sujeitos de acordo com critérios 

previamente estabelecidos, ou seja, participaram deste estudo aqueles professores efetivos, 

pós-graduados e que atuam no Programa Ensino Médio Inovador.  

Com a intenção de coletar dados que pudessem contribuir para análise da pesquisa, 

dez sujeitos foram convidados a responder um questionário e um roteiro de entrevista 

contendo perguntas relativas à sua atuação profissional, formação acadêmica, abordando suas 

práticas pedagógicas e percepções sobre o trabalho desenvolvido no ProEMI. 

As entrevistas foram realizadas pelo pesquisador que informamou a todos os sujeitos 

sobre a necessidade de gravação em áudio e assinatura do TCLE, pois essa dinâmica permite 

um maior rigor na condução e acompanhamento do processo de desenvolvimento da 

investigação. Os encontros aconteceram em momentos distintos ao da atuação docente, para 

que não comprometesse a carga horária de aulas, e para que não houvesse violação do direito 

do educando. Para isso, todos os sujeitos foram devidamente informados e concordaram sobre 

o local, horário e a data das entrevistas.  

Todas as informações colhidas foram exclusivamente para o tratamento e análise dos 

dados da pesquisa. Além disso, os dados de identificação e outros confidenciais foram 

mantidos em sigilo de forma a garantir a privacidade e integridade moral de cada um.  
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Foi apresentado a cada sujeito da pesquisa o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (anexo 4), no qual estava previsto que poderiam ter alguns riscos ou 

desconfortos decorrentes da pesquisa, como, por exemplo, constrangimento para falar sobre 

as dificuldades enfrentadas e expor informações. Ou ainda, alguns participantes poderiam 

sentir-se inibidos e recusar-se a expor suas ideias ou até mesmo desistir da participação da 

entrevista, por estes ou outros motivos.  

Esclarecemos ainda que a participação na pesquisa era estritamente voluntária e 

espontânea, ou seja, não havia obrigatoriedade em participar do estudo e, caso aceitasse 

participar, o/a professor(a) não receberia nenhum tipo de remuneração ou gratificação. 

Também ficou garantido a possibilidade de deixar de colaborar com a pesquisa a qualquer 

momento se assim lhe aprouvesse sem nenhum ônus para si ou necessidade de justificativas. 

E mais, mesmo aceitando colaborar, o/a professor(a) poderia retirar seu consentimento em 

participar da pesquisa a qualquer momento, inclusive depois de assinar o termo de 

compromisso. 

Também garantimos que o/a professor(a) teria seu nome preservado durante todo o 

percurso da pesquisa, inclusive na redação da dissertação, e nos comprometemos a honrar 

todos os compromissos assumidos, na certeza de que estaríamos colaborando para melhorar a 

educação de nossa cidade. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Lócus da Pesquisa 
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Figura 2 – Município de Itabuna. 
Fonte: http://www.itabuna.ba.gov.br/itabuna/historia-de-itabuna.html 
 
 

 Foi no contexto de trabalho, em uma escola de Ensino Médio, que este trabalho surgiu, 

na cidade de Itabuna – BA, localizada na região sul do estado. Itabuna, segundo o senso de 

2015 levantado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui uma área 

territorial de 401,028km², com uma população de aproximadamente 204.667 pessoas.  

 De acordo com o Censo Educacional 2015, realizado pelo o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, em relação ao Ensino Médio Itabuna tem 21 

unidades escolares que ofertam esta etapa da E.B, com 8.040 alunos matriculados, sendo que 

deste total, temos 14 escolas públicas estaduais, com 6.548 alunos matriculados, e 7 escolas 

particulares, com 1.492 matrículas. 

 

3.2 Universo da Pesquisa 

 

Inicialmente, o universo desta pesquisa foi composto por cinco unidades escolares da 

cidade de Itabuna – BA que, segundo o Núcleo Regional de Educação 05 (NRE - 05), fizeram 

adesão ao Programa Ensino Médio Inovador - ProEMI. Após iniciar o trabalho em campo, 

constatamos que apesar das cinco escolas informadas pelo NRE - 05 terem feito adesão ao 

programa, apenas duas delas conseguiram desenvolver o ProEMI.  

Portanto, o universo da pesquisa foi composto por apenas as duas unidades escolares 

que, atualmente, possuem o ProEMI em funcionamento, e por uma questão ética, estas escolas 

foram determinadas por unidade A e unidade B.  
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3.2.1 Caracterização da Escola A 

 

A unidade A, trata-se de uma escola de educação básica considerada de porte especial 

devido ao seu quantitativo de alunos. Esta unidade trabalha nos três turnos exclusivamente 

com o Ensino Médio e está situada em uma área construída de 1.066,55 m2, sendo o prédio 

constituído pelo térreo e mais três andares, todos adaptados com acesso para pessoas com 

deficiência física. A escola possui salas de administrativo e técnico – pedagógico,sala de 

direção e de vice-direção, secretaria, coordenação pedagógica, mecanografia, banheiros para 

pessoal docente e administrativo, departamento de educação física, sendo todos estes espaços 

com rede de Internet Wi-fi.   

Além disso, existem os ambientes comuns aos alunos que são a praça de alimentação, 

cantina, cozinha, sala do grêmio, biblioteca, sala de leitura; 13 salas de aula, salas de vídeo 

conferência, de língua estrangeira, banheiros masculinos e femininos, nos três andares e no 

térreo, sala de recursos audiovisuais (multimeios); biblioteca, laboratório de informática com 

18 computadores, laboratório de ciências e laboratório de biologia. Ainda possui uma sala do 

grêmio para reuniões, ambiente cultural e de lazer, como uma quadra de esportes e um 

auditório com capacidade para 200 lugares, com dois camarins e dois banheiros. 

 

3.2.2 Caracterização da Escola B 

 

Já a escola B, é uma unidade considerada de porte grande, embora a direção tenha nos 

dito que de fato não recebe verba suficiente para o porte da escola. Esta unidade foi criada 

através do Decreto Nº 4795, publicado no D.O. de 26 de Julho de 1989 com recursos 

provenientes do Governo Estadual para atender (inicialmente) aos cursos Técnicos de 

Enfermagem, Edificações e Eletrotécnica. 

Atualmente esta escola atende ao Ensino Fundamental e Médio no turno diurno. 

Especificamente no noturno, ela atende à Educação de Jovens e Adultos e ao Ensino Médio 

regular, tendo um total de 1517 alunos. 

Quanto a sua estrutura física, o colégio possui três pavilhões que funcionam nos três 

turnos, com 22 salas de aula, 1 biblioteca, 2 laboratórios de ciências, 1 laboratório de 

informática, 1 pátio coberto, 1 quadra de esporte, 1 sala de vídeo, 5 banheiros de alunos, 2 
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banheiros de funcionários, 1 cozinha, 1 depósito de merenda, 1 depósito de limpeza/consumo, 

1 auditório, 1 sala de diretoria, 2 sala de professores , 1 sala de vice-direção, 1 sala de 

coordenação. 

 

3.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

Nas escolas A e B foram sujeitos de pesquisa os diretores, todos os professores do 

ProEMI e o coordenador da escola B, pois na escola A o coordenador não foi sujeito, uma vez 

que o mesmo é um dos compositores deste trabalho, o qual preferiu se eximir da condição de 

sujeito para que se garantisse a neutralidade e a confiabilidade da pesquisa. Portanto, 

tivemos o total de 10 sujeitos de pesquisa, sendo dois diretores, sete professores do ProEMI e 

um coordenador do programa na unidade B.  

Deste grupo que compõe os sujeitos de pesquisa, dois deles são da área de Ciências da 

Natureza, quatro de Ciências Humanas e quatro de Linguagens e Códigos. Todos os sujeitos 

pesquisados são licenciados, com especialização em suas áreas de atuação, sendo que entre 

eles, tivemos três mestres na área de Linguagens e um na área de Ciências da Natureza. Dos 

dois diretores entrevistados, um já teve experiência com Educação de Tempo Integral, por 

meio do Programa Mais Educação. 

Apresentaremos, a seguir, um quadro resumo de cada escola, onde mostraremos as 

características acadêmicas e profissionais de cada um dos sujeitos pesquisados.
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3.3.1 Caracterização Profissional e Acadêmica dos Sujeitos – Escola A 

 
 

SUJEITO 

 
 

CARGO 

 
 

GRADUAÇÃO 

 
 

PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

CARGA 
HORÁRIA DE 
TRABALHO 

 
 

TURNO DE 
TRABALHO 

 
 

VÍNCULO 

 
A1 

 
Professor de História 

 
Licenciatura em História 

 
Especialização em História da 

Cultura Afro-Brasileira 

 
40h 

 
Diurno 

 
Estado 
Efetivo 

 
A2 

 
Professor de Biologia 

 
Licenciatura em Biologia 

 
Mestrado em Educação 

Holística 
 

 
40h 

 
Diruno 

 
Estado 
Efetivo 

 
A3 

 
Professor 

 

 
Licenciatura em Ciências 

Sociais 

 
Especialização em Metodologia 

do Ensino de Filosofia e 
Sociologia 

 
40h 

 
Diurno 

 
Estado 
Efetivo 

 
A4 

 
Professor 

 
Licenciatura em Letras 

 
Mestrado PROFLETRAS 

 
40h 

 
Diurno 

 
Estado 
Efetivo 

 
A5 

 
Professor 

 
Licenciatura em Letras 

 
Especialização em Metodologia 

da Língua Inglesa 
 

Mestrado em Língua Inglesa 

 
40 h 

 
Diurno 

 
Estado 
Efetivo 

 
A6 

 
 

Gestor Escolar 

 
 

Licenciatura em Educação 
Física 

 
Especialização em 

Gestão e Administração 
Escolar, 

 
 

 
 
 

40 h 

 
 
 

Diurno 

 
 
 

Estado 
Efetivo 

Quadro 02 – Características profissionais e acadêmicas dos sujeitos da escola A
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3.3.2 Caracterização dos Sujeitos – Escola B 

 
 

SUJEITO 

 
 

CARGO 

 
 

GRADUAÇÃO 

 
 

PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

CARGA 
HORÁRIA DE 
TRABALHO 

 
 

TURNO DE 
TRABALHO 

 
 

VÍNCULO 

 
B1 

 
Professor de Biologia 

 
Licenciatura em Biologia 

 
Especialização em Gestão e 

Educação Ambiental 

 
40h 

 
Diurno 

 
Estado 
Efetivo 

 
B2 

 
Professor de Leitura e 

Letramento 

 
Licenciatura em Pedagogia 

 
Especialização em Gestão 

Escolar 

 
40h 

 
Diurno 

 
Estado 
Efetivo 

 
B3 

 
Professora de Língua 

Portuguesa 

 
Licenciatura em Letras 

 
Especialização em Literatura 

Comparada 
e 

Mestrado em Linguagens e 
Representações 

 
20h 

 
Diurno 

 
Estado 
Efetivo 

 
B4 

 
Gestor Escolar 

 

 
Licenciatura Geografia 

 
Especialização em Ensino da 
Geografia e Gestão Escolar 

 
40h 

 
Diurno 

 
Estado 
Efetivo 

Quadro 03 – Características profissionais e acadêmicas dos sujeitos da escola B 

 

Conforme podemos contatar nos quadros acima, todos os sujeitos de pesquisa estão dentro dos pré-requisitos para compor o rol de 

entrevistados. Dentre todos estes, nas duas unidades escolares, não tivemos nenhum sujeito apenas da área de Matemática, embora não tenha sido 

pré-requisito a necessidade de haver professor de todas as grandes áreas do conhecimento. 
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Capítulo IV 
 

 

APRESENTAÇÃO E 
DESCRIÇÃO  
DOS DADOS  
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4 APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DE DADOS 
 

Este capítulo exporá os dados obtidos em campo, bem como a apresentação dos 

resultados descritivos acerca do que foi coletado nas escolas, por meio das entrevistas com os 

sujeitos e dos seus respectivos planos de ação, confrontando com as propostas do Documento 

Orientador do programa que propõe as práticas pedagógicas inovadoras para a inovação do 

Ensino Médio. Deste modo, buscaremos responder à questão desta pesquisa, ou seja, à luz do 

ProEMI, que práticas pedagógicas podem ser consideradas inovadoras nas escolas de 

Itabuna que fizeram adesão ao programa? 

