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RESUMO 

SOUZA, Amanda Fernandes de. Ensino Médio Noturno e seus desafios: 
diálogos com as práticas cotidianas. 2020. 113fls.Dissertação (Mestrado em 
Educação) ‒ Programa de Pós-Graduação, Universidade Estácio de Sá, Rio de 
Janeiro, 2020. 

Esta dissertação originou-se da pesquisa de Mestrado em Educação, na 
linha de pesquisa Políticas, Gestão e Formação de Educadores, realizada em 
uma escola pública noturna de ensino médio, da rede estadual de ensino, 
localizada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Tem por objetivo, através 
da observação participante compreender como se desenvolvem os 
saberesfazeres dos sujeitos praticantes que habitam tal espaçotempo escolar e 
discutir os significados possíveis atribuídos à escola noturna pelos sujeitos que 
lá habitam como professores e alunos. Participamos de algumas aulas, 
conversamos com professores e alunos e trouxemos essas narrativas para nos 
auxiliar na compreensão deste espaçotempo. Além de buscarmos, através da 
noção de currículos praticadospensados, práticas que nos dessem indícios de 
emancipação social. Para isso utilizaremos como fundamentação teórico-
político-metodológico as pesquisas nos/dos/com os cotidianos, pois esta, nos 
permite uma melhor compreensão do que, no ensino médio noturno, se passa. 
Para além do discurso hegemônico de mau desempenho e desinteresse dos 
sujeitos perante a escola. Entendemos ainda que tal epistemologia e o estudo, 
nos permitiu captar um pouco das redes de saberesfazeres da escola que fazem 
do cotidiano escolar um espaçotempo de criação.  

 

Palavras-chave: Ensino Médio. Ensino Médio Noturno. Juventude. Cotidiano 
escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

SOUZA, Amanda Fernandes de. Ensino Médio Noturno e seus desafios: 
diálogos com as práticas cotidianas. 2020. 113fls.Dissertação (Mestrado em 
Educação) ‒ Programa de Pós-Graduação, Universidade Estácio de Sá, Rio de 
Janeiro, 2020. 

This dissertation originated from the research of Master in Education, in the line 
of research Policies, Management and Training of Educators, carried out in a 
public high school in the state, located in the north zone of the city of Rio de 
Janeiro. . It aims to, through participant observation, understand how to develop 
the knowledge of the practicing subjects who inhabit such a school space and 
discuss the possible meanings attributed to the night school by the subjects who 
live there as teachers and students. We participated in some classes, talked with 
teachers and students and brought these narratives to help us understand this 
space-time. In addition to seeking, through the notion of retained curricula, 
practices that would give us evidence of social emancipation. For that, we will 
use as a theoretical-political-methodological basis the researches in / of / with the 
daily ones, because this, allows us a better understanding of what, in the night 
high school, happens. In addition to the hegemonic discourse of poor 
performance and lack of interest by the subjects towards the school. We also 
understand that such epistemology and study, allowed us to capture a little of the 
school's knowledge networks that make the school routine a space-time of 
creation. 

Keywords: High School. Night High School. Youth. Schoolroutine. 
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INTRODUÇÃO 

A questão do Ensino Médio no Brasil nunca foi um ponto de acordo entre 

os diversos atores envolvidos no processo. Isso porque há perspectivas 

diferentes de compreensão das funções e objetivos desse segmento da 

educação básica para a formação dos sujeitos que a frequentam. Ao longo da 

história da educação brasileira o debate sobre que tipo de jovem deve ser 

formado pelo Ensino Médio sempre esteve presente. Logo, seria preciso ter 

clareza, principalmente, sobre a identidade desta etapa, dos sujeitos que a 

frequentam e uma política curricular que seja coerente com os saberes presentes 

na escola.  

Refletindo sobre estas questões relativas ao Ensino Médio, percebemos 

que a maior parte da discussão não leva em consideração as especificidades do 

Ensino Médio Noturno (EMN) em sua modalidade regular. Sendo assim, esta 

dissertação discutirá práticas político-pedagógicas dos cotidianos de uma escola 

de Ensino Médio Noturno, buscando compreendê-las e, com isso, vislumbrar 

suas possibilidades. 

A relevância do estudo se justifica a partir da necessidade de se discutir 

caminhos para o EMN, pois, como mencionam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2012), o EMN está ausente nas 

discussões da Educação Básica, diferentemente da EJA. Atualmente no Brasil, 

cerca de 23,6% dos estudantes do Ensino Médio frequentam o ensino noturno, 

isto é 1,9 milhões de jovens. Deste quantitativo, aproximadamente, 25% são 

reprovados e 14,5% se evadem. Além disso, desde 2008 observa-se uma 

redução no número de matrículas1. É importante lembrar que ainda temos um 

número significativo de jovens fora das escolas e outros cursando a etapa final 

do ensino fundamental fora da idade recomendada. Dentro da realidade dos que 

estão na escola, temos os que trabalham e estudam. Logo, observa-se a 

existência de uma demanda de alunos para o EMN. Para atender às 

necessidades dessa demanda de forma efetiva, precisaríamos de uma política 

 
1Dados obtidos através do MEC/Inep/Censo Escolar de 2015. Disponível em: 
<http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/3-ensino-medio/estrategias/3-11-
oferta-de-ensino-medio>. Acesso em:11/05/2018. 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/3-ensino-medio/estrategias/3-11-oferta-de-ensino-medio
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/3-ensino-medio/estrategias/3-11-oferta-de-ensino-medio


 

 

pública educacional clara e específica para o EMN, que levasse em 

consideração a identidade deste aluno e um currículo que respeitasse seus 

conhecimentos e expectativas. Desse modo, tenderíamos a minimizar as 

desigualdades educacionais, potencializando a qualidade desta modalidade da 

Educação Básica. Mas este não é o caso, como veremos ao longo desta 

dissertação. Como afirma Oliveira (2004, p.171), “as desigualdades 

educacionais refletem desigualdades sociais e, muitas vezes, umas reforçam as 

outras”, e esta é uma relevante faceta do problema. 

Assim sendo, este trabalho tem como principal objetivo produzir 

conhecimentos acerca do Ensino Médio Noturno, visando a contribuir para a 

discussão de práticas político-pedagógicas coerentes com as condições de vida 

e de aprendizagem dos alunos desta etapa. A busca é pela identidade e pela 

reflexão em torno da possível multiplicação de saberesfazeres voltados à 

formação desses alunos, contribuindo com sua inclusão social e profissional, 

viabilizando, ao mesmo tempo, a continuidade dos estudos para aqueles que o 

desejarem. 

Pretendemos observar como as políticas educacionais para o EMN são 

concebidas e concretizadas em uma escola estadual do Rio de Janeiro, 

buscando compreender as práticas que se desenvolvem efetivamente na 

suposta implementação/encenação das políticas (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 

2016). 

Em busca de possibilidades para estudar a construção de um outro saber 

escolar sobre o Ensino Médio Noturno, tomaremos os estudos nos/dos/com os 

cotidianos (OLIVEIRA; ALVES, 2008; FERRAÇO, 2008; CERTEAU, 1998), suas 

práticas e praticantes para nossa pesquisa, pois acreditamos ser o cotidiano um 

espaço de criação onde são tecidos saberes também válidos. Nesse sentido, 

entendemos esta pesquisa como necessária, uma vez que possibilita a 

compreensão de um pouco da realidade vivenciada pelos sujeitos nesta etapa 

da Educação Básica. 

Para Oliveira e Sgarbi (2008), é importante pensar a prática educativa 

considerando e valorizando a imaginação criativa de professores e alunos, 

compreendendo a riqueza dos saberesfazeres que habitam a escola. Os autores 



 

 

explicam, ainda, que a vida cotidiana é um espaçotempo complexo, enredado 

onde as interações sociais ganham novos sentidos de acordo com os modos de 

agir dos praticantes da vida cotidiana e as regras às quais se submetem e usam. 

Os estudos nos/dos/com os cotidianos compreendem o ato educativo 

como um processo dinâmico, de enredamentos, inter-relações e negociações na 

construção das redes. Pois acessam a complexidade da realidade social/escolar 

não perceptível de outra maneira. Não se estudam apenas os conteúdos 

escolares, ou a transmissão/ aquisição de conhecimento, outros aspectos da 

existência dos sujeitos são levados em consideração nos estudos com as 

escolas, uma vez que para esses estudos ela é um espaço vivo (OLIVEIRA; 

SGARBI, 2008), e é esta uma das razões porque os escolhemos para esta 

dissertação. 

Pretendemos, com nosso estudo, entender como se desenvolvem os 

currículos praticadospensados(OLIVEIRA, 2005) e como os professores fazem 

uso das imposições curriculares da SEEDUC-RJ para pensar e discutir princípios 

possíveis de uma proposta mais realista de currículo/avaliação para essa 

modalidade, com base nas práticas cotidianas do Ensino Médio Noturno já 

existentes e de seus principais componentes: os alunos e suas especificidades, 

os docentes e a organização curricular. Dar visibilidade às práticas dos 

professores tecidas cotidianamente e que podem ser compreendidas como 

contribuintes para a emancipação social por se basearem em ações e reflexões 

que a promovem. Experiências positivas para essa modalidade que sofre, 

constantemente, com a falta de estrutura e de investimentos de todos os tipos. 

A escolha por pesquisar o Ensino Médio Noturno se deu a partir da 

experiência como professora de Língua Portuguesa e Literaturas, da rede de 

ensino do estado do Rio de Janeiro desde 2006 quando tomei posse, sempre 

lecionando no turno da noite. E, desde 2010 até os dias atuais, exclusivamente 

no EMN regular. Sempre tentando compreender como os acontecimentos se 

desenrolavam naquele espaçotempo e sempre com muitos questionamentos, 

dentre eles: por que nossos alunos evadem? Por que o nosso desempenho não 

é satisfatório aos olhos da Secretaria de Educação? Por que não podemos 

decidir que conteúdos trabalhar? 



 

 

Dessa maneira, na busca por entender um pouco do que realmente se 

passa na escola, me propus a mergulhar (ALVES, 2008) no cotidiano de uma 

escola de Ensino Médio Noturno e desenvolver uma dissertação em que atuo 

como pesquisadora da minha própria prática(ESTEBAN; ZACCUR, 1998). 

Moreira e Caleffe (2008) afirmam que a realização desse tipo de pesquisa é 

importante, pois transforma o ato de ensinar em reflexão crítica e complementam 

que “a reflexão, a prática reflexiva e a pesquisa são considerados elementos 

fundamentais no desenvolvimento profissional dos professores” (MOREIRA; 

CALEFFE, 2008, p.12). 

Acredito que, como afirma Ferraço (2003, p. 3), quando optamos por 

pesquisar o cotidiano “estamos sempre em busca de nós mesmos, de nossas 

histórias de vida, de nossos ‘lugares’, tanto como alunosalunas que fomos, 

quanto como professoresprofessoras que somos”. Somos, então, sujeitos e 

objetos de nossos estudos. O autor ainda complementa: 

Assim, em nossos estudos “com” os cotidianos das escolas há 
sempre uma busca por nós mesmos. Apesar de pretendermos, 
nesses estudos, explicar os “outros”, no fundo estamos nos 
explicando. Buscamos nos entender fazendo de conta que 
estamos entendendo os outros. Mas, nós somos também esses 
outros e outros “outros”.  
Por vezes, quando nós nos explicamos, pensando que 
explicamos os outros, falamos coisas próximas daqueles que 
queremos explicar. Mas, mesmo assim, ainda somos os sujeitos 
explicados em nossas explicações. Somos caçacaçador. E, com 
essas explicações, nos aproximamos das explicações dos 
outros. Assim:  
- Eu penso o cotidiano enquanto me penso... 
- Eu faço parte desse cotidiano que eu penso... Eu também sou 
esse cotidiano...  
- Eu não penso “sobre” o cotidiano, eu penso “com” o cotidiano... 
- Esses momentos, movimentos, processos, tentativas, 
possibilidades, de pensar “com” os cotidianos, de me pensar, 
possibilitam que eu me conheça ao mesmo tempo em que busco 
conhecer os outros...  
- Mas, eu também sou esses outros...  
- Sou todos aqueles que ali estão e também aqueles que já não 
estão...  
- Sou parte ausente de uma história passada recontada pelos 
sujeitos de hoje... 
- Mas também sou parte de uma história presente ainda por ser 
contada pelos que virão... (FERRAÇO, 2003, p. 160-161). 



 

 

Ciente dos desafios metodológicos e acadêmicos próprios a esse tipo de 

pesquisa, entendo-a como uma necessidade e uma possibilidade de 

desenvolvimento aprofundado de compreensão daquilo que vivencio 

cotidianamente, e uma possível contribuição para as reflexões em torno do 

Ensino Médio Noturno. 

Sendo assim, o trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro 

capítulo, traçamos um panorama do Ensino Médio no Brasil. Inicialmente, 

apresentamos um breve histórico das principais leis e decretos que 

regulamentaram o Ensino Médio no Brasil desde a década de 1930 até os dias 

atuais, discutindo sua importância, seus avanços e retrocessos e sua influência 

para chegarmos ao que hoje se configura como o Ensino Médio no país. Em 

seguida, apresentamos o Ensino Médio Noturno. Criado inicialmente para 

trabalhadores analfabetos que não puderam frequentar as aulas durante o dia, 

o Ensino Noturno, com o passar do tempo, foi sendo ampliado, chegando até a 

oferta de Ensino Médio, porém, sem ter suas especificidades respeitadas. Ao 

final do primeiro capítulo, tratamos dos sujeitos do Ensino Médio Noturno e suas 

características, destacando os sujeitos jovens e os docentes com sua 

diversidade social, cultural, de gênero, dentre outras. 

No segundo capítulo, apresentamos os estudos nos/dos/com os 

cotidianos, base teórico-epistemológico-metodológica do estudo desenvolvido. 

Em seguida tratamos da importância de se pensar a tessitura do conhecimento 

em redes para compreendermos as lógicas de funcionamento da construção de 

conhecimentos no cotidiano. E por fim, discutimos a importância dos currículos 

praticadospensados para o Ensino Médio Noturno e sua importância nos 

processos de visibilização de práticas emancipatórias. 

No terceiro capítulo, apresentamos a pesquisa realizada no cotidiano de 

uma escola noturna de Ensino Médio, pertencente à rede estadual de ensino e 

localizada na Zona Norte do município do Rio de Janeiro. Situamos a unidade 

escolar, trazendo alguns dados que nos pareceram relevantes sobre ela e 

buscamos mergulhar na sua realidade cotidiana através da observação 

participante, conversas e entrevistas semiestruturadas realizadas com alguns de 

seus sujeitos, de forma a perceber os modos como se desenrola a vida cotidiana 



 

 

da escola pesquisada. Primeiramente, contextualizamos a rede estadual de 

ensino na qual a escola está inserida. Em seguida, tratamos do espaçotempo 

escolar pesquisado e suas características. E, finalmente, através de narrativas 

daquilo que foi observado e conversado, trazemos um pouco do que vimos, 

ouvimos e sentimos no cotidiano da escola média noturna pesquisada. 

Finalmente, encerramos com a apresentação de algumas considerações 

finais sobre o trabalho realizado, seu potencial e limitações. 

 

 

 



 

 

1 ENSINO MÉDIO E SUA TRAJETÓRIA: UM BREVE PANORAMA 

HISTÓRICO 

O Ensino Médio passou por várias reformas ao longo da história até os 

dias atuais. Porém, observamos que algumas questões em torno de sua 

identidade, função e organização persistem. Assim, escolhemos algumas 

dessas reformas para discutirmos questões que consideramos relevantes para 

entendermos como se constitui esta etapa da Educação Básica no Brasil. 

A escolarização chega formalmente ao Brasil com os jesuítas e o ensino 

de nível médio também. Durante o período colonial, tais estudos tinham a 

duração de nove anos e eram, predominantemente, literários e clássicos. Após 

a expulsão dos jesuítas e com as reformas conhecidas como pombalinas, 

instituíram-se as aulas régias que melhor atendiam ao Estado português. No 

período monárquico, destacamos a criação dos liceus, do Colégio Pedro II e de 

escolas normais. As reformas dessa fase não proporcionaram grandes 

modificações ao sistema de ensino (PILETTI, 1999). 

Em relação ao Ensino Médio propriamente, pode-se dizer que 

originariamente tinha por finalidade preparar para a educação superior, sendo 

destinado às elites e com uma oferta limitada de vagas. Com a democratização 

da oferta de ensino já na década de 1930, no período da industrialização e do 

Estado Novo, um novo público chega ao Ensino Médio, com novas demandas e 

especificidades (OLIVEIRA, 2004). 

Segundo Ribeiro (1992), o Brasil passou, em diferentes períodos, por 

muitas mudanças que obedeceram a um padrão internacional, muitas vezes não 

respeitando a realidade do país. Ainda segundo a autora, isto era uma exigência 

para que a sociedade brasileira se modernizasse e, assim, se integrasse ao 

mundo capitalista. 

No início dos anos de 1930, segundo Romanelli (1986), o modelo 

educativo brasileiro ainda não tinha uma função claramente definida junto à 

economia que ainda seguia o modelo agrícola exportador. À medida que a 

economia entra em processo de modernização/industrialização, novas 

exigências educativas surgem, exigindo novas políticas. Complementa, ainda, 

que a implantação do capitalismo industrial no país leva ao crescimento da 



 

 

sociedade industrial, o que determina profundas mudanças na forma de 

compreender a educação. As mudanças nas relações de produção e o 

crescimento da população urbana tornam primordiais a alfabetização e a 

qualificação para o trabalho desta população.  

Para atender à demanda criada pela nova ordem econômica estabelecida, 

algumas reformas educacionais foram implementadas. Tais reformas 

aconteceram a partir de 1931 e ficaram conhecidas como Reforma Francisco 

Campos, na época ministro. Para o recorte desta pesquisa trataremos apenas 

das implicações relativas à regulamentação e organização do ensino secundário. 

Esta reforma foi proposta pelo Decreto 19.890/31 (BRASIL, 1931) e consolidada 

pelo Decreto 21.241/32 (BRASIL,1932). Piletti (1999) afirma que essa reforma 

tinha cunho centralizador e nela o governo federal passava a legislar sobre todo 

o ensino nacional, almejando organizar um sistema nacional de ensino na 

perspectiva de modernização em que o país caminhava. 

Romanelli (1986) complementa que essa reforma organizou o ensino 

secundário, definindo a frequência obrigatória e um currículo seriado dividido em 

dois ciclos: fundamental (cinco anos) e complementar (dois anos). Este último, 

habilitando para o ingresso no Ensino Superior. O ciclo fundamental tinha o 

objetivo de oferecer uma formação básica geral, enquanto o ciclo complementar 

tinha um objetivo propedêutico (preparação para o Ensino Superior). Isso apesar 

de, segundo Romanelli (1986), Francisco Campos ter afirmado que o objetivo do 

Ensino Secundário não era o Ensino Superior, e sim a formação do homem para 

todos os grandes setores da atividade nacional. O Ensino Secundário, pelo 

discurso de Campos, desvincula-se do Superior para uma existência 

independente, porém, efetivamente, ainda permanece servindo como 

preparação para o mesmo. 

O que observamos é que a reforma organiza o sistema educacional das 

elites e exclui o Ensino Profissional, desarticulando-o do secundário. Essa 

política educacional foi pensada e proposta em uma perspectiva autoritária e 

baseada em uma concepção aristocrática de educação, deixando de fora da 

escola uma expressiva parcela da população, uma vez que a expansão do 

sistema escolar foi feita cedendo a pressões de determinados segmentos 



 

 

sociais, em lugar de se construir uma política nacional de educação. 

Assim,concluímos que a expansão não foi satisfatória se assumimos o ponto de 

vista da maior parte da população. Aos pobres, foram destinadas as escolas 

profissionais pós-primárias que não davam acesso ao Ensino Superior, 

atendendo apenas à necessidade imediata de uma profissão. Enquanto o ensino 

destinado às elites preparava para as carreiras liberais (ROMANELLI, 1986).  

Por outro lado, segundo Darli e Meneghel (2011) o ensino profissional 

destinava-se à formação de mão de obra para atender ao mercado de trabalho. 

Para as autoras, essa organização do Ensino Secundário separava a população 

em dois grupos de alunos: os de classe média e alta que cursavam o Ensino 

Secundário voltado para o ingresso no Ensino Superior; e os alunos oriundos 

das classes populares que cursavam o profissionalizante, voltado para o 

ingresso no mercado de trabalho. “A estratificação social e a herança cultural 

pesaram como elementos predominantes na escolha do tipo de educação 

escolar a prevalecer” (ROMANELLI, 1986, p.56). Assim, observamos a 

construção de um sistema dual no ensino secundário: Ensino Primário e 

Profissionalizante para os pobres; e o Ensino Secundário e Superior, para as 

elites. 

Em 1942, foram implementadas outras reformas educacionais pelo então 

ministro Gustavo Capanema, que receberam o nome de Leis Orgânicas do 

Ensino. Para o nosso recorte, trataremos do Decreto 4.244/42 (BRASIL, 1942). 

De acordo com Romanelli (1986) o decreto estabelecia como finalidade 

do Ensino Secundário: proporcionar cultura geral e humanística, incentivar o 

patriotismo e o nacionalismo, preparar para o ingresso no curso superior e 

possibilitar a formação de lideranças. Para Ribeiro (1992), a Reforma Capanema 

retrata os ideais nazifascistas do Estado Novo na organização da escola 

brasileira. Ela afirma que fica clara a política de preparação de mão de obra para 

o mercado crescente, não buscando resolver a oposição entre trabalho manual 

e intelectual. 

É importante ressaltar que estas mudanças na política educacional estão 

dentro do contexto do Estado Novo (1937-1945) instituído por Getúlio Vargas 

com a desculpa de impedir a ação de grupos comunistas. Nesta fase, 



 

 

caracterizada pelo autoritarismo e a centralização do poder, Getúlio Vargas 

fechou o congresso, criou uma nova constituição que dispensava o sistema 

representativo e cancelou a eleição de 1938. Segundo Ribeiro (1992), a ditadura 

era vista como a solução possível dada a conjuntura do país. 

Ribeiro (1992) ressalta, ainda, a afinidade de Getúlio Vargas com os ideais 

nazifascistas, quando buscou, inicialmente, apoio e negócios com a Alemanha 

nessa fase de seu governo. Só posteriormente buscou acordo com a Inglaterra 

e Estados Unidos e acabou entrando na Segunda Guerra Mundial ao lado destes 

e contra os países do Eixo. 

Foi nessa época que o Ensino Secundário passou a se organizar em dois 

ciclos da seguinte forma: um ciclo ginasial e um outro, subsequente, dividido em 

clássico e científico. Esta organização tinha um caráter de cultura geral e 

preocupação enciclopédica, mantendo a estrutura propedêutica e aristocrática 

do ensino. As classes populares não tinham tempo ou condições financeiras para 

o Ensino Secundário, uma vez que precisavam trabalhar de imediato, após o 

ciclo ginasial. Desse modo, a dualidade iniciada nos anos de 1930 persistia. 

(ROMANELLI, 1986). 

Romanelli (1986, p.169) afirma que as Leis Orgânicas de 1942, de um 

modo geral, mantinham a visão de educação anterior, explicando que: 

Com o manter e o acentuar o dualismo que separava a educação 
escolar das elites da educação escolar das camadas populares, 
a legislação acabou criando condições para que a demanda 
social da educação se diversificasse apenas em dois tipos de 
componentes: os componentes dos estratos médios e altos que 
continuaram a fazer a opção pelas escolas que “classificavam” 
socialmente, e os componentes dos estratos populares que 
passaram a fazer pelas escolas que preparavam mais 
rapidamente para o mercado de trabalho. Isso, evidentemente, 
transformava o sistema educacional,de modo geral, em um 
sistema de discriminação social.  

Com o fim do Estado Novo e o processo de democratização iniciado em 

1946, uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi sendo preparada, 

atendendo ao que estava previsto na nova constituição. Depois de muitos 

embates, idas e vindas, apenas quinze anos depois, foi aprovada. A LDB 

4024/61 (BRASIL, 1961), a primeira a organizar a educação nacional, 

abrangendo seus três níveis, segundo Piletti (1999), possuía um perfil 



 

 

descentralizador com relação à educação de nível médio, uma vez que delegava 

aos estados e ao Distrito Federal autonomia para gerir o ensino primário e médio. 

A educação média abrangia, além do ginásio, o secundário (clássico e científico), 

os técnicos e a formação de professores para o primário e pré-primário. Sem 

muita possibilidade de efetiva implantação, em virtude da crise política que logo 

desembocou no golpe de 1964, a Lei 4024/61 durou apenas dez anos em seu 

formato original. 

A Lei 5692/71 (BRASIL, 1971), formalmente uma complementação e 

modificação da LDB, foi, na prática, uma nova LDB, em virtude das profundas 

mudanças que operava no sistema educacional brasileiro. Para Piletti (1999), ela 

teve caráter centralizador em contraponto à lei anterior de 61, reflexos da 

ditadura instalada no país a partir de 1964. Buscando superar a dicotomização 

presente na LDB 4024/61 (BRASIL,1961), que estabelecia dois percursos 

apartados, um para a profissionalização e outro voltado para o acesso ao Ensino 

Superior, a Lei 5692/71 estabelecia a profissionalização obrigatória no nível 

médio (2º grau) para todos. Cunha (1977) explica que na lei 5692/71 (BRASIL, 

1971) o ensino técnico passa a estar integrado com o Ensino Secundário, num 

novo modelo de educação média. Segundo ele, na visão do legislador, era 

preciso dar a oportunidade aos concluintes do Ensino Médio, de gozarem do 

benefício imediato de uma ocupação, já que o Ensino Médio anterior causava 

frustração por não oferecer uma terminalidade com habilitação profissional. 

É importante ressaltar que poucos anos após a promulgação da Lei 

5692/71, já se levantavam questionamentos, principalmente sobre a 

obrigatoriedade e a universalidade da preparação para o trabalho. Mas, somente 

em 1975, o Conselho Federal de Educação propôs uma preparação por áreas 

com treinamento no emprego, isto é, a criação de uma habilitação básica. Logo 

a profissionalização foi diluída na formação geral e a função propedêutica 

retomada (CURY; TAMBINI; SALGADO; AZZI, 1982). 

A proposta acabou fracassando também pela impossibilidade de 

transformar toda a rede escolar em um curso propedêutico mais um 

profissionalizante e também por conta de o mercado de trabalho não absorver 

todos os técnicos formados. Assim, essa obrigatoriedade de profissionalização 



 

 

foi suprimida pela Lei 7044/82 (BRASIL, 1982). Permaneceu, no entanto, a 

possibilidade de estudantes do ensino profissionalizante pleitearem vagas na 

universidade, numa forma perversa de equivalência que mais legitimava o 

fracasso previsível dos estudantes que tinham estudado para o trabalho em 

forma de avaliação de ingresso à universidade eminentemente enciclopédica. 

Para Cunha (1977), a real função da Lei 5692/71 foi a de conter a 

demanda crescente de vagas no Ensino Superior, desviando para o mercado de 

trabalho os concluintes do Ensino Médio. 

