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A revista Eccos, em toda a sua trajetória, não dedicou nenhum dos 
seus volumes ao nível médio da educação básica. Embora em 2001, o vo-
lume 6 tenha estimulado um debate sobre a Escola Básica, não salientou 
cada um de seus níveis. Deteve-se mais especificamente nas temáticas das 
políticas e dos fundamentos da Educação num viés sociológico da experi-
ência educacional brasileira1. 

Este ano, por indicação do conselho editorial em sua reunião de 
outubro de 2009, na RA da ANPED, em Caxambu, elegeu-se como tema 
para o volume 12 o Ensino Médio. A justificativa para tal empreendimen-
to editorial fundamentava-se nos desafios das políticas educacionais para 
esse nível da educação básica, apontados pelos estudos desde o final da 
década de oitenta. Esses estudos indicavam uma reorientação do ensino 
médio, tendo em vista sua integração à educação básica, objeto principal 
das leis e políticas das reformas dos anos noventa. Todavia, passadas duas 
décadas desse processo, é possível afirmar que a ênfase recaiu de maneira 
incontestável sobre o ensino infantil e fundamental da educação básica, 
relegando, mais uma vez, o Ensino Médio à condição de secundário (como 
muitas vezes ele é conhecido), mesmo em ele tendo grande peso para pa-
íses emergentes, como é o caso do Brasil. O aperfeiçoamento do ensino 
médio é quase uma condição sine qua non para o desenvolvimento2. 

Os números do final dos anos 80 já mostravam, de maneira 
consistente, um retrato muito desfavorável de nossa escola mé-

A EducAção BásicA no BrAsil –  
o Ensino Médio EM foco: 
itinErários dE pEsquisA nA 

décAdA dE novEntA 

2 Aqui deve-se compreender o 
termo desenvolvimento muito 
além do chamado Desenvol-
vimento Econômico, como 
muitas vezes é compreendido a 
expressão.

1 Confira os artigos dos refe-
ridos números e os editorias 
de minha autoria com o prof. 
Eduardo Santos, que á época, 
compunha a editoria juntamen-
te comigo. In Escola e futuro so-
cial, Eccos Rev.Cient. vol 6,n1; 
Escola básica e civilização In. 
Eccos Rev.Cient. vol. 6, n. 2.
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dio em comparação a outros países da América Latina. De acor-
do com o Anuário Estatístico da UNESCO de 1990, as taxas 
de matrículas de estudantes no ensino secundário, para as ida-
des correspondentes, estavam, no final da década passada (leia-
se 80), em mais de 70% em países como o Chile, Argentina, 
Republicana Dominicana e Uruguai, chegando a 91% em 
Cuba. No caso brasileiro, números já bastante fidedignos(...) 
davam conta de que, em 1990 era apenas 16,7% a taxa de jo-
vens entre 15 a 19 anos matriculados no nosso Ensino Médio. 
Essa situação constrangedora, tornada muito visível por meio 
de estatísticas mais precisas, sem dúvida, serviram de incentivos 
para a maior atenção, conferida, desde então, aos problemas e 
dificuldades da escola média (Zibas e Franco, 1999, p. 9) grifos 
nossos 

Partindo dessa premissa, pesquisadores, professores, stockholders, 
gestores, instituições a agências bilaterais, de pose dos dados disponíveis 
dos processos avaliativos da educação básica, debruçaram-se sobre esses 
dados e experiências para compreender melhor os problemas quase secula-
res dessa modalidade de ensino no Brasil.

Nesse particular, resenharemos, neste editorial, algumas pesquisas 
sobre o tema, especialmente as que foram realizadas por uma equipe de 
pesquisadores da Fundação Carlos Chagas, coordenada pela professora 
Dagmar M. L. Zibas, nas décadas de 1990 e de 2000. Acrescentamos 
ainda, algumas ref lexões e análises das políticas dos anos 1990, realizadas 
por Ferretti (1997) e Frigotto (2003). Concluímos o escrito com a inédita 
pesquisa de Gatti (2009), realizada com alunos do Ensino Médio sobre as 
suas pretensões de carreira profissional. 