Então, faremos a sistematização das respostas dos participantes, identificando e 

classificando os tópicos mais significativas que surgiram a partir dos questionários aplicados 

para a realização das entrevistas, tópicos que são:  

1. o olhar dos gestores da escola sobre a implantação do ProEMI;  

2. a concepção da gestão e da coordenação sobre a prática inovadora do ProEMI nas escolas, 

frente ao Documento Orientador do programa; 

3. as ações pedagógicas desenvolvidas pelos professores e as práticas inovadoras na voz dos 

professores. 

 

4.1 O olhar dos gestores da escola sobre a implantação do ProEMI  

 

Segundo consta no documento orientador do Programa Ensino Médio Inovador, a 

figura do gestor da unidade escolar não tem responsabilidade direta com o trabalho 

pedagógico desenvolvido pelo ProEMI, pois de acordo com o Documento Orientador (D.O), a 

equipe pedagógica deve estar composta por coordenadores e professores efetivos das unidades 

escolares, sendo que um deles, ou mais, deve ser eleito para ter a função de coordenador e 

articulador do programa dentro da escola, como nos diz o seguinte trecho: 

 

A equipe pedagógica da escola deverá participar de todo o processo de organização 
da reestruturação do currículo em conjunto com o professor(a) articulador(a) e os 
demais profissionais da escola, acompanhando o desenvolvimento das ações 
propostas no PRC.  Este(s) professor(es)(as) articulador(es)(as) (um ou mais 
professores) deverá ser escolhido pelo conjunto de professores e coordenadores e 
deverá estar lotado (a) na unidade escolar, com 40 horas semanais, pertencer ao 
quadro permanente, possuir formação e perfil (BRASIL, 2011, p.12). 
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Contudo, entendemos que é importante compreender de que modo o gestor de cada 

unidade pesquisada percebe a importância da adesão da escola ao programa e como se deu o 

processo de implantação em sua unidade escolar. 

Ao serem questionados quando e como surgiu a ideia de aderir ao Programa Ensino 

Médio Inovador - ProEMI, observamos que cada gestor optou pelo programa  por um motivo 

específico, como mostra o quadro a seguir: 

 

 

ESCOLA “A” 

 

ESCOLA “B” 

 
“É, a ideia quando foi apresentada a nós gestores 
na..., na antiga DIREC, hoje núcleo 05, é... essa 
proposta encaixava exatamente no que eu acredito 
na educação pra o ensino médio... Mas eu insisti, 
porque, justifiquei a minha insistência pela, por 
acreditar numa educação de projetos e que o 
ProEMI daria uma vida, uma nova vida à escola de 
ensino médio, à escola pública de ensino médio, e 
automaticamente isso, é, refletia no regular e 
melhoraria o rendimento dos alunos no regular”. 
 

 
“Em 2012 nós recebemos um comunicado da 
Secretaria de Educação do estado dizendo que a 
nossa escola foi contemplada com esse programa... 
É um incentivo para os alunos do Ensino Médio.” 
 

Quadro 04 - Respostas dos gestores quanto à adesão ao ProEMI 

 

Segundo a gestão da escola B, a sua unidade foi contemplada como forma de incentivo 

para os alunos, como foi dito pelo diretor.  Contudo, conforme o quadro 05, a gestão da escola 

B relatou em sua entrevista que houve um pouco de dificuldade para a implantação do 

programa, especialmente em relação ao espaço físico e alguns alunos que trabalhavam no 

turno oposto ao regular, mas que ainda assim a escola buscou uma solução, ao reformar um 

espaço específico pra a realização das atividades do ProEMI. Ao ser indagado sobre as 

maiores dificuldades para a implantação do programa, o diretor da escola A compreendeu que 

não enfrentou muitas dificuldades devido ao fato de ter uma equipe com o perfil para este 

novo trabalho, como nos mostra o quadro seguinte com as percepções dos dois diretores: 

 

 

ESCOLA “A” 

 

ESCOLA “B” 

 
“Na verdade eu não encontrei um...muitas 
dificuldades não porque, primeiro pela escolha da 
coordenadora, né? Tinha o perfil e acredita, e 
acreditava. Também por não, não ter... nunca 
trabalhado antes, acreditava também numa 

 
“Então. No princípio foi assim, foi a questão do 
espaço, né? Mais aí a gente desativou uma sala que 
era depósito, aí a gente, nós fizemos uma sala do 
ProEMI que ficou muito bonita, e aí eles foram 
tomando gosto pra participar do projeto...Algumas 
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educação nesse nível e...ela conduziu muito bem 
isso. Segundo porque nós fizemos, 
coincidentemente as escolhas dos professores foi 
por processo de extensão, de, de, mudança de nível 
nas escolas, e faltou, ficaram alguns professores 
excedentes e coincidentemente esses professores 
são muito bons. E a escolha dos professores 
também teve tudo a ver com que o projeto não 
tivesse dificuldade. Em momento algum nós 
tivemos dificuldade nesses quatro anos de projeto, 
cinco anos. Pra implantação não, pra implantação 
não. Pra execução depois, nos últimos anos, nós 
tivemos dificuldades.” 

dificuldades de alguns alunos que trabalham no 
contra turno, mas aqueles alunos que não 
trabalham, eles se interessaram e aí foram até o 
final.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 05 – Visão dos gestores quanto às dificuldades de implantação do ProEMI 

 

4.1.1 A visão dos gestores quanto a aceitação do ProEMI pela comunidade escolar 

 

Ao serem questionados em relação à aceitação do ProEMI por alguns atores da 

comunidade escolar, professores, pais e alunos, para o gestor da escola A, tanto os pais quanto 

os alunos tiveram boa impressão do programa, pois segundo ele houve momentos específicos 

de apresentação do novo trabalho para cada público. 

 Para os professores, o ProEMI foi apresentado a fim de que eles pudessem se 

pronunciar, manifestando o interesse não somente em apoiar, mas em participar como 

professor do programa, desde que ele tivesse o perfil adequado para o que propunha o 

programa. 

Contudo, pelos professores da escola A o gestor sentiu um pouco de resistência, em se 

tratando da nova postura, de um novo desafio que estava por vir, um convite a sair do lugar 

comum para construir algo inovador.  

No quadro abaixo temos as considerações dos gestores das escolas A e B, quanto a 

aceitação do programa pelos professores de suas respectivas unidades escolares. 

 

 

ESCOLA “A” 

 

ESCOLA “B” 

 
“Foi meio difícil. É, porque você mudar...é muito 
difícil você sair do senso comum, sair do seu, do 
seu confortável, do, do, da mesmice do Ensino 
Médio, quadro e giz, alunos sentados em fileiras, 
pra você implantar um projeto tudo novo, onde o 
aluno é protagonista, onde o professor vai ter que 

 
“Temos, os professores... sempre teve professores 
disponíveis...eles gostaram muito e foi até quase 
uma rivalidade, porque eu quero, era algo novo e 
assim, eles, não tinha vaga pra todo mundo. Só 
podiam ser quatro professores e a gente teve que 
fazer uma seleção entre eles...” 
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trabalhar todos os dias, vai ter que produzir todos 
os dias, isso é complicado, fazer com que todos, 
todos os professores se envolvam no projeto...”
     
     
 
Quadro 06 - Considerações dos gestores quanto à aceitação do ProEMI pelos professores  

 

 

Já para os pais, o diretor da unidade A revela que estes não tiveram resistência alguma.  

Ao contrário, como sempre apoiaram as ações das escolas, os pais tiveram interesse pelo 

programa, pois viram nele uma parceria, uma forma de manter seus filhos na escola, não 

somente para sair das ruas, mas para ampliar conhecimento, como observamos no relato 

seguinte. 

“Os pais aceitaram. Tudo que, que, eu acho interessante que nesses oito anos que eu 
tô na gestão, os projetos todos que nós lançamos na escola, a aceitação dos pais foi 
100%. Até porque os pais hoje é, não no nosso caso porque a gente já conversou 
muito com eles, mas os pais hoje em geral na escola pública colocam os filhos na 
escola pública e esquecem de aparecer aqui pra saber como os filhos estão. Então, 
quanto mais tempo o filho passa na escola, pra eles é mais interessante. Melhor tá na 
escola do que tá na rua. Então, eles aceitaram, nós fizemos, nós tivemos a 
preocupação, a gestão com, junto com a coordenação e os professores de todos os 
anos fazer reunião com os alunos inscritos, que as vagas eram limitadas, e os pais 
desses alunos pra explicar todo o funcionamento do ProEMI. E isso que é mais 
interessante. O que mais, o que me chamava mais atenção era que todo ano tinha 
reunião com os pais, os pais sabiam quais os horários deles, onde eles estavam, o 
quê que eles estavam fazendo, né? E nesse ProEMI surtiu frutos, nós tivemos alunos 
que ficaram todos os anos no ProEMI, alunos que saíram, que voltaram querendo 
participar. Então a aceitação dos pais foi até melhor do que dos próprios alunos e dos 
professores” (Diretor – Escola A). 
 

Para os pais dos alunos da escola B, a gestão resume apenas que em relação o ProEMI 

“Os pais dos alunos também amaram, porque os meninos tinham atividade a tarde pra fazer e 

aí não ficavam na rua.” 

Quanto a aceitação do ProEMI pelos discentes, de modo bastante subjetivo, o gestor A 

acredita que para os alunos houve maior interesse e curiosidade por parte deles, até por se 

tratar de uma novidade. Contudo, após o início das atividades, no decorrer dos anos, ocorreu 

uma pequena evasão. Então, foram adotadas algumas estratégias de atração para reconquistar 

o público discente. 

 Logo, os dois gestores ao serem questionados sobre como foi a aceitação do programa 

pelos discentes de suas escolas, eles nos deram as seguintes respostas: 
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ESCOLA “A” 

 

ESCOLA “B” 

 
“No início os alunos acharam... No início acho que 
teve mais, que foi, como é novidade, o aluno gosta 
de novidade, a aceitação foi muito boa. Aí depois 
começaram a ter as aulas, acho que teve uma 
evasão pouca, pouca evasão, nos primeiros anos. 
Mas depois que realmente se concretizou o 
projeto, eles viram como é que funcionava uma 
educação de tempo integral, e nós fizemos toda 
uma estrutura pra que eles tivessem o almoço aqui, 
pra que ele não fosse pra casa, né. Porque nós 
estamos localizados num bairro periférico e os 
alunos são carentes com relação a isso, eles viram 
que realmente é um projeto interessante e 
aceitação foi muito boa. Inclusive as oficinas, 
todas lotadas no início, e continuou isso até o 
final.”   
 

 
“Eles gostaram, né? Eles, os alunos do terceiro 
ano, eu dei prioridade mais pro primeiro ano, 
porque o próprio programa, eles orientaram a 
gente pra pegar os alunos do primeiro ano. Mas aí, 
os do segundo foram se interessando e os do 
terceiro também. Então a gente abriu pra todos. No 
início era só primeiro.”    

Quadro 07 – Percepção dos gestores sobre a aceitação do ProEMI pelos alunos das escolas 

 

4.1.2 A visão dos gestores em relação ao favorecimento do espaço físico da escola para a 

prática do ProEMI 

 

É fato que a relação entre a arquitetura e o pedagógico deve ser considerada como algo 

intrínseco, uma vez que as utilizações dos espaços que compõem a arquitetura devem, ou 

deveriam ser pensados para o planejamento das práticas pedagógicas a serem desenvolvidas 

na UE. Kowaltowski nos orienta para esta ótica, quando diz que 

 

A escola também depende da qualidade dos espaços que abrigam as atividades 
pedagógicas desenvolvidas. A arquitetura escolar, por isso, tem um papel 
fundamental ao propiciar um ambiente de ensino adequado, considerado o terceiro 
professor (KOWALTOWSKI, 2011, p. 61). 
 