A Reforma Capanema e as Leis Orgânicas já traziam o dualismo, 

realimentado pela LDB 4024/61 (BRASIL, 1961). A Lei 5692/71 (BRASIL,1971) 

trouxe inovações que, supostamente, visavam a superar esse dualismo, 

obrigando todas as escolas a oferecerem ambas as modalidades, mas, como já 

visto, não deu certo e, com isso, a Lei 7044/82 (BRASIL, 1982) alterou os 

dispositivos referentes à obrigatoriedade de profissionalização no Ensino Médio, 

renomeado pela Lei 5692/71 de 2º grau. Observamos que as reformas 

educacionais ocorridas nos anos 1960 e 1970, novamente, buscavam atender 

aos interesses do mercado, isto é, a formação daquilo que teorias hegemônicas 

na época chamavam de capital humano, termo que ainda hoje goza de certo 

prestígio no campo do pensamento conservador em educação, que entende 

haver uma estreita relação entre educação e mercado de trabalho. As políticas 

educacionais do período da ditadura civil-militar (1964-1985) foram influenciadas 

por essa concepção, notadamente pelos acordos internacionais como 

MEC/USAID, a agência estadunidense de “ajuda” ao desenvolvimento.  Tais 

acordos tinham por objetivo preparar mão de obra qualificada para atender ao 

projeto econômico que estava em curso no Brasil, tudo isso em consonância com 

a política e o assessoramento estadunidense. Porém, esta suposta ajuda nos 

levou a um desenvolvimento subalterno, não possibilitando um real 

desenvolvimento, fazendo-nos dependentes.  

Na década de 1990, houve mudanças na área política, social e educativa. 

Na educação, tais mudanças vieram através de novos acordos internacionais 

nos quais foram firmados compromissos com uma educação básica “de 

qualidade, voltada para a cidadania e a equidade”. Temos assim um discurso de 



 

 

compromisso com a educação e a busca por “qualidade” que muitas vezes não 

se concretizou, mas o que percebemos é um discurso esvaziado de sentido e 

generalista, sem parâmetros claros do que seria uma educação de “qualidade”. 

No entanto, tais compromissos tinham como objetivo maior, mais uma vez, 

adequar novamente a educação às exigências do mercado, desta vez o 

internacional, na perspectiva da globalização, do neoliberalismo, da 

competitividade e da modernização (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 

2007). Assim, constatamos que desde a década de 1930, passando pelo período 

nacional-desenvolvimentista, os interesses do mercado estão disputando 

espaço na educação brasileira e sempre, de alguma forma, tendo seus 

interesses atendidos. Para Ramos (2004), o Ensino Médio, desde suas origens, 

esteve ligado à preparação de pessoas para ocuparem postos no mercado de 

trabalho. 

Segundo Zibas (2005), os organismos internacionais defendiam duas 

frentes: a importância da educação básica representada pelo ensino 

fundamental e uma menor intervenção do Estado tornando-se um indutor de 

qualidade por meio de mecanismos de controle, atribuido a escola uma lógica de 

mercado. 

Após longas discussões, o projeto de LDB aprovado não correspondia às 

aspirações mantidas nas discussões dos dois projetos em disputa. Assim sendo, 

o projeto de Darci Ribeiro é aprovado sobrepondo-se aos dois que já estavam 

em discussão. Para Zibas  houve um atropelamento deste projeto elaborado nas 

esferas “oficiais e oficiosas” e que mais acordavam com as recomendações das 

agências internacionais acabou deixando de lado o entendimento do trabalho 

como principio educativo (ZIBAS, 2005 p. 1071). 

Na Lei 9394/96 (BRASIL, 1996) o Ensino Secundário passou a se chamar 

Ensino Médio e, juntamente com a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 

(antigo 1º grau), passou a integrar a Educação Básica, sendo entendido como 

sua etapa final. Assumiu, desse modo, um sentido de formação geral e 

preparação dos jovens para a vida. A compreensão do direito à educação escolar 

envolvendo a formação cidadã foi ampliada, estabelecendo-se já no texto da lei 

aquilo que preconiza a Constituição cidadã de 1988 (BRASIL, 1988).  



 

 

A Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996) em seu artigo 35 traz como finalidade do 

Ensino Médio: 

 I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos;  
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores;  
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 
ensino de cada disciplina.  

Para Ramos (2004), o modelo neoliberal instalado no país trouxe consigo 

a desregulamentação da economia e a flexibilização das relações e direitos 

sociais, gerando instabilidade dos empregos. Deste modo, não era mais urgente 

preparar para o mercado, e passou-se a preparar para a vida desenvolvendo 

competências genéricas e flexíveis para uma melhor adaptação às demandas 

sociais do período. O foco do projeto educacional, na LDB de 1996, foi deslocado 

do mercado para o sujeito, segundo a autora:  

(...) sujeitos singulares cujo projeto de vida se constrói pelas múltiplas 
relações sociais na perspectiva da emancipação humana, que só pode 
ocorrer à medida que os projetos individuais entram em coerência com 
um projeto social coletivamente construído (RAMOS, 2004, p. 39). 

Krawczyk (2004) complementa o que diz a lei afirmando que, a partir de 

dispositivos legais, como a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e a 

LDB de 19962(BRASIL, 1996), há uma proposta de expansão do Ensino Médio 

que até então tinha baixa taxa de matrícula se considerarmos a demanda 

potencial. Outro fator que colaborou para o crescimento do Ensino Médio foi a 

expansão da Educação Básica no país. O aumento das matrículas no Ensino 

Médio se deu a partir de políticas educacionais e de financiamento, como o 

FUNDEF, voltadas para o Ensino Fundamental na última década do século XX, 

expandida no início dos anos 2000, quando o próprio FUNDEF foi ampliado e se 

 
2A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define e regulariza a organização 
da educação brasileira com base nos princípios presentes na Constituição Federal. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11690731/art-35-inc-ii-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11690702/art-35-inc-iii-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11690683/art-35-inc-iv-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o


 

 

tornou FUNDEB3 (OLIVEIRA, 2004). Isso porque, com o crescimento do número 

de concluintes do Ensino Fundamental, por conta dos fundos mencionados, e 

outras políticas voltadas à universalização do Ensino Fundamental, há um 

aumento do número de alunos que chega ao ensino Médio, e, com isso, surgem 

novas demandas que geram a necessidade de redefinição das políticas 

educacionais a ele destinadas.  

Podemos afirmar que há dois processos de expansão do Ensino Médio, 

nos anos 1990 e nos anos 2000, com características distintas e que não são 

devidamente acompanhados pelo desenvolvimento estrutural e financeiro 

necessário, apesar dos fundos citados. Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2007), as determinações dos organismos internacionais firmadas em 

conferências, como a de Jomtien, previam o atendimento prioritário ao Ensino 

Fundamental com o objetivo de atender às necessidades básicas de 

aprendizagem. Com isso, atender às diferentes demandas do Ensino Médio 

permanece sendo um desafio, secundarizado pelas políticas educacionais. 

Podemos, portanto, considerar, com Oliveira (2004, p. 158), que “O ensino médio 

passa a crescer em espaços que não foram organizados a partir das 

necessidades dessa etapa de ensino”. 

Com esse crescimento, se amplia também a demanda por 

profissionalização nesse nível de ensino. Isto é, a necessidade de preparar esse 

novo público para o mercado de trabalho ao mesmo tempo em que a formação 

para ingresso no nível superior permanece sendo relevante. “Dessa forma, mais 

do que um debate isolado sobre o seu sentido, parece-nos necessário pensar 

qual o seu sentido no sistema nacional de ensino” (SOUSA; OLIVEIRA, 2008, 

p.60). Com isso, continua a discussão sobre o dualismo presente no Ensino 

Médio entre suas possíveis funções; a propedêutica e a profissionalizante. Este 

é o problema jamais resolvido do Ensino Médio. 

 
3O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (FUNDEB) é um fundo de natureza contábil, instituído 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006 (Um fundo 
independente para cada Estado e para o Distrito Federal). Disponível em: 
<qese.edunet.sp.gov.br/fundef/sugbapes/def.htm>. 



 

 

Quando o primeiro “governo popular”4 se instalou no Brasil, em 2003, a 

Secretaria de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação 

(Semtec/MEC) começou a discutir os rumos do Ensino Médio no país. Entre os 

principais problemas levantados estavam: a identidade do Ensino Médio e dos 

sujeitos nele inseridos, a política curricular e a formação de professores. Essas 

discussões permitiram muitos avanços, mas estão longe de terem esgotado o 

debate, que ainda está em pauta. Subvertidas pelo novo golpe político, desta vez 

jurídico-parlamentar, em 2016, as políticas dos governos populares são 

substituídas por novas tendências de caráter mais elitista e conservador, 

expressas na Lei 13.415/2017, de Reforma do Ensino Médio (BRASIL, 2017) e 

na aprovação da Base Nacional Comum Curricular para o EM, por exemplo. 

Nenhuma das propostas consegue modificar a tradição do Ensino Médio que, 

desde sua origem, busca uma identidade e a universalização. Para Ramos 

(2004), a finalidade e o sentido do EM devem estar relacionados aos seus 

sujeitos e suas especificidades e aos conhecimentos socialmente construídos 

pela humanidade, superando a dualidade e buscando a pessoa humana. 

A nova ordem política, instalada após o golpe que deu origem ao 

impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, consegue dar legitimidade ao 

discurso de uma crise na educação pública, justificando, por meio dele, a 

Reforma do Ensino Médio. Pois o discurso construído foi de que o ensino 

ofertado não oferece qualidade, daí a ideia de reformar para garantir a melhoria 

do Ensino Médio, uma falácia para elitizá-lo, desresponsabilizar o Estado pela 

oferta do conjunto de disciplinas do conhecimento necessárias para o 

prosseguimento dos estudos em nível superior. 

A linha seguida pela atual reforma do Ensino Médio tem como norte a 

concepção de um Ensino Médio voltado para a necessidade do mercado de 

trabalho e do setor empresarial (SILVA; SCHEIBE, 2017). Algo que já vimos, 

pois vem acontecendo ao longo da história do EM no Brasil. 

 
4Governo popular é uma expressão usada para caracterizar os governos de Luiz 
Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff capitaneados pelo Partido dos Trabalhadores. 
Este entendimento se dá pelo fato de o partido em seu manifesto de fundação assumir 
um “compromisso com a democracia plena e exercida pelas massas” trabalhadoras. 
Disponível em: <https://pt.org.br/manifesto-de-fundacao-do-partido-dos-
trabalhadores/acesso em: 28/01/2020>. 

https://pt.org.br/manifesto-de-fundacao-do-partido-dos-trabalhadores/
https://pt.org.br/manifesto-de-fundacao-do-partido-dos-trabalhadores/


 

 

A Lei 13.415/17 (BRASIL, 2017) traz diversas modificações importantes 

na LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), uma vez que retorna a uma concepção dualista 

de Ensino Médio, desta vez com os percursos formativos, concepção esta que 

havia sido superada pela LDB 9394/96 que torna o Ensino Médio etapa final da 

Educação Básica e com a sua conversão em etapa obrigatória da Educação 

Básica.  

Dentre as mudanças, destacaremos a previsão de aumento da carga 

horária anual para o Ensino Médio que passaria de 800 para 1.400 horas. Este 

aumento deve acontecer através do aumento da jornada diária para 7 horas. 

Considerando a situação do aluno do Ensino Médio, em geral, e do regular 

noturno, em particular, muitas vezes atendendo jovens que trabalham e 

estudam, o cumprimento de 7 horas diárias parece uma proposição impossível 

de se realizar, pois ignora completamente a identidade do jovem que frequenta 

a escola de nível médio. 

Pela nova legislação, o currículo do Ensino Médio será composto pela 

Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos(linguagens, 

matemática, ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e 

sociais aplicadas e formação técnica e profissional) que devem ser organizados 

por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para 

o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. Os itinerários deverão 

ser escolhidos pelos alunos, mas os sistemas não são obrigados a oferecer 

todos os itinerários. Concretamente, portanto, a escolha se limita ao que o 

sistema de ensino puder oferecer, deixando a suposta escolha depender das 

condições. A liberdade de escolha pelo aluno, vendida nas propagandas, acaba 

se tornando uma falácia. 

Com relação à BNCC citada, a ideia se origina de um conjunto de ações 

voltadas, segundo o discurso oficial, para a melhoria da qualidade da educação 

e garantir os direitos de aprendizagem na Educação Básica. Mas o que 

observamos é uma forte crítica à escolarização pública, seguida de pressões por 

mudanças e reformas. Segundo Süssekind (2014), a visão curricular presente 

na BNCC está encaixada em uma perspectiva de busca por uniformização, 

treinamento profissional e eficiência. Supostamente objetivando superar as 



 

 

escolas obsoletas, o despreparo dos professores e a falta de adequação dos 

materiais didáticos.  

A BNCC deverá servir como documento orientador para a construção dos 

currículos dos sistemas de ensino e pretende uniformizar os objetivos de 

aprendizagem e reorganizar o processo de avaliação. Porém, o que pode 

parecer ser uma boa solução apresenta problemas. Para Süssekind (2014), 

existe um equívoco epistemológico e político em atribuir a um documento a 

função de dizer o quê e como ensinar, o que avaliar, estabelecer o que sabem 

os alunos e o quanto os professores são “competentes”. 

Primeiramente, a BNCC reduz os direitos de aprender quando estabelece 

que todos devem aprender o mesmo conteúdo e toma o aprendizado de 

conteúdos já definidos, atrelados a processos de avaliação externas. Assim, 

O direito à educação pública, gratuita e de qualidade, e o direito 
de aprender transcende direitos/deveres à aprendizagem de 
conteúdos definidos por autoridades educacionais. A BNCC 
reduz os direitos de aprender a obrigações, quando estabelece 
o que TODXS DEVEM aprender. Direitos e objetivos de 
aprendizagem são padronização centralizadora e soam a 
“Currículo Mínimo”, sobretudo pelo atrelamento das avaliações 
nacionais aos conteúdos da base (OLIVEIRA; FRANGELLA; 
MACEDO, 2017, p.2). 
Outro problema da BNCC é que ela prevê o controle externo da 
gestão e do fazer docente através de avaliações externas para 
alunos, professores e gestores. A proposta é que o resultado 
sirva como medida do trabalho realizado, influenciando salários, 
cargos e investimentos na escola. Oliveira (2016) afirma que 
essa postura fere o princípio da gestão democrática, a 
formulação do projeto pedagógico com participação da 
comunidade escolar e a valorização do profissional da 
educação, previstos na LDB. Süssekind (2014) alerta que tal 
visão curricular é hierarquizante e retira a autonomia de 
professores e estudantes, uma vez que cria duas categorias 
distintas: os que pensam versus os que executam o currículo. 
Logo, não há o reconhecimento do professor como um sujeito 
pensante do currículo.   

Entendemos, com Süssekind (2014), que há uma impossibilidade de se 

ministrar aulas iguais (padronizadas) em circunstâncias distintas, pois a autora 

entende o currículo como sendo uma invenção cotidiana (CERTEAU, 1998) de 

professores e alunos na qual seus saberes e experiências são reconhecidos. 

Portanto, para Süssekind, há uma impossibilidade de repetição e currículos 



 

 

escriturísticos servem para o controle de práticas e a invisibilização de saberes, 

deixando de lado tudo o que já é vivido nas escolas. 

Segundo Oliveira (2016, p. 2), a BNCC compreende a educação e o 

currículo através de uma perspectiva tecnicista que valoriza a padronização, a 

centralização e a homogeneização curricular e que não leva em consideração a 

LDB 9394/96, onde está previsto o pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas e o respeito às especificidades de cada região do Brasil. O que 

para Oliveira “concretamente promove uma unificação excludente”. A autora 

entende, ainda, que é importante reconhecer a diversidade dos pontos de 

partida, pois uma proposta curricular não chega a um território vazio. É preciso, 

portanto, estabelecer diálogos que permitam a criação de sentidos entre os 

saberes (OLIVEIRA, 2016). E a BNCC não reconhece tais pontos de partida. 

Nesse sentido, podemos citar como exemplo o campo de estudo desta 

dissertação, afirmando que o Ensino Médio Noturno não tem sua especificidade 

reconhecida. A sua orientação curricular é a mesma do Ensino Médio Diurno, o 

que problematizamos adiante. Com relação à BNCC do EM, teremos, na 

verdade, uma redução do que é ensinado, e essa situação é mais grave no 

Ensino Médio Noturno, que já sofre com problemas estruturais. 

Segundo Cunha (2017), temos a volta da desigualdade estrutural na 

medida em que temos um ensino voltado para o trabalho, para uns, e outra 

perspectiva para os destinados ao Ensino Superior. Assim, freia-se o ingresso 

de jovens da escola pública, dos sistemas de ensino que enfrentam mais 

dificuldades, no Ensino Superior. Sobre as contradições que compõem o EM, 

Ramos (2004) esclarece que: 

É preciso que o Ensino Médio defina sua identidade como última 
etapa da Educação Básica mediante um projeto que, conquanto 
seja unitário em seus princípios e objetivos, desenvolva 
possibilidades formativas que contemplem as múltiplas 
necessidades socioculturais e econômicas dos sujeitos que o 
constituem – adolescentes, jovens e adultos –, reconhecendo-
os não como cidadãos e trabalhadores de um futuro indefinido, 
mas como sujeitos de direitos no momento em que cursam o 
ensino médio (RAMOS, 2004, p. 41). 

Com isso, constatamos que as políticas públicas atuais não atendem de 

forma adequada a todas as modalidades do Ensino Médio e que, novamente, o 



 

 

Ensino Médio Noturno é negligenciado, tanto na modalidade EJA como no EM 

regular. Nesta pesquisa, nos concentramos no estudo do que diz respeito ao 

Ensino Médio Noturno regular. 

1.1 O ENSINO MÉDIO NOTURNO 

Para estudarmos o Ensino Médio Noturno, começamos explicando acerca 

de sua criação. Segundo Togni e Carvalho (2007), o ensino noturno no Brasil foi 

criado ainda no tempo do Império para alunos analfabetos, fora da idade escolar, 

e que não tinham frequentado o diurno por estarem trabalhando. O ensino 

noturno foi assim sendo organizado, ainda de forma limitada, pelo poder público 

nas principais províncias do país. Porém, não se pode esquecer que classes 

noturnas oferecidas pela iniciativa privada coexistiram com as iniciativas 

públicas. As autoras também afirmam que, apesar de ter sua importância 

reconhecida, o ensino noturno já recebia um tratamento díspar do dispensado 

ao diurno. Entre tais diferenças, podemos citar: o valor das gratificações pagas 

aos professores, a proibição da frequência de mulheres no ensino noturno, as 

escolas que só poderiam funcionar caso não interferissem no funcionamento das 

diurnas e o currículo, a legislação e critérios de avaliação que eram os mesmos 

da escola diurna. 

O ensino regular noturno perece de um não-lugar, nessa perspectiva 

percebemos aproximações com o regular diurno e, principalmente com a EJA. 

Esta traz muitas influências dos movimentos de educação e cultura popular dos 

anos de 1960 que possuiam como diferencial o comprometimento com as 

classes populares juntando ação educativa e ação política. Com o golpe militar 

de 1964 estes movimentos foram desarticulados, tornando-se o mobral a 

principal política do governo federal. Nos anos 1970, um outro modelo de escola 

para adultos foi organizado o ensino supletivo de primeiro grau (FÁVERO, 2011). 

Com isso, tais experiências influenciaram tanto a EJA quanto o regular noturno. 

Um outro fator relevante que pode ter contribuído para a infleência da EJA 

sobre o regular noturno, foi a instituição do FUNDEB em 1996 que não incluia a 

EJA. Assim houve uma diminuição de recursos para a EJA o que pode ter 

ocasionado um desinteresse dos sistemas de ensino por esta modalidade. As 

redes de ensio então optam por oferecer o regular noturno em lugar da EJA para 



 

 

receber mais recursos. Porém, mantendo a mesma estrutura e deixando de lado 

as especificidades dessa modalidade (FÁVERO, 2011).   

No início, o ensino noturno era voltado para a alfabetização de adultos, 

todavia, a necessidade de escolarização e qualificação da população fez com 

que os outros níveis de ensino fossem oferecidos na modalidade noturna com o 

passar do tempo, inclusive o ensino secundário, hoje médio. A escola de Ensino 

Médio Noturno surgiu na década de 1950 com o objetivo de suprir esta 

necessidade de prosseguimento nos estudos para aqueles que não puderam 

frequentar a escola diurna. Nas décadas de 1970 e 1980, há uma expansão da 

rede de escolas médias noturnas e isto fez com que o Estado assegurasse em 

lei o acesso a ela. A constituição de 1988 (BRASIL, 1988), em seu artigo 208, 

reconhece e reforça o compromisso do Estado com a oferta de “ensino regular 

noturno adequado às condições do educando”, concepção retomada na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (BRASIL,1996).  

 

De modo geral, as políticas públicas em educação não se dirigem aos 

jovens do Ensino Médio Noturno (EMN) em suas especificidades. Há uma 

inadequação da escola, concebida e compreendida como destinada ao ensino 

diurno e à chamada “escolarização na idade certa”, às características do ensino 

noturno e seu público. Porém, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica avançam em sinalizar uma outra direção, colocando a 

importância de que os sujeitos jovens precisam ser atendidos em suas 

especificidades sociais e culturais, pois eles possuem valores, visões de mundo, 

interesses, anseios em relação ao futuro e à necessidade de serem ouvidos 

(BRASIL, 2012). 

Sousa e Oliveira (2008) fazem uma reflexão acerca das especificidades e 

características do aluno do EMN. Primeiramente, há uma grande variedade na 

trajetória escolar desses alunos. Temos desde alunos que só estudam a alunos 

trabalhadores; alunos que querem ingressar no mercado de trabalho, outros que 

querem seguir os estudos; alunos que passaram por várias reprovações e alunos 

retornando após abandono, entre outros casos. Todos esses alunos possuem 



 

 

expectativas para o futuro, uns pelo prosseguimento dos estudos em curso 

superior, e outros no sentido de melhoria de suas condições de empregabilidade.  

No entanto, essas realidades de vida e de trabalho dos alunos, 

frequentemente, não são consideradas como fator relevante na definição das 

políticas educacionais ou nos projetos e práticas pedagógicas das escolas. Uma 

vez que essas não costumam buscar alternativas educacionais para atendê-los. 

Muitas vezes, a presunção de um futuro escolar precário para seus estudantes, 

por parte dos educadores, faz com que o ensino seja restrito, assumindo uma 

perspectiva minimalista, de educação compensatória.  

1.2 OS SUJEITOS JOVENS E O ENSINO MÉDIO NOTURNO 

Frigotto (2004,p.57) afirma que para se pensar uma política pública para 

o Ensino Médio, é preciso ter como ponto de partida os sujeitos jovens, 

principalmente no EMN. Isso mostra a mudança de um ponto de vista abstrato 

para uma “compreensão histórica dos processos formativos de construção do 

conhecimento”. E prossegue explicando quem são esses sujeitos. 

Os sujeitos a que nos referimos são predominantemente jovens 
e, em menor número, adultos, de classe popular, filhos de 
trabalhadores assalariados ou que produzem a vida de forma 
precária por conta própria, do campo e da cidade, de regiões 
diversas e com particularidades socioculturais e étnicas 
(FRIGOTTO, 2004, p.57). 

Como a diversidade é grande no grupo de educandos que busca o EMN, 

diferentemente do padrão encontrado no ensino diurno, existe uma necessidade 

de se buscar compreender melhor a identidade do aluno do EMN, para qualificar 

o trabalho pedagógico adequado; pois a ausência deste entendimento acaba 

levando-os a uma situação de prejuízo nas possibilidades de aprendizado e 

provocando, ou mesmo ampliando, a exclusão social de que muitos já são 

vítimas. 

Oliveira (2004) afirma que há um fenômeno de “juvenilização” do EM que 

pode ser atribuído às políticas de correção de fluxo escolar que contribuíram 

para a diminuição da distorção idade/série. Com isso, as políticas públicas 

deveriam ser compatíveis com os anseios do público jovem, num cenário em que 



 

 

o público mais jovem vem dando preferência ao regular noturno enquanto o mais 

experiente opta preferencialmente pela EJA.  

É necessário entender um pouco melhor quem são esses estudantes que 

frequentam a escola de nível médio em suas diversas composições. Segundo 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2012), os 

frequentadores do Ensino Médio são basicamente jovens entre 15 e 29 anos e 

esta fase pode ser compreendida como juventude ou juventudes, ainda que tal 

noção não possa ser reduzida apenas a este recorte etário. Sobre a noção de 

juventude, Dayrell (2003, p. 42) explica o seguinte: 

Entendemos a juventude como parte de um processo mais 
amplo de constituição de sujeitos, mas que tem especificidades 
que marcam a vida de cada um. A juventude constitui um 
momento determinado, mas não se reduz a uma passagem; ela 
assume uma importância em si mesma. Todo esse processo é 
influenciado pelo meio social concreto no qual se desenvolve e 
pela qualidade das trocas que este proporciona. Assim, os 
jovens pesquisados constroem determinados modos de ser 
jovem que apresentam especificidades, o que não significa, 
porém, que haja um único modo de ser jovem nas camadas 
populares. É nesse sentido que enfatizamos a noção de 
juventudes, no plural, para enfatizar a diversidade de modos de 
ser jovem existentes. 

O autor entende que a compreensão do que são as juventudes deve ser 

diferenciada e estas não devem ser entendidas apenas como um estado 

transitório, mas como uma existência presente. Na mesma direção, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNEB) (BRASIL, 2012, p. 

155) concebem a juventude como uma condição socio-histórico-cultural de 

sujeitos que precisam ser compreendidos não de maneira uniforme, mas sim 

dentro de suas diversidades, ou seja, “em suas múltiplas dimensões, com 

especificidades próprias, mas que se encontram articuladas com a multiplicidade 

de atravessamentos sociais e culturais”. 

Deve-se também evitar uma visão romantizada da juventude ou o seu 

entendimento como uma fase de conflitos e irresponsabilidades, pois estas 

concepções podem nos levar, segundo Dayrell (2003), a uma visão negativa a 

respeito dela. Afirma, ainda, que a juventude tem a transitoriedade como uma 

marca, presente também na escola através dos diplomas e nos projetos de 

futuro. Assim, o presente vivido é encoberto por uma expectativa de futuro, de 



 

 

um “vir a ser”. E não de alguém que já é. (SPÓSITO, 2005, apud BRASIL, 2012) 

complementa afirmando haver uma relação paradoxal entre os jovens e a escola, 

visto que os jovens compreendem a sua importância, mas não conseguem 

atribuir-lhe um sentido imediato. A escola de nível médio é vista como uma etapa 

a ser cumprida para algo se realizar no futuro. Assim, verifica-se uma 

desconexão entre os jovens estudantes e a escola, desconexão a ser entendida 

para além do fracasso desta, e do desinteresse daqueles. Outras variáveis nesta 

relação precisam ser levadas em conta. 

Para Dayrell (2009), o jovem, muitas vezes, não é considerado na 

interlocução com a escola. O que poderia ser diferente, uma vez que ele está 

diretamente envolvido no processo educacional e merece ser ouvido. Talvez 

esta ausência de consideração esteja ligada a uma visão errônea de que estes 

estudantes são um problema. Eles são concebidos a partir de estereótipos 

socialmente construídos e tendo como modelo um jovem do passado que hoje 

não existe mais, ou mesmo um ideal de jovem que nunca existiu. É necessário 

olhar para os jovens que realmente frequentam o Ensino Médio Noturno e 

descobrir como eles constroem sua juventude, seu modo de ser no mundo, pois 

os jovens oriundos das classes trabalhadoras têm uma vivência permeada por 

dificuldades e desafios, e isto influencia diretamente na trajetória de vida deles. 