Em 1997, Zibas e Franco publicavam os resultados de um diagnós-
tico sobre o Ensino Médio – Diagnóstico quantitativo do Ensino Médio no 
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Brasil 3, mediante a pressão, de várias naturezas, para que se expandisse 
esse nível da educação básica no país. As autoras partem de três premissas 
que justificam essa necessidade. A primeira está embasada no processo 
de expansão no atendimento do Ensino Fundamental em todo pais, na 
década de 1990, e no consequente aumento do número de concluintes. A 
segunda premissa parte das mudanças ocorridas nas relações entre capital 
e trabalho e as novas exigências do mercado, que passará a exigir pelo 
menos uma escolaridade média para absorver o contingente de jovens. A 
terceira premissa refere-se às exigências do próprio mundo do trabalho 
que levam as empresas a refinarem o processo seletivo, em razão da alta 
demanda pelo primeiro emprego. Nesse caso, o certificado de conclusão 
da Educação Básica é exigência essencial. São essas premissas que justifi-
cam o diagnóstico realizado e os resultados da pesquisa. 

As investigações, na época, proliferavam-se, buscando orientar as 
políticas e as reformas para o setor. No diagnóstico elaborado por Zibia 
e Franco, elencam-se seis aspectos: 1) há necessidade de uma melhor or-
ganização das informações e de bancos de dados sobre seus vários aspec-
tos, tais como matrículas, repetência, evasão etc.; 2) a problemática da 
regionalidade no Brasil e as características geopolíticas das macrorregiões 
tendem a dificultar a expansão desse setor; portanto é imprescindível o co-
nhecimento sobre a população, infraestrutura, atendimento rural-urbano, 
entre outros; 3) a problemática do gargalo existente na passagem do ensi-
no fundamental para o médio e o aumento exponencial nas matrículas, na 
década, exigirão políticas de investimento técnico-econômico nas redes de 
ensino de cada estado; 4) a grande problemática do ensino básico no Brasil 
(o aluno trabalhador e em formação básica) aponta a predominância de 
matrículas no período noturno e a defasagem em relação à idade/série; 5) 
há necessidade de se buscar constantemente melhor qualificação no pro-
cesso de formação do corpo docente, mesmo que se observem, segundo as 
autoras, avanços na qualificação profissional, justificada na pesquisa pelos 

3 Concomitantemente a essa 
pesquisa, no mesmo ano, Zibia 
& Russo dão seguimento a uma 
pesquisa sobre as transformações 
no setor secundário da economia 
e o desafio do Ensino Médio. 
Frente aos desafios advindos 
das rupturas do mundo do 
trabalho, os autores objetivam 
contribuir para a discussão des-
sas novas exigências e, acima 
de tudo, colocar em discussão 
a própria formação média, in-
dagando qual tipo de formação 
deve ser dada à juventude, em 
meio a esses novos cenários das 
transformações do mundo do 
trabalho. Segundo os autores: 
“os atávicos problemas do 2º 
grau, há muito tempo diag-
nosticados e denunciados (tais 
como: sua histórica indefinição, 
sua conhecida precariedade e a 
insuficiência de sua cobertura) 
vêm sendo agora agravados por 
novas exigências que chegam 
a reboque da globalização da 
economia e das aceleradas ino-
vações tecnológicas e organiza-
cionais introduzidas principal-
mente nos setores industrial e 
de serviços” (Zibia & Russo, 
1997, p. 14).
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dados sobre a formação superior dos docentes em cada região4; 6) por fim, 
a problemática da reprovação e da evasão persistem no ensino médio. Os 
dados indicados pelo estudo revelam, em especial, a grande deterioração 
do setor na década de 80. 