 

E em se tratando das questões sobre a implementação do programa nas escolas, os 

gestores relataram se e de que modo o espaço físico favoreceu o trabalho para a educação em 

tempo integral proposta pelo ProEMI, e ainda se houve necessidade de mudança(s) no espaço 

físico da escola para o desenvolvimento do programa. Tanto a gestão da escola A quanto da B, 

disseram que não tiveram dificuldades em tamanho de área física da unidade, embora tivesse 

havido a necessidade de adaptação de alguns espaços, como podemos concluir no quadro a 

seguir. 
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ESCOLA “A” 

 

ESCOLA “B” 

 
“É, graças a Deus nós estamos numa escola com 
uma estrutura estupidamente 
perfeita...Infelizmente as outras não são, e não vou 
entrar aqui na questão política, não é o caso. Mas, 
a estrutura da escola é perfeita. O projeto encaixou 
direitinho e, as adequações que nós fizemos, como 
gestor, é, criamos sala de multimeios, de multiuso, 
salas temáticas, é laboratório, lan house onde a 
tecnologia ajudava na compreensão dos alunos 
enquanto escola de tempo integral, nos ajudou 
bastante. Então, facilitou bastante...” 

 
“O espaço físico favorece. Nós temos uma área 
muito grande, área verde, só que precisamos de 
verbas também pra otimizar esse espaço. A gente 
tem espaço, mas precisa de verba pra poder 
aumentar o espaço pra eles poderem trabalhar 
melhor.”  

Quadro 08 – O olhar dos gestores quanto ao favorecimento do espaço físico da escola para o ProEMI 

 

Dando sequência à apresentação e análise dos dados, no subitem seguinte vamos 

relatar como cada gestor e o coordenador institucionais compreendem a inovação recorrente 

em suas escolas, diante das práticas inovadoras consideradas por eles que acontecem no 

trabalho dos professores. 

 

4.2 A percepção da gestão e da coordenação sobre a prática inovadora nas escolas 

pesquisadas e cumprimento das propostas do Documento Orientador do ProEMI 

 

Cada uma das escolas estudadas teve como um dos sujeitos da pesquisa a figura do 

gestor. Portanto, torna-se necessário observar de que modo cada um deles enxerga a inovação 

pedagógica e se ela existe no trabalho pedagógico realizado pelos professores de suas 

unidades escolares. 

Em relação à visão da coordenação das escolas pesquisadas, temos apenas o relato da 

coordenação da escola B, uma vez que optamos por não tomar como sujeito da pesquisa o 

coordenador da escola A, pelo fato de que no momento da pesquisa de campo tratava-se da 

mesma figura do pesquisador. Assim, optamos por manter a neutralidade do olhar do 

pesquisador diante dos dados desta pesquisa, de modo a não torná-la um trabalho tendencioso 

e sem objetividade analítica. 

Ao ser indagado sobre as práticas pedagógicas inovadoras que foram desenvolvidas 

em sua unidade escolar, o gestor da escola A nos afirmou que não deveria existir atividades do 
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ProEMI apenas no contra turno, mas que no turno das aulas regulares os professores tivessem 

a iniciativa de trabalhar com práticas inovadoras, como evidencia o trecho 

 

“O ProEMI é um dos programas mais interessantes que o governo criou para o 
Ensino Médio. Eu acredito que escola tem que funcionar como o ProEMI. Tentamos 
implantar isso aqui, mas houve a resistência de alguns professores. A ideia é que 
toda a escola funcionasse como o ProEMI, né? Que toda a escola tivesse nas suas 
ações alguma coisa inovadora, nas suas disciplinas algumas ações inovadoras.” 
(DIRETOR – ESCOLA A). 
 

Ainda para a gestão da escola A, as ações dos professores do programa, os relatos de 

pais e dos alunos revelam que a escola teve a oportunidade de aliar a prática e a teoria, a partir 

do momento em que os alunos puderam estudar in loco algumas das teorias apresentadas nas 

oficinas do ProEMI. Assim, muitas aulas de campo, pesquisas de campo foram realizadas, 

como está descrito em um dos relatos, quando o diretor afirma 

 

“E eu vi realmente produções, ações inovadoras fantásticas. Inclusive com relatos 
pessoais de alunos, de pais de alunos, de professores, é... de pesquisa de campo de 
viagens dos alunos para ver in loco o que foi aprendido na teoria com relação à 
ciência e cultura, um dos eixos do programa, e realmente foi inovador... Porque o 
que eles viam diferente era uma teoria prática, mais prática de que teoria. Então essa 
prática se transformou em realidade. É... você vê, por exemplo, experimento de 
ciências que os alunos foram produzir queijo em uma cidade circunvizinha que tem 
essa fábrica de queijo. Então sair daqui pra uma estação da EMASA pra ver 
tratamento de água, pra ver como é que é feito o tratamento da água. Cê sair daqui 
pra capital, Salvador, pra como é que foi que, onde o Brasil nasceu, onde o Brasil 
criou, onde se passou toda a questão da escravidão no Pelourinho, e etc. Esses 
projetos inovadores com a ação dos alunos é que dão base ao projeto e que faz com 
que eles participem com mais energia, com mais vontade...” (DIRETOR - ESCOLA 
A) 

 

Em consonância com esta mesma ideia, da teoria aliada à prática, a gestão da escola B 

relata que a grande diferença entre as aulas convencionais e as do ProEMI está, não somente 

no acréscimo do tempo do aluno na escola, mas principalmente na quantidade de aulas de 

campo, com assuntos “totalmente diferenciados”, como podemos observar no fragmento 

transcrito abaixo: 

 

“Além do que eles ganham mais cinco horas, né... no, na... na carga horária, então 
eles, as experiências né? É totalmente diferente da sala de aula. Então são atividades 
lúdicas, né? Como eles tem muita aula de campo, e os assuntos são totalmente 
diferenciados, então eles gostam mais, e eu vejo isso como a escola de tempo 
integral dá mais oportunidade aos alunos até pra eles assim, ter uma profissão 
melhor, vai abrindo o horizonte né?” (DIRETOR – ESCOLA B). 
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 Embora, o diretor da escola B não tenha deixado claro quais foram as atividades 

inovadoras, as práticas diferenciadas em sua escola, é perceptível que para ele, o fato de estar 

fora da sala de aula, ou seja, realizando uma prática em um campo além dos muros da escola, 

isso implica algo inovador, como ele mesmo considera “totalmente diferenciado”. 

 Fazendo uma retomada ao documento orientador do ProEMI, podemos observar que 

estes relatos acima, tanto do gestor A quanto do gestor B, traduzem uma das práticas 

determinadas pelo Documento Orientador, no trecho que trata dos Indicativos Para a 

Reestruturação Curricular, quando este estabelece que as escolas devem desenvolver 

“atividades teórico-práticas apoiadas em laboratórios de ciências, matemática e outros espaços 

ou atividades que potencializem aprendizagens nas diferentes áreas do conhecimento.” 

(BRASIL, 2011, p.7) 

 Ainda quando questionado sobre quais foram as ações pedagógicas inovadoras 

introduzidas no currículo da escola, algumas ações, ainda que não muito elucidadas, foram 

elencadas pela gestão da escola B,  

 

As ações inovadoras... Tem, o estado tem os projetos estruturantes, então, é... dentro 
desses projetos os alunos do ProEMI, eles fizeram trabalhos assim, belíssimos, de 
criação de robôs, né? De, de, essa questão de tá faltando água, criaram até...é...como 
é que eu posso dizer... equipamentos né, que possam até melhorar... tipo assim... é... 
como tem o pessoal que trabalha com projetos de arquitetura, então, inicilamente, 
eles fizeram coisas lúdicas, assim que...interessou bastante. Nós fomos lá pra Ilhéus, 
pra apresentação da feira de ciências, foram os meninos do ProEMI que fizeram...” 
(GESTOR – ESCOLA B). 
 
 

 Contradizendo a visão dos gestores das escolas A e B, a coordenação da escola B 

relatou que em sua visão o ProEMI não revelou uma inovação de fato. Para ela, o que se 

considera inovador nas práticas pedagógicas desta unidade, como por exemplo, o uso de 

aparatos tecnológicos, é algo já utilizado no Ensino Médio regular. Então, quando questionada 

sobre quais foram as ações pedagógicas inovadoras introduzidas no currículo da escola por 

meio do ProEMI, a coordenadora relatou:  

 

“Não sei te dizer isso, não sei te dizer isso. Porque, de repente, na verdade eu não 
acho que a ação é necessariamente inovadora. Ela não é parte da rotina cotidiana, lá 
no ensino regular, mas poderia e deveria ser. Aulas com os recursos tecnológicos, 
com vídeos, com slides, com não sei que. Isso não me parece inovador. Embora não 
é de costume se perceber lá na sala de ensino regular. Mas eu diria não ser tão 
inovador. Isso não é grande inovação. Eu não penso ser. Acho que já é já lugar 
comum essa atividade.... Uso de vídeo é inovador? Uso de slide é inovador? Quer 
dizer, isso nós tivemos, mas não é uma coisa que eu posso pontuar como inovação... 
No regular usa, mas não é rotina, usa menos.” (COORDENAÇÃO – ESCOLA B). 
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 Contudo, a coordenação da escola B também acredita que a inovação no trabalho do 

ProEMI na escola se deu através das aulas de campo, dos trabalhos desenvolvidos fora da sala 

de aula, além dos muros da escola, como ela diz 

 

“algumas práticas que faziam muita diferença, no início sobretudo, eram as visitas, 
os passeios, que nós tivemos alguns. Fomos à CEPLAC visitar, fomos ao museu 
daqui, fomos em dois museus, então mobilizar isso aí era inovador, era uma 
interação, prática né? De campo como se diz, e que era interessante, porque também 
no cotidiano de aula regular não se tem muito essas práticas...”  

(COORDENAÇÃO – ESCOLA B). 
 

 Neste contexto, a coordenadora ainda esclareceu que sob sua ótica talvez as práticas 

desenvolvidas pelos professores do programa não sejam tão inovadoras, mas que para os 

alunos possa ser sim algo com inovação, por isso ela encerra sua fala dizendo: “Na verdade o 

que eu quero dizer é que essas coisas são inovadoras, mas eu as tenho por já conhecidas. Já 

não tão novas... De repente é inovador para o aluno. É isso que conta”. 

 Ao ser questionada se a escola B está conseguindo cumprir as orientações do 

programa para o redesenho curricular, a coordenação nos respondeu  

 

“Eu acho que sim. Talvez se não melhor, se não mais e melhor, por conta da falta de 
suporte que é também uma realidade, em todos os sentidos, suporte técnico, suporte 
financeiro, porque se propõe... é bom que se faça isso, se faça aquilo, sem ter recurso 
para nada. Os experimentos que a professora fazia em biologia, ela ficava pedindo as 
coisas, às vezes trazia com os alunos e tal, não se tinha muito... salvo no primeiro 
ano... Foi um período que a gente foi atendido com tudo que precisava. Aí também 
quando acabou, acabou. E a gente ficou fazendo como podia.” 

 (COORDENAÇÃO – ESCOLA B). 
 

 Diante destas colocações dos gestores das duas escolas e da coordenação da unidade 

escolar B, fica claro que tivemos em alguns momentos realidades próximas entre ambas. 

Embora, com as colocações da coordenação, percebemos um olhar menos positivo diante do 

que propõe o programa enquanto inovação das práticas pedagógicas e do redesenho curricular. 

 Agora vamos aos dados referentes à visão dos professores quanto a suas práticas no 

ProEMI , tomando como referência as palavras de Mendes e Fernandes, 2007, p.16, quando 

elas dizem, 

 

Se a inovação curricular contar com o apoio e a participação efetiva dos professores, 
bem como condições político-institucionais adequadas, é possível desencadear 
práticas pedagógicas diferenciadas e interdisciplinares nas escolas, contribuindo 
assim para uma educação de qualidade (MENDES E FERNANDES, 2007, p.16). 
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 Assim, vamos relatar o que o professores das duas escolas investigadas nos revelaram 

sobre seus trabalhos com os alunos, mediante a proposta do ProEMI,  

 

4.3 Práticas pedagógicas inovadoras na escola A: a voz dos professores do ProEMI 

 

Com a realização do trabalho do Ensino Médio Inovador em formato de oficinas no 

turno oposto, todos os professores da escola A consideraram suas ações inovadoras, 

especialmente se comparadas com o trabalho que desenvolvem no turno regular, como 

veremos a seguir. 