É importante tentar compreender como a juventude constrói suas 

identidades, para assim podermos entendê-las melhor quando chegam às 

escolas. A sociabilidade é expressa através da dinâmica das relações e ela é 

importante para a criação identitária de um eu e um nós distintivo. Dayrell (2009) 

explica que a prática cultural serve como instrumento para demarcar a identidade 

juvenil tanto individual quanto coletiva. No mesmo sentido, as DCNEB (BRASIL, 

2012) afirmam que o sujeito social se constitui na relação com o outro, em que 

o jovem se constrói e vai sendo construído e dando sentido às relações e ao 

mundo. Dayrell (2009) complementa que, nesta construção de identidade, os 

jovens transformam espaços físicos em espaços sociais, atribuindo-lhes 

significados e criando o seu cotidiano. 

Há um desacerto entre a juventude e a escola, que não estabelece relação 

entre seus interesses e a escola com aquilo que ela oferece. É importante que 



 

 

se faça a conexão entre o conhecimento escolar5 e os saberes e as expectativas 

trazidos pelos jovens, para que eles possam compreender a importância de 

ambos. Isto, direta ou indiretamente, afeta a maneira como os jovens vão lidar 

com a escolarização e com a construção de suas trajetórias escolares (STOSKI; 

GELBCKE, 2016). Ao buscar compreender o desacerto da relação juventude e 

escola, Dayrell (2007) aponta mais um elemento a ser considerado: 

Tenho como hipótese que as tensões e os desafios existentes 
na relação atual da juventude com a escola são expressões de 
mutações profundas que vêm ocorrendo na sociedade ocidental, 
que afetam diretamente as instituições e os processos de 
socialização das novas gerações, interferindo na produção 
social dos indivíduos, nos seus tempos e espaços (DAYRELL, 
2007, p. 1106-1107). 

Dayrell e Jesus (2016) complementam, afirmando que o desinteresse da 

juventude pela escola pode ser útil para indicar possíveis caminhos para uma 

reorganização da escola de nível médio. Caminhos que dialoguem com os 

interesses e demandas desses jovens para que, assim, eles possam atribuir 

mais sentido ao vivido na escola.  

É importante considerar, nos processos educativos, os anseios da 

juventude, já que a escola é um local de produção de saberes e relações. É 

importante para o jovem reconhecer e estabelecer a relação entre a escola e os 

saberes produzidos por ele, pois a relação entre esses saberes e a escola dão 

mais sentido aos conhecimentos e ampliam as experiências vividas. Quando isto 

não ocorre, a escola pode parecer desinteressante ao jovem; é preciso dar 

sentido à escolarização (DAYRELL, 2002; STOSKI; GELBCKE, 2016). 

É preciso conhecer melhor esse público para combater uma realidade na 

qual não há diferenças significativas, tanto nas propostas políticas quanto nas 

pedagógicas, entre o Ensino Médio Diurno e o Noturno. E quando há alguma 

diferenciação, por conta das dificuldades enfrentadas, esta se dá por meio de 

estratégias de facilitação e desobediência às exigências legais como redução da 

carga horária e de cobranças em relação aos conteúdos de ensino para os 

estudantes do noturno.  

 
5Para maiores esclarecimentos, ver: LOPES, Alice Ribeiro Casimiro. Conhecimento 
Escolar: Ciência e Cotidiano. Rio de Janeiro: Eduerj, 1999. 



 

 

Ou seja, o EMN é hegemonicamente considerado como uma versão 

simplificada do diurno, sendo o padrão da escola diurna voltado para uma cultura 

da adolescência que é imprópria para alunos trabalhadores, mesmo quando 

ainda adolescentes. Com propostas e práticas de ensino menos exigentes, o que 

se propõe pode levar à redução na qualidade do ensino ofertado aos estudantes 

(SOUSA; OLIVEIRA, 2008), mesmo que saibamos que nem sempre a 

quantidade é medida de qualidade. Falta identidade própria a esse Ensino 

Médio, mais ainda do que ao seu congênere diurno. 

Como já afirmamos anteriormente, a democratização do Ensino Médio se 

deu pelo aumento de matrículas e alteração qualitativa no perfil socioeconômico 

dos alunos que lá chegam (pelo menos a partir da década de 1990). 

Trabalhadores e seus filhos fazem-se cada vez mais presentes nas escolas de 

Ensino Médio. Mesmo com dificuldades, o Ensino Médio Noturno contribuiu para 

essa democratização do acesso. No entanto, a democratização efetiva pela 

oferta de um Ensino Médio de qualidade em todas as modalidades, e conforme 

quaisquer de suas metas assumidas, ainda permanece sendo um desafio. 

No EMN, há um público bastante heterogêneo: seja no que se refere à 

faixa etária ou em características sociais. Esta heterogeneidade interfere na 

cultura e na identidade do EMN, pois, como afirma Oliveira (2004, p.167): “A 

juventude lida com a escola de forma diferente dos adultos, das pessoas mais 

maduras, daquelas que retornam aos bancos escolares em busca de uma 

segunda chance”. Estes sujeitos diversos carregam para dentro da escola de 

nível médio sua diversidade e também as desigualdades entre si e outros grupos 

sociais, vividas na sociedade. Para Dayrell e Jesus (2016), estas diferenças 

podem se transformar em discriminação, gerando uma barreira para esses 

jovens usufruírem do direito à educação. Seria, portanto, necessário romper com 

este paradigma de reprodução de desigualdades produzido pelo não 

investimento no Ensino Médio Noturno. Para que estes jovens, muitas vezes, 

invisibilizados pelo poder público, possam ter acesso a seus direitos 

educacionais.  

Há diversos motivos que levam o aluno a escolher o EMN, entre eles 

estão: a falta de oferta para a faixa etária no diurno, a busca por emprego ou a 



 

 

necessidade de auxiliar nos trabalhos domésticos e até mesmo as facilidades do 

Ensino Médio Noturno. O aluno do noturno traz o estigma do fracasso escolar 

(repetência e evasão), do trabalhador necessitado de melhor formação 

(OLIVEIRA, 2004). 

Apesar da escola de EMN não possuir apenas alunos trabalhadores, a 

questão do trabalho é muito importante. Pois “é uma escola de alunos de origem 

trabalhadora”, constata Oliveira (2004, p.168). O fato de trabalhar influencia 

diretamente na relação aluno-escola, devido às necessidades que podem ser de 

ordem financeira ou social (afirmação de identidades construídas por jovens que 

antes não chegavam ao EM), o jovem se vê obrigado a seguir para o mercado 

de trabalho e pôr de lado o desejo pela escola. Verificamos, ainda que, quanto 

mais idade, maior a dificuldade de se manter na escola (OLIVEIRA, 2004). 

Tal atitude pode estar encobrindo a constatação de que a 
organização do trabalho é determinante sobre a organização 
escolar. Ficamos impotentes diante da constatação de que 
jovens que trabalham se veem impedidos de usufruir da escola 
e de que jovens pobres que insistem em estudar encontram 
sérias dificuldades para conciliar trabalho e estudo (OLIVEIRA, 
2004, p. 169). 

A característica de aluno trabalhador talvez seja a mais forte entre os 

alunos do Ensino Médio Noturno. Dados do Censo Escolar 2013 apontam que 

cerca de 60% dos jovens trabalham. Por isso, é preciso encontrar modos 

próprios de encarar o desafio educacional para esse tipo de aluno. Além da 

instrução, esses alunos buscam na escola o acesso à igualdade de 

oportunidades e a formas de inclusão, pois já experimentam diariamente as 

hierarquias sociais excludentes. O aluno trabalhador vive uma dualidade, pois 

no trabalho ele executa ações, desenvolve atividades relacionadas ao trabalho 

chamado de braçal. Já na escola, ele precisa realizar trabalhos intelectuais 

(pensar, calcular e planejar). Com frequência, tem dificuldades para estabelecer 

relação entre o mundo da escola e a sua vida. Porém, a conclusão do Ensino 

Médio pode se traduzir como uma vitória perante o mundo em que vive, uma vez 

que representa uma ruptura com ciclo de baixo nível de escolarização de suas 

famílias (TOGNI; CARVALHO, 2007), além de uma chance de ascensão social. 



 

 

Sendo o EMN pautado pelo diurno, as avaliações em larga escala como 

Enem6 e Saeb7, relacionadas às possibilidades deste, supostamente com o 

objetivo de verificar a qualidade do ensino e das aprendizagens que promove, 

produzem resultados que confirmam que os alunos do EMN têm desempenho 

pior do que os alunos do diurno. No Saeb realizado em 2013, os alunos do 3º 

ano do noturno apresentaram desempenho inferior aos do diurno. Em Língua 

Portuguesa, os resultados foram, respectivamente, 240,2 contra 266,0. Em 

Matemática foi 246,7 contra 269,2 (CENSO ESCOLAR, 2013).   

Tal situação acaba prejudicando o ranqueamento das escolas noturnas, 

feito a partir dessas avaliações, uma vez que são dessas escolas os piores 

resultados. Isso compromete suas possibilidades de formular e implantar 

projetos pedagógicos adequados para seus estudantes, por falta de apoio e de 

verbas, criando-se assim um círculo vicioso, pois as escolas que mais precisam 

são as que menos recebem ajuda. A função dessas avaliações deveria ser a de 

funcionar como diagnóstico para orientar políticas públicas de suporte às escolas 

que dele necessitam, e não a de confirmar processos de exclusão, como ocorre. 

1.3 OS DOCENTES DO ENSINO MÉDIO NOTURNO 

Outro segmento importante nesta discussão é o dos professores e sua 

situação profissional. Como parte integrante do processo de educação, 

enfrentam questões sérias que precisam ser discutidas. Segundo Arroyo (2014), 

as identidades docentes, assim como a dos jovens estudantes, também são 

outras. Os professores também são diversos em origem social, gênero, raça, 

entre outras coisas, e carregam esta diversidade, suas leituras de mundo e de si 

mesmos e seus saberes para dentro da escola. 

 
6Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de avaliar 
o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do 
exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o Ensino Médio em anos 
anteriores. 
7O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica(Saeb) é um conjunto de 
sistemas de avaliação do ensinobrasileiro, desenvolvido e gerenciado peloInstituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O SAEB é realizado 
de dois em dois anos poramostragemde alunos. O sistema é composto por dois 
processos, aAvaliação Nacional da Educação Básica(Aneb) e aAvaliação Nacional do 
Rendimento Escolar(Anresc). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/INEP
https://pt.wikipedia.org/wiki/INEP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amostragem
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Avalia%C3%A7%C3%A3o_Nacional_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avalia%C3%A7%C3%A3o_Nacional_do_Rendimento_Escolar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avalia%C3%A7%C3%A3o_Nacional_do_Rendimento_Escolar


 

 

Os professores muitas vezes têm dúvidas e inseguranças sobre suas 

concepções e práticas, pois há um maciço movimento de culpabilização deles 

pelo dito fracasso da educação, aliado a um discurso de incompetência. Ainda 

para Arroyo (2014), a maneira como alunos e professores são vistos pelos 

responsáveis pelas políticas educacionais é equivocada, pois estas pressupõem 

o aluno como destinatário e os professores como mediadores, quando, na 

verdade, ambos são sujeitos da ação educativa e produtores de conhecimento. 

 Dentre as questões pertinentes ao trabalho docente, temos ainda: 

condições de trabalho, formação adequada, condições para prosseguimento nos 

estudos, vínculos de trabalho, baixos salários e planos de carreira. Sobre a 

questão dos professores e suas condições de trabalho no EMN, Oliveira (2004) 

e Costa (2013) afirmam que o professor do EMN, muitas vezes, está no seu 

terceiro turno de trabalho, e acaba chegando à sala de aula extremamente 

cansado. No caso dos professores das disciplinas com menos tempos de aula, 

acontece, ainda,deles terem sua jornada intensificada, uma vez que têm maior 

número de turmas (menos aulas, mais turmas e turnos).  

Existe ainda a carência de professores em muitas disciplinas, vínculos 

precários de trabalho (contratos sem garantias trabalhistas e previdenciárias) e 

formação incompatível com a disciplina que muitos são levados a lecionar. Ou 

seja, faltam-lhes condições estruturais de trabalho. Ainda temos a baixa 

remuneração, pois professores recebem menos que outros profissionais que têm 

formação de nível equivalente. Ou seja, falta-lhes um plano de carreira atrativo 

e políticas de qualificação profissional que atendam às necessidades dos 

docentes. “Avalia-se que as ações implementadas não estão contribuindo para 

a melhoria da prática docente” (OLIVEIRA, 2004, p. 141). 

Assim, com relação à carreira e ao trabalho docente, de maneira geral, e 

no Ensino Médio Noturno, em particular, ainda precisamos de muitos avanços e 

investimentos concretos para que o professor possa desempenhar seu papel 

com dignidade, pois a ausência de infraestrutura se reflete negativamente no 

trabalho docente. É relevante considerar as condições de exercício da docência 

para a qualidade da oferta de ensino. Mas, vale ressaltar, as condições de 

trabalho docente não serão objeto desta pesquisa. 



 

 

 2 SOBRE OS ESTUDOS NOS/DOS/COM OS COTIDIANOS 

Para dar conta da pesquisa que pretendemos desenvolver, buscaremos 

apresentar o campo de estudos do cotidiano, entendendo-o como origem e parte 

importante da metodologia de pesquisa nos/dos/com os cotidianos das escolas 

e suas possibilidades de contribuição para a compreensão da realidade 

vivenciada no Ensino Médio Noturno. Com Oliveira (2008), entendemos que os 

estudos com os cotidianos nos permitem compreender de maneira diversa as 

experiências da realidade cotidiana, levando em consideração suas 

especificidades e complexidade. 

Segundo Ferreira (2002), relatos sobre o cotidiano aparecem em estudos 

filosóficos há muito tempo, mas foi na sociologia que ele passou a ser mais 

estudado. Sendo assim, nesse campo do conhecimento, o estudo do cotidiano 

pressupõe o entendimento das relações sociais em seus ambientes e na forma 

em que realmente acontecem. A sociologia do cotidiano 

Faz reaparecer o sujeito face às estruturas sociais, valorizando 
o efêmero, o contingente, o fragmento, o relativo e o múltiplo. 
Desse modo, nos estudos do cotidiano, o que pareceria não ter 
importância, é resgatado e assume um lugar central nas análises 
acerca da sociedade (BALANDIER, 1983 apud FERREIRA, 
2002, p. 52). 

No Brasil, as pesquisas com os cotidianos, no campo da educação, 

surgiram há pelo menos trinta anos capitaneadas inicialmente por Nilda Alves e 

Regina Leite Garcia, discutindo as ideias de Certeau (1998) associadas às de 

Lefebvre (1983). A partir de então, o campo de estudos do cotidiano em 

educação vem avolumando-se a cada dia (FERRAÇO; SOARES; ALVES, 2017). 

As pesquisas nos/dos/com os cotidianos buscam compreender a 

multiplicidade cotidiana, buscando por outras maneiras de fazer pesquisa, 

compreensão esta que não acontece a partir de uma perspectiva cientificista, 

pois o cientificismo menospreza outras formas de conhecimento. Para melhor 

entendermos o que é o cotidiano enquanto um espaçotempo de criação de 

conhecimento e não como um espaçotempo de repetição, nos apoiaremos, 

inicialmente na reflexão sobre e como compreender o cotidiano que Oliveira nos 

propõe abaixo: 



 

 

Daí emerge outra necessidade, a de avançar na compreensão 
do que é e do que pode representar o cotidiano, enquanto 
totalidade complexa na qual estão presentes e enredadas as 
diferentes dimensões da vida social, e os modos como os 
praticantes da vida cotidiana (CERTEAU, 1998) nela atuam, 
sempre de modo singular e único, em virtude do próprio 
dinamismo intrínseco ao viver, que traz permanentemente 
mudanças nas redes de sujeitos, de saberes e valores e, 
portanto, nas práticas sociais (OLIVEIRA, 2008, p. 169-170). 

É importante que documentemos a vida cotidiana, para termos 

informações de como acontecem ou são feitas as coisas em um determinado 

momento. Como o que é pensado para a educação de fato se realiza dentro da 

escola. Para Azanha (2011), a resposta para desacertos e equívocos do fazer 

pedagógico pode estar no estudo do cotidiano escolar, que tem como um de 

seus desafios na educação pensar a juventude e a escola (OLIVEIRA, 2008). 

Podemos afirmar que tudo acontece no cotidiano, toda realidade está 

ligada à realidade de uma cotidianidade. Azanha (2011) entende a cotidianidade 

como uma condição humana fundamental que abarca tudo o que acontece ao 

longo da existência humana. Isso ajuda a compreender uma das premissas da 

pesquisa nos/dos/com os cotidianos, a de que o mais importante são as pessoas, 

chamadas por Certeau (1998) de praticantes (aqueles que vivem as práticas e 

táticas cotidianas), uma vez que são eles que atuam no cotidiano todo o tempo 

(ALVES, 2008).  

Nosso objetivo é mostrar que é no e com o cotidiano que a pesquisa se 

realiza, há empiria nele, não há melhor caminho para se pesquisar a educação 

do que ir inloco e observar e participar dos acontecimentos diários. Oliveira 

(2008) complementa: 

Estudar o desenrolar da vida cotidiana, entendendo o cotidiano 
como uma permanente interlocução entre as diferentes 
instâncias permite a recombinação entre norma/modelo e 
exceção, ignorada pelo cientificismo, e busca fazer falar as 
dimensões da vida que a modernidade emudeceu (OLIVEIRA, 
2008, p. 172). 

Para Azanha (2011), o cotidiano não é uma sucessão de atos visando à 

sobrevivência, e sim a interação social (todas as atividades humanas) e histórica. 

Para estudar o cotidiano devemos desconfiar do que é natural e óbvio dentro da 

lógica da organização social. A repetição, no cotidiano, precisa ser entendida 



 

 

não como uma característica de uma ação vazia de sentido, mas sim como uma 

permanente mutação dos modos de fazer a mesma coisa, isto é, há múltiplos 

usos possíveis das regras e produtos que são dados para consumo (ALVES, 

2008) e, portanto, múltiplas variações, criações e mudanças nessas regras e 

produtos. A partir do momento que temos um olhar mais cuidadoso e atento ao 

cotidiano, conseguimos perceber coisas que não se faziam presentes aos 

nossos olhos, porque foram negligenciadas pela ciência moderna e tornaram-se 

invisíveis.   

 O estudo do cotidiano emerge, portanto, nesses autores, como uma 

ciência do homem e não apenas um registro de trivialidades, pois registrar o 

cotidiano não é apenas registrar o dia a dia, é perceber a ligação e a continuidade 

entre os fatos da cotidianidade, é adentrar à complexidade do mundo buscando 

compreendê-la em sua inteireza e não por meio de fragmentos selecionados pelo 

pesquisador (AZANHA, 2011). 

Na busca por compreender melhor como se desenvolvem as lógicas 

complexas do cotidiano, recorremos aos movimentos necessários à pesquisa 

desenvolvidos por Alves (2008). Cabe ressaltar, portanto, que a autora alerta 

que os movimentos não devem ser tomados como receita a ser seguida, e sim 

como ponto de partida para reflexões e para pensar caminhos para as pesquisas 

com os cotidianos.  

No primeiro movimento, chamado “O sentimento do mundo”, Alves (2008) 

destaca a importância de buscar a compreensão do cotidiano através do uso de 

todos os sentidos, mergulhando e sendo completamente envolvido por ele. E, 

assim, ir além do que está posto pela modernidade como conhecimento. Alves 

complementa explicando que 

Para apreender a “realidade” da vida cotidiana, em qualquer dos 
espaçostempos em que ela se dá, é preciso estar atento a tudo 
o que nela se passa, se acredita, se repete, se cria e se inova, 
ou não. Mas é também preciso reconhecer que isso não é fácil, 
pois o aprendidoensinado me leva, quase sempre, a esquemas 
bastante estruturados de observação e classificação e é com 
grande dificuldade que consigo sair da comodidade do que isso 
significa, inclusive as aceitação pelos chamados “meus pares”, 
para me colocar à disposição para o grande “mergulho” na 
realidade (ALVES, 2008, p. 21). 



 

 

No segundo movimento, o “Virar de ponta-cabeça”, Alves entende que o 

conjunto de teorias já existentes são indispensáveis como um apoio orientador. 

Contudo, é preciso compreender seus limites e tomá-las como ponto de partida, 

sendo que  

Para isto, não se pode usar o já sabido, nem as leis, nem as 
regras e nem os processos (hierarquizar, classificar, separar, 
recortar, agrupar, etc.). É preciso “criar uma nova organização 
de pensamento e novos processos a partir daquelas lógicas 
sempre vistas como inferiores ou pouco lógicas, e mesmo não 
lógicas, perguntando até se são ou precisam ser lógicas” 
(ALVES, 2008, p. 24). 

As pesquisas com os cotidianos subvertem a concepção tradicional em 

relação ao papel das teorias na pesquisa. As teorias tradicionais são vistas como 

insatisfatórias e inadequadas para apreender as complexas relações do 

cotidiano, e, por isso, pretendem incorporar fontes variadas de conhecimento 

para a pesquisa, que aparecem desprestigiadas pela modernidade como os 

próprios praticantes. Daí nasce o terceiro movimento, nomeado por Alves (2008) 

como “Beber em todas as fontes”. 

No quarto movimento, denominado “Narrar a vida e literaturizar a ciência”, 

a autora procura por uma outra maneira de narrar/apresentar a pesquisa 

diferente daquela utilizada pela ciência moderna, para que o conhecimento 

produzido possa chegar a todos com quem precisamos falar. Alves (2008, p. 31) 

nos explica que é preciso uma escrita que 

Não obedeça à linearidade de exposição, mas que teça, ao ser 
feita, uma rede de múltiplos, diferentes e diversos fios; que 
pergunte muito além de dar respostas; que duvide no próprio ato 
de afirmar, que diga e desdiga, que construa uma outra rede de 
comunicação, que indique, talvez, uma escritafala, uma 
falaescrita ou uma falaescritafala. 

O ato de narrar presente na humanidade, nas pesquisas nos/dos/com os 

cotidianos, ganha uma outra dimensão, pois o torna transmissor de 

conhecimento. 

Sobre outras formas de expressão escrita, Certeau (1998) nos fala sobre 

a construção da narrativa como criação cotidiana, a isto ele chama de 

“narrativização das práticas” que pode ser adotada como um novo modo de 

escrita da pesquisa que expressa sua complexidade, sendo necessária para a 



 

 

formulação do que ele chama de uma teoria das práticas onde discurso e a ação 

estão relacionados. Ele complementa explicando a importância de “dar voz às 

pessoas ordinárias” e, assim, trazer a linguagem “ao seu uso ordinário”; isto é, 

dar aos sujeitos a possibilidade de contarem suas histórias e de estarem dentro 

e fora dessas histórias narradas. Segundo Certeau (1998, p. 153), 

O conto popular fornece ao discurso científico um modelo, e não 
somente objetos textuais a tratar. Não tem mais o estatuto de 
um documento que não sabe o que diz, citado à frente de e pela 
análise que o sabe. Pelo contrário, é um “saber-dizer” 
exatamente ajustado a seu objeto e, a este título, não mais o 
outro do saber, mas uma variante do discurso que sabe e uma 
autoridade em matéria de teoria.  

Certeau (1998, p. 152) salienta outro aspecto importante da narração, já 

que ela se apresenta com possibilidade da língua em interlocução. Este aspecto 

está na produção do discurso, da narrativa, pois sua construção é criação 

cotidiana de resistência, uma vez que a “narrativização” das práticas seria uma 

“maneira de fazer” textual, com seus procedimentos e táticas próprias. A 

construção da narrativa é potente, pois cria a possibilidade do operar para além 

do conteúdo da narrativa.  

Nas histórias narradas e conhecidas buscamos – e encontramos 
– inspiração para nossa cotidiana luta pela liberdade de atuação 
e de criação, para além das regras que nos amarram. É, 
também, no contato com essas histórias que aprendemos as 
possibilidades das astúcias, que construímos novos sentidos 
(OLIVEIRA, 2008, p. 63). 

E, por último, o quinto movimento proposto por Alves (2008), o “Ecce 

Femina”, é um movimento que traz a importância fundamental dos sujeitos 

praticantes, das pessoas que atuam no cotidiano, tecendo as suas redes de 

conhecimento e reinventando a vida e as escolas permanentemente.  

Assim, os cinco movimentos nos levam a refletir sobre os processos 

imprescindíveis para desenvolvermos as pesquisas com os cotidianos. Com 

Certeau (1998), aprendemos que o cotidiano é um espaço de ação e criação que 

ele nomeia de “artes de fazer” e constituem as milhares maneiras que os 

praticantes usam e se apropriam dos espaços. Ainda sobre as artes ou maneiras 

de fazer nos esclarece que elas são: 



 

 

[...] operações quase microbianas que proliferam no seio das 
estruturas tecnocráticas e alteram o seu funcionamento por uma 
multiplicidade de “táticas” articuladas sobre os “detalhes” do 
cotidiano [...] 
Essas práticas colocam em jogo uma ratio “popular”, uma 
maneira de pensar investida numa maneira de agir, uma arte de 
combinar indissociável de uma arte de utilizar (CERTEAU, 1998, 
p. 41-42). 

Assim, consideramos que é preciso estudar as práticas como modos de 

ação, para compreendermos como elas se realizam no espaçotempo escolar e 

como caracterizam como atuação dos sujeitos praticantes.  

Outras noções discutidas por Certeau (1998), e também importantes para 

compreendermos como as ações se desenvolvem no cotidiano, são as noções 

de uso e consumo. Ele explica que usar é modificar o funcionamento, deslocar 

o sentido, é inventar. O usuário não pode ser visto como um sujeito apático que 

apenas consome os produtos passivamente, porque na verdade, ele consome 

ativamente os produtos que lhes são oferecidos, através da criação que advém 

dos usos desviantes de tais produtos. Nesse sentido, 

A uma produção racionalizada, expansionista além de 
centralizada, barulhenta e espetacular, corresponde outra 
produção, qualificada de “consumo”: esta é astuciosa, é 
dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua ubiquamente, 
silenciosa e quase invisível, pois não faz notar com produtos 
próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos 
por uma ordem econômica dominante.[...] 
Assim o espetacular sucesso da colonização espanhola no seio 
das etnias indígenas foi alterado pelo uso que dela se fazia: 
mesmo subjugados, ou até consentindo, muitas vezes esses 
indígenas usavam as leis, as práticas ou as representações que 
lhes eram impostas pela força ou pela sedução, para outros fins 
que não os dos conquistadores. Faziam com elas outras coisas: 
subvertiam-nas a partir de dentro – não rejeitando-as ou 
transformando-as (isto acontecia também), mas por cem 
maneiras de empregá-las a serviço das regras, costumes ou 
convicções estranhas à colonização da qual não podiam fugir 
(CERTEAU, 1998, p. 39 e 94). 

Observamos a importância do uso mostrado como um “consumo” 

qualificado, uma vez que ele obedece a outras regras que não as impostas, 

originando novas maneiras de utilizar. A noção de uso é fundamental para 

entendermos o cotidiano como um espaço de criação, pois no uso são criados e 

recriados os diversos sentidos da ação. O estudo dos usos, no cotidiano das 



 

 

escolas, pode nos dar pistas de como professores e alunos praticantes usam as 

regras, normas e condições que lhes são postas ou impostas.  