Em 1999, as duas autoras, em O Ensino Médio no Brasil neste final 
de século: uma análise de indicadores, aprofundam as ref lexões trazidas 
pela pesquisa anterior, agora de maneira mais analítica, procurando de-
monstrar os avanços políticos observados na década, especialmente aque-
les oriundos das Reformas implementadas. As conclusões dessa análise 
voltam, insistentemente, para o aprofundamento dos mesmos tópicos ana-
lisados na pesquisa anterior que aparecem, mesmo que em menor escala, 
no nível médio de ensino. Isso, por si só, indica que o desafio da melhoria 
é constante. Vejamos como as autoras expressam uma visão positiva da 
década ao fazerem uma análise das leis anteriores até a 9394/96: 

“Ao definir o Ensino Médio como continuação do Ensino 
Fundamental e ao afastá-lo dos conteúdos técnico-profissionais 
(que serão reunidos em cursos isolados e modulares), a nova 
legislação tenta contornar de forma hábil a contradição social 
básica que vimos discutindo, propondo uma nova identidade 
para esse nível de escolaridade, identidade essa baseada em uma 
estrutura única e em objetivos homogêneos” (Zibas e Franco, 
1999, p. 11).

As pesquisas apresentadas aqui buscam compreender as alterações 
da educação básica e têm seu foco direcionado para a última fase desse ní-
vel de educação. Os pesquisadores, ao optarem no final do século, por um 
tipo de metodologia mais diagnóstica, de grandes levantamentos – tipo 
survey –, contribuem consideravelmente para a discussão das políticas 
públicas dirigidas ao setor. Elas deram visibilidade às mazelas do ensino 

4 Dados relatados na pesquisa 
indicam, num quadro com-
parativo entre os anos 1971 a 
1994, essa melhora na forma-
ção dos docentes no país: de 
48,2% em 1971 para 82,2% 
em 1994.
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médio, que embora ainda não superadas, foram, nos anos das reformas, 
atenuadas, gerando perspectivas para o novo século quanto à cobertura, 
ao currículo e às finalidades sociais dos estudos na escola básica.

Nos anos que iniciam o século, o olhar dos pesquisadores muda de 
foco e buscam outros sujeitos para se analisar o mesmo tema. Em 2001, 
Zibia vai buscar na própria Escola a repercussão das reformas por meio 
das vozes de seus atores. O Ensino Médio na voz de alguns de seus atores é o 
título da pesquisa. Conforme a autora, “o objetivo do texto é contribuir para 
o atual debate sobre a reforma do Ensino Médio e sobre algumas inovações 
introduzidas no sistema estadual nos últimos anos”. Por outro lado, informa, 
por meio da leitura do contexto, que é preciso pensar sobre a necessidade 
de formação de um novo tipo de trabalhador, advinda das transformações 
na produção, que constroem novas dinâmicas sociais e geram novos mo-
dos de expressões culturais.

De pose das muitas vozes oriundas do lócus de formação – a escola 
–, a autora procura decifrar essa polifonia, por meio de categorias que lhes 
pareceram importantes para dar conta dos dados que traziam elementos 
da infraestrutura (recursos materiais e didáticos); dos aspectos adminis-
trativos e pedagógicos; da inter-relação entre os atores e a comunidade 
do entorno; das próprias relações tecidas entre a educação e trabalho, e, 
por fim, da dinâmica política nos seus diferentes níveis, Escola, Estado e 
parceiros. Cada um desses elementos analisados na perspectiva dos cons-
tructos teóricos e da percepção de mudança política e formativa consubs-
tanciava-se nas diretrizes curriculares para o Ensino Médio.

No mesmo diapasão, em 2004, um grupo de pesquisadores se as-
sociou a um programa de pesquisa internacional, elaborado e financiado 
pela OEI – Organização de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciência y la Cultura, desenvolvido em três países, Argentina, Brasil e 
Espanha. No Brasil, a pesquisa – O protagonismo de alunos e pais no Ensino 
Médio – foi realizada por Celso Ferretti, Gisela Lobo Tartuce e Dagmar 
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M. L. Zíbia, que coordenou a pesquisa no âmbito nacional. Apoiado nos 
dados já sistematizados das pesquisas anteriores, o estudo, embora seja em 
abrangência nacional, privilegiou para análise os dados em duas unidades 
da federação – São Paulo e Ceará (como estudo de caso), buscando com-
preender o protagonismo juvenil e da família por meio dos programas5 
organizados nas respectivas secretárias de educação.