Assim, o professor A1, da área de Humanas, nos contou que desenvolve há quatro 

anos uma oficina que abrange os componentes curriculares de História, Geografia, Sociologia 

e Produção Textual, dentro do macrocampo de Iniciação Científica e Pesquisa, tendo como 

nome específico para a sua oficina Ciência e Cultura. Contudo, o docente relatou que 

desenvolve atividades na oficina como desenvolve no turno regular, como a utilização de 

filmes, e que ele considera “mais simples”. Então, ele justifica “...porque falei simples? 

Porque no regular eu já uso muito filme, mas pra dar a oficina no ProEMI assim... eu tive a 

oportunidade maior de assistir filmes com eles e  logo após comentar esses filmes”. 

O professor supracitado disse ainda em sua fala, confirmando em seu Plano de Ação 

(anexo 3), que muitas atividades foram desenvolvidas diferentemente do que se realiza no 

turno regular. E diferentemente dos relatos dos gestores e da cordenação no subitem anterior, 

o professor A1 conseguiu elencar muitas práticas para exemplificar seu trabalho, como 

podemos observar no trecho 

 

[...] “Produzimos jornais, que isso deu pros meninos assim, uma possibilidade de 
leitura, de pesquisa, redigir textos. É... produzimos vídeos, produzimos slides. O 
início desse ano mesmo, foi uma oficina sobre é... uma aula sobre self. É uma coisa 
bem moderna, bem atual, os alunos gostam né? Então nós trabalhamos a importância 
do self na vida deles, o aparelho celular, os smartsphones, então... Uma outra oficina 
que também me chamou muita atenção foi estética afro brasileira, né? Aonde as 
meninas e os meninos também, é, eles tiveram assim a possibilidade de aprender a 
se maquiar, a se vestir, a usar turbantes, a valorização... E percebemos que as 
meninas gostaram bastante dessa oficina....Fizemos vista técnica... estudamos sobre 
a Avenida do Cinquentenário que é a rua que corta a cidade de Itabuna e nós fizemos 
visitas técnicas também às lojas, a arquitetura mais antiga, os meninos olharam 
como se encontra é... esse processo de conservação de nosso patrimônio, é... de 
Itabuna, onde nós também fomos, na própria Avenida Cinqüentenário tem um 
painel, painel de Genaro aonde ele... é um painel feito em azulejo, ele é feito, foi 
feito em 1950, quando Itabuna completou 50 anos, e lá vem contando toda a história 
do cacau, desde o seu iniciozinho ali, todo o processo de produção do cacau. Desde 
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o plantio até o cacau sendo embarcado no navio. E nós tivemos lá, fizemos essa 
viagem, esse momento né, dessa aula lúdica e fora da sala.Além das visitas técnicas, 
fizemos várias visitas a Ilhéus. Fizemos vista, exploramos todo o lado cultural de 
Ilhéus, e também fizemos visita técnica a Salvador, e a Porto Seguro. Tudo isso 
sendo estudado, primeiro durante as oficinas e depois a visita técnica pra 
complementar os estudos que já havia ocorrido. O foco é sempre a questão 
cultural...” (PROFESSOR A1). 
 

Diante do exposto, consideramos explícito na fala do professor que seu trabalho 

coaduna com as propostas de práticas estabelecidas pelo D.O. do ProEMI, para que se 

pudesse estabelecer o Projeto de Reestruturação Curricular (PRC), posteriormente 

denominado como Projeto de Redesenho Curricular (PRC). Além disso, fica evidente que este 

trabalho atende, especialmente, à parte diversificada como está estabelecido pelas DCNEM no 

que tange a forma de organização curricular.  

Podemos, ainda, perceber que a base do trabalho proposta nesta oficina do professor 

A1, está bastante voltado para as questões e temas das culturas locais e regionais, como 

verificamos no trecho “... o foco é sempre a questão cultural...”. 

Sobretudo, não existe a limitação do trabalho somente para a cultura local, pois vemos 

uma proposta sempre buscando integração com a proposta curricular da base nacional 

comum, por exemplo, ao expor as atividades voltadas para a produção de texto e para a 

pesquisa, além dos temas de contexto nacional e práticas que utilizam de ferramentas 

contemporâneas, como o uso de aparelhos celulares e smartphones. 

Em mais um de seus relatos, o professor nos conta que, via de regra, ele busca propor 

atividades as quais ele entende ser do agrado e do interesse de seus alunos, mas que ainda 

assim ele busca compreender e ouvir os discentes para que eles contribuam ativamente com a 

construção do processo de desenvolvimento das atividades, como neste fragmento 

 

“Então, esse... essa lista de oficinas com esses temas de oficina, ele pode mudar ao 
longo do ano, porque os meninos, eles também tem essa possibilidade de modificar. 
Então algumas oficinas que a gente traz no início, às vezes a gente não aplica, 
aplicando uma outra de mais interesse dos meninos. Substitui algumas oficinas de 
acordo a contemplar os interesses deles, porque não adianta fazer uma oficina que 
não os contemple. Então o mais importante é a satisfação deles...então eu tenho que 
pegar alguma coisa assim bem...jovial que como foi esse ano, eu peguei o self que 
tava muito, né? Então eu comecei com o self, e depois a gente parou pra analisar, 
eles vão pedindo, eles vão dando” (PROFESSOR A1). 
 

 Após estes relatos quanto às práticas pedagógicas, o professor A1 encerrou sua fala 

afirmando, categoricamente, que acredita estar cumprindo com o que está proposto no D.O. 
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do ProEMI, para compor um redesenho curricular na unidade escolar em que atua. E quando 

perguntado de que modo ele contribui para isto, ele afirmou que 

 

“Ciência e Cultura preza pela pesquisa, e em todas essas oficinas, é, nós temos o 
momento né, que os meninos, esses alunos, os discentes, eles pesquisam. Então, a 
gente parte pra pesquisa, depois a produção de textos, produção de artigos, não é um 
artigo a altura né, de um, de um gabarito de um universitário, mas como eles são 
Ensino Médio eles já começam a fazer textos, é... uma produção científica a nível 
deles. Mas já é um começo, já é um começo... Eu tento somar assim, a realidade do 
aluno, eu tento somar a pesquisa, a cultura que envolve muito, eles amam, eles 
amam estudar é... a cultura, eles amam pesquisar. Agora tudo com direcionamento... 
Então, é, acredito que eu esteja cumprindo sim os parâmetros do ProEMI, com a 
produção, com a pesquisa, com esse momento de desenvolver também o lado 
crítico, porque a gente discute os filmes, a gente discute, é... propagandas da 
televisão, letras de música, interpretação de charges, então acredito que esteja 
contribuindo” (PROFESSOR A1). 
 

 Ou seja, mais uma vez, o professor reitera que suas práticas buscam contemplar o que 

está posto oficialmente pelo D.O. 2013 do ProEMI, de modo específico ao item quando o 

Referencial de Tratamento Curricular determina “ações que articulem os conhecimentos à 

vida dos  estudantes, seus contextos e realidades, a fim de atender suas necessidades e 

expectativas...” (BRASIL, 2013, p. 11). 

Outro sujeito de pesquisa foi o professor A2, este que atua na área de Ciências da 

Natureza, e sua oficina do ProEMI está no mesmo macrocampo do professor A1, de Iniciação 

Científica e Pesquisa, abarcando os componentes curriculares de Matemática, Física, 

Química, Biologia, Geografia, História e Produção Textual, sendo que a oficina se intitula por 

Ciência e Tecnologia e seu trabalho acontece há quatro anos no programa. 

De modo tímido e resumido, temos um breve relato do professor A2 em relação à sua 

consideração sobre as suas práticas inovadoras desenvolvidas com os alunos, como 

percebemos nesta fala 

 

Olha só. As ações inovadoras, né? A feira de ciências conta? Creio que sim, né? 
Alguns projetos que nós fizemos para representar a escola em feiras estaduais, os 
projetos em si, teve muito projeto inovador. A bengala eletrônica. Nós levamos 
também a caixa coletora de pilhas descartáveis, teve muito projeto inovador, muita 
coisa boa saiu daqui. Nas próprias aulas diferenciadas eu já digo que é uma 
inovação, né? Que você ter, pra você atrair esse público, cê tem que fazer alguma 
coisa diferente do convencional. Então essa, as... os próprios temas das oficinas, a 
aula de sabão, hidratante, então tudo isso é uma coisa que a aflição dele por não 
conhecer como é o processo que faz. Então ele, na prática, né? A aula prática ela faz 
isso, né? Ela facilita o cotidiano, a apresentação do cotidiano do menino 
(PROFESSOR A2). 
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 Assim, observamos que, diferente do professor A1, temos um trabalho mais sucinto, 

embora na visão do professor A2 a inovação tenha acontecido através de práticas inéditas para 

seus alunos, como a produção de objetos cotidianos que eles não sabiam como eram 

produzidos, além da participação em feiras de ciências e apresentação de trabalhos nestes 

eventos. 

 Quando questionada sobre a coerência de seu trabalho em relação à proposta de 

redesenho curricular do ProEMI, se ele acreditava estar conseguindo cumprir com as 

orientações pedagógicas do redesenho curricular proposto pelo documento orientador do 

ProEMI, e de que modo, o professor A2 se limitou a responder: “até onde eu conheço sim. 

Creio que sim. Não conheço tudo do documento. Talvez eu esteja além ou aquém, mas, em 

coordenação, o que foi sugerido que a gente fizesse, creio que sim”. 

 Já os professores A3 e A4, um da área de Humanas e outro na de Linguagens e 

Códigos, trabalharam conjuntamente com a mesma oficina cujo título é Mídas em Ação, no 

mesmo macrocampo, de Comunicação, Cultura Digital e uso de Mídias, trazendo para o 

contexto os componentes curriculares de Língua Portuguesa, Sociologia, Artes e Produção 

Textual. Nesta formatação, compreendemos que já se trata de um trabalho que atende à 

proposta do D.O. do ProEMI, no sentido de “oferta de ações que poderão estar estruturadas 

em práticas pedagógicas multi ou interdisciplinares, articulando conteúdos de diferentes 

componentes curriculares de uma ou mais áreas do conhecimento...” (BRASIL, 2013, p.11). 

Neste contexto, tivemos momentos distintos de entrevistas, sendo que cada um dos 

professores puderam expor seus pontos de vista sem a interferência do olhar um do outro. 

Então, quanto às suas práticas inovadoras, eles disseram 

 

 

 

 

PROFESSOR A3 

 

PROFESSOR A4 

 
Esse ano nós começamos a construir um livro, online, 
né? Porque a minha oficina era mais em relação a 
mídias, né? À tecnologia. A novidade foi essa, 
trabalhávamos todos com a tecnologia. Porque os 
outros anos era assim... um filme, pesquisas que eles 
faziam através do computador. Mas esse, essa 
atividade de escrever um livrozinho, né? Formar um 
livrozinho online, eu achei que essa foi uma novidade 
que eles não tinham. 

 
Bom, como era oficina de leitura e de escrita , né? Via 
mídias... então eu acho que oferecer assim leitura e 
escrita sem que o aluno...é, estivesse assim percebendo 
que estava lendo e escrevendo, acho que é coisa mais 
inovadora desta oficina. Além, lógico, é...do, de isso 
ser feito através das mídias digitais, principalmente, é... 
que por si só já é inovador, porque no ensino regular é 
muito difícil você fazer um trabalho assim. Então as 
leituras oferecidas e a forma de escrita, por exemplo, 
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 usando redes sociais, escrevendo em ambientes online, 
por exemplo, participando assim, por exemplo de, de... 
blogs, de sites, fazendo comentários, fazendo, é... 
emitindo opinião, sobre algo posto, discutido. Então eu 
acho que é algo diferente do que a gente consegue 
fazer no ensino regular... Ele também tem o contato 
com o texto impresso, né? Tanto pra ler quanto pra 
escrever, mas em muito menor proporção. O foco é a 
produção e a escrita das possibilidades que as mídias 
oferecem. 
 