Certeau (1998) sugere que algumas formas de pensar as práticas 

cotidianas são do tipo tático, isto é, nos leva a perceber nestas práticas as 

características inerentes às táticas que utilizam as coisas de acordo com as 

ocasiões apresentadas, pois há uma relação entre os modos de fazer e certas 

circunstâncias no campo da ação. As táticas são caracterizadas por ele como: 

A ação calculada que é determinada pela ausência de um 
próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a 
condições de autonomia. A tática não tem por lugar senão o do 
outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal 
como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem meios 
para se manter em si mesma, à distância, numa posição 
recuada, de previsão e de convocação própria: a tática é 
movimento “dentro do campo de visão do inimigo”, como dizia 
von Büllow, e no espaço por ele controlado...Ela opera golpe por 
golpe, lance por lance. Aproveita as “ocasiões” e delas depende, 
sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e 
prever saídas. O que ela ganha não se conserva (CERTEAU, 
1998, p. 100). 

A característica tática dá aos modos de fazer e usar os produtos os 

elementos da surpresa e da astúcia, dando ao fraco a oportunidade de criar 

“operações polimórficas, achados alegres, poéticos e bélicos” (CERTEAU, 1998, 

p.104) dentro da ordem estabelecida. Isto faz da tática “a arte do fraco” 

(CERTEAU, 1998, p.101). 

Funcionando como um oposto articulado à noção de tática, Certeau nos 

traz a noção de estratégia. Esta pode ser entendida como ações de um poder 

estabelecido na relação com o outro, possui uma relação de força com a tática. 

Certeau (1998, p. 46) complementa, definindo-a como: 

O cálculo das relações de forças que se torna possível a partir 
do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de 
um “ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser circunscrito 
como um próprio e, portanto, capaz de servir de base a uma 
gestão de suas relações com uma exterioridade distinta. A 
nacionalidade política, econômica ou científica foi construída 
segundo esse modelo estratégico.  

Tanto a noção de tática quanto a de estratégia estão relacionadas ao 

poder. Esta se estabelece como presença do poder, enquanto aquela como 



 

 

desafio ao poder. É no enfrentamento do poder prioritário que a tática se dá como 

movimento do fraco que subverte a estratégia de um poder instituído. 

A partir do entendimento das noções anteriormente expostas é possível 

ver o cotidiano como um espaçotempo de criação de conhecimento onde “essas 

operações realizadas nas escolas, por professores e alunos nos usos astuciosos 

e clandestinos que fazem dos produtos e regras que lhes são impostos” 

permitem recriar a vida e suas normas. Tirar da invisibilidade essas práticas 

cotidianas. (OLIVEIRA, 2008, p. 56) Nos abre esses modos de compreender 

esses modos de atuação. 

Diante do exposto, percebemos a importância da vida cotidiana enquanto 

objeto de investigação, pois, como afirma Oliveira (2008, p.172), os estudos do 

cotidiano são um “meio de incorporar uma nova possibilidade de compreensão 

da complexidade inerente ao mundo, com seus macroelementos e 

microelementos, indissociáveis uns dos outros”. É preciso saber interrogar o 

cotidiano, para poder utilizar do todo o que interessa ao estudo sem 

descaracterizar o ambiente amplo do qual saíram as informações que usamos, 

pois a escola não é um lugar vazio, lá acontecem muitas coisas (AZANHA, 2011). 

Sendo assim, somente mergulhando no cotidiano do EMN poderemos buscar 

compreendê-lo em sua complexidade. 

2.1 COM QUANTOS FIOS SE TECEM AS REDES DE CONHECIMENTO? 

Na expectativa de melhor compreender como se desenrolam os 

acontecimentos na escola, trago a noção de tessitura de conhecimento em rede 

para a discussão por entender a noção de rede como mais rica e apropriada para 

pensar o complexo universo escolar, onde tudo está multiplamente relacionado. 

Alves (2008) nos diz que, para captar como são tecidas as redes de 

conhecimentos no cotidiano, é preciso entender que tais conhecimentos 

possuem outras lógicas de funcionamento que não as da ciência moderna, já 

que esta entende o conhecimento como algo a ser dividido, classificado e 

hierarquizado. Por outro lado, a tessitura do conhecimento em rede não pode 

ser quantificada ou classificada, visto que possui uma lógica própria, não linear.  

Para Azevedo (2008) e Manhães (2008), os indivíduos tecem relações 

múltiplas e complexas ao longo da vida e essas se configuram como redes, 



 

 

metáfora utilizada por muitos dos autores que adotam a perspectiva cotidianista 

de pesquisa. A rede, com seus fios, nós e espaços nos mostra que tudo está 

interligado, traz a imagem do conhecimento que vai sendo tecido a partir de fios 

que vão sendo trançados a outros e que, nesse processo, outros vão se tornando 

menos importantes. Assim, podemos concluir que a rede está em constante 

movimento de tecer e destecer, e o conhecimento vai se constituindo a partir dos 

fios e dos enredamentos que se estabelecem entre eles. 

Ferraço (2006) complementa essa ideia mostrando que conhecimento em 

rede é uma condição de existência dos sujeitos em conjunto (no coletivo), logo, 

o que existe não é o conhecimento único; e sim, possibilidades de conhecimento. 

Alves e Ferraço (2015, p. 308) explicam que os sujeitos são aqueles que, direta 

ou indiretamente, estão na “tessitura e partilha das redes cotidianas. Para além 

dos sujeitos tomados em suas individualidades, interessa-nos pensá-los em 

múltiplas relações”. Estes sujeitos que participam dessa tessitura complexa são 

os chamados praticantes do cotidiano. Torna-se importante pensar a 

complexidade dos sujeitos a partir da metáfora da rede, pois eles com seus 

conhecimentos criam uma infinidade de possibilidades, uma vez que a tessitura 

da rede é algo dinâmica. Os autores entendem a importância dos sujeitos 

praticantes e seu protagonismo dentro das pesquisas com os cotidianos, pois os 

discursos deles são entendidos como necessários, legítimos e importantes para 

a pesquisa, tanto quanto dos autores de referência. 

A partir do entendimento de que a realidade é complexa e que seu estudo 

precisa buscar captá-la enquanto tal, compreendemos a rede como 

intrinsecamente ligada ao cotidiano enquanto espaço de criação, e ambos estão 

interligados ao paradigma da complexidade, pois, como afirma Alves: “os 

cotidianos formam um ‘objeto’ complexo, o que exige métodos complexos para 

conhecê-los” (ALVES, 2008, p. 16). Adotamos o paradigma da complexidade 

(MORIN,1996) por referência, pois como afirma Azevedo (2008), ele permite 

uma maior aproximação com o real em sua multidimensionalidade, negando uma 

perspectiva única, hierarquizada ou disciplinarizada do conhecimento. Isto é 

necessário porque a separação pode levar ao reducionismo na compreensão do 

conhecimento (ALVES, 2008; MANHÃES, 2008). 



 

 

Vimos com Morin (1996) que o pensamento complexo reúne inúmeros 

modos de pensar, mas sem reducionismos mutiladores, visto que a 

complexidade articula diferentes saberes e não seus fragmentos. O pensamento 

complexo é mais amplo, pois entende que o conhecimento oferece 

possibilidades de reformulação em todo o tempo. No pensamento complexo, as 

relações entre os saberes estabelecem-se em redes e conhecer se assemelha 

a enredar-se, como explica o autor quando nos fala sobre o “complexus” que  

[...] é o que está junto; é tecido formado por diferentes fios que 
se transformaram numa só coisa. Isto é, tudo isso se entrecruza, 
tudo se entrelaça para formar a unidade da complexidade, 
porém a unidade do complexus não destrói a variedade e a 
diversidade das complexidades que o tecem (MORIN, 1996, p. 
188). 

Pensar complexamente é pensar os antagônicos como alternativos 

complementares e existências para além deles, o todo nas partes e as partes no 

todo estão juntos, mas se rearranjam todo o tempo. Compreende-se, ainda, 

neste paradigma que o todo é mais do que a soma das partes. 

 É pensar dialeticamente (lógica da contradição) e 
dialogicamente (lógicas heterogêneas que se rechaçam 
mutuamente) [...] O todo é mais do que a soma das partes, 
porque possui mais propriedades e qualidades do que cada uma 
em separado. Mas ao mesmo tempo, é também menos, porque, 
ao se constituir, impõe limites às partes, que perdem a liberdade 
(AZEVEDO, 2008, p. 73). 

Assim, podemos dizer que ao estudar o cotidiano entendido como parte 

de uma realidade que o transcende, estamos também vendo o todo, pois 

identificamos na parte elementos desse todo. É o que Morin (1996) nomeia de 

princípio hologramático, visto que neste princípio cada parte possui informações 

do todo representado. 

Dentro da relação parte/todo, Azanha (2011) propõe quatro questões a 

serem exploradas. A primeira delas é a compreensão da vida cotidiana como 

uma totalidade composta de partes interligadas, isto é, que possui elementos 

constitutivos do todo ligados em rede. 

A segunda questão é a de que a totalidade da vida cotidiana é um 

processo histórico, ou seja, o que o sujeito faz, como faz coletivamente e as 

relações entre esses fazeres que são modificados o tempo todo. O espaço do 



 

 

cotidiano não abrange apenas dimensões físicas, pois o cotidiano não é 

homogêneo. A parte central é onde as relações, tensões e pressões têm maior 

intensidade. E a parte periférica é mais frouxa, menos tensa. Existe no cotidiano 

uma rotina que está lá e não é mera repetição, possui um significado que lhe é 

próprio. 

Em terceiro lugar, temos as partes da cotidianidade como reveladoras do 

todo, de modo que,ao estudarmos fatos e situações de um cotidiano específico, 

estamos acessando elementos relevantes e representativos da totalidade. Na 

quarta e última questão, temos a visão do investigador como reveladora da vida 

cotidiana, ou seja, a visão da vida cotidiana depende da visão do investigador, 

de que abordagem ele tornará relevante (o que será o seu núcleo de estudo). 

Segundo Oliveira (2008), para entender o cotidiano como espaçotempo 

da complexidade foi preciso buscar uma outra abordagem diferente da 

cientificista. Nesta outra abordagem, leva-se em consideração a perspectiva da 

complexidade para compreender o conhecimento em rede. A noção de 

imprevisibilidade é um deles, pois ela permite entender que o conjunto de 

circunstâncias define as possibilidades de junção de fios à rede. Nesse sentido, 

o experienciado está ligado a tudo o que sabíamos antes. Logo, “as 

possibilidades que temos de aprender e de modificar as nossas redes de 

conhecimentos dependem, portanto, dos significados que podemos atribuir ao 

novo” (OLIVEIRA, 2008, p. 108). 

A tessitura do conhecimento em rede permite considerar outros saberes, 

colocando em xeque a superioridade do saber científico sobre todos os outros. 

O conhecimento em rede compreende a importância e a validade dos diversos 

conhecimentos criados dialogicamente pelos sujeitos. Há o rompimento com a 

fragmentação e a hierarquização dos conhecimentos, as redes de conhecimento 

propõem uma “democratização das relações entre os conhecimentos e modos 

de estar no mundo...” (OLIVEIRA, 2008, p. 169). 

2.2 A IMPORTÂNCIA DOS CURRÍCULOS PRATICADOSPENSADOS 

PARA O ENSINO MÉDIO NOTURNO 

Dentro da proposta de buscar políticas públicas voltadas para o Ensino 

Médio Noturno, a questão curricular torna-se relevante. Para a construção de um 



 

 

currículo apropriado para um EMN que seja emancipatório e que contribua para 

a formação dos estudantes adequada às necessidades deles, é importante 

perceber que a organização curricular deve ter ligação com os saberes e 

características dos jovens, devem ser levados em conta também os saberes 

produzidos em outros espaços da vida cotidiana,fora da escola, saberes tecidos 

nas práticas sociais vivenciadas pelos estudantes articulados aos saberes 

formais. Corroborando esta visão de construção do currículo como proposta e 

prática inter-relacionadas, seleção e produção de culturas, Lopes(2004, p. 193) 

explica que: 

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

É preciso buscar uma política curricular específica para o EMN, de modo 

que suas peculiaridades sejam levadas em conta. Para Oliveira (2007), as 

propostas curriculares dominantes tendem à fragmentação do conhecimento 

com base em uma concepção cientificista e disciplinarista. Esta perspectiva 

curricular não leva em consideração as experiências e os saberes trazidos pelos 

sujeitos, porque não conseguimos observar uma conexão entre os saberes 

vividos e os saberes escolares. 

Entendemos que o conceito de políticas curriculares é abrangente, se 

estendendo para além das produções governamentais, incluindo também toda 

produção teórica (planejada) e prática (vivenciada) educacional. Para Lopes 

(2004), a política (oficial) não exerce necessariamente controle sobre a prática. 

Deve haver liberdade na implementação do currículo e confiança na prática 

docente, pois há uma rede de saberes que só se constrói na prática cotidiana e, 

de qualquer modo, haverá intervenção das possibilidades do real sobre as 

propostas que nele chegam.  

Na mesma direção, Ball, Maguire e Braun (2016, p. 13) nos explicam a 

relação entre a política e a prática e como estas se relacionam com os 



 

 

saberesfazeres dos sujeitos da escola, principalmente dos professores que são 

os “atores e sujeitos, sujeitos e objetos da política”. 

Partindo do entendimento de que as políticas quando chegam às escolas 

não chegam em um território vazio, elas, portanto, deveriam ser individualizadas. 

Para Ball, Maguire e Braun (2016, p. 42), esta individualização ocorre a partir do 

contexto encontrado na escola, o que determina as variadas formas de como as 

políticas são postas em ação. Os autores destacam a importância das 

dimensões contextuais para a atuação da política, pois os contextos e as 

políticas estão inter-relacionados, acrescentam ainda que “o contexto é uma 

força “ativa”, não é apenas um pano de fundo com os quais “as escolas têm que 

operar”. 

Assim, Ball, Maguire e Braun (2016) entendem que as políticas não 

podem ser implementadas e sim atuadas/encenadas, uma vez que são 

processos criativos de interpretação, tornando-se vivas e atuantes nas escolas 

e funcionando ativamente na construção de identidades. Logo percebemos o 

quanto o cotidiano influencia no uso que os sujeitos farão das políticas que 

chegam até a escola e como cada escola interpreta/encena essas políticas. 

Paiva (2004) explica que a noção de tessitura do conhecimento em rede 

se contrapõe à ideia de processo de aquisição de conhecimento individual, 

cumulativo e adquirido de forma linear. Os conhecimentos só ganham significado 

quando conectados em rede. Nessa perspectiva, seria importante considerar a 

possibilidade de uma proposta curricular em rede, que visa a estabelecer o 

diálogo entre sujeito e conhecimento, de modo a dispor de todos os conteúdos 

de forma articulada, considerando-os enredados uns aos outros na formação de 

sentidos, que incorporariam a produção de saberes dos alunos aos saberes 

escolares. Isso porque, o conhecimento se dá quando há a ligação entre os 

diversos saberes, o que pode acontecer em momentos distintos e não 

necessariamente a partir de maior volume de informações. Uma vez que os 

conhecimentos são tecidos a partir das experiências vividas, os saberes não são 

controlados ou sequenciados, como afirma Oliveira (2007). 

Tecemos conhecimento em todos os espaços que estamos inseridos. Não 

considerar o conhecimento em rede para a construção do currículo, pode reduzir 



 

 

e fragmentar a existência desses sujeitos diante da complexidade humana, 

tornando-se um erro a separação entre escola e mundo (OLIVEIRA, 2007). 

A proposta curricular para o EMN poderia tornar legítimos os saberes,as 

experiências e a multiplicidade dos alunos, em conjunto com os professores, de 

modo a formar a base para a construção de tal proposta. Quer dizer, “ao invés 

de prescrever o que deve ser a escola, uma proposta curricular precisa dialogar 

com aquilo que ela é” (OLIVEIRA, 2007, p. 94). Compreendendo como 

cotidianamente são enredados os conhecimentos e realizados os currículos,a 

autora acrescenta que: 

Esta parece ser a função de um currículo oficial: dar sentido às 
experiências curriculares que se realizam nas escolas/classes – 
sentido de uma experiência tecida coletivamente por sujeitos 
que recriam a sua própria prática na atividade de praticar 
(OLIVEIRA, 2001, apud PAIVA, 2004, p.233). 

Baseando -se no entendimento de que o conhecimento é tecido em rede, 

é preciso pensar a prática curricular de uma outra maneira, como algo 

vivo/vivenciado, de forma que todos os conhecimentos presentes na escola 

sejam levados em consideração. Para isso, trazemos a noção de currículos 

“praticados” (OLIVEIRA, 2005) e que, posteriormente, com os avanços das 

reflexões e a percepção da indissociabilidade entre práticateoriaprática e 

reflexãoação, tal noção passa a ser entendida como currículos 

“praticadospensados” (OLIVEIRA, 2016). É importante compreender que teoria 

e prática são noções conexas e inseparáveis que integram o fazerpensar da 

realidade e que a criação dos currículos pelos praticantespensantes se dá 

através de: 

Diálogos e enredamentos entre conhecimentos formais – 
advindos das diferentes teorias com as quais entraram em 
contato em diversos momentos e circunstâncias de suas vidas e 
outros conhecimentos, aprendidos pelos praticantespensantes 
por meio de outros processos (OLIVEIRA, 2016, p. 8). 

Observamos que há um ideário do que deve ser a educação e que pode 

ser constituído através desses diálogos entre as exigências normativas e as 

possibilidades práticas. Por isso, entendermos a relevância dos currículos 

praticadospensados para o estabelecimento de relações mais horizontalizadas 

no Ensino Médio Noturno é de fundamental importância. 



 

 

Segundo Oliveira (2005), o universalismo moderno nega o diferente, 

entendendo-o como desvio que foge ao modelo único de verdade. Logo, os 

outros saberes, que não aqueles modelares, são marginalizados ou 

considerados não saberes. Então, devemos procurar por “propostas curriculares 

que buscam superar a segregação” e “reconhecer como válidos os valores e 

práticas culturais” do outro, e isto se faz através da adoção de práticas 

emancipatórias com táticas e usos transgressores no cotidiano a despeito dos 

instrumentos de regulação. Para Oliveira, os currículos praticadospensados são: 

Criação cotidiana dos praticantespensantes das escolas, 
produzidas por meio dos usos singulares que fazem das normas 
e regras que lhes são dadas para consumo, num diálogo 
permanente entre essas diferentes instâncias, podemos supor 
que as redes de conhecimentos por eles tecidas dão origem a 
algumas práticas curriculares emancipatórias e são, também, 
fruto dos diversos modos de sua inserção social no mundo, 
inclusive no campo do embate político e ideológico que habita a 
sociedade e, portanto, as escolas e as políticas curriculares 
(OLIVEIRA, 2016, p.12). 

A partir da definição dada por Oliveira (2016), fica claro o potencial criativo 

e emancipatório dos currículos praticadospensados e como estes buscam 

promover a desinvisibilização e multiplicação das práticas cotidianas que por 

muito tempo foram desperdiçadas por uma visão hegemônica reducionista. 

Quando nos referimos ao potencial emancipatório dos currículos 

praticadospensados, estamos falando em seu potencial de produzir 

emancipação social. Aqui entenderemos emancipação social como Oliveira 

(2016)8,  sendo esta compreendida a partir de uma perspectiva em que as 

relações se estabelecem de formas mais horizontalizadas, solidárias e 

ecológicas, isto é, sem hierarquias, com reconhecimento mútuo entre os sujeitos 

e o respeito às diferenças. Já as relações ecológicas fundamentam-se no 

conceito de ecologia de saberes que parte do princípio pelo qual nenhum 

conhecimento deve ser considerado superior ao outro, ela reconhece a 

pluralidade de conhecimentos existentes e entende que a validade de um saber 

 
8Esta discussão encontra-se em Oliveira (2016), porém, tem suas origens com 
Boaventura de Sousa Santos (1995; 2000; 2004; 2006; 2010). 



 

 

não torna inválido o outro saber. Esta postura ecológica contribui para o alcance 

da justiça cognitiva e, consequentemente, para a justiça social. Nesse sentido, 

O importante aqui é o estabelecimento de um diálogo 
permanente entre diferentes formas de estar no mundo, de nele 
viver e de entendê-lo e que possam ser encontrados e criados 
mecanismos e modos de interação que permitam, hoje e agora, 
transformar o que existe e é hegemônico em outras existências, 
mais democráticas e plurais, provisórias e circunstanciais sobre 
as quais se continuará atuando coletivamente, pelos mesmos 
procedimentos, reinventando permanentemente o presente, 
criando a partir do exercício da imaginação epistemológica, mais 
justiça cognitiva por meio da tradução entre saberes. Além disso, 
a partir da imaginação democrática, também possam criar mais 
justiça social global, considerando a indissociabilidade entre 
ambas (OLIVEIRA, 2016, p. 40-41). 

Ainda segundo Oliveira (2016), os professores buscam utilizar práticas 

que desenvolvam o querer e o fascínio de seus alunos. Essas experiências 

curriculares dos praticantespensantes estão além do que é prescrito e 

normatizado. Isto pode ser entendido como um indício do quanto são ricas estas 

práticas curriculares e de como a capacidade criadora e autoral dos 

praticantespensantes deve ser levada em consideração, deixando de lado a 

ideia da dicotomia entre teoria e prática, uma vez que eles são responsáveis por 

pensar e fazer o currículo, tornando-se sujeitos-autores e produtores de 

conhecimento. 

Acreditamos que, na perspectiva dos estudos do cotidiano, trabalhar 

práticas curriculares reais e complexas, tecidas em rede e relacionadas com os 

saberesfazeres dos praticantespensantes é o mais importante, uma vez que são 

as marcas do cotidiano, sua inventividade que fazem das propostas curriculares 

prescritivas, propostas vivas. 

Seria importante não só uma prática curricular específica, como também 

a incorporação da compreensão os currículos desenvolvidos nas escolas são 

currículos praticadospensados. Partindo deste entendimento, podemos 

conceber o EMN numa perspectiva de distância entre o prescrito e as vidas 

cotidianas dos seus sujeitos, que precisam ter suas especificidades e seus 

saberes respeitados. Assim, estaríamos mais próximos de relações mais 

ecológicas e horizontais, e também no caminho para o alcance da emancipação 

social onde diferenças não se tornem desigualdades. 



 

 

Baseado nestes princípios teórico-metodológicos é que fomos interrogar 

a realidade cotidiana da escola pesquisada em busca dos currículos 

praticadospensados e o que neles contribui para a emancipação social e, 

também, o que ainda está ligado à normatização e à prescrição. 

 

2.3 O COTIDIANO COMO METODOLOGIA DE PESQUISA 

A pesquisa de campo no Colégio Estadual foi feita na perspectiva das 

pesquisas nos/dos/com os cotidianos, buscando, através de um “mergulho com 

todos os sentidos” (ALVES, 2008) na realidade pesquisada. Para perceber como 

acontecimentos cotidianos, comportamentos e cenários onde se desenrolam a 

vida cotidiana no Ensino Médio Noturno da escola, se relacionam, ou não, 

identificando as peculiaridades desse espaçotempo como expressão de redes 

de conhecimentos que lhes são próprias e como dialogam com o previsto e o 

normatizado. Isso porque entendemos que o cotidiano é onde ocorre um 

conjunto de operações singulares, sendo um lugar de liberdade e criatividade 

(CERTEAU, 1998), e não apenas lócus de repetição e/ou aplicação de regras e 

normas, nem de consumo puro e simples.O objetivo é mostrar que é no e com o 

cotidiano que a pesquisa deve se realizar, já que não há melhor caminho para 

se pesquisar a educação do que ir in loco e observar os acontecimentos diários. 

Assim, de acordo com Oliveira (2008, p. 172), 

Estudar o desenrolar da vida cotidiana, entendendo o cotidiano 
como uma permanente interlocução entre as diferentes 
instâncias permite a recombinação entre norma/modelo e 
exceção, ignorada pelo cientificismo, e busca fazer falar as 
dimensões da vida que a modernidade emudeceu.  

Além disso, é também uma pesquisa sobre a própria prática, feita pelo 

professor, para a melhor compreensão dos fazeressaberes docentes 

(OLIVEIRA, 2012). Segundo Moreira e Caleffe (2006), para tal é necessário 

entender o professor enquanto teórico, intérprete e crítico da sua própria prática. 

Ainda sobre a pesquisa realizada pelo professor, eles afirmam: 

A pesquisa realizada pelo professor a que nos referimos é a 
pesquisa que o professor pode conduzir no contexto da prática 
profissional imediata, com o objetivo de melhorar sua prática 
pedagógica, desenvolver novas estratégias de ensino e buscar 



 

 

soluções para os problemas que afetam a aprendizagem do 
aluno, ajudando os gestores da educação a entender melhor o 
contexto em que ocorrem o ensino e a aprendizagem 
(MOREIRA; CALEFFE, 2006, p. 16-17). 

Como procedimentos metodológicos, realizamos entrevistas, 

questionários e a observação participante (observação e conversa com os 

sujeitos) do cotidiano da escola. Entendemos que toda observação é 

participante, na esteira de Oliveira (2008), que afirma não se tratar nunca apenas 

de observação, sendo sempre entrada no campo pesquisado, ou seja, de 

participação. É preciso estar lá para ver como as coisas acontecem realmente, 

e, nesse sentido, a pesquisa com os cotidianos redefine a relação pesquisador 

– universo pesquisado, visto que não se separa sujeito e objeto. Assim: 

Um dos pressupostos de pesquisa participante é o de que a 
convivência do investigador com a pessoa ou grupo estudado 
cria condições privilegiadas para que o processo de observação 
seja conduzido e dê acesso a uma compreensão que de outro 
modo não seria alcançável (AZANHA, 2011, p. 93). 

Segundo Ezpeleta e Rockwell (1989, p. 14), em livro emblemático para o 

campo das pesquisas nos/dos/com os cotidianos, foi necessário buscar 

“adequações das opções metodológicas aos problemas definidos”, isto é, buscar 

uma metodologia que abarcasse esta visão cotidiana da pesquisa educacional. 

Uma vez que métodos de pesquisa voltados para generalizações deixam 

escapar as particularidades/pluralidades das realidades complexas. As autoras 

chamam a atenção para o caráter vivo do cotidiano da escola, com as coisas 

que lá existem e que precisam ser percebidas fora dos modelos hegemônicos, 

buscando um novo tipo de conhecimento escolar. Entendemos, então, que há 

uma guinada político-epistemológica de cultivar um outro olhar sobre a escola, 

passando-se a entendê-la não mais como um espaço do não saber e da falta, 

mas sim como um espaço de conhecimento. Com este outro olhar, não existe 

uma posição superior de alguém que sabe e estuda um lugar do não saber, a 

pesquisa não é sobre a escola, é com a escola para compreender o que lá 

acontece e não para explicá-la.   

Para Oliveira (2005), é importante assumir o não saber em nossas 

pesquisas, pois há o entendimento de que a pesquisa se faz ao pesquisar, não 

sendo possível partir de uma hipótese preestabelecida. É preciso estar livre de 



 

 

“pré” conceitos estabelecidos, uma vez que ter um conceito preestabelecido faz 

com que a articulação das redes de conhecimentos seja prejudicada. Neste 

caso, só veremos o que acreditamos e não o que está na realidade, buscando 

sempre o que há de homogeneidade. 