A premissa dessa pesquisa, indicada pelos autores, partiu da pre-
ocupação de se compreender o processo de construção e emergência da 
atuação de alunos e suas famílias na instituição escolar. Para isso, perscru-
taram alguns caminhos:

“os processos e as formas pelos quais os projetos ou estratégias 
de protagonismo – induzido ou promovido pelos níveis regio-
nais, locais e/ou nacional do sistema educativo – são representa-
dos e apropriados pelos agentes escolares.
As relações entre as estratégias de indução do protagonismo dos 
pais e dos alunos – contextualizados nos marcos das políticas 
que expressam os programas de reforma na educação média – e 
as formas pelas quais tal protagonismo é representado e apro-
priado pelos agentes escolares. 
As possibilidades de instalação e sustentabilidade dos processos 
de protagonismo dos pais e dos alunos na gestão escolar nos 
diferentes contextos das escolas selecionadas, tendo em vista as 
formas como repercutem na escola as articulações que se ex-
pressam nos viveis locais, estaduais e nacional” (Zibia et all., 
2004, p. 32).

 
A pesquisa demonstra, por meio de uma profusão de dados, que já 

foram consolidadas questões agudas estudadas na década de 1990, quais 
sejam: dados da evolução de matrícula; dependência administrativa das 

5 Em São Paulo, o PROMED 
– Programa de Melhoria e Ex-
pansão do Ensino Médio em São 
Paulo, pensado e executado 
pela SSE/SP; e no Ceará, a par-
tir do Todos pela Educação de 
Qualidade para todos – pensado 
e desenvolvido pela a Secretaria 
de Educação Básica do Estado 
do Ceará – SEDUC, pautou-se 
na linha da tendência interna-
cional, especialmente orientado 
pelo Documento da Conferên-
cia Mundial de Educação para 
Todos (Jomtiem, Tailândia, 
1990). Na política do Estado, 
a Secretaria, em parceria com 
a SEMTEC/MEC, elabora 
o programa PEMCE – Plano 
Estratégico de Expansão e Refor-
ma do Ensino Médio do Ceará. 
Ambos os programas das duas 
microrregiões são sinalizados 
pelos pesquisadores como o 
embrião do projeto maior de 
Reforma Nacional do Ensino 
Médio elaborado pelo MEC 
(cf. também sobre o assunto a 
dissertação de Hilário (2006), 
que discute as políticas da Rede 
estadual Paulista para o Ensino 
Médio por meio de um projeto 
ligado ao PROMED, o projeto 
Leia Mais).
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escolas do Ensino Médio; a articulação entre idade/série e atendimento 
(faixa etária); rendimento escolar (aprovação/reprovação) e evasão (aban-
dono); número de professores. Todos eles são observados à luz das reper-
cussões das Reformas dos anos 1990. 

Com base em dois focos inspiradores das reformas que se implan-
taram na década – 1. as transformações (advindas da globalização) não 
somente na economia, mas principalmente, no acesso à informação, na 
política e nos valores e práticas sociais planetárias; 2. um discurso de 
ações afirmativas e de exaltação das diferenças que se observam no âmbi-
to local –, os autores percebem as medidas tomadas pelo Estado em sua 
política educacional como busca de superação das históricas deficiências 
do campo educacional, especialmente o de nível médio, com fins à eleva-
ção do nível de qualidade da educação para dar conta das exigências do 
contexto e redefinir o papel que cabe ao ensino secundário no desenvol-
vimento da nação. 

Entre os resultados da pesquisa que buscou investigar “os processos 
de apropriação das novas propostas para o Ensino Médio, focando, em 
particular, o protagonismo de alunos e pais na dinâmica escolar” (op.cit, 
116), destacamos aquele que parece ser a base a partir da qual se pode 
compreender o protagonismo dos jovens e seus pais na dinâmica da escola 
e na proposta da Reforma. Nesse particular, a unidade escolar constituiu-
se o locus principal da mudança e o lugar privilegiado da ação dos atores 
educacionais. Conforme os autores: 