Quadro 09 – Percepção dos professores A3 e A4 quanto às práticas inovadoras 

 
Diante destes relatos, observamos que todos os dois sujeitos entendem que seus 

trabalhos são inovadores, na medida em que estão trabalhando com propostas que fogem ao 

trabalho do turno regular, Além disso, o professor A4 mostra estar atendendo à proposta 

específica do D.O. ProEMI, que determina “Fomento às atividades que envolvam 

comunicação, cultura digital e uso de mídias e tecnologias...” (BRASIL, 2013, p.11) 

Mesmo diante destas observações claras em relação ao atendimento de propostas 

oficiais do ProEMI, os dois professores, A3 e A4, foram indagados quando ao cumprimento 

das orientações pedagógicas do redesenho curricular proposto pelo documento orientador do 

ProEMI, e ainda forma questionados como eles concretizavam isso no dia a dia do trabalho. E 

assim eles responderam, como nos mostra o quadro 10. 

 

 

 

PROFESSOR A3 

 

PROFESSOR A4 

 
Na oficina que eu ministrava, eu me 
preocupava mais com a leitura e a 
interpretação. Como é muito menos alunos 
do que numa sala de aula normal, então eu 
acho que isso funcionava. Dava mais atenção 
àquele aluno, porque tinha menos alunos.  
 

 
Sim. Sim. É... e os resultados né, obtidos com aqueles alunos 
que participam, nós tivemos alunos que participaram por três 
anos, por exemplo né? Do primeiro ano ao terceiro ano do 
Ensino Médio. Outros no primeiro e segundo, outros no segundo 
e terceiro. Então, como a gente também trabalha no ensino 
regular com estes alunos, então, dá, deu pra perceber assim que 
todos os que participaram ativamente, mais freqüente, é... os 
mais envolvidos tiveram resultados positivos sim. Assim, no seu 
desempenho, tanto na leitura, na, na, na capacidade desenvolvida 
de emitir, por exemplo, opinião, e sustentar com argumentos 
concretos, por exemplo, além da escrita, que acho que é o 
aspecto mais positivo, é, o avanço na escrita muito grande. 
Inclusive assim, de alunos com dificuldades básicas de escrita e 
que ao longo assim de um ano a gente teve a oportunidade de 
ver grandes avanços, de ver a escrita muito melhor, muito mais 
elaborada, é... tanto na forma quanto no conteúdo, quanto na 
capacidade assim argumentativa, né, discursiva. Além do 
estímulo à leitura. Tivemos experiência com alunos que leram 
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muito, e que transitaram para a leitura impressa, por exemplo. 
Livros aqui da escola, né? Então a gente em algum momento 
conseguiu até fazer, criar um grupinho que a gente chamou de 
círculo de leitura, foi uma experiência, uma pequena 
experiência, com um círculo de leitura, e que havia trocas, havia 
discussões sobre as leituras feitas, então acho que... Na oficina 
você tem a oportunidade de fazer diferente, de modo bem mais 
dinâmico, bem mais envolvente... 
 

Quadro 10 – Percepção dos professores A3 e A4 quanto ao cumprimento das propostas do D.O para o  redesenho 

curricular 

 

Consideramos que frente a estas respostas, ambos os professores se colocaram de 

modo distante do que foi perguntado, o que podemos considerar, de certa forma, uma fuga do 

tema proposto em discussão, o que demonstra, como foi colocado pelo professor A2, e de 

forma sincera, a falta de conhecimento do D.O. do programa, bem como de suas proposições 

para a prática das oficinas. 

Além disso, as falas revelam que os professores trabalham de modo empírico, e que 

em alguns momentos eles cumprem as práticas sem ter o devido conhecimento de que estão 

atendendo ao proposto pelo D.O. 

Neste momento, faremos a apresentação e a análise do professor A5, da área de 

Línguagens e Códigos, que realiza o trabalho no macrocampo de Línguas Estrangeiras, com a 

oficina Linguagem, Cultura e Turismo. Com sua proposta, este professor também mostra 

atender a uma das proposições do D.O, quando este determina “Atividades em Línguas 

Estrangeiras/Adicionais, desenvolvidas em ambientes que utilizem recursos e tecnologias que 

contribuam para a aprendizagem dos estudantes” (BRASIL, 2013, p.11). 

Para realizar sua oficina, o professor A5 explicita que buscou inovar seu trabalho 

pedagógico, uma vez que 

 

Nós trabalhamos muito com um tipo de estratégia que é uma espécie de 
dramatização para que o aluno vivencie, não é? A realidade da língua estrangeira, 
inclusive nós temos convidado pessoas, até mesmo pessoas nativas, de outras, de 
outros países para o aluno interagir. Sem contar, é claro, do recurso áudio visual, que 
nós utilizamos o tempo inteiro. Os alunos tiveram também a oportunidade de sair, de 
se deslocarem para outra cidade, para que in loco pudesse se comunicar, é... com 
pessoas que dominam a língua estrangeira, o inglês (PROFESSOR A5). 

 
 Logo, compreendemos que se trata de uma proposta de trabalho pedagógico em que 

aluno tem a possibilidade de estar imerso num contexto, às vezes real e às vezes fictício, para 

que a partir disso tenha condições reais e de simulação da prática da língua inglesa. Assim, o 
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professor acredita estar realizando uma prática pedagógica inovadora, como se propõe no 

ProEMI.  

 Quanto ao fato de estar cumprindo com a proposta do documento orientador para o 

Redesenho Curricular, e de qual modo, o professor diz que 

 

Sim,com certeza. Até porque nós temos percebido no aluno um, um avanço 
considerável, um aluno que entra na oficina sem nenhum, praticamente, sem 
nenhum conhecimento prévio da língua inglesa, e sai tendo um domínio lingüístico 
muito bom, capaz de se comunicar até mesmo com um nativo e dar algumas 
orientações, e saber lidar com a língua estrangeira. Então, eu acho que na minha 
oficina nós temos cumprido sim (PROFESSOR A5). 
 

Neste caso, observamos que o professor não explica como, de que modo ele tem feito 

para atender ao que sugere o D.O. Ainda assim,em sua resposta anterior, fica claro que as suas 

práticas na oficina revelam, implicitamente, que ele consegue realizar algumas das 

orientações, como por exemplo ao levar seus alunos para ambientes fora da sala de aula, 

expondo-os à situações que os conduzem à pràtica da língua estrangeira. Além disso, ele 

afirma realizar encontros dos alunos com falantes nativos de língua inglesa, para que assim os 

discentes possam praticar o idioma, e assim ele também realiza outra proposição do D.O 

2013, que é a realização de  

 

Atividades teórico-práticas que fundamentem os processos de iniciação 
científica e de pesquisa, utilizando laboratórios das ciências da natureza, das 
ciências humanas, das linguagens, de matemática e outros espaços que 
potencializem aprendizagens nas diferentes áreas do conhecimento (BRASIL, 
2013, p.11). 
 

Mais uma vez, um professor da escola A nos mostra que, de modo empírico, mesmo 

não explicitando na fala que ele tem conhecimento do D.O, ele consegue realizar algumas das 

propostas oficiais. 

No próximo subitem, passaremos a apresentação análise das práticas pedagógicas 

inovadoras na escola B, segundo a percepção dos professores e diante do Documento 

Orientador do ProEMI. 

 

4.4 Práticas pedagógicas inovadoras na escola B: a voz dos professores do ProEMI 

Na unidade escolar que denominamos de escola B, tivemos dois professores 

participantes como sujeitos de nossa pesquisa, os quais chamamos de professor B1 e B2. 
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O docente B1, trata-se de um profissional da área de Ciências da Natureza, que em 

relato durante a entrevista nos revelou que seu trabalho estava inserido no macrocampo de 

Iniciação Científica e Pesquisa.  Já o professor B2 nos contou que é um profissional da área 

de Humanas e que trabalhou no ProEMI com uma oficina no macrocampo  de Leitura e 

Letramento.  

Cada um deles emitiu um parecer sobre suas ações pedagógicas no ProEMI, embora 

nenhum deles tivesse o plano de ação ou o PRC  da escola para que pudéssemos observar o 

planejamento. Então, de acordo com seus relatos, B1 e B2 disseram que em relação às suas 

práticas inovadoras 

 

 
PROFESSOR B1 

 
PROFESSOR B2 

 
“Eu acho que atividades extra campo, nós fomos à 
CEPLAC com eles, então eles puderam vivenciar uma 
coisa diferente, né? Museus, eles foram a museus. As 
aulas de campo são as principais, porque a gente 
precisa de artifício pra atrair o nosso aluno. Então eu 
coloco ele como uma coisa fundamental. Esse menino 
ele vai pra casa, ele almoça na casa dele, e ele retorna 
pra qui pra escola. Então, o que fazer pra que esse 
aluno, ele tenha interesse em retornar. Então, essas 
coisas que tem que sair um pouquinho diferente do que 
já se faz no turno regular. Então é minha visão, são as 
aulas práticas. Muita aula de laboratório, então a gente 
utiliza muito o laboratório. É, isso eu acho que é um 
meio de fazer com que ele fique.” 

 
“Além da atividade de laboratório, foram quatro 
oficinas. Uma das oficinas era de elaboração de um 
jornal da escola. Então, na elaboração desse jornal, que 
foram dois durante o ano, que eles criaram. Foi uma 
coisa que chamou atenção, porque eles puderam 
descobrir o que estava acontecendo, eles mesmos 
criaram as matérias, foi muito interessante... É, mas o 
jornal pra mim, porque é uma coisa assim, do papel, da 
teoria, do lápis, mas eles se sentiram atraídos, por eles 
estarem produzindo, a produção foi deles. 
Não tem um exemplar do jornal, porque foi o 
seguinte... o jornal foi todo feito, e ficamos esperando 
uma verba pra vir, do ProEMI. Como não imprimiu, aí 
ele ficou guardado”. 

Quadro 11 – Percepção dos professores B1 e B2 quanto às práticas inovadoras 

 

Diante destes depoimentos, e fazendo uma referência ao que o Programa Ensino 

Médio Inovador estabelece em seu D.O., como um referencial de tratamento curricular, 

indicando as condições básicas para a elaboração do PRC e, consequentemente, para a prática 

de ações consideradas inovadoras, o professor B1 se limita às práticas de visitação a locais 

externos, fora da escola, como ele mesmo exemplifica, visitas a museus e à CEPLAC. Outra 

prática por ele considerada inovadora para os alunos foram as experiências realizadas em 

laboratórios, o que ele chama de atividade “um pouquinho diferente” do que aluno tem no seu 

turno regular. 

Quanto ao professor B2, entendemos que sua prática não foi diversificada, ficando 

limitado somente à produção de jornal, mesmo tendo sido dois durante o ano, e que por falta 

de verba não pode ser impresso. Ainda assim, o professor considera que esta foi uma inovação 
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para os alunos, pois eles foram os autores do jornal. O docente ainda justificou a limitação do 

trabalho com a seguinte afirmação: “...Mas nós trabalhamos esse ano no zero, nós tiramos 

leite de pedra, assim a gente não pôde inovar muito, não pôde fazer muita coisa.” 

Ao serem questionados quanto ao cumprimento das propostas sugeridas pelo D.O do 

ProEMI, os professores disseram 

 

 

PROFESSOR B1 

 

PROFESSOR B2 

 
Sim. Eu acho que conseguimos, a gente 
consegue, porque com algumas dificuldades, 
mas a gente tá conseguindo, mesmo pelo 
próprio interesse do aluno. Se fosse uma 
coisa mais monótona, aí a mesma coisa de vir 
pra aqui de manhã, eles não viriam.  
 

 
Sim. Porque a gente trabalha, busca assim...é... ministrar um 
assunto que seja voltado para o interesse deles. Então a gente 
faz uma anamnese no início das aulas, então pra gente checar e 
ver qual é o interesse daquele aluno do nosso público, que qui é 
o interesse dele. E a gente busca é... fazer uma coisa muito 
voltada pra aquilo. Pra que seja bem próximo dele e seja o mais 
atrativo pra ele. 
 

Quadro 12 – Percepção dos professores B1 e B2 quanto ao cumprimento das propostas do D.O para o redesenho 
curricular. 
  