Ezpeleta e Rockwell (1989, p. 15) nos explicam, ainda, a importância de 

iniciar a pesquisa de campo registrando tudo aquilo que se vê e, assim, “ampliar 

a margem de nossa visão, alargando os limites da seleção”. A princípio, é melhor 

não orientar a observação, buscando registrar o significativo e aquilo que 

inicialmente parece não significativo, desconfiandodo que encontramos e do que 

parece óbvio. Dado que a escola deve ser entendida como algo que está em 

permanente processo de construção, ela muda; a todo momento as coisas 

acontecem, uma vez que ela é dinâmica. Buscamos pensar o que se produz, o 

que se cria na escola, ver o que lá se passa para além do que já se sabe sobre 

ela. 

A partir daí, Ezpeleta e Rockwell (1989) nos sugerem que busquemos por 

pistas e, assim, possamos ampliar a nossa capacidade de ver o que o cotidiano 

pode nos mostrar, reordenando, tecendo em um outro sentido o que é visto na 

realidade escolar através dos indícios. E para nos ajudar na compreensão do 

que são tais indícios, Carlo Ginzburg (1989, p. 149) nos explica o que seria o 

paradigma indiciário, que consiste em um “método interpretativo, centrado sobre 

resíduos, dados marginais, considerados reveladores”. Para defendê-lo 

Ginzburg argumenta a partir do método morelliano de identificar quadros, que se 

fundamentava em não se concentrar nas características mais vistosas e mais 

facilmente imitáveis dos quadros, e sim, “examinar os pormenores mais 

negligenciáveis” (GINZBURG, 1989, p. 144). 

O paradigma indiciário pode ser entendido como um conjunto de 

princípios e procedimentos que estabelece o surgimento de uma forma de 

pensar baseada em indícios, vestígios e pistas. Reconhecendo o caráter indireto 

do conhecimento e a impossibilidade de apreensão da totalidade do real devido 

à sua complexidade. É um método capaz de despertar o olhar do pesquisador 

para detalhes aparentemente tidos como secundários, “dados marginais”, mas 



 

 

que podem ser de extrema relevância para “captar uma realidade mais profunda, 

de outra forma inatingível” (GINZBURG, 1989, p 150). 

A partir disso, seguimos na busca de perceber significados possíveis 

através da leitura dos indícios fornecidos pelos usos e práticas reais ocorridas 

na escola. Oliveira (2005) considera o paradigma indiciário fundamental para as 

pesquisas nos/dos/com os cotidianos, uma vez que através dele utilizamos 

métodos e procedimentos diferenciados e é possível compreender as 

subjetividades que se manifestam nos pequenos gestos inconscientes. 

Completando a importância da pesquisa participante, Geraldi (2006) 

esclarece que, quando realizamos a pesquisa com os cotidianos, somos também 

objeto e sujeito da investigação, interferimos nele com nosso trabalho de 

professor-pesquisador. É preciso estar dentro e fora do seu trabalho.  

Para considerar o cotidiano escolar como objeto de 
estudo/pesquisa, há que se assumirem as redes de saberes e 
conhecimentos que se imbricam, advindas de culturas que não 
as hegemônicas, que são tecidas e atravessadas, assim como 
os sujeitos praticantes, interlocutores dessas culturas e de seus 
próprios percursos. O segundo “complicador” é que não só 
somos sujeito e objeto de nossa investigação nesse cotidiano, 
como interferimos nele com nosso trabalho como professoras 
pesquisadoras e, aqui, já entramos no domínio das formas de 
pesquisa que tratam desse envolvimento, usualmente tratadas 
como pesquisa-ação, pesquisa participante ou nomes 
congêneres para explicar tal identificação e interferências 
(GERALDI, 2006, p.184). 

A princípio, procuramos trazer o que responderam os alunos do terceiro 

ano do Ensino Médio a respeito do curso e da escola onde estudam. 

Entrevistamos seis alunos das duas turmas existentes na escola (3001 e 3002), 

de ambos os sexos, maiores de dezoito anos. Fizemos uso do que vamos 

chamar de entrevistas conversadas, pelo tom informal que lhes foi dado. Uma 

vez que entrevistador e entrevistados já se conheciam, pois estes haviam sido 

alunos da pesquisadora em anos anteriores e sempre se encontram pelos 

corredores da escola. Acredito que a familiaridade entre mim e os estudantes fez 

com que eles se sentissem mais à vontade e seguros para contribuir.Escolhi 

conversar com os alunos do terceiro ano, pois a maioria está na escola desde o 

primeiro ano, então acreditei que estes, por possuírem maior vivência na escola, 

poderiam dar uma boa contribuição para a pesquisa. Ressaltamos que os nomes 



 

 

usados no texto são dos próprios alunos, que autorizaram a divulgação. Pois 

quando avisei que eles não seriam identificados, como geralmente se faz nas 

pesquisas, ficaram chateados porque queriam o reconhecimento pela 

participação. Era a primeira vez que estavam sendo ouvidos para um estudo e 

sentiram-se importantes com isso. Então, resolvi acolher o pedido deles e utilizar 

apenas o primeiro nome dos alunos nos trechos transcritos. 

Sobre a importância do uso do nome, Sampaio (2008) afirma que nele 

está contida a ideia de autoria da história pelos sujeitos da pesquisa, que não 

são mais vistos como objeto apenas, estabelecendo-se uma relação de 

reciprocidade entre os mesmos. A autora entende que eles são “sujeitos 

encarnados que trazem consigo suas histórias pessoais (e profissionais) e que 

cotidianamente constroem a história da escola onde atuam (e estudam)”. 

(SAMPAIO, 2008, p. 54). 

Posteriormente com os professores, fiz uso de um questionário, porque 

foi a maneira que encontrei para conversarmos, ainda que indiretamente, já que 

queria saber o que pensavam a respeito do Ensino Médio, da escola e dos 

alunos, visto que não havia possibilidade de conversar fora do horário de 

trabalho, pois todos já chegam à escola na hora das aulas e não teriam outro 

horário disponível para essas conversas. O questionário era composto por nove 

perguntas abertas que os professores poderiam responder da maneira que 

achassem melhor. Dos dez professores que levaram o questionário, apenas 

quatro professoras devolveram. Diferentemente do que aconteceu com os 

alunos, o nome delas será preservado, pois percebi que se sentiriam mais 

confortáveis desta maneira, pois mesmo sendo conhecida, o fato de estar a 

serviço de uma pesquisa causou um certo incômodo. Outro fator que me levou 

a não identificação foi a preocupação em garantir que se sentissem seguras em 

contar suas experiências. 



 

 

3 A ESCOLA PESQUISADA E SEUS COTIDIANOS 

3.1 SOBRE A REDE ESTADUAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO E 

SUAS RECENTES MUDANÇAS – 2009-2019 

Como a escola pesquisada integra a rede estadual do Rio de Janeiro, 

gerenciada pela Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC-RJ) faremos um 

breve panorama a respeito das principais mudanças ocorridas na rede nos 

últimos dez anos, para melhor compreendermos o contexto em que está inserida 

a escola. Nos anos anteriores ao de 2009, já havia um movimento de renovação 

nos modos de gestão da SEEDUC-RJ que se estabelecia com o objetivo de 

modernizar a Secretaria de Educação, as regionais e as escolas. O programa 

Conexão Educação foi apresentado como uma ferramenta que facilitaria tanto o 

trabalho administrativo quanto o docente. Nesta época, o investimento foi em 

tecnologia, foram distribuídos aos docentes notebooks e modens para acesso à 

internet, cujo objetivo era colocar os professores na era da informação, trazendo 

a falsa impressão de que estavam obsoletos. Também foi implementado o 

SAERJ9 com o objetivo declarado de avaliar para melhorar a qualidade da 

educação estadual. Entretanto, entendemos que a qualidade na educação se dá 

por diversos fatores e não só pelo resultado de avaliações externas 

padronizadas como o SAERJ. O que observamos é que, nos últimos anos, esse 

tipo de avaliação vem ganhando cada vez mais espaço e credibilidade como 

medida para a qualidade na educação. Essas avaliações não conseguem 

apreender as aprendizagens feitas pelos alunos, e sim verificam objetivos 

estabelecidos fora da escola. 

No contexto das mudanças ocorridas na SEEDUC-RJ, as avaliações 

estaduais em larga escala ganharam maior relevância. O SAERJ é aplicado ao 

final de cada ano para os concluintes das diferentes etapas de escolarização e 

 
9O Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro existe desde 2008 
e foi criado com o objetivo de promover uma análise do desempenho dos alunos da 
rede pública do Rio de Janeiro nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. A 
avaliação envolve as turmas do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental, da 3ª série do 
Ensino Médio, das fases equivalentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do 4º 
ano do Ensino Normal e pelos concluintes do Programa Autonomia. Disponível em: 
<http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=843535>. Acesso 
em:06/02/2019. 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=843535


 

 

abrange as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Esta avaliação 

declara como objetivos controlar a qualidade do ensino e contribuir para sua 

melhoria através de planejamentos baseados em seus resultados. Vale ressaltar 

que a avaliação é produzida pelo CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação 

da Educação) e que atua em parceria com instituições privadas como Fundação 

Roberto Marinho, Instituto Unibanco e Fundação OI Futuro10.  

Segundo Esteban e Fetzner (2015) há uma tendência em utilizar o 

discurso de fracasso escolar como motivo para a utilização da avaliação 

enquanto ferramenta para a melhoria. A melhoria da aprendizagem só é 

compreendida, nestes casos, através da utilização de avaliações externas em 

larga escala, baseadas em metas a serem alcançadas e da mensuração de 

resultados. Sobre este tipo de avaliação as autoras explicam: 

Entendemos que o exame, assumido aqui como a aplicação dos 
testes padronizados que se propõem a medir o desempenho 
escolar, apresenta, em sua proposta, um contrassenso do que, 
no campo dos estudos das políticas educacionais em avaliação, 
temos entendido como função da avaliação. Na medida em que 
se rompe com a multirreferencialidade dos processos avaliativos 
(sua complexidade e a diversidade de questões que estão 
envolvidas na promoção da aprendizagem-ensino), torna a 
aplicação dos exames um trabalho inócuo, do ponto de vista da 
promoção da qualidade da educação oferecida, ao mesmo 
tempo que investe e promove concepções e práticas tecnicistas 
que corroboram com percepções lineares sobre os processos de 
aprendizagem (ESTEBAN; FETZNER, 2015, p. 81). 

As autoras afirmam que essas avaliações possuem uma perspectiva 

mecanicista, baseando-se em treinamento e repetição. Elas não problematizam 

os procedimentos escolares e nem valorizam os saberes e os percursos trazidos 

pelos sujeitos. Na verdade, buscam controlar os processos pedagógicos através 

da hierarquização de “contextos, processos, resultados e sujeitos” (ESTEBAN; 

FETZNER, 2015, p. 82). A lógica utilizada é a de mercado, na qual as avaliações 

operam como controladores da qualidade de um produto. Elas ainda esclarecem 

a respeito dos sujeitos envolvidos ao afirmarem que:  

Os estudantes e os docentes são descontextualizados, 
apartados dos processos que conformam a dinâmica 
aprendizagem-ensino de que participam, desconsiderados como 

 
10Disponível em: <www.institucional.caed.ufjf.br/quem-somos>. Acesso em: 
05/05/2019. 

http://www.institucional.caed.ufjf.br/quem-somos


 

 

sujeitos da aprendizagem e do conhecimento e reduzidos a 
denominações referidas a níveis de desempenho: seus rostos, 
corpos, gestos, vozes e conhecimentos são desvitalizados e 
traduzidos em competências, indicadores, gráficos e dados, 

enfim, fragmentos quantificáveis (ESTEBAN; FETZNER, 2015, 
p. 80). 

Outro fator que as autoras destacam é o aprisionamento curricular, uma 

vez que os resultados das avaliações acabam originando orientações 

curriculares e das práticas pedagógicas, visando um controle permanente da 

escola. 

Segundo Pereira (2015) e Silva (2013), a rede estadual de ensino passou 

por uma série de mudanças desencadeadas pelos resultados do Sistema de 

Avaliação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ) de 2008 e, principalmente, pelo 

fraco desempenho na avaliação do IDEB no ano de 2009 onde o estado do Rio 

de Janeiro ficou em penúltimo lugar no ranking do exame. As mudanças 

aconteceram no âmbito gerencial e também no pedagógico e ficaram conhecidas 

como planejamento estratégico. O planejamento estratégico tinha por objetivo 

reorganizar a estrutura da secretaria estadual e de suas regionais e também das 

escolas através da reestruturação pedagógica e organizacional.  

No âmbito gerencial, foram criadas as diretorias regionais pelo Decreto nº 

42.838, de 04 de fevereiro de 2011 (RIO DE JANEIRO, 2011) que estruturava 

as diretorias em regionais administrativas e regionais pedagógicas. Também foi 

implantado um sistema que deveria ser utilizado por alunos, professores e 

diretores (que passaram a ser chamados de gestores), que se chamava Gestão 

Integrada da Escola (GIDE). A implantação deste sistema foi realizada através 

de parceria com a empresa privada chamada Instituto de Desenvolvimento 

Gerencial (INDG) que adota métodos e técnicas gerenciais, com parcerias com 

outras secretarias ao longo do país. Houve processo seletivo interno para 

ocupação das novas funções, e foi implementado um programa de bonificação 

financeira para os professores por metas alcançadas pela escola através da 

Resolução SEEDUC/RJ nº 4669/11(RIO DE JANEIRO,2011b) (SILVA, 2013). O 

programa de bonificação por metas alcançadas fazia com que professores que 

trabalhavam em diferentes escolas (uma que alcançasse a meta e a outra não), 

recebessem a bonificação em apenas uma das escolas. Percebemos a 



 

 

introdução da lógica da disputa de mercado com suas noções de produtividade, 

eficiência e qualidade para a educação e também uma ambiguidade para o 

professor que em uma escola recebe a gratificação e tem seu trabalho validado, 

enquanto em outra escola que não atinge as metas tem seu trabalho posto em 

xeque. 

No âmbito pedagógico, tivemos a criação do Currículo Mínimo (CM) 

unificado para toda a rede, pois se alegou disparidade de conteúdos entre as 

diversas escolas do Estado. Não houve uma participação efetiva de professores 

da rede na elaboração do CM, pois foram formadas equipes sem que houvesse 

uma ampla discussão com os atores envolvidos. O processo foi controverso e 

não respeitou a autonomia docente e seus saberesfazeres cotidianos nem as 

especificidades de seu público com conteúdos, muitas vezes, inadequados às 

realidades das diferentes escolas. 

 Pereira (2015) afirma que o currículo mínimo inicialmente é criado para 

diminuir as diferenças entre as diversas escolas espalhadas pelo Estado, mas 

logo passa de elemento norteador a “uma rígida determinação a ser cumprida” 

atrelada a uma política de avaliação em larga escala e bonificação salarial, tudo 

isso subordinado à aplicação do CM. Com isso, a orientação para a prática 

curricular ficava cada vez mais rígida e os professores foram sendo pressionados 

a seguirem o CM, de modo a não comprometerem os resultados da escola e, 

assim, receberem seus salários sem perdas. Os professores tinham que lançar 

os conteúdos trabalhados do CM na GIDE junto com as notas dos alunos e 

também deveriam colocá-los nos diários de classe. O CM é implementado 

verticalmente e com o objetivo de “garantir” que o estudante saia preparado para 

avaliações como a Prova Brasil, o Enem, entre outras, investindo na formação 

de habilidades e competências que ele deve ter ao final de cada ano. 

No intuito de compreender como os professores da escola receberam e 

fizeram uso deste currículo perguntei a eles como trabalhavam com o currículo 

determinado pela secretaria e se ele era o único referencial para o 

desenvolvimento do trabalho docente. Abaixo trago as falas das professoras: 

Professora de Inglês: Eu faço uma adaptação do currículo 
mínimo com a realidade da sala de aula. Eu também utilizo o 
material didático. 



 

 

Professora de Matemática:Tento segui-lo à risca, mas sempre 
acaba, às vezes, não conseguindo cumpri-lo não. Uso livros 
diversos, internet. 
Professora de Geografia: Sim, pois me preocupo com os 
alunos que vêm de transferência. Eles devem chegar a ver o 
mesmo assunto de outra escola. 
Professora de Português:Procuro trabalhar todo o currículo 
determinado pela secretaria, é um direito do aluno vivenciar 
essas experiências na escola e não deixo de oferecer o básico 
para todos. Ele é minha referência, mas não é a única, é a 
básica. Dependendo das turmas, projetos, momento político 
etc., acrescento sempre novos conteúdos, além de temas que 
gosto de trabalhar como sustentabilidade, solidariedade etc. 

Em seguida, perguntei se conseguiam cumprir todos os conteúdos que 

estão estipulados no currículo mínimo e como faziam. E elas responderam: 

Professora de Inglês: Não é possível cumprir todos os 
conteúdos do currículo mínimo porque algumas atividades 
propostas apresentam uma dificuldade maior para os alunos e 
precisam ser adaptadas. 
Professora de Matemática:Não, compenso com exemplos e 
exercícios a seguir. 
Professora de Geografia:Algumas coisas não consigo cumprir 
devido ao tempo. 
Professora de Português:Sim, ao trabalhar um conteúdo, 
procuro mapear todos os que estão relacionados, os pré-
requisitos e trabalho em rede, tentando interligar os conteúdos, 
avaliando também o que é essencial dentro da área do 
conhecimento para que o educando possa aprender sozinho 
depois. 

A partir da fala das professoras podemos perceber que elas usam o 

currículo mínimo como um ponto de partida e que buscam fazer a ligação dele 

com outros assuntos, e com a realidade da sala de aula. Um outro fator levantado 

pelas professoras é a falta de tempo para cumprir o conteúdo do CM. Notamos 

do mesmo modo uma dificuldade das professoras em trabalhar todo o conteúdo, 

dada a sua extensão ou pela dificuldade dos alunos com ele. As disciplinas com 

carga horária menor são as que mais têm dificuldade em cumpri-lo, pois seu 

conteúdo nada tem de “mínimo”. Sendo o currículo mínimo uma política curricular 

engessada, imposta, com fins avaliativos, por suas próprias características não 

foi capaz de captar a diversidade de saberes que habitam a escola. Assim, fica 

claro o quanto o CM se distancia da realidade escolar e o quanto as 

especificidades trazidas pelas professoras não podem ser medidas por 

avaliações externas. Trago abaixo a fala da professora sobre como os conteúdos 



 

 

trabalhados em sala, buscando relação com a realidade social e do aluno, podem 

ser mais proveitosos e interessantes que prescrições curriculares com fins 

puramente avaliativos. 

Professora de Português: Em 2017, voltei de uma cirurgia, de 
um tratamento de saúde muito delicado e não estava muito bem 
ainda no início do ano. As turmas, especialmente alguns alunos, 
reclamavam muito de mim. “Professora fala alto demais, é muito 
exigente, quer tudo direitinho, passa trabalho em todas as 
aulas”. No final do primeiro bimestre, um deles começou a 
trabalhar como Jovem Aprendiz e dizia que eles cobravam tudo 
o que eu ensinava no curso preparatório para ingressar no 
trabalho. Dizia que nunca aprendeu tanta LP quanto aprendeu 
comigo. Que eu era chata, mas ensinava bem. 

 Considero interessante ressaltar que, em momento algum, as 

professoras se mostram contrárias ao CM, apesar de vermos nas falas as 

inadequações presentes nele. Isso nos mostra a importância dos usos próprios 

e criativos que as professoras fazem das regras que lhes são impostas, 

intervindo, criando novos currículos praticadospensados, vivos, a partir do CM. 

Atesta-se, nessa perspectiva, a impossibilidade de controle das ações dos 

sujeitos praticantespensantes dos cotidianos das escolas.   

Outra pergunta que fiz às professoras foi como elas fazem para contornar 

as dificuldades apresentadas pelos alunos e como resposta obtivemos uma 

breve visão das adaptações, criações curriculares feitas por elas e que não estão 

prescritas nos manuais do CM. 

Professora de Inglês: As atividades propostas podem ser 
adaptadas para melhor se adequarem aos alunos. 
Professora de Matemática: Exercícios valendo nota, corrigindo 
sempre os exercícios propostos e recapitulando a aula anterior. 
Professora de Geografia: Montei uma apostila com uma 
linguagem mais simples, o que tornou as aulas mais dinâmicas. 
Professora de Português: Procuro diversificar as atividades e 
elaborar atividades com diferentes graus de dificuldade (fácil, 
médio e difícil). Busco também observar o que ele não sabe 
ainda e atender às necessidades e cobro o que dou, se não 
expliquei não parto do princípio que ele já sabe. 

Também foi implementada no ano de 2011 uma outra avaliação, 

bimestral, para o acompanhamento imediato da evolução do processo de ensino 

e aprendizagem dos alunos: o SAERJINHO. O exame abrange o 5º e 9º ano do 

Ensino Fundamental e os alunos do Ensino Médio. Ele incluía mais disciplinas, 



 

 

além das já duas presentes no SAERJ, como Biologia, Química e Física (SILVA, 

2013). Porém, quando observamos mais de perto, percebemos que o 

SAERJINHO era uma maneira de monitorar se os conteúdos do currículo mínimo 

estavam sendo ministrados pelos professores ao longo dos bimestres e tornou-

se uma espécie de preparação para o SAERJ, pois era produzido nos mesmos 

moldes deste. Trago o parágrafo 5º do artigo 4º da Portaria 419/2013 que dispõe 

sobre avaliação e fala sobre a obrigatoriedade de usar o SAERJINHO como uma 

das avaliações do bimestre: 

§ 5º - A Avaliação Diagnóstica Bimestral do Processo Ensino-
Aprendizagem - SAERJINHO, aplicada nos níveis de ensino, 
anos/séries, disciplinas e bimestres definidos pela SEEDUC, é 
um dos instrumentos avaliativos obrigatórios para 
composição da nota bimestral do discente, com valor/nota 
definido (a) pelo Professor, e deverá ser registrada no Diário de 
Classe ou outro instrumento indicado pela SEEDUC, bem como 
no Sistema Eletrônico de Registro Escolar (grifos nossos). 

Assim, percebemos os artifícios utilizados pela SEEDUC-RJ para 

pressionar os professores a utilizarem o CM ao criar uma avaliação bimestral 

obrigatória com o seu conteúdo. 

A SEEDUC-RJ também disponibilizou material didático chamado Caderno 

de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem Autorregulada. Havia um para 

cada série e para cada bimestre, para as diversas disciplinas do currículo 

mínimo. Este material ficava disponível pra ser “baixado” na página do Conexão 

Educação com uma versão para alunos e outra para professores, funcionava 

como uma espécie de apostila que auxiliava na preparação para provas como o 

SAERJINHO e o SAERJ. Também foi criado o IDERJ (Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado do Rio de Janeiro), que é composto 

por dois indicadores: um de desempenho (ID) e outro de fluxo (IF), que é um 

IDEB da rede estadual de ensino,a partir do qual se iria buscar ações 

pedagógicas para a melhoria da qualidade da Educação (SILVA, 2013). Vale 

ressaltar que o SAERJ e o SAERJINHO deixaram de ser aplicados após o 

movimento de ocupação das escolas e a greve de professores em 2016. 

Atualmente, as escolas estaduais participam apenas do SAEB.  

As mudanças ocorridas na SEEDUC-RJ foram de ordem gerencial, 

trazendo uma lógica de mercado às escolas, que buscavam a otimização de 



 

 

recursos. A consequência disso foi uma crescente onda de escolas fechadas por 

não se enquadrarem ao novo perfil, uma vez que não alcançavam as metas 

estipuladas para elas. Com base em dados do INEP entre 2010 e 2017, 

disponibilizados pelo site Rede Brasil Atual11, a SEEDUC-RJ fechou cerca de 

231 escolas e, segundo o SEPE-RJ12, isso representou a redução de 95 mil 

matrículas ofertadas no Estado. Dentro desse contexto, as escolas noturnas, que 

funcionavam em prédios compartilhados e com desempenho abaixo do 

esperado para a lógica mercantil implantada, sofreram bastante, muitas delas 

foram fechadas. Em nota a respeito da reportagem sobre o fechamento de 

escolas ao Portal Terra de notícias13, a SEEDUC-RJ apresentou alguns números 

sobre os fechamentos: entre os anos de 2012 e 2013: o número de escolas 

compartilhadas caiu de 197 para 172. Este processo de “otimização” trouxe 

problemas para os alunos do ensino noturno que acabaram sendo transferidos 

para escolas distantes de suas casas ou trabalho, tendo, muitos deles, que 

abandonar a escola. 

No ano de 2018, tivemos eleições para o governo do Estado, um novo 

governador foi eleito e, com isso, um novo secretário de educação foi nomeado. 

O Secretário já assumiu tendo que resolver o problema de falta de vagas na 

rede. Segundo ele, em entrevista ao portal de notícias G114, o défice chegava a 

vinte mil vagas. Faltavam também professores e para amenizar essa situação e 

o Secretário autorizou a Gratificação por Lotação Permanente (GLP), que 

funciona como hora extra e que, se por um lado ajuda a diminuir a carência de 

professores, por outro pode lhes gerar sobrecarga de trabalho. As estruturas 

organizacionais permaneceram, praticamente, as implementadas pelo governo 

anterior. O Secretário tem visitado escolas por todo o Estado, mas de um modo 

que mais parece campanha, promovendo marketing pessoal, já que não 

 
11 Reportagem de Maurício Thuswhl, publicada em 10/12/2017. Disponível 
em:<www.redebrasilatual.com.br>. 
12 Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro. 
13 Portal Terra Educação, reportagem publicada em 30/05/2013. Disponível em: 
<https://www.terra.com.br/noticias/educacao/em-processo-de-otimizacao-rj-ja-tem-50-
escolas-fechadas,9269173f1e5fe310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. 
14 Portal G1, 18 de fevereiro de 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-
janeiro/noticia/2019/02/18/secretario-de-educacao-do-rj-admite-que-nao-tem-vaga-
para-todos-os-estudantes.ghtml acesso:14/11/2019>. 
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apresenta um plano claro de propostas para a educação estadual. Com relação 

às políticas curriculares, em entrevista ao RJ115 do dia 04 de setembro de 2019, 

o Secretário afirmou que a Rede estadual está em atraso para a entrega da Base 

Curricular Estadual que tem previsão de entrar em vigor no ano de 2020. A 

proposta foi entregue no início do ano de 2019 e devolvida pelo Conselho 

Estadual de Educação com ressalvas para revisão. A conclusão da base é 

necessária para que a educação estadual não fique em desacordo com a da 

Base Nacional Comum Curricular Nacional e a Lei 9.394/96 

3.2 SOBRE O ESPAÇOTEMPO DA ESCOLA ESTADUAL PESQUISADA 

 

Figura 1. Pátio de entrada da escola. 

A escola pesquisada localiza-se na Zona Norte da cidade do Rio de 

Janeiro, no bairro de Vista Alegre, dentro de um conjunto de ruas fechadas com 

cancelas e seguranças, em um bairro relativamente tranquilo e sem índices de 

violência elevados. A escola pertence à Regional Metropolitana III que tem sua 

sede também na Zona Norte, no bairro de Engenho de Dentro. A regional atende 

cerca de quarenta e nove bairros e sub-bairros da Zona Norte e supervisiona 

aproximadamente cento e onze escolas, com cerca de 65.680 alunos e 4.040 

professores. Esta Regional possui um grande número de escolas noturnas, 

dentre elas, em torno de 80 escolas em que o espaço físico é 

 
15 RJ1, 4 de setembro de 2019. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/ 
7896260/programa/>. 
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compartilhado16com a rede municipal de ensino, onde há apenas ensino noturno 

pelo estado, já que os turnos diurnos são ocupados pelo município (SILVA, 

2013), o que é o caso da escola pesquisada. 