“a reforma educacional – vinculada a uma reforma maior do 
aparelho de Estado – confronta a escola como um discurso que 
a convida à f lexibilização, à tomada de decisões, à construção 
de seu próprio projeto político-pedagógico e de seu regimento 
interno, à gerência autônoma dos recursos públicos que recebe 
e do financiamento privado que consegue obter. Esses âmbitos 
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específicos de autonomia são pautados por diretrizes tanto ad-
ministrativa quanto pedagógicas. O termo diretrizes é impor-
tante nesse contexto, pois seus elaboradores asseguram que com 
tal expressão pretende-se apenas sugerir caminhos amplos, em 
vez de determinar normas e regras estreitas” (Zibia, Ferretti e 
Tartuce, 2004, p. 117)

Cabe também assinalarmos, neste editorial, algumas das ref lexões e 
empreendimentos analíticos realizados por pesquisadores da área sobre a 
educação secundária na década de 1990, para se compreenderem as políti-
cas desse período na história da educação brasileira. Ferretti (1997), com 
base nos resultados de suas pesquisas, publica sua análise sobre a formação 
profissional frente à reforma do ensino técnico no Brasil na década de 
1990. Frigotto e Ciavatta (2003) discutem, no marco dos primeiros passos 
das reformas, a política para a educação básica na chamada “era FHC”, 
descortinando a subordinação dessas políticas a uma lógica do mercado 
orquestrada pelos organismos internacionais que direcionam e dão a tôni-
ca das reformas educacionais nos anos 1990. 

Mais recentemente, ao final desta década, e para concluir essa bre-
ve resenha das pesquisas sobre o ensino médio, convém destacarmos a 
pesquisa de Gatti (2009). Diante dos gritantes problemas na formação 
de professores e do quadro nada animador que se apresenta para as pró-
ximas décadas, a pesquisadora e sua equipe da FCC, em parceria com a 
Fundação Victor Civita, foram a campo procurar compreender a ausência 
de “vocações” para o magistério, procedendo a uma gigantesca pesquisa 
de cunho nacional, com os estudantes do final do Ensino Médio, sobre 
a atratividade da carreira docente. Os resultados são desoladores e estão 
disponíveis para análise e debate. Gatti inicia seu relatório com uma justi-
ficativa plausível para as preocupações de vários setores sobre os destinos 
da Formação de Professores no país: 
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“Tem aumentado nos anos mais recentes a preocupação com a 
questão da diminuição da procura, por parte dos jovens, pela 
profissão de professor. A falta de professores bem formados nos 
diferentes níveis de ensino e, especialmente, no Brasil, a escas-
sez de profissionais para algumas áreas disciplinares dos últi-
mos anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio vem sendo 
objeto de discussão tanto em artigos acadêmicos como na mí-
dia. Em 2007, o Conselho Nacional de Educação designou uma 
comissão interna para realizar um estudo sobre o Ensino Médio 
e a falta de professores qualificados em algumas áreas do conhe-
cimento. O resultado foi divulgado, em forma de relatório, sob 
o título: “Escassez de professores no ensino médio: propostas 
estruturais e emergenciais”.

O relatório da pesquisa, apresentado em vários encontros da área, 
traz dados preocupantes, que indicam que o Brasil precisa direcionar sua 
política educacional na busca de alternativas para a formação de professo-
res e a re-dignificação da carreira do magistério. Demonstra que há falta 
de professores para o ensino médio em diferentes áreas. E o mais preo-
cupante: destaca que a atual situação da carreira docente contribui para 
que um número cada vez menor de jovens procure ingressar nos cursos de 
licenciatura.

Concluído essa visão panorâmica das pesquisas sobre o Ensino 
Médio no Brasil, em face das reformas educacionais pelas quais o ensino 
básico passou, a Revista Eccos, neste volume 12, n.1 intenta contribuir 
com a discussão sobre o Ensino Médio oferecendo ao leitor um dossiê de 
três artigos e nove artigos de temas educacionais a fins. 

