
 

 
 

PROJETO DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

2021/1 
 

TEMA: Juventude e escola: o que dizer da nova organização do ensino médio brasileiro?  
 

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS: 

Alba Cristhiane  Santana - alba_mata@ufg.br 
Leila Borges Dias Santos – borges_leila@ufg.br 

Marcilene Pelegrine Gomes – professoramarcilene@ufg.br 
 

CARGA-HORÁRIA: 100 horas 

ANO: 2021 1 

1 JUSTIFICATIVA: 

 

Segundo Frigotto (2005, p. 31), na história da educação brasileira, as políticas e a organização curricular 
do ensino médio evidenciam, em grande medida, a contradição fundamental entre capital e trabalho que, 

desde a década de 1970, se repõe e expressa um falso dilema da identidade deste nível de ensino: 
“formação propedêutica ou preparação para o trabalho?” Como resposta, a este, suposto dilema, passando 

pela Reforma de 19711 à Reforma de 20172, o ensino médio é/foi alvo de debates e disputas que 
envolvem concepções de sociedade, educação e formação divergentes e, portanto antagônicas.  
 

 
Em meio a essas disputas, os idealizadores das reformas criam o consenso em torno da ideia que, 

principalmente para os filhos das camadas populares o ensino médio tem como sentido e finalidade a 
preparação técnica para o mercado de trabalho. Por detrás deste consenso está a lógica de que “[...] a 

formação profissional passa a assumir um importante papel no campo das mediações da prática educativa, 
no sentido de responder às condições gerais da produção capitalista” (FRIGOTTO, 2005, p. 32). Essa 

constatação pode ser verificada nas reformas do ensino médio no período de ditadura militar, no Governo 
de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) e no Governo Lula (2003-2011) (FERRETI, SILVA, 2017). 

 
Segundo Ferreti e Silva (2017), a ideia de que mudanças na estrutura curricular do ensino médio são 

necessárias para responder às necessidades e às demandas postas pelo sistema de produção ganhou 
centralidade nos discursos e nas ações dos idealizados da Reforma de Ensino, instituída pela Lei n. 13.415 

de fevereiro de 2017, sancionada pelo Governo Temer (2016-2018). Desde a Medida Provisória n. 746 de 
22 de setembro de 2016, reiterou-se, no âmbito do executivo federal, o discurso de que a Reforma do 

Ensino, além de favorecer o protagonismo juvenil na escolha do seu itinerário formativo, atenderia às 
novas exigências sociais do mercado de trabalho. Observou-se que, por meio de uma intensa propaganda 

em diferentes mídias e redes sociais acerca dos supostos benefícios da Reforma do ensino médio, foi-se 
produzindo consensos e adesões em torno da proposta.  

 
As ações reformistas do Governo Temer para educação básica têm sido pautadas na construção de 

consensos em torno da ideia de que as mudanças são respostas ao anseio da sociedade civil. No caso do 
ensino médio, criou-se a mística em torno do protagonismo juvenil na escolha de seu próprio itinerário 

formativo, desconsiderando os limites dos próprios sistemas de ensino em implementar o que a lei 

 
1 Ler: Germano (2011). 
2 Verificar: Ferreti e Silva (2017) sobre as disputas de projetos em torno do ensino médio do Governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) ao Governo Temer (2016-2018). 
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determina.  Sem um debate profundo, a Reforma do ensino foi apresentada e defendida pelo governo 
federal como uma estratégia importante para ampliação dos números do acesso, permanência e conclusão 

deste nível de escolarização e para a melhoria dos resultados dos estudantes no Exame de Avaliação do 
Ensino Médio (ENEM). Ideologicamente, a política educacional foi tratada como solução para os 

problemas do ensino médio, sem, contudo, apontar e enfrentar às questões sociais externas à escola 
(formação para a construção da cidadania e problemas como: desemprego, violência urbana, exclusão 

social, etc) que, dialeticamente interferem no cotidiano escolar e na permanência do jovem no ensino 
médio (FERRETI E SILVA, 2017).  