Com os depoimentos acima, fica claro que os professores A e B demonstram não 

conhecer os pressupostos do D.O, e que o trabalho está sendo realizado de forma 

experimental, empírico, sem conexão com o que prevê o documento orientador do programa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa nos trouxe, em seu primeiro capítulo, uma reflexão acerca da trajetória 

da última etapa da Educação Básica, o Ensino Médio, bem como as implicações na 

construção do seu perfil e da busca de sua identidade, diante das influências contextuais 

socioeconômicas e políticas e do processo de legalização da Educação Básica, para se chegar 

à definição do que e para que o Ensino Médio serviria na sociedade. 

 No segundo capítulo, fizemos uma abordagem sobre as teorias e os conceitos sobre 

currículo, antes de adentrar na questão curricular proposta pelo ProEMI, pois entendemos que 

todo o processo para se estabelecer propostas de organização curricular, seja no Ensino Médio 

Regular ou no Médio Inovador, vários fatores históricos e políticos interferem nestas decisões. 

Como vimos, o território do currículo, muitas vezes, torna-se um campo de disputa de poder, 

entre meio aos atores direta e indiretamente envolvidos. Além disso, pudemos observar como 

as questões do contexto cultural podem e devem interferir no processo decisório de definições 

do currículo escolar. 

 Ainda no segundo capítulo, fizemos as observações das propostas de inovação 

curricular do Programa Ensino Médio Inovador, a fim de observarmos, posteriormente, nos 

relatos dos sujeitos de pesquisa o que se materializa em suas práticas diante do que está posto 

no documento orientador do programa. 

 O terceiro capítulo trouxe, brevemente, uma abordagem sobre o percurso 

metodológico que norteou o processo de coleta de dados durante a composição do trabalho. 

Nele foi possível compreender a complexidade da pesquisa no campo das Ciências Humanas, 

para, sobretudo, se manter a neutralidade do processo da coleta. 

 Já o quarto capítulo e último capítulo trouxe toda a descrição dos dados com as 

análises, diante da objetividade descritiva dos relatos coletados nas entrevistas com os 

professores, gestores e coordenador.  

 Diante destas reflexões, observamos que o ProEMI traz como proposta uma mudança 

de paradigma para o Ensino Médio nas escolas, com o discurso de melhoria da qualidade do 

ensino desta etapa da Educação Básica. Para isso, o programa propõe mudanças em toda a 

estrutura das escolas, de tempo, de espaço, de práticas de trabalho e de comportamento, não 

só dos professores e dos alunos, mas de toda a comunidade escolar.  



75 

 

 

 

O documento que compõe as DCNEM estabelece, no artigo 5º, que as formas de 

organização desta etapa da Educação Básica devem contemplar a “integração entre educação 

e as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como base da proposta e do 

desenvolvimento curricular” (BRASIL, 2012, p. 3). E foi com base nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM, que o documento orientador do 

ProEMI foi composto, a fim de nortear as escolas brasileiras que fizeram adesão ao programa.  

Sob esta perspectiva, após oito anos de criação do Programa Ensino Médio Inovador, o 

D.O propõe o redesenho curricular das escolas, mas o documento não sofreu muitas alterações 

em seus pressupostos para a composição do PRC, uma vez que desde 2009, até os dias atuais, 

foi proposto a extensão do tempo do aluno na escola, um aumento na carga horária mínima, 

passando de 2400 horas para 3000 horas, com foco em ações que contemplem as grandes 

áreas do conhecimento, e em consonância com as DCN’S. 

Considerado pelo documento orientador do ProEMI uma inovação, a organização do 

trabalho para a realização das práticas propostas, deve ocorrer de modo que não haja 

disciplinas específicas ou componentes curriculares divididos em tempos de 50 minutos, 

como no ensino regular. Assim, o documento orientador diz que as escolas devem se 

organizar com oficinas, clubes de interesses, seminários integrados, grupos de pesquisa, 

trabalho de campo dentre outras ações interdisciplinares. Além disso, os horários do ProEMI 

devem ser organizados em hora/relógio, e não hora/aula, como acontece no turno regular. 

Segundo o documento base, ainda que o trabalho seja norteado pelas áreas do 

conhecimento, outra proposta considerada, pelo programa, inovadora é que as escolas 

organizem as atividades divididas por macrocampos, sendo 3h horas para os optativos e 2h 

para os obrigatórios. 

A pesquisa também revelou para nós o funcionamento do Programa Ensino Médio 

Inovador em duas escolas bastante distintas, sendo uma com um público específico de Ensino 

Médio, cuja gestão não tinha experiência prévia com educação em tempo integral, nem os 

professores envolvidos no programa, com exceção de um sujeito da escola A, que foi gestor 

de outra unidade escolar anterior à experiência no ProEMI,e nesta outra unidade ele trabalhou 

com o Programa Mais Educação. Contudo, percebemos que isto não invalidou o trabalho nem 

a tentativa de realizar ações que os sujeitos da unidade A acreditam ser práticas inovadoras. 

Já a escola B, por ser uma unidade onde, além de haver Ensino Médio há o Ensino 

Fundamental, e por já trabalhar com o Programa Mais Educação, tivemos a compreensão de 
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que seus profissionais talvez tivessem maior experiência com a educação em tempo integral. 

Contudo não foi o que mostraram os dados. 

Os dados nos revelaram que não houve, no caso da escola B, uma relação diretamente 

proporcional entre experiência prévia e as melhores práticas. Assim,ao contrário dos sujeitos 

da escola A, a unidade B mostrou que teve dificuldade de entendimento da proposta do 

Programa e que isto refletiu na dificuldade de realização das ações com os alunos. Por isso, 

quando os sujeitos da escola foram questionados em relação ao trabalho que realizam frente 

ao documento orientador, não conseguiram fazer o elo entre um e outro, e mostraram quase 

que total desconhecimento do D.O, não só os professores, como também a gestão e a 

coordenação. 

Outro fator interessante que os dados nos revelaram foi em relação à falta do trabalho 

interdisciplinar na unidade B, uma das propostas não só do D.O do ProEMI, mas também das 

DCNEM. Os professores não conseguiram descrever suas ações de modo claro, e deixaram a 

entender que o trabalho no ProEMI é constituído de forma isolada, por componente curricular, 

ou seja, cada professor desenvolve ações no contraturno de suas respectivas disciplinas, que 

são práticas semelhantes às do ensino regular. 

Explicitamente, na escola B, não observamos de fato uma inovação nas práticas que 

disseram os professores desenvolver com os alunos que participam do ProEMI. E mais, a 

coordenação desta unidade afirma claramente que não considera inovação as práticas dos 

professores do programa, e que o que fazem são ações que já são desenvolvidas nas turmas do 

turno regular, práticas já conhecidas e que ela não às tem por inovação. 

Quanto a escola A, embora os professores e a gestão não tenham deixado claro que 

compreendem a proposta do D.O do ProEMI, pudemos observar que no trabalho que 

desenvolvem, eles sempre buscam diferenciar a prática do turno regular. Inclusive em relação 

a este fato, um dos sujeitos da unidade A relatou que é possível desenvolver práticas 

diferenciadas em função do número reduzido de alunos nas turmas do ProEMI. Outro 

professor também afirmou poder estar mais próximo dos alunos e dar maior assistência a eles 

em função da pouca quantidade de alunos 

Ainda na escola A, todos os sujeitos mostraram, tanto nas entrevistas quanto nos 

planos de ação em anexo (anexo 3), que seus trabalhos sempre buscam contemplar a 

interdisciplinaridade, além dos planejamentos que sempre foram feitos de forma coletiva, para 

que assim pudesse desenvolver ações conjuntas. Segundo relatos dos sujeitos, os momentos 
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coletivos de AC’s específicas para planejamento das ações do programa, é algo fundamental 

para que haja o trabalho interdisciplinar. 

 Em relação à interdisciplinaridade do trabalho na escola B, dois dos sujeitos de 

pesquisa revelaram que não há tempo específico para o planejamento do trabalho no ProEMI, 

que não há planejamento coletivo e que isso dificulta desenvolver o trabalho proposto pelo 

programa. 

 É fato que todos os sujeitos pesquisados apresentaram as aulas de campo como a 

prática mais inovadora em suas ações específicas no programa. Contudo, talvez a inovação 

não aconteça tanto pela questão do ir à campo, mas sim onde ir, pois o que os sujeitos das 

duas escolas nos relataram foi o fato de o aluno nunca ter visitado determinados locais, e que 

isso era algo inovador. 

 De acordo com os relatos do sujeito A1, fica claro que a aula de campo era uma das 

etapas de uma proposta de iniciação científica e pesquisa para os alunos, como sugere o D.O. 

do Programa. O que não ocorreu na escola B, pois os relatos dos sujeitos revelam que as 

visitas técnicas era uma prática pela prática, não revelando qual o contexto e o objetivo das 

visitas. 

 A escola B não nos forneceu material de pesquisa referente a seus planejamentos ou 

planos de ação do programa. Também revelaram que a escola possuía uma sala específica 

para a realização de atividades do programa, mas que hoje ela está desativada e que as 

atividades estão paradas por falta de verba. 

 Por fim, retomando a questão de pesquisa, ou seja, à luz do documento orientador do 

ProEMI, que práticas pedagógicas podem ser consideradas inovadoras nas escolas de Itabuna 

que fizeram adesão ao programa, podemos afirmar que a escola A, diante dos relatos de seus 

professores e da gestão, conseguiu por em prática: 

 
 Ações elaboradas a partir das áreas de conhecimento. 

 Ações que articulam os conhecimentos à vida dos  estudantes, seus contextos e 

realidades. 

 Atividades de leitura e letramento. 

 Atividades teórico-práticas que fundamentem os processos de iniciação científica e 

de pesquisa. 
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 Atividades em Línguas Estrangeiras, desenvolvidas em ambientes que utilizem 

recursos e tecnologias. 

 Atividades que envolvam comunicação, cultura digital e uso de mídias e 

tecnologias. 

 Práticas pedagógicas multi ou interdisciplinares, articulando conteúdos de 

diferentes componentes curriculares de uma ou mais áreas do conhecimento. 

Enquanto que os sujeitos da unidade B nos revelaram que suas práticas se aproximam 

da proposta do ProEMI, na medida em que eles conseguiram realizar: 

 

 Leitura, interpretação e produção de textos em diversos gêneros, leitura crítica e da 

organização da escrita em formas mais complexas, ampliando as situações de uso da 

leitura e da escrita. 

 Atividades teórico-práticas que fundamentem os processos de iniciação científica e de 

pesquisa. 

 
Assim, este trabalho não se esgota aqui, uma vez que este tema traz possibilidades 

diversas de análise. Mas o que podemos constatar diante desta pesquisa é que o Programa 

Ensino Médio Inovador busca, de certo modo, dinamizar e efetivar práticas pedagógicas que 

coadunem com a normativa dos documentos oficiais que norteiam o Ensino Médio Inovador, 

que são as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Lei de Diretrizes e Base.  

Isto em si não caracteriza uma proposta que podemos considerar inovação, mas segue 

como uma orientação, um caminho que a escola possa colocar em prática ações diferenciadas, 

menos tradicionalistas e impositivas, pois o que se vê são currículos engessados na maioria 

das unidades, para o cumprimento de normas e conteúdos.  

 Outro fator que nos chama atenção na proposta do ProEMI é a autonomia e a 

liberdade de propor ações fora do currículo formal e fora do espaço da escola, algo que já é, 

de certa forma, inovador tanto para o professor quanto para o aluno. 

Mas fica claro que para as escolas estudadas, o trabalho ainda é considerado 

embrionário, e que ainda se busca estruturar melhor as propostas pedagógicas e as ações que 

se configurem de fato em um trabalho inovador para o Ensino Médio. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS GESTORES E 
COORDENADORES DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR NA CIDADE 
DE ITABUNA 
 
Prezado (a) professor (a) 
 
Esta entrevista será utilizada como instrumento de coleta de dados que comporão a 
pesquisa que será realizada por mim, aluna do Mestrado Profissional em Educação, em 
contribuição aos estudos sobre a Inovação Curricular: Uma Análise do Programa Ensino 
Médio Inovador na Cidade de Itabuna – BA A pesquisa tem como objetivo geral analisar 
as propostas de redesenho curricular e as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 
docentes das escolas pesquisadas no sentido de investigar quais as práticas pedagógicas 
consideradas inovadoras desenvolvidas neste Programa Ensino Médio Inovador 
(ProEMI). Para que a investigação seja realizada com sucesso, é extremamente 
importante a sua colaboração, no sentido de oferecer as informações solicitadas.  
Os dados fornecidos permanecerão no anonimato e serão utilizados exclusivamente para 
fins acadêmicos. Desde já agradeço imensamente a sua participação. 
 