 A escola foi fundada em 1992 e funciona em um prédio compartilhado 

com uma escola da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Como 

trabalho na escola, o acesso foi facilitado, o espaço físico familiar e à medida 

que avanço, com um olhar mais atento, vou percebendo outras coisas que antes 

não havia percebido. A escola passou por uma reforma há 8 anos e está em 

boas condições estruturais. Com a reforma, foi construída infraestrutura de 

acessibilidade para deficientes, uma nova quadra coberta e vestiários. Porém, a 

conservação deixa um pouco a desejar com paredes sujas, carteiras quebradas, 

torneiras ruins e ar-condicionados sem manutenção. 

O prédio possui 30 salas distribuídas por quatro andares (todas 

climatizadas), com capacidade para cerca de 35 alunos cada. Contudo, apenas 

nove são utilizadas pelo turno da noite, sendo oito para aulas e uma para a 

secretaria. A sala dos professores e o refeitório são compartilhados pelos três 

turnos, mas os armários dos professores do noturno ficam na secretaria do 

noturno. A sala dos professores possui uma mesa pequena algumas cadeiras e 

dois sofás. Existe também uma pequena copa utilizada apenas pelo turno diurno. 

Como não há hora do intervalo no turno da noite, não há a hora do cafezinho. 

Os professores, geralmente, conversam nas trocas de sala, antes do início das 

aulas, nos intervalos entre elas, ou ao final delas. A escola tem boa 

infraestrutura, mas que foi pensada para alunos do Ensino Fundamental Diurno 

e não para o Ensino Médio Noturno. 

O refeitório é limpo e espaçoso, os alunos jantam antes do início das aulas 

(das 18:00h às 18:30h). Colocar o jantar nesse horário foi a saída que a direção 

da escola encontrou para solucionar o problema da obrigatoriedade de iniciar as 

aulas às 18:00h. Neste horário, a escola encontra-se ainda vazia, pois os alunos, 

por conta do trabalho, e os professores que lecionam em outras escolas não 

conseguem chegar a tempo. Mas nem sempre teve jantar na escola. Em outras 

 
16 A escola compartilhada é uma parceria de cessão de espaço entre o município e o 
estado do Rio de Janeiro, de maneira que no prédio municipal possa funcionar, no 
período noturno, uma escola estadual.  



 

 

épocas, era servido apenas um lanche (suco e biscoito). Após insistência por 

parte da supervisão escolar, finalmente foi implementada a janta. O jantar parece 

o mais adequado, uma vez que muitos estudantes e professores vêm direto do 

trabalho e não têm tempo de passar em casa. Professores e alunos partilham da 

mesma comida (que é bem gostosa) e do espaço do refeitório para fazerem a 

refeição; às vezes tem sobremesa, geralmente doce de leite em pedaços. 

Recentemente, uma servente passou a levar bolos de pote para vender, também 

temos um aluno que vende salgados na entrada e outro que vende brigadeiros 

durante as aulas. 

 

Figura 2. Refeitório da escola. 

A escola não possui biblioteca ou sala de leitura, os livros ficam em uma 

pequena sala na secretaria junto com outros objetos e artigos de limpeza. Isso 

dificulta o acesso de alunos e professores a eles. Recentemente, a escola 

recebeu uma agente de leitura que está reorganizando e catalogando os livros, 

mas ainda não há perspectiva para uma sala de leitura ou biblioteca. A escola 

dispõe de equipamentos básicos como copiadora, projetor, DVD e TV, mas não 

possui laboratórios ou sala de recursos. A internet e os computadores são para 

uso administrativo, entretanto, quando os solicitamos, podemos utilizar, mas o 

serviço administrativo tem que parar. A escola não disponibiliza rede sem fio 



 

 

para alunos ou professores. Não apenas os professores, mas também os alunos 

manifestam desejo por uma melhor estrutura escolar quando perguntados sobre 

como deveria ser uma escola de Ensino Médio Noturno.  

Andriel: Ah, minha escola, ela é boa no sentido de professores, 
mas não é tão boa no sentido de estrutura. Eu gostaria que ela 
tivesse mais estrutura, e eu gostaria que ela tivesse mais turmas 
porque são muito poucas turmas aqui. 
Pesquisadora(P): A sua expectativa se confirmou? 
Não...Porque assim, quando a gente tá crescendo, a gente tem 
a visão da escola dos EUA, aquela estrutura, os armários, 
Ensino Médio e quando a gente chega aqui... 
Kassiane: Eu acho uma escola boa, comparada a outras é bem 
boa. 
(sobre o que poderia melhorar na escola) Nossa!!! Muita coisa. 
A infraestrutura: água quente ninguém merece, calor, os ar-
condicionados não funcionam. Tá brabo!Esse ano tá pior, tá tudo 
calor, não tá funcionando nada, tá bem ruim, a infraestrutura 
principalmente. 
Professora de Matemática: Deveria ter um porteiro para 
garantir a nossa segurança e carteirinha de presença. 
Professora de Geografia: Local seguro, agradável, com aulas 
atrativas. 
Professora de Português: Além das salas de aula, deveria 
haver espaços com “kits” multimídia, internet para promover 
debates, apresentar trabalhos, assistir vídeos e filmes de curta 
metragem. Um terminal com notebook para trabalhos e 
experiências on-line, inscrições, sites,etc. 

Os alunos descrevem a escola como sendo de boa qualidade apesar do 

que nela possa estar faltando. Com relação à estrutura física da escola, alunos 

e professores gostariam que tivessem laboratórios e uma biblioteca, além da 

manutenção dos equipamentos existentes. Eles tinham expectativas de que o 

Ensino Médio fosse diferente do Ensino Fundamental, principalmente com 

relação à estrutura da escola. Alguns achavam que seria semelhante ao modelo 

americano visto em filmes, mas se surpreenderam ao perceberem que não é 

muito diferente do Fundamental, principalmente para aqueles que vêm do diurno 

que funciona no mesmo prédio. 

Quando perguntados sobre o que achavam dos professores que 

trabalhavam com eles e se eles percebiam algum tipo de preocupação dos 

professores com eles, responderam: 

Andriel: Eu acho que são professores bons, só tenho uma 
observação assim, que alguns por ser à noite, não sei que faltam 
um pouco e eu acho que os professores do EM daqui atrasam 



 

 

um pouco o conteúdo, a gente tá muito distante das escolas 
particulares em relação ao conteúdo, aqui é um pouco mais 
atrasado. 
P: Uhum... eu acho que isso acontece um pouco por conta da 
diferença de alunos, vem alunos de muitos lugares. 
Andriel: Sim. 
Kassiane: Eu tive boas relações com a maioria, então foram 
bons. 
Raissa: Ah, a maioria eu acho muito gente boa [gargalhada]... 
Lívia: Acho que os professores são diferentes, eles parecem se 
importar um pouquinho mais, também varia de escola pra escola 
mais acho que foi isso, aprendi a debater, a importância da 
filosofia da sociologia, história do nosso país, as pessoas são 
muito ignorantes, consegui enxergar a matemática de outra 
forma ao invés de ser um desperdício na vida das pessoas. Até 
agora, todos são muito legais até agora não tive problema com 
nenhum professor, menos uma do outro colégio que ela achava 
que os alunos do EM eram os mesmos alunos da universidade, 
aí quando ela ia explicar ela achava que a gente já sabia toda a 
matéria, e aí na hora de aplicar a prova todo mundo colava, 
talvez eu não colei, talvez eu repeti por causa disso. 
Rafael: Ah, são maravilhosos, alguns me odeiam [porque você 
é chato] a senhora mesmo me odiava [odiava não, só te achava 
chato; continuo achando, não mudei não], a de química também 
não tem paciência comigo, eu gostava do Alexandre um 
pouquinho porque ele é complicado, ele me mandou pra uma 
faculdade, sendo que quando eu cheguei lá os professores não 
tinham, os professores, não estavam lá, aí eu faltei trabalho por 
isso aí eu perdi o dia de trabalho, aí é complicado. Mas eu gostei 
de todo mundo daqui, eu gostei bastante do Gladstone, mas ele 
saiu. 
Matheus: Então é aquela divisão clássica que eu te falei tem 
professor que chega aqui ele está desanimado, ele tá mastigado 
já do dia, mas você chega pra ele e diz eu não entendi tal coisa, 
ele te explica ele te dá a atenção devida, podia fazer mais podia, 
mas você não pode pedir mais de uma pessoa que está 
passando por esse tipo de situação eu compreendo. Se eu falar 
que não compreendo, eu estou mentindo, como alguns alunos 
que você pode atestar que esse cara realmente tem problemas, 
esse cara aqui ele trabalha, tá muito preocupado com o trabalho 
e não pode se dedicar tanto, professor também é assim. Tem 
aquele que é indiferente, ele só quer o cheque no final do mês, 
quando recebe [ainda tem esse agravante] e tem aquele líder 
religioso que nem a figura a nossa professora de português que 
acha que vai fazer uma revolução que vai mudar o mundo, 
transformando todo mundo em erudito, vai fincar uma bandeira 
e dizer isso aqui agora é Europa. 

Sobre a preocupação dos professores falam: 

Andriel: Sim, acho que sim, demonstram sim, alguns, tem 
aqueles que não demonstram muito, mas tem aqueles que 
perguntam, que...que tiram dúvida, perguntam como tá nossa 



 

 

vida, ajudam a gente a realizar as atividades, esses daí 
demonstram preocupação. 
Kassiane: Hummmm...alguns sim, são contados 
Lívia: Os daqui até agora sim, os da outra escola nem tanto, 
falavam: - Ah, você vai repetir! E eu não gosto de professor que 
faz isso, parece que desmotiva mais ainda o aluno. 
P: Acho que aqui é porque as turmas são menores, eu acho 
que tem mais condição da gente falar com cada aluno mais 
próximo, porque tem escola, principalmente a diurna que a 
escola tem às vezes 50, 60 alunos. Você não consegue nem 
decorar o nome de todo mundo de tanta gente que é. 
Lívia: Às vezes o aluno não é nem bagunceiro, mas porque ele 
não tirou cinco na prova, tirou três, eles ficam você é burro você 
vai repetir. 
Rafael: Sim, mas de maneiras diferentes. A Kelly quer que tu 
faça, mas se você não fizer quem se dá mal é você. Já o 
Alexandre ele é um pouco disso, mas é bem mais preocupado, 
aí ele usa um tom de ironia: - ah não vai fazer, quer repetir de 
ano? Aí já dá um terror nos alunos e os alunos vão fazendo...  
Matheus: Os poucos que demonstram, você pode ver que eles 
ainda demonstram um pouco de encanto pelos que eles fazem. 
Esse cara aqui, ele precisa sair daqui porque ele tem uma vida 
fora daqui e ele precisa dar continuidade. O que é que tu 
precisa? O que você quer que eu explique? É isso, isso é desse, 
desse e desse jeito, terminou a aula todo mundo pra casa. Tem 
realmente gente esforçada e dedicada aqui que é apaixonada 
pelo trabalho, tem gente que consegue tirar um resquício de 
esforço do cérebro pra colocar naquilo que eles estão fazendo, 
esse pessoal eu agradeço, porque eu preciso deles pra sair 
daqui.  

Percebemos uma boa relação entre alunos e professores e que alguns 

alunos parecem gostar do fato de os professores se preocuparem se eles estão 

aprendendo ou não, porque não foram à aula. E como é incômodo para o aluno 

quando o professor o julga por uma nota, presume que ele “não quer nada” ou o 

ameaça com uma reprovação. Assim, fica clara a importância de uma relação 

mais horizontalizada estabelecida entre professor e aluno e como esta relação 

pode influenciar de forma positiva na aprendizagem e na autoestima dos 

estudantes. 

É importante que os alunos sejam ouvidos e sejam respeitados em suas 

colocações. Assim, sobre existir espaço para o diálogo, debate, reflexão na 

escola eles responderam: 

Andriel: Na escola sim, em algumas aulas também e outras não, 
depende da disciplina, tem disciplina que dá pra gente 
desenvolver e discutir, mas tem disciplina que a gente não tem 
o que discutir sobre ela 



 

 

Kassiane: Entre os alunos sim! 
P: Mas de alunos para os professores tem? 
Kassiane: Quase nunca. 
Lívia: Sim, bastante. Na sexta-feira a gente teve um debate 
sobre a importância da filosofia no colégio, a reforma do EM que 
eu não concordo [então somos duas] poderia sim ter a reforma 
se fosse inclusão da matéria que o aluno queria fazer, por 
exemplo, eu quero fazer artes, incluir mais aulas de artes, o 
pessoal estava falando que aqui só vai até o segundo ano, aí 
quem quer fazer artes só pode estudar até o segundo ano, seria 
a inclusão das matérias e não a retirada de filosofia, sociologia 
e história, eu acho um pouco grotesco. 
Matheus: Ele existe e sempre existiu, a pergunta que você devia 
fazer é se as pessoas estão prontas e dispostas a ter esse 
direito. Porque, veja bem, o professor ele entra na sala, ele tá 
barbarizado com que aconteceu esses dias atrás com o caso de 
Suzano, aí ele fala: nossa uma tragédia, dá aquele ponta-pé pra 
iniciar a conversa. O que acontece, o pessoal se junta começa a 
discutir que providência devia ser tomada, pra quando esses 
garotos começassem a mostrar sinais de problema fossem 
ajudados, eles falam de como a família dos caras devem tá 
sentindo, eles falam dos profissionais que também foram mortos 
e ficaram abalados, eles falam das barbaridades que nossos 
governantes tão falando como dar armas aos professores, que 
vídeo game tá causando violência em vez disso eles falam que 
se tivessem iriam estar com um fuzil pra matar mais que em 
Brumadinho, é que os caras tinham depressão eu entendo, e 
não é um diálogo consistente, você não tá pensando no que 
você tá falando, como você não questiona o fato de que existe 
depressão e existe sociopatia, dois problemas diferentes com 
tratamentos diferentes, como você não se surpreende de que 
isso não é notado em uma pessoa, não fica barbarizada com o 
que evidente aquilo era, o cara tinha foto armado no facebook, 
como ninguém notou? Você educa a uma vigilância saudável, 
chama vamos conversar, vamos resolver, o que você precisa, às 
vezes você não sabe, a gente pode te ajudar a descobrir e se 
você não sabe fale eu não sou capaz de compreender o que esta 
pessoa está passando, eu adoro dizer que não sei das coisas, 
adoro. Odeio pagar de espertão. Se não sabe, cara muito ajuda 
quem não atrapalha. 
P: O problema é que as discussões estão num nível muito 
raso o do eu acho ou eu não tenho nada com isso. 
Matheus: Voltando à questão, tem espaço pra discussão tem e 
sempre vai ter, mas as pessoas estão prontas, não tão. Não tem 
ninguém ali sendo ensinado a olhar os sinais. Tem gente ali que 
pode ser mandado pra Venezuela e nem tá sabendo, tem gente 
ali que eu vejo que qualquer dia pode ter um piripaque na mente 
e fazer uma besteira, eles não tão prestando atenção nisso. Eles 
não estão sendo ensinados e isso não é questão de escola é 
questão de casa. O professor ele tem que entrar, tem que 
fortalecer isso. 



 

 

Percebemos que os alunos acham importante o diálogo, o debate e a 

reflexão em sala de aula e se preocupam com a forma que esse direito pode ser 

exercido. Eles se sentem importantes quando têm a oportunidade de manifestar 

seu pensamento e gostam de fazê-lo, principalmente quando recebem o 

reconhecimento dos outros alunos e do professor. 

Em relação aos sujeitos envolvidos na pesquisa, a escola possui cerca de 

duzentos alunos, doze professores, duas merendeiras, um diretor, um vice-

diretor, um professor articulador, um funcionário na secretaria, um agente de 

leitura e um servente. O número de professores varia, pois, muitos professores 

aparecem ao longo do ano para complementação de carga horária e saem ao 

fim do período letivo. Não temos inspetores nem porteiros. Para a pesquisa com 

os cotidianos das escolas, os sujeitos são todos aqueles que estão na escola, 

pois a pesquisa é feita junto, sem separação, sem hierarquias. É “com” a escola 

e todos que lá estão. 

Desse modo, todos os professores são concursados, sendo a maioria do 

sexo feminino. A idade dos professores varia de 30 a 59 anos. Todos os 

professores lecionam em sua área de formação e mais da metade possui pós-

graduação lato sensu. A maior parte deles leciona há pelo menos dez anos e 

trabalha na rede estadual de ensino há pelo menos cinco anos, além de estar na 

escola pesquisada há pelo menos três anos. A maioria trabalha também em 

outras escolas. 

Os alunos da escola têm idades que variam entre quinze e 21 anos de 

idade. Percebemos um processo de juvenilização dos alunos que chegam ao 

Ensino Médio Noturno desta escola. Isso pode ocorrer por inúmeros motivos, 

alguns já discutidos no capítulo anterior. Aqui, ressaltamos outros trazidos pelos 

estudantes em nossas conversas, como: a ausência de vagas no turno da manhã 

e da tarde e a necessidade de entrar no mercado de trabalho. Sobre a ausência 

de vagas no turno da manhã, os alunos complementam informando que, quando 

existe a vaga, a escola fica muito longe de casa ou fica muito próxima às 

comunidades onde os conflitos armados são constantes.  

Lívia: Porque eu repeti ano passado e não consegui vaga pra 
colégio diurno. 
Andriel: Porque eu trabalho nos outros turnos. 



 

 

Kassiane: Por que eu estudar de noite? Porque meus pais 
trabalham de dia e eu preciso ficar em casa e eu tenho que vir 
estudar à noite. 
Rafael: Porque eu trabalho o dia inteiro, sou técnico de internet, 
aí eu pego de manhã fico a tarde inteira na rua e só chego de 
noite cansado. 
Raissa: Questão de trabalho. 

Percebemos que a questão do trabalho está presente na fala dos jovens, 

provavelmente porque são oriundos das classes trabalhadoras. A escola noturna 

surge como uma opção, pois eles precisam trabalhar dentro ou fora de casa no 

horário diurno. Há ainda estudantes que, apesar de não trabalharem, escolhem 

o ensino noturno pela sua flexibilidade. Por isso, a realidade de vida e o trabalho 

dos estudantes precisam ser levados em consideração não só pela escola, mas 

também pelos responsáveis pela elaboração das políticas públicas. Vale 

ressaltar que os jovens em distorção idade/série são encaminhados para a 

Educação de Jovens e Adultos da Rede Estadual, o NEJA (Nova EJA). O NEJA 

aceita, na fase I (possui quatro fases, uma por semestre), alunos a partir de 

dezoito anos completos. 

Os alunos têm perfil socioeconômico diversificado, mas a maioria vem de 

classes populares. Eles são oriundos do próprio bairro ou de comunidades e 

bairros próximos ao entorno da escola. Muitos já estão inseridos no mercado de 

trabalho formal ou informalmente. Outros estão na busca por um emprego. 

Quando perguntados do porquê foram cursar o Ensino Médio, responderam: 

Andriel: Porque eu preciso do Ensino Médio para a vida toda. 
Kassiane: Então...é... eu cheguei até o Ensino Médio porque... 
não foi por obrigação, foi por vontade própria e eu fui estudando 
e passando e passando e passando e cheguei aqui. 
Rafael: Porque basicamente, hoje em dia, tem que ter o Ensino 
Médio completo, pra ter faculdade, pra ter um bom emprego hoje 
em dia. 
Raissa: Pra concluir meus estudos, ué? 
Lívia: Minha mãe. Pesquisadora: Então você veio por conta 
dos seus pais? 
Matheus: Essa é uma pergunta meio boba, né... é uma questão 
de necessidade, você não se aplica pra nada hoje em dia sem o 
Ensino Médio,uma parada que é pré-requisito básico pra você 
fazer qualquer coisa na sua vida. 

E sobre como o fato de terminar o Ensino Médio poderia influenciar a vida 

deles de alguma forma, disseram: 



 

 

Andriel: Claro que sim, porque hoje em dia 99%, é...dos 
empregos, quase 100% dos empregos de carteira assinada 
pedem o EM completo, quando a gente não tem, a gente acaba 
sendo prejudicado no mercado, na vida toda. 
Kassiane: Com certeza, até no mercado de trabalho, pra tudo 
precisa ter Ensino Médio. 
Rafael: Hummmm...porque hoje em dia pra arrumar emprego, 
até o Ensino Médio não ajuda, ajuda a ser gari, mas é melhor ter 
do que não ter. Você precisa do Ensino Médio, mas não vai 
ajudar muita coisa, ou você faz faculdade ou um curso técnico. 
Então só o Ensino Médio hoje em dia não ajuda muito não. Eu 
só tenho emprego porque meu irmão é dono senão... [risos] [é 
uma empresa de família] se eu fizer alguma coisa de errado eu 
tenho que escutar do meu irmão e da minha mãe. 
Raissa: Sim, questão até de trabalho, porque a maioria pede o 
Ensino Médio completo entendeu? A maioria não, todos, [assim 
os que pagam melhorzinho sempre pede]. É. 

Também questionei os alunos a respeito do que eles fariam após 

concluírem o Ensino Médio e as respostas foram as seguintes: 

Andriel: Eu pretendo... iniciar a faculdade. 
Kassiane: Meu deus!!! São tantas ideias, mas eu vou passar um 
ano sem estudar... Não, aí depois de um ano, tem muita coisa 
pra organizar na minha vida... Eu vou fazer essas paradas aí de 
curso, eu não vou entrar logo na faculdade, só depois de um ano 
que eu vou pra faculdade. 
Rafael: Quero fazer alguma coisa na área de TI (Tecnologia Da 
Informação), acho que programação. Na realidade eu quero 
fazer a parte dos games[é designer, né?] não tem várias coisas, 
tem programação que basicamente faz o jogo, porque tudo é a 
base de código, o programador que faz esses códigos, porque é 
o programador que faz o personagem ir ali, o designer já é a 
parte visual, aí eu quero essa parte da programação. Eu já tenho 
um pouco de conhecimento porque eu busquei, via videoaula no 
youtube e copiava. Então, eu sei mais ou menos como funciona, 
mas eu acredito que seja bem mais complexo, porque se você 
põe um pontinho errado dá tudo errado, é como uma decisão na 
vida [dramático você]. É legal, mas dá dor de cabeça. 
Raissa: Tsc.. eu? (uhum)[risos]eu não sei, professora, eu estou 
indecisa até hoje, é muita coisa. Por enquanto eu vou fazer uma 
administração, mas eu não quero isso para minha vida não, 
quero estudar medicina, enquanto[..] tenho que começar com 
uma coisa pra ir ganhando um dinheirinho, quando eu achar 
que...melhora (aí depois) vou focar numa coisa que eu quero de 
verdade. 
Lívia: Eu vou tentar, se eu tiver dinheiro obviamente, eu vou 
tentar o curso de dublagem e o de design gráfico.  
P: Já pensou em ir para universidade? 
Lívia:Pensar eu pensei é que aqui no Brasil tem pouco acesso 
ao que eu quero fazer, então eu teria que (o que você quer 
fazer?) dublagem e design de história em quadrinhos...eu quero 
fazer o curso profissionalizante antes de ir para uma 



 

 

faculdade.Eu não quero começar a faculdade agora de design, 
porque eu quero melhorar a técnica, quero aprender melhor 
porque o pessoal disse que é melhor já ir sabendo o básico. 
Só não dá pra fazer o ano que vem porque o curso de dublagem 
é de 48 horas semanais, além de trabalhar com o curso e fazer 
faculdade (porque lá é integral)... porque eu quero realmente 
fazer a dublagem (os cursos lá são integrais), pegar a dublagem 
e o teatro primeiro e o design depois. 
Matheus: Eu tenho planos de fazer um concurso pro Banco do 
Brasil, pra Caixa Econômica, começar a ganhar meu dinheiro 
firme pra poder investir na minha vida pessoal, ter um 
apartamento, investir numa faculdade de cinema que eu quero, 
trabalhar com cinema, tô escrevendo roteiro de traffic novel, que 
depois eu quero ilustrar, fazer em filme, e eu até queria trazer 
pra junto de mim o garoto que eu tô namorando. 

Ao contrário dos discursos que indicam a falta de interesse ou a alienação 

dos jovens, percebemos, através das falas, que eles demonstram reconhecer a 

importância do Ensino Médio para suas vidas, sobretudo no que se refere ao 

futuro profissional. Reconhecem no Ensino Médio uma oportunidade de 

mudança de vida, seja através do acesso à universidade, inserção e qualificação 

no mercado de trabalho, ou ainda, ingressando em cursos profissionalizantes. 

Temos, então, a valorização da escolarização e a busca por um futuro melhor. 

Ainda sobre a estrutura física, escola tem uma quadra esportiva coberta 

onde são realizadas as aulas de educação física. O único problema é que a 

quadra é pouco iluminada para as aulas noturnas, assim como a entrada e o 

pátio externo da escola. Até existem postes de luz, mas estão com as lâmpadas 

queimadas. No entanto, apesar dessas adversidades, a quadra é bastante usada 

nas aulas de educação física e os alunos também ficam pelo pátio a conversar. 

Há no pátio um espaço descoberto que é usado como quadra auxiliar, 

principalmente para os jogos de Queimado. 

A escola pesquisada possui um Projeto Político-Pedagógico (PPP, 2017) 

intitulado “Brasil, país de contrastes”. O documento enuncia-se como uma 

construção coletiva, mas não houve a participação de alunos, professores, 

funcionários ou da comunidade. Provavelmente, foi redigido pela coordenação 

junto à direção, para o cumprimento de obrigações formais junto à SEEDUC-RJ, 

uma vez que não houve convocação dos professores ou da comunidade. Porém, 

ao fim do documento há uma lista com as assinaturas dos professores que 

participaram da “elaboração” do documento. As assinaturas aparecem porque 



 

 

foram solicitadas para corroborar o documento, não sendo ele manifestação da 

vontade ou criação coletiva. O documento descreve o perfil do estudante que a 

escola pretende formar como um: “sujeito produtor de conhecimento e 

participante do mundo do trabalho” (PPP, 2017). 

Explicita a missão da escola como: 

Ser uma instituição apolítica, humanista e laica. Sua filosofia de 
trabalho é o desenvolvimento integral do educando e o exercício 
constante de liberdade responsável de conformidade com os 
valores estéticos, políticos e éticos pregados pela Constituição 
Brasileira e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 
9394/96. 
A escola possui uma visão voltada para a inclusão de alunos 
especiais como: deficientes auditivos, autistas e deficientes 
mentais. [...] 
Outra missão dessa escola é promover um conjunto de 
aprendizagens em diferentes áreas que visem à aquisição de 
aptidões básicas de comunicação e aprendizagem, o 
desenvolvimento intelectual, a auto realização, o bem-estar 
físico e emocional, a educação para a cidadania, a formação 
moral, as aptidões vocacionais e profissionais, a criatividade e a 
educação artística. Deste modo é que a escola se assume como 
um espaço onde se vive, onde se aprende, onde se constrói e 
se prepara para a vida. [...] 
Resumindo, a missão dessa escola é formar jovens para o 
reconhecimento da igualdade na dimensão humana, para a 
aceitação das diferenças normalizando capacidades intelectuais 
diferentes. Capacitar o educando para o exercício da cidadania 
proporcionando-lhe oportunidade de desenvolver o saber, o 
saber fazer, o saber ser e o saber conviver em harmonia 
preparando-o pra o efetivo exercício da cidadania (ESCOLA ..., 
2017, p. 8). 