 
Visando uma compreensão mais fundamentada sobre a qualidade do ensino, voltada para a formação do 

aluno, serão visitadas análises tanto de cunho filosófico, - no sentido de uma “educação como formação 
cívica e cultural para a efetiva participação na vida coletiva” (COÊLHO; GUIMARÃES, 2012, p. 223)-, 

quanto de natureza curricular, - no tocante a uma reflexão sobre o discurso “neo economicista e 
reformista” (DOURADO; SIQUEIRA, 2019, p. 291)-, além da contribuição de um estudo comparativo a 

respeito da reforma do ensino médio em outros países, pois o mesmo se debruçou sobre questões como “a 
universalização e a obrigatoriedade da educação básica e as condições estruturais da educação 

considerada bem sucedida”. (MORAES, 2017, p. 405). Nesse sentido, a importância desta PPC está em 
proporcionar um espaço de escuta, estudo, pesquisa e reflexão acerca da nova organização do ensino 

médio, considerando que, os futuros egressos dos cursos de Letras da UFG atuarão nesta nova forma de 
organização do currículo e dos tempos e espaços deste nível da educação básica.  
 

2 OBJETIVOS: 

2.1 Geral: 

● Apreender e analisar as percepções de jovens matriculados no ensino médio, em escolas públicas e 
privadas de Goiânia, sobre a nova organização do ensino médio.  

 

2.2 Específicos: 

● Apontar estudos sobre formação integral para balizar a análise sobre currículo.  

● Estudar e debater os documentos orientadores da nova organização do ensino médio. 

● Ler estudos acadêmicos sobre a reforma do ensino e a nova proposta curricular, bem como estudos 
sobre juventude e escola no Brasil.  

● Estabelecer um canal de escuta de jovens (estudantes) e professores acerca de suas percepções, 
expectativas e dúvidas sobre a nova organização do ensino.   

● Investigar propostas de Reforma do Ensino Médio de outros países, para apontar possíveis 
alternativas de modelo curricular, de preferência, as que contemplem o ideal de formação integral.  

 

3 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

● Juventude, educação e escola no Brasil 

● Documentos orientadores da nova organização do ensino médio: Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (BRASIL, 2017), Base Nacional Comum Curricular BNCC (BRASIL, 

2018).  

● Experiências de reformas de ensino médio de outros países. 

● Reflexões acadêmicas sobre o novo ensino médio brasileiro.  

● Pesquisa de campo: fundamentação teórica e procedimentos metodológicas para coleta de dados. 

4 PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS 

Esse projeto de PCC será desenvolvido por meio de estudos documentais, bibliográficos e de 
pesquisa de campo. Para tanto, o trabalho será dividido em três etapas que se articulam e se 

complementam, tais como:  
1ª Etapa - Encontros síncronos para estudo, discussão e orientações.  

2ª Etapa - Pesquisa de campo por meio de entrevistas com estudantes e professores do ensino 



médio (escolas públicas e privadas);  
3ª Etapa – Sistematização/Relatório e apresentação dos resultados da pesquisa de campo, 

fundamentada nos estudos documentais e bibliográficos realizados na 1ª Etapa da PCC.  
 

55 AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será estabelecida de maneira contínua, processual e formativa, buscando assegurar as 

especificidades do processo de aprendizagem dos alunos participantes. Para tanto, será considerada para 
fins de avaliação: a frequência, a pontualidade, o estudo dos documentos e textos básicos e 

complementares, portanto, o envolvimento dos/as alunos/as em todas as etapas de desenvolvimento da 
PCC. A atividade final será a elaboração, apresentação e entrega de relatórios sobre os dados obtidos e 

analisados à luz do referencial teórico e documental estudado.  
 

6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 
Agosto/2020 – Inscrições e planejamento  

Setembro/2020 – encontros síncronos para estudo, debate e orientações. 
Outubro/2020 – encontros síncronos e coleta de dados 

Novembro/2020 – encontros síncronos e coleta de dados 
Dezembro/2020 a março/2021 – produção de relatórios  

Abril/2021 – entrega e apresentação de relatórios  
 

OBS: Cronograma sujeito a alterações, conforme o desenvolvimento da PCC. 
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8 INSCRIÇÕES:  

 

1) Clique no link: https://forms.gle/YkrMjwTcifnatCJT9 e preencha os seus dados (Vagas destinadas aos 
60 primeiros inscritos).  

2) Aguarde e-mail se sua inscrição está aceita (até a próxima semana). 
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