Abre o dossiê o artigo de cunho mais teórico da lavra do prof. 
Romão – O Ensino Médio e a Omnilateralidade: educação profissional no 
século XXI. Neste artigo Romão retoma dois conceitos (ominilateralidade/



politecnia) importantes um pouco esquecidos nos estudos educacionais, 
para discutir a relação entre formação profissional da juventude no Ensino 
Médio e as concepções da técnico-ciência da contemporaneidade O autor 
o faz na perspectiva do confronto e ancorado na tradição do pensamento 
materialista dialético. O documento que lhe serve de análise é o conheci-
do “Relatório Delors”, conforme exara o autor na discussão entre educa-
ção, politecnia e omnilateralidade: 

“Em primeiro lugar, cabe destacar que a concepção de edu-
cação que tem por finalidade precípua e restrita a preparação 
das pessoas para um desempenho eficiente e eficaz no sistema 
produtivo é empobrecedora. A educação deve se voltar para a 
realização do ser humano em sua omnilateralidade. Ou seja, de 
acordo com este conceito formulado por Marx, o ser humano 
deve ser integralmente desenvolvido em suas potencialidades, 
por meio de um processo educacional que leve em considera-
ção a formação científica, a política e a estética. Só assim o ato 
pedagógico pode ser emancipador e libertar os seres da espécie, 
seja da ignomínia da ignorância e da miséria, seja da estupidez 
da dominação”

O segundo texto, da professora Roberta G. Azzi e sua equipe de 
pesquisa que trata da “Autoeficácia acadêmica: possibilidade para refletir 
sobre o Ensino Médio”, no qual as autoras se dedicam a uma ref lexão 
sobre aspectos relacionados a aprendizagem no ensino médio e buscam 
compreendê-los à luz de uma análise da percepção dos alunos relativa 
a compreensão de uma autoeficácia acadêmica no processo de estudo. 
Está embasado nas crenças do aluno em sua capacidade em organizar e 
executar cursos de ações, requeridos para produzir realizações quanto aos 
aspectos intelectuais e de aprendizagem. Numa modalidade de pesquisa 
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qualitativa, as autoras trabalham com um universo 165 alunos do ensino 
médio, de uma escola privada e duas escolas estaduais, localizadas no 
estado de São Paulo A análise descritiva revelou alta percepção de auto-
eficácia acadêmica. 

E, o último texto que compõe este dossiê, as professoras Marília 
Duran e Jane de Almeida trazem uma análise da Formação de Professores 
na Escola Normal, que também, em suas idas e vindas considerada como 
formação secundária, nos dias atuais, Ensino Médio. Magistralmente as 
autores “compõem” a Escola Normal em três movimento ao longo de 
sua história tomando de empréstimo metáforas do universo da música 
clássica – ADÁGIO;ANDANTE ; ALLEGRO – o primeiro repercute o 
cenário da época, seu traçado incerto, a precariedade das primeiras esco-
las normais para formar professores em território brasileiro. O segundo 
coloca acento nas questões da feminização do magistério e, o terceiro, 
marca a integração e equivalência do “curso normal” com todos os cursos 
do chamado “ensino médio”, com direito de acesso ao ensino superior, 
descaracterizando-se como cursos profissionalizantes para o magistério 
primário. 

“O desenvolvimento do tema acompanha os três movimentos 
de um concerto, em sua forma original: O primeiro movimento 
– “adágio” –, de andamento lento, repercute o cenário da época, 
seu traçado incerto, a precariedade das primeiras escolas nor-
mais para formar professores em território brasileiro. O segun-
do – “andante” –, de andamento moderado, coloca acento nas 
questões da feminização do magistério. O terceiro – “allegro” –, 
de andamento rápido, marca o movimento de integração e equi-
valência das escolas normais com todos os cursos médios, com 
direito de acesso ao ensino superior, descaracterizando-se como 
cursos profissionalizantes para o magistério primário”. 
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Os demais artigos que compõem a parte diversificada deste número, 
ref letem sobre questões atuais da educação. Os quatro primeiros artigos 
com temas que discutem a formação de professores passando pelo espaço 
da escola suas conflitualidades chegando às experiências da educação do 
campo e do ensino superior; O segundo bloco de artigos trata de temas 
da ciência e da tecnologia com os impactos que têm causado nas práticas 
e políticas educacionais da contemporaneidade. Finaliza essa parte um 
texto de natureza histórica, uma re-leitura do pensamento educacional de 
Martinho Lutero e da Reforma Protestante. 

Esperamos que este número de eccos possa contribuir com o debate 
na área, em especial sobre o Ensino Médio tema deste volume 12. 

Boa leitura.

José Rubens Lima Jardilino
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