Atenciosamente, 
Amanda Nascimento Araújo 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
1. Idade: 
2. Sexo:  
3. Naturalidade: 
4. Nacionalidade: 

 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA  
 

1- Graduação: 
Instituição: 
Ano de Conclusão: 

2- Especialização: 
Instituição: 
Ano de Conclusão: 

3- Mestrado: 
Instituição: 
Ano de Conclusão: 

4- Doutorado: 
Instituição: 
Ano de Conclusão: 
 
 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 

1. Há quanto tempo trabalha com o Ensino Médio? 
 

2. Trabalha com outro nível de ensino? Qual? 
 

3. Trabalha em mais de uma unidade escolar? Quantas? 
(   ) pública (    ) privada (   ) conveniada  
 

4. Qual a sua carga horária de trabalho:  
(   ) 20 horas semanais ( ) 40 horas semanais   (  ) 60 horas semanais 
 
 
 
   EXPERIÊNCIA COM EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 
 

1. Quando e como surgiu a ideia de aderir ao Programa Ensino Médio Inovador - 
ProEMI? 

 
2. Já teve experiência com a educação em tempo integral anterior ao ProEMI?  

 
3. Se sim, qual e onde? Descreva esta experiência. 

 
4. Quais as maiores dificuldades para a implantação do programa? 
5. Como foi a aceitação do programa pelos docentes desta escola? 
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6. Como foi a aceitação do programa pelos discentes desta escola? 
7. Como foi a aceitação do programa pelos pais dos alunos? 
8. Como o (a) senhor (a) compreende a educação em tempo integral e qual a sua 

relevância para o processo de formação dos alunos de ensino médio? 
9. De que modo o espaço físico favorece o trabalho desta escola para a educação em 

tempo integral? 
10. Houve necessidade de mudança(s) no espaço físico da escola para o 

desenvolvimento do trabalho do ProEMI? Qual (is)? 
11. Qual a disponibilidade de recursos humanos da escola para desenvolver o 

trabalho da educação em tempo integral? 
12. Houve formação para os professores antes do início do programa nesta escola?  
13. Quais foram as ações pedagógicas inovadoras introduzidas no currículo da 

escola? 
14. A escola está conseguindo cumprir com a proposta de redesenho curricular 

sugerida pelo documento orientador do ProEMI? De que modo? 
15. Qual o panorama atual da educação em tempo integral nesta escola? 
16. Em sua opinião, há hoje alguma (s) mudança (s) necessária (s) no Programa 

Ensino Médio Inovador para melhoria do trabalho desenvolvido nas escolas?  
 
 
 
ANEXO 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS PROFESSORES DO 
PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR NA CIDADE DE ITABUNA 
 
Prezado (a) professor (a) 
 
Esta entrevista será utilizada como instrumento de coleta de dados que comporão a 
pesquisa que será realizada por mim, aluna do Mestrado Profissional em Educação, em 
contribuição aos estudos sobre a Inovação Curricular: Uma Análise do Programa Ensino 
Médio Inovador na Cidade de Itabuna – BA A pesquisa tem como objetivo geral analisar 
as propostas de redesenho curricular e as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 
docentes das escolas pesquisadas no sentido de investigar quais as práticas pedagógicas 
consideradas inovadoras desenvolvidas neste Programa Ensino Médio Inovador 
(ProEMI).  Para que a investigação seja realizada com sucesso, é extremamente 
importante a sua colaboração, no sentido de oferecer as informações solicitadas.  
Os dados fornecidos permanecerão no anonimato e serão utilizados exclusivamente para 
fins acadêmicos. Desde já agradeço imensamente a sua participação. 
 
Atenciosamente, 
Amanda Nascimento Araújo 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
1- Idade: 
2- Sexo: 
3- Naturalidade: 
4- Nacionalidade: 

 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA  
 

1- Graduação: 
Instituição: 
Ano de Conclusão: 

2- Especialização: 
Instituição: 
Ano de Conclusão: 

3- Mestrado: 
Instituição: 
Ano de Conclusão: 

4- Doutorado: 
Instituição: 
Ano de Conclusão: 
 
 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 

1- Há quanto tempo trabalha com o Ensino Médio? 
 

2- Trabalha com outro nível de ensino? Qual? 
 

3- Trabalha em mais de uma unidade escolar? Quantas? 
(   ) pública (    ) privada (   ) conveniada  
 

4- Qual a sua carga horária de trabalho:  
(   ) 20 horas semanais ( ) 40 horas semanais   (  ) 60 horas semanais 
 
 
 EXPERIÊNCIA COM EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

1. Já teve experiência com a educação em tempo integral anterior ao ProEMI?  
 

2. Se sim, qual e onde? Descreva esta experiência. 
 

3. Como foi a aceitação do programa pelos discentes desta escola? 
4. Como foi a aceitação do programa pelos pais dos alunos? 
5. Como o (a) senhor (a) compreende a educação em tempo integral e qual a sua 

relevância para o processo de formação dos alunos de ensino médio? 
6. De que modo o espaço físico favorece o trabalho desta escola para a educação em 

tempo integral? 
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7. Houve necessidade de mudança(s) no espaço físico da escola para o 
desenvolvimento do trabalho do ProEMI? Qual (is)? 

8. Houve formação para os professores antes do início do programa nesta escola?  
9. Quais foram as ações pedagógicas inovadoras realizadas pelo (a) senhor (a) no 

trabalho com os alunos? 
10. O senhor (a) acredita estar conseguindo cumprir com as orientações pedagógicas 

do redesenho curricular proposto pelo documento orientador do ProEMI? De 
que modo? 

11. De que modo o ProEMI, em sua visão, tem contribuído para a melhoria da 
qualidade do ensino desta escola? 

12. Em sua opinião, há hoje alguma (s) mudança (s) necessária (s) no Programa 
Ensino Médio Inovador para melhoria do trabalho desenvolvido nas escolas?  

 
 
 

 
 
 
ANEXO 3 – PLANOS DE AÇÃO DOS PROFESSORES (ESCOLA A) 
PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR  
 
 

PLANO DE AÇÃO (PROFESSOR A1) 
 

UNIDADE ESCOLAR:  
DIRETOR(A):  
ARTICULADOR(A) DO ProEMI:  
PROFESSOR(A):  
NOME DA OFICINA: CIÊNCIA e CULTURA 
MACROCAMPO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PESQUISA (OBRIGATÓRIO) 
 
Formato      X   Oficina em turno oposto.  
                        Disciplina no 6º horário. 
                        Outro (especificar)_____________________________________________. 
 
EMENTA  
 A oficina ciência e cultura tem como objetivo apoiar e fortalecer o desenvolvimento de 
propostas curriculares inovadoras , com a inserção de atividades de pesquisa, exigindo do 
estudante uma atitude investigativa, estimulando o questionamento, fomentando o debate  
e promovendo a construção do conhecimento e valorizando a cultura local, regional e 
nacional.  

 SEMESTRAL  ANUAL X 
DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: HISTÓRIA, GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA e 
PRODUÇÃO TEXTUAL.  
DIMENSÕES CONTEMPLADAS: CIÊNCIA e CULTURA  

SEQUENCIA DIDÁTICA: 
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CONTEÚDOS: 
Banalização das tics; 
Iniciação científica; 
Movimentos sociais/protestos; 
História da fotografia; 
Gravidez na adolescência; 
Diversidade cultural; 
Exploração e ocupação da região chapada diamantina; 
Consumismo; 
Invasão dos asiáticos no comércio brasileiro; 
Cultura do século xx; 
Tema aberto  de interesse da turma. 
 
METODOLOGIAS APLICADAS: 
Pesquisa no laboratório de informática da escola; 
Leitura e análise de textos; 
Aulas de campo em regiões históricas e turísticas do sul da bahia e na capital do estado; 
Produção de textos, relatórios, folders, jornais, e outros; 
Realização de seminários; 
Uso das tics. 
Oficina  de   estética e beleza brasileira; 
Sessão de  cinema; 
Oficina de fotografia.  
 
ATIVIDADES PRÁTICAS: 
Oficina de estética referente à beleza negra; 
City tour pela cidade de Itabuna; 
Visita técnica centro de cultura Adonias Filho/Itabuna; 
Visita técnica a UESC. 
 
MOMENTOS DE LEITURA: 
 Revistas com artigos históricos, geográficos e científicos; 
Jornais locais, da capital e do país; 
Letras de músicas referentes ao tema da oficina; 
 
AULA DE CAMPO: 
Visita Técnica À Uesc; 
Viagem Para Ilhéus, Cidade Histórica Do Sul Da Bahia ; 
Viagem Para Exploração De Regiões Históricas E Turísticas (Porto Seguro, Chapada 
Diamantina E Salvador). 
 
PERSPECTIVAS DE ARTICULAÇÃO: 
COM O CURRÍCULO FORMAL: 
Meio ambinte; 
Cultura afro-brasileira/ indígina/portuguesa e dos imigrantes; 
Desenvolvimento sustentável; 
Movimentos sociais. 
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COM AS OUTRAS ATIVIDADES DO ProEMI: 
Mídia Em Ação; 
Cultura E Identidade; 
Ciência E Tecnologia; 
Ciência E Sustentabilidade. 
 
 
PROJETOS ESTRUTURANTES: 
AVE; 
FACE;  
TAL; 
FEIRA DE CIÊNCIA. 
PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 
 
Avaliação Processual; 
Produção De Textos, Relatórios, Folders,  
Realização De Seminério E Mesa-Redonda, 
Uso Das Tics; 
Produção Artística: Música E Dança; 
Construção De Porfólio. 

 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO (PROFESSOR A2) 
 
UNIDADE ESCOLAR:  
DIRETOR(A):  
ARTICULADOR(A) DO ProEMI: 
PROFESSOR(A):  
NOME DA OFICINA: CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
MACROCAMPO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PESQUISA (OBRIGATÓRIO) 
 
Formato      x  Oficina em turno oposto. 
                        Disciplina no 6º horário. 
                        Outro (especificar)_____________________________________________. 
 
EMENTA 
 
Atividade interdisciplinar que visa o melhoramento das habilidades e competências dos 
alunos quanto à compreensão das possíveis transformações de matérias, bem como seus 
efeitos nos planos social, político e econômico. A disciplina aborda aspectos gerais da 
Iniciação científica. Esta oficina trabalhará, ainda, com o estudo das transformações 
físicas e químicas que ocorrem no meio ambiente e suas relações com as sociedades bem 
como a integração entre teoria e prática, entre cultura e trabalho, entre ciência e 
tecnologia, compreendendo a organização e o desenvolvimento de procedimentos teórico-
metodológicos da pesquisa nas quatro áreas de conhecimento: linguagens, matemática, 
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ciências da natureza e ciências humanas. 

CARGA HORÁRIA SEMANAL:  2 horas 
 

SEMESTRAL  ANUAL X 

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Matemática, Física, Química e Biologia, Geografia, 
História e Produção textual. 
DIMENSÕES CONTEMPLADAS: Ciência, Tecnologia, Pesquisa 

SEQUENCIA DIDÁTICA: 

 Aulas práticas no laboratório da escola; exibição de filmes,  
 Visitas técnicas; 
 Pesquisas na Internet, no laboratório de informática da escola;  
 Produção, análise e discussões de relatórios das observações e 

Feira de exposição de trabalhos. 
 