O documento nos apresenta a missão da escola em cinco etapas: ser 

apolítica, humanista e laica; buscar o desenvolvimento integral do educando; 

buscar a inclusão de alunos com necessidades especiais; promover a 

aprendizagem articulada com a prática e formar o estudante em toda dimensão 

humana. Quando a escola usa o termo “apolítica” acaba por evidenciar um viés 

conservador, uma compreensão da educação descolada da política. Pensando 

na origem grega da palavra política que tem seu significado relacionado aos que 

integram a Polis, é a arte da organização, direção e administração que pode ser 

empregada em diversas esferas da sociedade, comunidade ou coletividade. 

Então, a questão que emerge é: como organizar e gerir uma comunidade escolar 

sem política?  Não há como separar educação e política, uma vez que a política 



 

 

aparece nas diversas instâncias escolares e educacionais mais amplas. Imagino 

que o receio em usar a palavra política está relacionado ao patrulhamento 

exercido sobre as escolas nos últimos anos com o advento do movimento Escola 

sem Partido, mas não fizemos uma investigação a respeito junto aos 

responsáveis pelo projeto.   

Vale destacar que o movimento Escola sem Partido foi criado em 2004 

pelo advogado Miguel Nagib, e se apresenta como uma iniciativa da sociedade 

civil composta por pais e alunos. O movimento se diz preocupado com o grau de 

contaminação político-ideológica das escolas brasileiras e se coloca na posição 

de combater esta situação. Este combate se dá através de denúncias, 

procedimentos de vigilância, criminalização do que eles entendem como “prática 

de doutrinação” nas aulas, materiais didáticos e programas formativos. Parte de 

um suposto apartidarismo para questionar e desqualificar as atitudes dos 

professores em sala de aula (ALGEBAILE, 2017).  

O PPP da escola destaca como objetivo geral conquistar maior 

autonomia, organizar e desenvolver situações de ensino e utilizar o 

conhecimento sobre a sociedade. E como objetivos específicos, o documento 

aponta: colaborar com o uso pedagógico de tecnologias, ampliar o horizonte 

cultural e a formação permanente dos docentes, refletir sobre e aprimorar a 

prática docente, possibilitar a atuação do estudante como cidadão e profissional 

e favorecer a participação da comunidade (PPP, 2017). 

A respeito do currículo, o PPP entende ser “o conjunto de todas as 

experiências vividas e das atividades de aprendizagens oferecidas pela escola” 

(PPP, 2017, p. 29).Informa que os conteúdos e as estratégias de aprendizagem 

devem capacitar para a vida em sociedade e para a solução de problemas 

sociais. Também deixa claro que o Currículo Mínimo deve ser utilizado como 

norte para todas as disciplinas, conforme orientação da SEEDUC-RJ. 

Segundo o PPP, o tipo de avaliação adotado pela escola 

Consiste em emitir um juízo de valor a respeito do nível de 
conhecimento, alcançadas pelo aluno em comparação com os 
objetivos e metas propostos para determinado curso, série, 
etapa, período letivo ou unidade didática. Assim, a avaliação 
deve nortear o trabalho escolar com um todo, devendo a mesma 
seguir os princípios de ser formativa. 



 

 

A avaliação do desempenho do aluno deve ser contínua e 
cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos (PPP, 2017. p.39). 

E após fornece as seguintes orientações a serem seguidas a respeito das 

avaliações: Avaliação 1: será o somatório de notas de presença/participação + 

projetos + trabalhos + outros, totalizando 5,0 pontos. Avaliação 2: será uma 

prova = 5,0 pontos. AVF: resultado da avaliação 1 + resultado da avaliação 2 = 

10,0 pontos. E complementa que “a nota final será apurada pelo somatório das 

atividades realizadas pelos alunos. Os alunos que obtiverem nota igual ou maior 

que cinco serão dispensados da recuperação” (PPP, 2017, p. 40). 

A Portaria 419/2013 da SEEDUC-RJ trata sobre avaliação nos artigos 1º 

e 4º, indicando que: 

Art. 1º -Considera-se como avaliação ação didático-pedagógica 
intencional que, baseada nos processos de ensino-
aprendizagem e referendada no diálogo entre as diretrizes 
curriculares emanadas pela Secretaria de Estado de Educação 
e o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar, observe a 
autonomia relativa da escola e possibilite o atendimento ao 
princípio da garantia do padrão da qualidade de ensino. 
Art. 4º - A avaliação do desempenho escolar nos Anos Finais do 
Ensino Fundamental, no Ensino Médio, no Curso Normal, na 
Educação Profissional e na Educação para Jovens e Adultos - 
EJA tem caráter diagnóstico, reflexivo e inclusivo, devendo 
oferecer suporte para o replanejamento do trabalho pedagógico, 
a partir da identificação dos avanços e dificuldades 
apresentados pelo discente, sendo registrada pelo Professor em 
Diário de Classe ou outro instrumento indicado pela 
SEEDUC, bem como no Sistema Eletrônico de Registro Escolar. 

Temos aqui a indicação das legislações a respeito dos princípios a serem 

seguidos nas avaliações. Segundo os textos, as avaliações devem ter caráter 

diagnóstico e reflexivo, e devem ser entendidas como um processo contínuo. 

Cabe lembrar que a LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) em seu artigo 24, inciso V, 

alínea a, ressalta que a avaliação deve ser “contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 

finais”. O PPP da escola faz referência a diferentes concepções de avaliação, 

mas busca um balanço somatório das sequências dos trabalhos de 

aprendizagem dos alunos para a avaliação, diferentemente do que é 

recomendado na LDB anteriormente citada. Esteban (2002) explica que a 



 

 

avaliação perde seu sentido quando apenas classifica, hierarquiza e controla. 

Para a autora, o processo de avaliação deve ser tecido no cotidiano escolar, 

respeitando a complexidade dos percursos dos alunos, o inesperado e as 

diferenças, buscando desinvisibilizar os processos não valorizados nas práticas 

de ensinoaprendizagem. 

3.3 O QUE VIMOS/OUVIMOS/SENTIMOS E NARRAMOS 

As visitas à escola como pesquisadora foram realizadas ao longo do ano 

de 2018, e buscaram por meio da observação participante das aulas atribuir 

sentido às práticas vivenciadas no espaçotempo escolar pesquisado, dialogando 

com o intuito de compreender tais práticas e a produção das redes de saberes 

tecidas pelos sujeitos praticantes. Abaixo trago os relatos feitos a partir dessas 

observações. 

AULA DE PORTUGUÊS 

A aula era no primeiro ano do Ensino Médio sobre variação linguística e a 

professora explicava sobre os vários tipos de linguagem. Sobre as diferenças 

entre a linguagem das diferentes regiões do país, das variadas classes sociais e 

a diferença do falar entre as diferentes faixas etárias. Para aproximar o conteúdo 

da realidade dos estudantes, a professora explicou que a gíria fazia parte da 

variação linguística e que por isso poderia ser estudada na aula de português. 

Os alunos se mostraram surpresos ao descobrirem que as gírias, tão usadas por 

eles, poderiam ser conteúdo das aulas de português. A professora contou a eles 

que existe um dicionário popular de gírias que reúne expressões de todo o país.  

A professora, então, propôs que eles se organizassem em pequenos 

grupos e fizessem uma lista com as 10 gírias mais usadas por eles. Explicou que 

eles teriam que montar de forma que se assemelhasse a um verbete de 

dicionário e que fossem gírias que pudessem ser exibidas posteriormente, 

contendo, com isso, a possibilidade de listagem de termos excessivamente 

chulos, pois o objetivo era montar uma lista com as gírias mais usadas por eles 

e divulgar. Os alunos se organizaram e fizeram de imediato e com muita 

empolgação, dizendo que daquele assunto eles entendiam bastante e que seria 

muito fácil. Todos participaram e todos queriam mostrar o que tinham feito, com 

orgulho. Então, a professora recolheu e corrigiu todas as listas. Posteriormente, 



 

 

com o auxílio dos estudantes, listou no quadro as gírias mais usadas por eles e 

então foram explicando em que situações cada palavra ou expressão daquela 

era usada. Trago abaixo algumas das expressões destacadas pelos alunos 

como sendo as mais usadas entre eles: 

Gíria Significado 

Bolado Ficar bravo, irritado 

Bombar Fazer sucesso, chamar a atenção 

Brotar Aparecer, chegar 

Caô Contar uma mentira 

Coé O mesmo que qual é 

Conto Relativo a dinheiro, utilizado em lugar de reais sempre 
no singular 

Dar ruim Dar errado 

Essa parada O mesmo que isso aí 

Fechamento Aquele que se pode confiar 

Fechou Está combinado 

Gastar Tirar sarro de alguém 

Já é Sim, combinado 

Meter o pé Ir embora 

Mó O mesmo que maior 

Perder a linha Fazer algo inconsequente 

Chamar no 

probleminha 

Chamar para conversar 

Se liga Preste atenção 

Tá de boa? Está bem com isso? 

Tá ligado Entendeu? Está entendendo? 



 

 

Tá na moral Está tudo bem 

Vacilar Cometer erro 

 

No relato acima, percebemos que a professora de Português aproveita o 

interesse despertado pelo assunto nos estudantes. Ela encontra, a partir desse 

interesse, um meio de trabalhar o conteúdo que não é somente gíria, mas todo 

o universo da discussão sobre as variações linguísticas. Então, a professora cria 

metodologicamente, curricularmente uma forma de fazer que facilite a 

aprendizagem dos seus estudantes da maneira mais agradável possível. Vemos, 

também, que os estudantes se mostram felizes em falar de algo que eles 

conhecem, um conhecimento que permeia o dia a dia deles. Quando a 

professora propõe a atividade, ela valoriza as vivências e os saberes trazidos 

pelos estudantes. Com isso, ela não deixa os alunos no lugar da ignorância, 

ensinando-os a partir de algo que eles sabem lidar, promovendo sua autoestima, 

além de mostrar que não há erro no uso de certos termos e modos de falar, 

apenas “variação”. 

As gírias não são bem vistas por algumas pessoas que as entendem como 

um empobrecimento da língua em relação à sua variedade padrão (norma culta). 

Esta visão pode originar-se no entendimento de que a variedade padrão da 

língua é superior, e que, por isso, tem mais prestígio. A partir desta visão, a gíria 

é entendida como linguagem de menos prestígio, tão marginalizada quanto seus 

falantes, tendo sua legitimidade negada. Contudo, as gírias trazidas pelos alunos 

nos mostram a potência criativa destas expressões de uso cotidiano, palavras 

convencionais que são utilizadas de forma não convencional, ganhando vida e 

liberdade, novos significados e até criando-se novas palavras. Com isso, a 

variedade padrão passa a ser uma entre outras, e não a melhor e superior. 

AULA DE HISTÓRIA 

No dia da observação houve avaliação na aula, não em forma de prova, 

mas sim um trabalho individual com consulta ao caderno. Isso sempre gera um 

burburinho em sala, pois os alunos que não copiam ou só fotografam a matéria 

(com o advento das câmeras no celular, muitos não copiam, apenas fotografam 

o que está no quadro ou no slide) e querem emprestado o caderno dos colegas. 



 

 

A avaliação era para recuperar notas de bimestres anteriores para os alunos que 

estavam com o desempenho ruim. Os alunos pediram para usar o celular, a 

professora não permitiu, eles insistiram e ela, já impaciente, com um tom de voz 

acima, negou novamente. Eles se convenceram de que não poderiam usar o 

celular. À medida que entregavam o trabalho, podiam ir embora da sala, pois 

não teriam mais aulas. Era sexta-feira e a impressão era a de que todos queriam 

ir embora. Assim, fizeram o trabalho, alguns de qualquer jeito, com pressa para 

sair mais cedo, em alguns casos porque estavam cansados, porque vieram do 

trabalho e quanto mais cedo chegassem em casa, mais cedo descansariam. 

Para outros, a pressa era para se reunirem na praça que existe ao lado da escola 

para jogar ou socializar. Alguns alunos fizeram com mais cuidado e atenção, 

buscando efetivamente dar conta da tarefa. 

 

AULA DE FÍSICA 

Resolvi acompanhar o professor de Física em suas aulas e a primeira 

turma em que entramos foi a 2001. É uma turma pequena como a 2002. As 

turmas de segundo ano costumam ser menores do que as das demais séries e 

era semana de carnaval. Como ocorre na maioria dos dias da semana, poucos 

alunos chegaram para o início da primeira aula. Posteriormente, chegaram mais 

alguns e não tiveram problemas para entrar e assistir à aula: o professor não 

reclamou dos atrasos nem tentou impedir a entrada de alunos, talvez por 

compreender que a questão do trabalho impede que muitos cheguem no horário 

correto. Quando me viram, os alunos logo perguntaram o que eu estava fazendo 

ali, querendo saber para quê eu ia assistir aula de Física, se já havia terminado 

a faculdade. Então expliquei que ia fazer uma observação para a minha pesquisa 

de mestrado. O professor, então, iniciou a aula corrigindo exercícios que havia 

deixado na aula anterior sobre escalas de temperatura. Como percebeu que 

muitos alunos estavam com dúvidas e alguns disseram não ter entendido, 

corrigiu fazendo uma pequena revisão da matéria, explicando novamente todos 

os conceitos como se fosse a primeira vez. Os alunos ficaram atentos às 

explicações e sentiam-se à vontade para fazer perguntas e o professor ia de 

mesa em mesa para respondê-las. Após as explicações e a correção, o professor 



 

 

verificou que o maior problema para a compreensão da Física é a falta de 

conhecimentos matemáticos e, posteriormente, a compreensão textual, pois os 

conceitos da Física haviam sido aprendidos. Então, o professor finalizou a aula 

e conversamos um pouco com os alunos que me conheciam, já que a maioria 

tinha sido meu aluno no ano anterior. 

Fomos, então, para a segunda turma, a 2002, que também estava com 

poucos alunos, e o professor começou novamente pela correção dos exercícios 

deixados anteriormente. Diferentemente da turma anterior, os alunos desta 

apresentaram menos dificuldade na realização da tarefa e o professor corrigiu 

normalmente os exercícios. Após a correção, vendo que os alunos tinham 

assimilado o conteúdo, o professor propôs aos alunos um exercício valendo nota 

sobre o assunto estudado e eles toparam de imediato, parecendo confortáveis 

com o desafio. Assim, o professor passou as questões no quadro e os alunos 

copiaram em uma folha separada e começaram a fazer. À medida que surgiam 

dúvidas, o professor as esclarecia. Todos acabaram e perguntei ao professor 

como os alunos tinham se saído e, em uma rápida olhada, ele disse que tinham 

feito um bom trabalho. Ficamos conversando um pouco antes de partir para a 

aula seguinte.  

Seguimos, então, para a terceira e última turma, a 1001, na qual havia 

mais gente, pois a maioria compareceu. Esses estavam mais agitados e não 

paravam de falar. O professor passou um exercício no quadro em continuação à 

aula anterior, e o burburinho continuava, apesar dos pedidos de silêncio do 

professor que não alterou o tom de voz em nenhum momento. Então, continuou 

passando o exercício e pediu que, à medida que fossem acabando, levassem 

para ele dar visto. Quando o professor avisa que vai dar visto no caderno, 

geralmente, o aluno entende como uma forma de avaliação e que aquilo vai valer 

algum tipo de ponto. Assim, os alunos ficam mais quietos e começam a copiar e 

fazer o exercício. Conforme iam acabando, levavam para o professor ver e iam 

sendo liberados. Quando os demais viram que seriam liberados começaram a 

copiar uns dos outros para saírem logo. Um aluno veio à mesa do professor com 

tudo em branco tentando copiar de alguém por perto, então o professor sentou 

ao lado dele e começou a explicar-lhe como fazer e disse que não adiantava 



 

 

copiar que ele precisava aprender. Ao final, o aluno começou a fazer sozinho, 

pois muitos já haviam saído e entregou o trabalho completo para o visto. Quando 

todos acabaram, descemos, deixamos o material na secretaria e fomos embora. 

Nas aulas narradas de História e Física temos formas de avaliação 

diferentes: uma prova mais parecida com o modelo formal, um trabalho em sala 

de aula, e o visto no caderno. Porém, com objetivos similares. Percebemos que 

os professores, para compensar o mau desempenho dos alunos em avaliações 

anteriores ou nas avaliações externas (que são usadas como parte da nota 

bimestral), passam aos alunos avaliações com consulta, trabalhos em sala, em 

grupo que possuem um grau de dificuldade menor para que eles tenham um 

melhor desempenho – podendo, talvez, aprender um pouco mais com as 

consultas que fazem – e tenham a nota geral melhorada. Há ainda professores 

que não acreditam que as avaliações externas sejam a melhor forma de verificar 

a aprendizagem, pois a forma como são concebidas e aplicadas não permite 

uma real avaliação do aluno. Entendemos que os professores burlam as regras 

que fingem obedecer, como nos diz Oliveira (2005). Burlam os sistemas de 

avaliação utilizando táticas (CERTEAU, 1998) de praticantes que funcionam 

como ajuda para que os alunos se saiam melhor nas avaliações, considerando 

como mais importante a melhoria das aprendizagens de todos, de forma geral, 

e menos importante o ranqueamento e a competição que podem ser gerados 

pelas avaliações. 

Quando o professor diz aos alunos que dará visto nos cadernos de quem 

acabar os exercícios, percebemos que ele utiliza o “visto” como um artifício para 

restabelecer a ordem diminuindo a bagunça dos alunos. Como já foi 

mencionado, os alunos entendem o “visto” como uma forma de avaliação, apesar 

de, em nenhum momento, o professor fazer menção a “dar ponto” para quem 

apresentasse o caderno com a tarefa feita. Assim, o professor aproveita a 

situação para estabelecer um meio de controle sobre os alunos e fazer com que 

eles realizem a tarefa da última aula do dia que geralmente também fica 

esvaziada como a primeira, em uma semana de carnaval. 

 

           A DEDETIZAÇÃO 



 

 

Em uma segunda-feira, quando cheguei à escola, encontrei todos no 

pátio. Como já estava na hora do início das aulas estranhei e fui falar com a 

diretora. Quando perguntei o que havia acontecido, ela disse que a escola 

acabara de ser dedetizada. A direção do município (diurno), após o termino das 

aulas, havia realizadoa dedetização. Porém, a direção do estado (noturno) não 

foi avisada, o que deveria ter acontecido, uma vez que a escola é compartilhada 

entre as duas esferas. A permanência na escola era impossível, pois o cheiro 

era muito forte, não podendo sequer entrar na secretaria que se localiza no 

segundo andar. Por isso, todos estavam do lado de fora da escola no pátio. Com 

isso, as aulas daquele dia foram suspensas e à medida que os alunos e os 

professores chegavam, todos iam sendo dispensados. Os professores 

permaneceram junto à direção até a dispensa de todos os alunos que 

apareceram. Alguns comentaram que isso era falta de respeito com os colegas 

e que, em outras ocasiões, a comunicação funcionava, como, por exemplo, 

quando se tratava da divisão de despesas de manutenção ou quando os turnos 

diurnos arrumavam as salas para eventos e avisavam para que as salas 

separadas por eles não fossem usadas. Após mais ou menos uma hora, fomos 

todos embora. 

Como se dedetiza uma escola no início da semana prejudicando o 

andamento do período letivo? Não podemos afirmar de quem partiu a iniciativa, 

se o diretor do município ou da secretaria municipal, mas percebemos que, nesta 

situação, as questões de gestão (dedetização) se sobrepõem aos interesses 

pedagógicos (aulas). No nosso entendimento, a manutenção da escola, sempre 

que possível, deve ficar para os fins de semana, recessos ou férias, já que sua 

atividade-fim é o trabalho pedagógico. Outro fato que chama a atenção é o não 

compartilhamento de informações entre os diretores responsáveis pela escola. 

A diretora da escola noturna sequer foi avisada, não tendo tempo para suspender 

as aulas e sendo surpreendida pelo fato junto com todos que chegavam. Como 

o prédio é municipal, a sensação que se tem é que os profissionais do diurno se 

sentem mais donos do espaço e, com isso, creem poder tomar decisões sem um 

diálogo com a outra parte interessada. Essa situação faz saltar aos olhos o fato 

de que toda a lógica de funcionamento da escola é a do turno diurno, não apenas 



 

 

nos problemas pedagógicos que apontamos no capítulo um, mas também na 

gestão do espaço. 

CONSELHO DE CLASSE 3º BIMESTRE 

O conselho de classe aconteceu em dois dias e cada professor escolheu 

um desses dias para participar. Combinamos de levar um lanche, pois muitos 

vêm direto de outras escolas e com fome, por isso começamos o conselho pelo 

lanche. Depois, relacionamos os alunos faltosos e riscamos da chamada os que 

desistiram, pois se eles forem computados com nota zero, a nota média da turma 

e, consequentemente, da escola, é reduzida. A respeito desta questão, existe 

um dilema para a coordenação e para os professores, pois se não cortamos os 

alunos que desistiram, temos nossa média rebaixada, gerando cobranças, 

visitas da supervisão escolar e obrigatoriedade da participação de reuniões, etc. 

Por outro lado, se cortamos, corremos o risco de a turma ficar pequena e a 

Secretaria decidir que ela não é mais necessária, fechando-a e, assim, 

desalojando professores que têm que buscar uma outra escola para completar 

seus tempos e também os alunos que ou são alocados em outra turma, 

causando superlotação ou também precisam buscar uma outra escola que, 

muitas vezes, fica distante de sua casa ou trabalho. Há uma visão empresarial 

de que uma turma que não atende ao máximo de alunos possível é improdutiva 

devendo ser fechada, pois não dá retorno, sob a ótica da administração. Essa 

visão não considera a importância das individualidades, pois com um grupo 

menor o professor pode realizar um trabalho pedagógico mais específico que 

favorecerá a aprendizagem coletiva, beneficiando a turma de um modo geral. O 

fechamento de uma turma desrespeita o professor e seu trabalho pedagógico 

desenvolvido até então, e também os alunos nos seus processos de 

aprendizagem, que, de uma hora para outra, se veem obrigados a mudar suas 

rotinas. 

A coordenadora anotou os que ficaram abaixo da média (cinco), avisando 

sobre os alunos de licença e que precisavam de trabalhos (para fazer no 

domicílio) para não ficarem sem nota, combinando que estes trabalhos deveriam 

ser entregues até a semana seguinte. Encerrou-se o conselho de classe. Alguns 

professores seguiram conversando sobre coisas do diaadia e sobre política, pois 



 

 

estávamos às vésperas de uma eleição, e uma eleição bastante conturbada e 

marcada pela polarização entre direita e esquerda que aumentou bastante após 

o golpe contra a presidenta eleita Dilma Rousseff. A polarização causou 

discussões e brigas no país inteiro, e não foi diferente na escola. Nessas 

situações, percebemos como é difícil separar o que é dentro e o que é fora da 

escola, já que as questões sociais perpassam a escola, pois todos estamos 

envolvidos no contexto social. Entendemos que o espaçotempo do conselho de 

classe, que é um espaço de interação entre os docentes, com lanche coletivo e 

conversas é propício à discussão política, pois ele transcende as questões 

pedagógicas e favorece a expressão de si dos diferentes atores em sua 

diversidade, política, social e mesmo de compreensão da Educação. 

 

CONSELHO DE CLASSE 4º BIMESTRE 

O conselho de classe do 4º bimestre foi realizado em apenas um dia, 

apesar das determinações serem para que seja feito em três dias. Já era a 

semana que antecedia o Natal, todos queriam começar logo o conselho para 

acabar logo também. Como de praxe, teve o lanche levado pelos professores e 

começamos por ele. Depois, fomos ver os casos dos alunos que estavam 

pendentes. Havia poucos alunos com risco de reprovação, pois a coordenação 

pediu que se fizesse recuperação retroativa a outros bimestres e que o sistema 

estaria aberto para fazermos estas alterações. 

Todos discutiam caso a caso. Fomos orientados que as dependências 

fossem evitadas e que os alunos fossem aprovados ou reprovados. Todos 

concordaram em aprovar os que tinham necessidades especiais, pois julgaram 

que o trabalho poderia ter sido melhor e os alunos não deveriam pagar pela falta 

de estrutura da escola. A secretaria estadual possui o NAPES17 que é órgão 

responsável por atender às escolas, auxiliando no trabalho com os alunos com 

necessidades especiais. Apesar dos contatos da direção e coordenação da 

escola, não conseguimos receber a visita do NAPES durante o ano. E não me 

lembro de ter recebido alguma vez na escola, sempre tivemos alunos com 

 
17Criado a partir da Resolução SEE/2895 D.O. 25/06/2005, o NAPES – Núcleo de 
Apoio Pedagógico Especializado tem como objetivo a implementação da política de 
inclusão nas escolas da rede regular de ensino do Rio de Janeiro. 



 

 

necessidades especiais, mas este ano, especificamente, recebemos uma aluna 

cega, algo que nunca havia acontecido e que deixou os professores muito 

preocupados, já que ninguém sabia muito bem como fazer um trabalho 

pedagógico que a levasse à aprendizagem e não a uma inclusão excludente. 

Como não conseguimos o contato com o NAPES, cada professor seguiu sua 

intuição e trabalhou como achava mais adequado, baseado nas conversas e 

trocas com os colegas. 

Todos também concordaram em aprovar os alunos trabalhadores que têm 

dificuldades para frequentar as aulas, pois entenderam como justas as faltas por 

trabalho, que, frequentemente, não são culpa do aluno, mas do chefe que pede 

para ficar até mais tarde ou do trânsito caótico da cidade do Rio de Janeiro. 

Reprovados mesmo, apenas aqueles que abandonaram ou que foram 

classificados como aqueles que “não queriam nada”, apesar das inúmeras 

chances oferecidas pelos professores nas recuperações. Os professores 

classificam como aqueles que “não querem nada” os alunos que mesmo estando 

na escola matam aula, ou que na sala apenas conversam ou ficam ao celular. 

Contudo, esta postura dos alunos pode esconder outros problemas sociais, 

pessoais ou cognitivos. Por isso, não é interessante que se rotule um aluno, pois 

podem haver muitas razões para o seu aparente desinteresse. 

Um caso foi bastante discutido no conselho e antes dele também. Um 

aluno que veio transferido de uma escola técnica federal e com ótimas notas, no 

terceiro ano não entregou um trabalho de sociologia. O professor que tem fama 

de linha dura e pede seus trabalhos nas normas da ABNT, queria reprová-lo caso 

o trabalho não fosse entregue. O que levou o caso à discussão foi que o aluno 

havia sido aprovado para oficial do corpo de bombeiros e não poderia ficar em 

dependência e ele já havia sido aprovado em todas as matérias com boas notas. 

O aluno tinha passado a semana desesperado, chegou a chorar na escola. Uma 

professora conhecida por se solidarizar com os alunos nos conselhos de classe 

intercedeu por ele, para convencer o professor de sociologia a ser mais 

maleável. O professor não pôde participar do conselho, pois sua GLP foi 

cancelada duas semanas antes (ele teve que deixar a escola) e a professora que 

assumiu também não compareceu. O conselho deliberou pela aprovação do 



 

 

aluno. Mas, antes do fim do ano letivo, ele entregou o trabalho, mesmo após a 

decisão da aprovação. Neste caso, os professores compreenderam a 

importância da conclusão do Ensino Médio para os alunos, pois na hora que o 

aluno arruma um emprego, passa no vestibular, isto passa a ser prioridade, 

principalmente para o aluno do noturno para quem a questão do trabalho está 

mais próxima. Para aluno não conclui e não obtém seu diploma, a possibilidade 

de conseguir um emprego diminui. Encerrado o conselho, desejamos boas 

festas, comemos mais um pouco e fomos dispersando. 