PERSPECTIVAS DE ARTICULAÇÃO: 
COM O CURRÍCULO FORMAL: 
 

 Meio Ambiente 
 Sustentabilidade  
 Recursos hídricos  
 Ciências naturais e o desenvolvimento socioeconômico das sociedades 
 Fontes de Energia 
 Biodiversidade 
 Higiene e Saúde 
 Alimentação saudável 

 
COM AS OUTRAS ATIVIDADES DO ProEMI: 

 Oficina Ciência e Cultura 
 Oficina  Mídia em Ação 

 
COM OS PROJETOS ESTRUTURANTES: 
 
 FEIRA DE CIÊNCIAS, Em AÇÃO, FACE 
 
PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 
 
Avaliação processual; construção de portfólio.  produção de relatórios; 
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PLANO DE AÇÃO (PROFESSORES A3 e A4) 
 
 
 

UNIDADE ESCOLAR:  
DIRETOR(A):  
ARTICULADOR(A) DO PROEMI:  
PROFESSOR(A):  
NOME DA OFICINA: MÍDIA EM AÇÃO 
MACROCAMPO: COMUNICAÇÃO E USO DE MÍDIAS (OPTATIVO) 
 
Formato      x  Oficina em turno oposto.  
                        Disciplina no 6º horário. 
                        Outro (especificar)_____________________________________________. 
 
EMENTA  
 
Trabalho pedagógico interdisciplinar com foco nas habilidades e competências de 
produção e leitura no contexto das tecnologias da comunicação e da informação, bem 
como o papel sociocultural das mídias na sociedade. 
Esta oficina propõe a leitura e a escrita, mediante o contato com conteúdos de diversos 
suportes midiáticos, colaborando para gestão da informação e do conhecimento na 
escola, além de, também, contribuir para formação de consciência critica sobre os meios 
de comunicação. 
 
 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 h SEMESTRAL  ANUAL  
DISCIPLINAS  ENVOLVIDAS:  Língua Portuguesa, Sociologia, Artes e Produção 
Textual 
DIMENSÕES CONTEMPLADAS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Trabalho. 

SEQUENCIA DIDÁTICA: 

 visita técnica ao laboratório de rádio e TV; 
  visita técnica a rádios locais;  
 oficina de fotografia; 
 oficina de produção de jornal;  
 oficina de produção de rádio. 

PERSPECTIVAS DE ARTICULAÇÃO: 
COM O CURRÍCULO FORMAL: 

 gêneros textuais; 
 sociedade e seus organismos; 
 tecnologias da comunicação; 
 análise do discurso; 

 
COM AS OUTRAS ATIVIDADES DO ProEMI: 

 Oficina Ciência e Cultura 
 Oficina Ciência e Tecnologia 



91 

 

 

 

 Oficina Cultura e Identidade 
 
COM OS PROJETOS ESTRUTURANTES: 

 AVE, FACE, TAL, EPA 

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 
 
Avaliação processual; produção de relatórios; produção de Rádio e Jornal; construção de 
Blog; construção de portfólio. 

 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO (PROFESSORES A5) 
 
 
 

UNIDADE ESCOLAR:  
DIRETOR(A):  
ARTICULADOR(A) DO ProEMI:  
PROFESSOR(A):  
NOME DA OFICINA: LÍNGUA, CULTURA E TURISMO 
MACROCAMPO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PESQUISA (OBRIGATÓRIO) 
 
Formato      x    Oficina em turno oposto.   
                         Disciplina no 6º horário. 
                         Outro (especificar)_____________________________________________. 
 
EMENTA  
Estudo dos elementos básicos da língua inglesa com ênfase na prática de leitura 
instrumental, com vocabulário específico para situações originais na área de cultura, 
hotelaria e turismo.  
Aquisição e desenvolvimento de competências globais e específicas de leitura em gêneros 
textuais específicos: textos institucionais (receitas, instruções, manuais, formulários, 
menus etc.), narrativas literárias de pouca complexidade, panfletos, folhetos e folders, 
anúncios, propagandas e notícias. 
Prática de fala e compreensão oral e dialógica sobre temas voltados ao turismo e 
hotelaria. 
 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 h SEMESTRAL  ANUAL  
DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Sociologia, História 
e Geografia 
DIMENSÕES CONTEMPLADAS: Ciência, Tecnologia, Cultura e Trabalho. 

SEQUENCIA DIDÁTICA: 

 Leitura e compreensão de diversos gêneros textuais específicos da área de turismo 
e hotelaria;  

 Narrativas literárias de pouca complexidade (panfletos, folhetos e folders, 
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anúncios, propagandas, notícias etc.);  
 Estudos das estruturas sintáticas e lexicais;  
 Produção de diálogos e pequenos textos em Inglês;  
 Desenvolvimento de estratégias de desenvoltura no discurso oral; 
 Simulação de situações reais de fala envolvendo o contexto turístico  

 
PERSPECTIVAS DE ARTICULAÇÃO: 
COM O CURRÍCULO FORMAL: 

 Teoria da Estruturação (Padrões de Regras Sociais) 
 Sociedade, Cultura, Culturalismo e Identidades (Anglo culturalismo)  
 Gêneros Textuais 
 Funções da Linguagem 
 Análise do Discurso 
 Intertextualidade 
 Turismo e Hotelaria 

 
COM AS OUTRAS ATIVIDADES DO ProEMI: 

 Oficina Ciência e Cultura 
 Oficina Mídia em Ação 

COM OS PROJETOS ESTRUTURANTES: 
 AVE, FACE, TAL, EPA 

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 
Avaliação processual; nível de proficiência linguística por meios de diálogos e simulações 
de situações reais de fala; dramatizações (role plays) de temas voltados para a área de 
turismo; Interesse, participação e desemprenho das atividades propostas. 

 
 
 
 
 
 
Anexo 04 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Prezado (a) Professor (a):  
Convidamos o senhor (a) para participar como voluntário (a) na pesquisa intitulada 
Limites e Possibilidades da Educação em Tempo Integral Para O Ensino Médio – Uma 
Análise do Programa Ensino Médio Inovador na Cidade de Itabuna, de autoria e 
responsabilidade da mestranda AMANDA NASCIMENTO ARAÚJO, aluna do 
Programa de Mestrado Profissional em Educação, da Universidade Estadual de Santa 
Cruz – UESC, e da orientadora JOSEFA SÔNIA PEREIRA DA FONSECA, professora e 
pesquisadora da UESC, lotada no Departamento de Administração e Ciências 
Contábeis.  
O presente projeto tem a sua importância na medida em que se espera encontrar 
resultados que possam contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, além se obter 
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registros mais aprofundados sobre a realidade do trabalho que se desenvolve nas 
unidades escolares que adotaram o Ensino Médio Inovador.  Com esta pesquisa, ainda se 
espera obter maiores informações sobre a eficácia da educação integral para o Ensino 
Médio, para que outras escolas da cidade de Itabuna e/ou da região possam também 
desenvolvê-la, com o objetivo de alcançar a formação integral dos seus alunos.  
A pesquisa seguirá os seguintes procedimentos: serão selecionados os professores, 
diretores e coordenadores de cada instituição pesquisada, de acordo com critérios 
estabelecidos no trabalho, aqueles professores efetivos, pós-graduados e que atuam no 
Programa Ensino Médio Inovador. Em seguida, eles serão convidados a responderem 
um questionário de entrevistas, contendo perguntas relativas à sua atuação profissional 
e formação acadêmica, com a intenção de coletar dados que possam contribuir para 
análise da pesquisa.  
 Por se tratar de entrevistas, informamos também sobre a necessidade de gravação em 
áudio, pois acreditamos que essa dinâmica permitirá um maior rigor na condução e 
acompanhamento do processo de desenvolvimento da investigação. Os encontros 
acontecerão em momentos distintos ao da sua atuação docente, para que não 
comprometa a carga horária de aulas, e para que não haja violação do direito do 
educando. Para isso, serão devidamente informados sobre o local, horário e a data das 
entrevistas. Todas as informações colhidas serão exclusivamente para o tratamento e 
análise dos dados da pesquisa. Os seus dados de identificação e outros confidenciais 
serão mantidos em sigilo de forma a garantir sua privacidade e integridade moral. 
É possível que aconteçam alguns riscos ou desconfortos decorrentes da pesquisa, como, 
por exemplo, constrangimento para falar sobre as dificuldades enfrentadas e expor 
informações, alguns participantes poderão sentir-se inibidos e recusar-se a expor suas 
ideias ou até mesmo desistir da participação da entrevista, por estes ou outros motivos. 
Para que isso não venha a acontecer, vamos oferecer todas as condições necessárias para 
amenizar, ou mesmo extinguir tais riscos. 
O presente projeto constitui-se de um estudo de grande relevância para o município de 
Itabuna, por se tratar de uma pesquisa que contribuirá para compreensão de uma 
política educacional que tem enfrentado ao longo dos anos muitas dificuldades no seu 
processo de implantação. Por isso, acreditamos que os resultados se constituirão em 
benefícios importantes e fundamentais para se repensar o ProEMI no contexto 
municipal, contribuindo para sua reconfiguração de acordo as exigências legais. 
Garantimos que em caso de dúvida, o/a professor(a) poderá solicitar esclarecimentos 
adicionais sobre a pesquisa a qualquer tempo, pessoalmente ao pesquisador, ou pelo e-
mail: anaraujo12@hotmail.com. Esclarecemos ainda que a sua participação é 
estritamente voluntária e espontânea, ou seja, não há obrigatoriedade em participar do 
estudo e, caso aceite participar, o/a professor(a) não receberá nenhum tipo de 
remuneração ou gratificação. Fica garantida a possibilidade de deixar de colaborar com 
a pesquisa a qualquer momento se assim lhe aprouver, sem nenhum ônus para si ou 
necessidade de justificativas. E mais, mesmo aceitando colaborar, o/a professor(a) 
poderá retirar seu consentimento em participar da pesquisa a qualquer momento, 
inclusive depois de assinar este termo de compromisso. 
Garantimos que o/a professor(a) terá seu nome preservado durante todo o percurso da 
pesquisa, inclusive na redação da dissertação. Informamos ainda que a sua participação 
neste trabalho não implicará em nenhum tipo de despesa. Caso aconteça que o/a 
professor(a) tenha algum gasto relacionado com o estudo, garatimos o devido 
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ressarcimento. Ao tempo que nos comprometemos a indenizar qualquer tipo de dano 
advindo da sua participação na pesquisa, quer seja dano moral ou material.  
Acreditando ter colocado todos os esclarecimentos que entendemos necessários para sua 
participação em nossa pesquisa, reafirmamos o interesse de tê-lo(a) como um de nossos 
colaboradores, ao tempo que nos  comprometemos a honrar todos os compromissos aqui 
assumidos, na certeza de que estaremos colaborando para melhorar a educação de nossa 
cidade. 
Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, peço que assine o 
presente documento que será impresso em duas vias iguais, onde todas as páginas serão 
rubricadas pelo pesquisador, sendo a última página assinada por ele e pelo orientador. O 
professor participante também assinará o termo de Consentimento e ambos ficarão com 
uma cópia do TCLE.  Depois de assinadas por ambas as partes, será entregue uma via 
para o /a professor (a) participante e a outra ficará com o pesquisador. 
Desde já agradecemos.  
 
Pesquisadora responsável: Amanda Nascimento Araújo – 
(73) 99146-8626/ 98815-1857. E-mail: anaraujo12@hotmail.com 
 
Orientadora: Profa. Dra. Josefa Sônia Pereira da Fonseca  
E-mail: soniafonseca19@gmail.com 
 
 
 
 
Pesquisador(a) Responsável                                   Orientador(a) 
 
 
 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 
 
Eu,________________________________________, aceito participar da pesquisa 
intitulada Limites e Possibilidades da Educação em Tempo Integral Para O Ensino 
Médio – Uma Análise do Programa Ensino Médio Inovador na Cidade de Itabuna. Fui 
devidamente informado (a) sobre o objetivo do trabalho, os procedimentos aos quais 
serei submetido, os riscos e benefícios que poderão ocorrer, decorrentes da pesquisa e a 
garantia de que posso retirar meu consentimento a qualquer momento sem que me 
cause nenhum tipo de penalização. Fui informado (a) ainda que minhas informações 
serão tratadas confidencialmente, sem nenhum dano a minha integridade pessoal e 
moral, sob pena de indenização. 
 
 
Itabuna - BA, ___/____ 2015    
 
                         ________________________________________________________ 
Assinatura – Professor(a) Participante 
 
___________________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos 
analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa 
Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o 
CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, 
Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone 
(73) 3680-5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a sexta-
feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 
 