A Portaria nº 419/2013 (RIO DE JANEIRO, 2013), em seu artigo 37, traz 

a definição de conselho de classe como sendo: 

Art. 37 - O Conselho de Classe é órgão colegiado de natureza 
consultiva e deliberativa em assuntos didático-
pedagógicos, fundamentado no Projeto Político-Pedagógico da 
unidade escolar e nos marcos regulatórios vigentes, com 
a responsabilidade de analisar as ações 
educacionais, indicando alternativas que busquem garantir a 
efetivação do processo ensino e aprendizagem. 

E, no artigo seguinte, nos traz as competências do conselho de classe: 

Art. 38 - Compete ao Conselho de Classe: 
I - Apresentar e debater o aproveitamento geral da turma, 
analisando os fatores que influenciaram o rendimento dos 
discentes; 
II - Decidir pela aplicação, repetição ou anulação do mecanismo 
de avaliação do desempenho do discente, no qual ocorra 
irregularidade e/ou dúvida quanto ao resultado alcançado; 
III - estabelecer mecanismos de recuperação de estudos, 
concomitantes ao processo de ensino/aprendizagem, que 
atendam à real necessidade do educando, em consonância com 
a proposta pedagógica da unidade de ensino; 
IV - Decidir sobre a aprovação, a reprovação e a recuperação do 
educando, quando o resultado final de aproveitamento 
apresentar dúvida; 
V - Discutir e/ou apresentar sugestão de ações que possam 
aprimorar o comportamento disciplinar das turmas; 
VI - Definir ações de adequação dos métodos e técnicas de 
ensino e ao desenvolvimento das competências e habilidades 
previstas no planejamento, quando houver dificuldade nas 
práticas educativas, visando à melhoria do processo ensino-
aprendizagem; 
VII - deliberar sobre a aprovação e o avanço de estudo. 

Como observamos, o artigo 37 nos diz o que deve ser o conselho de 

classe: uma reunião onde seus membros discutem os processos de ensino e 

aprendizagem. Em seguida, temos o que deve fazer este conselho e, como se 



 

 

pode observar, grande parte dos incisos trata de questões sobre avaliação e 

menos dos processos de ensino-aprendizagem, ou estes são reduzidos às 

avaliações. 

Nos artigos 40 e 42, temos a composição do conselho de classe que, 

segundo a Portaria 419/2013, deve ser: o coordenador pedagógico que preside 

o conselho, ou pelo diretor na ausência do coordenador, pelas equipes técnico-

pedagógicas, pelos professores, pelos representantes dos discentes, pelos 

representantes dos responsáveis. O conselho de classe deve reunir-se uma vez 

por bimestre ou quando a direção convocar e tudo que lá se passar deve ser 

registrado em ata. Na escola pesquisada, somente os professores, a 

coordenação e a direção participam do conselho de classe. Não há 

representantes de responsáveis ou dos discentes.  

A Secretaria de Educação determina que o Conselho de Classe seja 

realizado em três dias ao longo dos bimestres, como mostra o calendário do ano 

de 201918 abaixo nos quadrinhos em vermelhos com a sigla COC. 

Figura 3. Calendário escolar – 2019. 

 
18Calendário SEEDUC-RJ, disponível em: <http//canalseeduc1.hospe 
dagemdesites.ws/aplicativo1/images/calendário/escolar 2019, jpg>. 



 

 

Porém, como observamos nas narrações, a escola opta por fazer em um 

ou dois dias e solicita que os professores escolham o dia de preferência para 

comparecer, isto ajuda, principalmente, aos professores que trabalham em 

outras escolas, pois os conselhos de classe, frequentemente, caem na mesma 

época nas diversas escolas e os professores acabam tendo que escolher qual 

conselho de classe participar. 

Como dito anteriormente, os professores precisam lançar suas notas no 

programa Conexão Educação e a abertura para esse lançamento de notas 

ocorre antes do conselho de classe. “Recomenda-se” que se chegue ao 

conselho com as notas e faltas lançadas. Com isso, temos a função do Conselho 

de classe esvaziada, pois se todas as notas e faltas devem estar lançadas, não 

há mais a necessidade de se discutir questões relativas aos processos de ensino 

e aprendizagem dos alunos. 

A maneira como o conselho de classe funciona não permite que ele 

exerça a sua verdadeira função que é avaliar o processo pedagógico e todos 

nele envolvidos, ficando em sua maior parte detido em quem passa e quem não 

passa e no número de faltas dos alunos.  

TORNEIO ENTRE TURMAS 

O professor de Educação Física organizou um torneio de futebol entre 

todas as turmas da escola. No dia do torneio, não houve aula, apenas o torneio 

que serviria com avaliação para a disciplina de Educação Física e também para 

outras que quisessem. Alguns alunos faltaram e outros ficaram pelo pátio 

conversando, principalmente as meninas. O professor começou dizendo que os 

alunos demoraram para chegar, que o combinado era que chegassem cedo para 

a organização das equipes. O objetivo era aproveitar a claridade proporcionada 

pelo horário de verão, pois a quadra, apesar de ampla, coberta e possuir uma 

pequena arquibancada, é pouco iluminada para aulas noturnas. Ela poderia ser 

melhor aproveitada até em outras ocasiões, mas nem todos os refletores 

funcionam.O professor solicitou reparo, mas ainda não tinha sido atendido. De 

modo geral, as demandas por reparos são constantes, mas não são atendidas 

na proporção necessária. Há uma demora por parte da secretaria de educação, 

muitas vezes causada pela burocracia, para atender às solicitações feitas. Na 



 

 

escola noturna compartilhada, esse tempo parece ser ainda maior, pois, 

primeiramente, há um “jogo de empurra” para saber de quem é a 

responsabilidade pela manutenção. Há ainda a falta de investimento do governo 

estadual na Educação. Frequentemente, este não cumpre os percentuais 

mínimos previstos em lei, conforme atestamos lendo a reportagem de março de 

201819que traz como notícia que o ministério público entrou com uma ação civil 

pública para garantir a aplicação do mínimo de 25% dos recursos na educação, 

conforme prevê a Constituição. Isso faz com que o tempo para a solução dos 

problemas seja maior, contribuindo para aumentar a precariedade da escola 

noturna, reforçando uma situação de desprestígio. 

Nem todos os alunos queriam jogar futebol, então o professor permitiu 

que o outro grupo jogasse queimado20 no pátio em frente à quadra, aquele tão 

escuro quanto esta. O grupo do queimado era formado em maior parte pelas 

meninas e o futebol apenas por meninos. Na escola não há uma equipe feminina 

de futebol ou meninas que queiram jogar com time misto. Percebemos uma 

separação de gênero na escolha dos jogos, isso pode ter ocorrido porque no 

imaginário social, o futebol seria associado a um esporte masculino. Mas não 

posso afirmar, pois não conversei com os estudantes a respeito do assunto. 

Quando o professor permitiu que os que não queriam o futebol jogassem um 

outro jogo, ele buscou promover a igualdade de oportunidades de participação 

nas atividades escolares.  Tanto no futebol quanto no queimado, o professor 

permitiu que os alunos definissem os times e as regras, favorecendo a 

 
19Portal G1 de notícias de 14/03/2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-
janeiro/noticia/justica-determina-que-rj-invista-25-da-receita-em-educacao.ghtml>. 
Acesso em:31/01/2019. 
20 Queimado é um jogo esportivo muito usado como brincadeira infantil. O material 
utilizado é uma bola, de tamanho médio. Cada time fica situado em um campo e um 
dos jogadores de cada lado deverá ser colocado atrás da linha de fundo do campo 
adversário. A bola é arremessada ao campo adversário com o objetivo de atingir, 
“queimar”, algum jogador adversário. A brincadeira do jogo de queimada não existe 
número estabelecido de participantes, as regras não são muito rígidas, porém o 
objetivo é o mesmo: eliminar a equipe oposta. O jogo de queimada também pode ser 
conhecido por outras denominações, como: Barra Bola; Bola Queimada; Cemitério; 
Mata-mata; Mata-soldado; Caçador no estado do Paraná e Rio Grande do Sul; 
Carimba no estado do Ceará; Baleado no estado da Bahia. LOPES, Patrícia. "Jogo de 
Queimada";Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/educacao-
fisica/jogo-queimada.htm>. Acesso em: 31/01/2019. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/justica-determina-que-rj-invista-25-da-receita-em-educacao.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/justica-determina-que-rj-invista-25-da-receita-em-educacao.ghtml


 

 

cooperação e o relacionamento entre os estudantes. No futebol, a partida 

acabaria quando um dos times fizesse dois gols ou atingisse um tempo de dez 

minutos, com prorrogação de três minutos, sendo os próprios alunos os árbitros. 

O professor, ao permitir que os próprios alunos organizassem os times e 

as regras, deu-lhes liberdade, responsabilidade e autonomia, trabalhando o 

conteúdo escolar aliado à diversão, contribuindo para uma prática emancipatória 

nas aulas de Educação Física. Para Carvalho (2013), conteúdo, trabalho e 

diversão podem fazer parte do processo de aprendizagem, uma vez que 

desenvolvem a capacidade crítica, o trabalho em grupo e a ludicidade. Estes 

elementos, quando desenvolvidos nos cotidianos escolares, potencializam não 

só a interação, como também as aprendizagens. Para a autora, as práticas 

esportivas quando entendidas como práticas culturais geram experiências de 

conhecimento. 

No calor do jogo, os alunos falavam muitos palavrões e discutiam em todo 

o tempo. O professor avisou que se os palavrões ou brigas continuassem o 

campeonato acabaria ali mesmo. Com a ameaça de finalizar o jogo, acredito que 

o professor tentou mostrar que é preciso conviver com respeito ao outro mesmo 

em situação de discordância, e assim evitar a violência. As brigas cessaram, mas 

os palavrões eram inevitáveis. Os times se enfrentaram no sistema de todos 

contra todos e o vencedor, o time do terceiro ano, da turma 3002, foi o que obteve 

maior número de vitórias nos confrontos. 

No queimado, os alunos optaram pela não competição, só havia dois 

times e à medida que os jogadores iam se cansando, outros entravam em 

esquema de revezamento, logo, todos os alunos jogaram nos dois times em 

algum momento. Portanto, não houve time vencedor, os estudantes priorizaram 

o jogo e seu desenrolar e não o resultado, atuando cooperativamente e não de 

modo competitivo. O torneio serviu também como um momento de interação 

entre todos os alunos da escola que, na maior parte do tempo, ficam restritos 

apenas à própria turma. Ao fim das partidas, os alunos iam embora. 

Os jogos e as brincadeiras de rua trazem para a escola vivências repletas 

de conhecimento. O modo como os estudantes organizaram o jogo de queimado 

foi lúdico e inclusivo, pois privilegiaram a diversão e a participação de todos com 



 

 

suas características e habilidades peculiares de uma forma não competitiva, 

favorecendo a coletividade. Com isso, os estudantes misturam experiências, 

saberes de dentrofora da escola. Segundo Carvalho (2013), o que o sujeito traz, 

sua experiência, não pode ser visto como algo menor, e sim como potência, 

produção de sentido, de saberes, pois não é possível negar tais experiências, 

histórias e memórias corporais destes sujeitos que, muitas vezes, têm suas 

histórias apagadas pelo modo como são tratados socialmente e nas escolas. 

Carvalho (2013) afirma, ainda, que o que acontece nas aulas de 

Educação Física, mesmo que em momentos sem um objetivo definido e que, 

frequentemente, é desvalorizado, é o cotidiano vivido e precisa ser 

compreendido como possibilidade de aprendizagem em uma perspectiva 

emancipatória que contribui para a diminuição da exclusão social e educacional 

desses sujeitos. 

Percebemos, então, que o professor é responsável por criar seus 

currículos cotidianos, e que muitas vezes ele o faz de forma inventiva, desde que 

lhe seja dada a liberdade para tal. Porém, estas criações podem ficar limitadas 

pela precariedade e falta de infraestrutura, materiais e investimentos públicos, 

característicos de algumas gestões, e isso transcende a vontade de professores 

e estudantes.  

A FESTA JUNINA 

 

Figura 4. Festa junina – 2019. 

Os alunos procuraram a direção da escola para saber se eles poderiam 

organizar uma festa junina. Há muitos anos não havia festas gerais na escola, 



 

 

não por algum motivo específico, mas simplesmente porque elas foram deixando 

de ser feitas. A direção da escola hesitou um pouco, contudo, a coordenadora 

pedagógica comprou a ideia e pediu a colaboração dos professores. Foi 

realizada uma reunião para combinarmos o que seria feito. O primeiro passo foi 

resolver que a organização ficaria com a coordenação e não com os alunos, pois 

eles queriam vender ingressos e todos acharam que isso poderia acarretar 

problemas de só poder participar quem pagasse. Porém, também foi decidido 

que os alunos teriam uma participação ativa em todo o processo e que para a 

festa acontecer eles teriam que trabalhar. Definimos uma data, qual turma ia ficar 

responsável por qual tarefa, a programação da festa, e que os professores 

doariam brindes pra presentearmos os alunos vencedores das brincadeiras. 

Posteriormente, avisamos aos alunos e informamos algumas regras que 

deveriam ser obedecidas para a festa, entre elas: não poderiam trazer bebidas 

alcoólicas, nem drogas, nem pessoas que não fossem alunos da escola e como 

eles ficariam responsáveis pelo som da festa, não poderia tocar funk proibido, 

os ditos “proibidões”21. Claro que reclamaram, mas, por fim, concordaram com 

as regras. Então, dividimos as tarefas entre as turmas, as do primeiro e do 

terceiro ano trariam a comida e a bebida; as do segundo ano ficariam com a 

divulgação e a ornamentação. Foi avisado que quem tivesse dificuldade 

financeira poderia procurar a coordenação, em separado, para conversar. A 

coordenação combinou com os alunos que quem não pudesse contribuir com 

algo material teria que contribuir com trabalho para possibilitar que todos 

participassem. Porém, houve aqueles que, por vergonha ou malandragem, mas 

não temos como saber, não buscaram a coordenação para conversar. Assim, 

eles começaram a se organizar, pediram para cada aluno a contribuição de R$ 

1,50 para comprarem bandeirinhas e enfeites. A adesão foi boa tanto da parte 

dos alunos quanto dos professores. Foi combinado que a participação valeria 

 
21 Funk proibidão é um estilo de funk carioca surgido durante a década de 
1990 nas favelas do Rio de Janeiro. Comercializados de forma clandestina, 
osfunksproibidões tratam da realidade das comunidades onde ocorre o tráfico de 
drogas. Embora exalte a violência e o tráfico de drogas, sendo pouco divulgado fora 
das favelas, artistas, como MV Bill, afirmam que o proibidão apenas retrata a realidade 
violenta da favela. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Funk_proibid% 
C3%A3o>.Acesso em: 09/08/2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Funk_carioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Favela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_drogas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_drogas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_drogas
https://pt.wikipedia.org/wiki/MV_Bill
https://pt.wikipedia.org/wiki/Favela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funk_proibid%25%20C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funk_proibid%25%20C3%A3o


 

 

ponto de participação nas matérias e também foi avisado que quem não 

contribuísse, conforme combinado anteriormente pela coordenação, não poderia 

participar da festa.  

Chegado o dia da festa, os alunos responsáveis pela ornamentação 

chegaram cedo para a arrumação da quadra junto com alguns professores. 

Muitos alunos e alguns professores foram a caráter. Além da ornamentação 

tradicional os alunos também desenharam algumas bandeiras com dizeres sobre 

temas que acharam relevantes. Percebemos aqui que temas como racismo, 

homofobia, liberdade e a questão do suicídio estão bastante presentes na vida 

desses alunos, tanto que resolveram dar destaque a isso na festa junina que, 

em nenhum momento, teve um tema norteador. Sendo uma iniciativa dos 

próprios alunos. 



 

 

 

Figura 5. Bandeirinhas feitas pelos alunos para decoração. 

A coordenadora ficou na portaria recebendo os estudantes e barrando 

aqueles que não cumpriram o combinado. Começamos a festa, havia 

brincadeiras como dança das cadeiras, corrida do saco, quiz de conhecimentos 

gerais. O professor de Física levou uma luneta para que os alunos pudessem 

observar Júpiter que naquele dia estava visível no céu e também levou uma 



 

 

espécie de mesa com sirene, que foi usada no jogo do quiz. A sirene tocava e 

piscava quando o aluno batia no botão e quem batia primeiro tinha o direito de 

responder. Havia uma aluna responsável pelo correio elegante, para que os 

alunos mandassem mensagens. Muitos mandaram, nem todas elegantes, e sim 

indiretas. As caipiras mais bonitas foram premiadas. No meio da festa alguns 

alunos foram descobertos misturando bebidas alcoólicas ao refrigerante e 

acendendo cigarros no banheiro, como não causaram problemas não foram 

punidos, só foram chamados atenção . E, no final, fez-se uma quadrilha 

improvisada pelos próprios alunos com a participação de alguns professores, na 

qual todos se divertiram bastante. 

 

Figura 6. Brincadeiras da festa junina. 

 

Figura 7. Brincadeiras da festa junina. 



 

 

 

Figura 8. Brincadeiras da festa junina. 

Na semana seguinte, foi o conselho de classe, todos mostraram-se 

satisfeitos com o resultado da festa, tanto alunos quanto professores e também 

a direção da escola que se abriu para novas propostas de eventos. 

Este tipo de evento é importante, pois auxilia na formação dos estudantes, 

ajudando no desenvolvimento social e emocional desses jovens. A festa junina 

promoveu o engajamento de alunos e professores em uma ação concomitante 

para que o evento se realizasse. Houve a integração e a interação na realização 

das ações em um exercício de cooperação e respeito mútuo. A festa também 

auxiliou na valorização de aspectos da cultura brasileira através de costumes, 

como: danças, comidas e roupas típicas, e as brincadeiras que remetem a 

atividades lúdicas. Sendo tudo isso um momento significativo de solidariedade e 

construção coletiva. 

Na festa junina, podemos perceber um pouco de como se ligam os fios 

que tecem algumas das redes saberes da escola pesquisada, pois estas se 

formam a partir das vivências individuais e coletivas dos sujeitos. Temos a junção 

dos vários conhecimentos trazidos pelos alunos. Os conhecimentos locais que 

definem o que comprar e onde comprar os artigos para festa, o saber decorar e 

organizar, o saber cozinhar os pratos tradicionais, muitas vezes, utilizando as 

receitas de família, os saberes para dançar, brincar e utilizar as roupas típicas. 

Então, temos a contribuição do que cada um tinha como saber para ajudar na 

realização da festa, utilizando o que no capítulo anterior definimos como ecologia 



 

 

de saberes que entende que nenhum conhecimento deve ser considerado 

superior a outro, reconhecendo a importância da pluralidade de saberes. 

3.4 O QUE DIZEM AS EXPERIÊNCIAS NARRADAS SOBRE A ESCOLA 

PESQUISADA E SUAS PRÁTICAS 

A partir do que vivenciamos no espaçotempo da escola pesquisada 

percebemos as diversas possibilidades de construção de um outro 

conhecimento sobre a escola média noturna. 

Na aula de Português, quando a professora parte de um conhecimento 

que também é partilhado pelos alunos e usa como conteúdo da aula, ela cria um 

currículo mais democrático que leva em consideração os diferentes 

conhecimentos. 

A avaliação com consulta feita na aula de História é muito utilizada no 

ensino noturno, uma vez que os alunos não têm muito tempo para estudar em 

casa, a consulta ao material acaba sendo uma forma de o aluno estudar, pois 

ele aprende enquanto consulta para resolver as questões, demonstrando formas 

mais solidárias de avaliação. 

Já na aula de Física, vemos que o professor respeita os diferentes tempos 

de aprendizagem dos alunos. O aluno que entendeu e dominou o conteúdo, fez 

a avaliação e garantiu uma boa nota. Por outro lado, na outra turma em que os 

alunos não assimilaram ainda o conteúdo ele ensina novamente, deixando 

avaliação para outra ocasião. Respeitando assim, o tempo dos alunos e 

mostrando relações mais horizontalizadas. 

Eventos como a festa junina e o torneio de Educação Física servem não 

só para socializar como para tornar visíveis os diferentes conhecimentos trazidos 

pelos sujeitos para a escola e suas possibilidades de contribuição. O torneio de 

Educação Física permitiu que os alunos, ao se organizarem para jogar de forma 

não competitiva, mostrassem solidariedade, trabalho colaborativo e valorização 

ao respeito mútuo. 

Ao longo das narrativas e entrevistas apresentadas, percebemos que o 

imaginário coletivo sobre esses alunos que são tidos como problemáticos ou 

desinteressados vai sendo desmentido, o mesmo ocorre com os professores que 

têm seus conhecimentos e formação frequentemente questionados. O que 



 

 

vemos é que eles são capazes de realizar muitas coisas e realizam. Porém, só 

é possível perceber essas realizações quando se mergulha no cotidiano da 

escola, pois é assim que realmente vemos o que eles estão fazendo. Pois muitos 

trabalhos positivos são desenvolvidos na escola, apesar das políticas 

curriculares engessadoras, da burocracia e o baixo investimento por parte do 

poder público. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente estudo nos possibilitou uma importante 

reflexão a respeito das questões que envolvem o Ensino Médio no Brasil, nos 

dias de hoje. E, consequentemente, refletir sobre as questões relativas ao Ensino 

Médio Noturno e sobre minha prática enquanto professora desta etapa da 

Educação Básica. 

O capítulo inicial nos possibilitou compreender o percurso do Ensino 

Médio no Brasil ao longo dos anos e compreender de que modo os interesses 

econômicos do mercado estiveram presentes, disputando espaço na produção 

das políticas para este segmento da Educação Básica. Identificamos nas 

políticas objetivos de formação de mão de obra para atender aos interesses do 

mercado, fazendo uma separação entre educação para os pobres e outra para 

os ricos. Para esses, um caminho propedêutico que tem a universidade como 

objetivo final, enquanto para aqueles, um outro, técnico com vistas ao mercado 

de trabalho. Além disso, apresentamos um pouco de como o Ensino Médio 

Noturno se constituiu no Brasil, seus sujeitos jovens e seus anseios sobre a 

escola e sobre o futuro. Também abordamos as características dos docentes 

que atuam no EMN. A partir destas reflexões, observamos que o EMN ocupa um 

não-lugar, uma vez que diferentementeda EJA não aparece nas discussões da 

Educação Básica. 

O segundo capítulo trouxe a importância dos estudos nos/dos/com os 

cotidianos para pensar o que realmente se passa na escola média noturna e que 

sentidos podem ser atribuídos ao que lá é vivido em suas especificidades e 

complexidade. Partimos da noção de uso para compreender as ações do 

cotidiano como ações de criação, invenção. E para melhor entender as lógicas 

de tessitura do conhecimento a partir da metáfora da rede com seus fios que vão 

se interligando para criar conhecimento no cotidiano. Um exemplo de como 

essas redes são tecidas está na narrativa da festa junina onde temos a junção 

dos diferentes conhecimentos para que a realização da festa fosse um sucesso. 

No terceiro capítulo, a observação participante permitiu um outro olhar 

para aquela realidade que já era tão familiar, mas que pôde se revelar de outra 



 

 

forma através da realização da pesquisa. Aprendi a ver, sentir, ouvir o que se 

passava naquela realidade escolar, para além do que eu já sabia sobre ela.  

Através das falas dos alunos, dos professores e das observações que 

foram narradas conseguimos captar um pouco do cotidiano da escola 

pesquisada e compreender este lugar como um espaço privilegiado para a 

construção de conhecimento. Percebemos alguns dos embates cotidianos 

daqueles sujeitos por uma escola melhor, pois a escola média noturna 

compartilhada como a pesquisada, convive com a falta de visibilidade das suas 

ações e anseios e ainda conta com o descompromisso político dos governantes, 

conforme evidenciado na narrativa sobre a dedetização.  

Percebemos, ainda, pelo estudo do material oficial disponível sobre a 

questão, a falta de um projeto claro, por parte de SEEDUC-RJ, para estas 

escolas médias noturnas, uma vez que as propostas que mais se destacam na 

mídia são relativas à ampliação da jornada de aula e sobre a construção de 

escolas cívico-militares, que pouco ou nada dialogam com as especificidades 

dessas escolas e seus usuários. Mas percebemos, também, que, apesar de, 

muitas vezes, as condições serem desfavoráveis, os professores realizam seu 

trabalho da melhor forma possível, a despeito das adversidades e do 

sucateamento da rede pública de ensino, buscando desenvolver práticas que 

levem seus alunos à aprendizagem.   

Através dos usos diversos que os professores fazem dos produtos que 

lhes são postos ou impostos com o objetivo de controlar e homogeneizar as 

práticas educativas, percebemos uma reinvenção curricular cotidiana que leva a 

experiências emancipatórias. Essas experiências podem ser entendidas como 

uma forma de resistência às propostas verticalizadas e pensadas fora da escola 

e não com a escola, como quando as professoras fazem adaptações do currículo 

mínimo determinado pela secretaria, usando-o, cada uma à sua maneira. 

Também percebemos a importância que os alunos atribuem à escola noturna 

como um espaço para aqueles que já têm ou que buscam por um emprego 

durante o dia e ao Ensino Médio como uma etapa importante para aqueles que 

desejam seguir estudando ou qualificando-se para o mercado de trabalho, tudo 

isso por meio das experiências vivenciadas por eles que pudemos observar e 



 

 

narrar. Esta importância é, frequentemente, negada por discursos hegemônicos 

que desqualificam essa juventude. 

Então, entendemos ser necessário mostrar um pouco do que se passa 

em uma escola média noturna, que provavelmente se passa em outras tantas 

escolas noturnas, mesmo que não exatamente da mesma forma, de modo a 

refutar os discursos que negam esta escola enquanto lugar de criação de 

conhecimento. Buscamos compreender e desinvisibilizar as práticas com 

potencial emancipatório nos fazeres dos professores, como a do professor de 

Português que utilizou a gíria, um saber dominado pelos alunos como chave para 

ensinar variação linguística, valorizando os conhecimentos dos alunos e 

questionando a hierarquia oficial entre as variações, ou o professor de Educação 

Física que permitiu que os alunos fizessem as regras do jogo que disputavam 

concedendo-lhes autonomia e mostrando confiança no que podiam fazer, ao 

mesmo tempo em que abriu espaço para o esporte colaborativo, deixando que 

os alunos se revezassem em ambos os times. Temos ainda  o professor de 

Física que dá um trabalho para nota a partir da concordância dos alunos de que 

eles estavam seguros para fazer em uma turma, enquanto (re)ensina outra, 

respeitando seus diferentes tempos de aprendizagem.  

Essas práticas são emancipatórias, visto que proporcionam 

aprendizagem aos alunos e rompem com as hierarquias estabelecidas nas 

relações em sala de aula e entre os saberes, produzindo assim relações mais 

ecológicas e promovendo justiça cognitiva. 

Assim sendo, entendemos que esta dissertação mostrou um pouco do 

cotidiano de uma escola média estadual noturna, dando algumas pistas de como 

pensam seus alunos e professores, e trazendo um tanto das experiências 

práticas vivenciadas em sala de aula, nas quais se promove a ecologia de 

saberes; contribuindo para pensar o Ensino Médio Noturno não só nos seus 

limites, como também no seu potencial, tanto dos docentes quanto dos 

discentes. Buscando relações mais cooperativas e horizontalizadas que levem à 

justiça cognitiva e à emancipação social. 
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