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RESUMO

O trabalho desenvolvido nesta dissertação consistiu na análise 

da proposta de Reestruturação do Ensino de 22 Grau Noturno do 

Curso de Educação Geral, implantado pela Secretaria de Estado de 

Educação, a partir de 1989, nos estabelecimentos da rede 

estadual.

0 objetivo que se teve em vista foi identificar, numa amostra 

de dez estabelecimentos, os possíveis avanços e os enfrentamentos 

vividos nos dois primeiros anos de implantação da nova estrutura 

administrativa e pedagógica.

Para melhor caracterização da realidade do ensino noturno, 

refletiu-se coletivamente com as equipes técnico-pedagógicas, 

professores e alunos sobre as condições concretas que determinam 

esta realidade. Pelas representações que fazem da escola, 

permitiu-se levantar os elementos necessários à análise e 

fornecer pistas para um possível redimensionamento do ensino 

oficial.

A forma de apresentação da dissertação procura revelar esses 

momentos. Na primeira parte, faz-se a análise do ensino de 22 

grau no Brasil e no Paraná, especificamente aquele ofertado no 

noturno aos estudantes-trabalhadores; na segunda, procura-se 

captar e explicitar as contradições que permeiam a insustentável 

distância existente entre as intenções manifestadas pelo Estado 

e a sua concretização. A conclusão a que se chega é de que a 

educação para a cidadania como direito de todos, pressuposto da 

proposta implantada, só será possibilitada pela vontade política 

dos governantes, traduzida em condições concretas e objetivas



consolidadas, na prática educacional.
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SUMMARY

The work develope in this dissertation consist m  the analysis 

of the proposal of "Teaching Reestructunng of Nocturnal High 

Schools", introduced by the State's Education Departament, 

started in 1989, m  public institutions.

The purpose of the study was to identify, in a sample of ten 

institutions, the possible advances and challenges faced in the 

first two years after the introduction of the new administrative 

and pedagogical structure.

A better characterization of the nocturnal study was achieved 

by a series of collective discussions between members of the 

technical-pedagogic staff, teachers and students about the real 

conditions that determine this realty. The studies made of the 

school system, enabled us to collect the basic elements needed 

for an analysis and to provide a parameter for a possible 

redemensíoning of nocturnal study m  Paraná.

The dissertation's format attempts to reveal these moments. 

The first part consists of an analysis of Brasilian and Parana's 

High Schools, specifically in those who offer night classes to 

students who work, m  the second part, we try to determine and 

demonstrate the contradictions between the intentions shown by 

the state and the actual execution of them.

The conclusion reached is that education for the citizens, as 

a right for all, presented m  this work, will only be possible 

with the governments suport by providing concrete and objective 

condictions for making effective nocturnal teaching possible.
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Os estudos sobre o ensmo de 22 grau, em particular o noturno, 

são relativamente recentes. Ganham força a partir da década de 

80, quando educadores e pesquisadores apontam para os graves 

problemas de deficiência de escolarização deste nivel de ensino, 

destinado à população jovem de mais de 15 anos.

A maioria das pesquisas, estudos e relatos elege a falta de 

explicitação entre educação e trabalho como a sua maior 

dificuldade.

A clássica dicotomia entre ensino profissionalizante de

caráter terminal e o ensino propedêutico preparatório para o 

ensino superior - e a consequente falta de clareza sobre o papel 

especifico que cabe ao 22 grau no conjunto do Sistema de Ensino - 

comprometem ainda mais a relação entre educação e trabalho.

Segundo KUENZER (1988, p.106), "romper com essa dicotomia, 

desqualificada, na raiz, na medida em que não se reconhece que 

todo o saber geral é saber sobre o trabalho e vice-versa é 

o desafio que a escola de 22 grau deverá enfrentar", com vistas 

a oferecer ao aluno condições para uma formação multilateral, 

permitindo-lhe não só conhecer as verdadeiras relações sociais 

que determinam seu modo de vida e a sua consciência, como também 

adquirir as condições para participar através do trabalho e da 

atuação política.

A discussão sobre a opção e a dimensão do ensino que se

proporá ao nosso aluno, não esgota, porém, os inúmeros outros 

problemas que agravam ainda mais esta situação.

. a falta de uma política clara de alocação de recursos



federal e estadual;

. a insuficiente oferta de vagas, com a expansão condicionada 

ao período noturno em espaços ociosos de lo. grau;

. a seletividade mtra-escolar, identificada pelo fracasso 

escolar, principalmente nas las. séries;

. a falta de uma política de democratização sustentada pelo 

tnnômio acesso, permanência e qualidade.

Outro complicador, e para nós o centro das análises que se 

seguirão, é o fato de a clientela do 22 grau, afetada pelas 

constantes crises resultantes do modelo econômico adotado, 

precisar trabalhar mais cedo, integrando-se forçosamente no 

mercado de trabalho, sem condições efetivas de dedicação 

exclusiva ao estudo.

É necessário avançar em discussões que definam com clareza a 

função do 22 grau, o que implica incorporar, como elemento 

indissociável desta questão, os problemas vividos pela clientela 

envolvida neste processo, e que nem sempre tem consciência de 

suas próprias necessidades e exigências.

Parte da realidade do 22 grau encontra-se descrita por KUENZER 

(1988, p.103), que aponta para a inadequação da proposta desta 

escola aos interesses da classe trabalhadora:

- as formas de organização, que reproduzem a escola diurna 
articulada aos interesses das classes média e burguesa, e 
não consideram as especificidades do aluno trabalhador, 
estas formas de estruturação não têm levado em conta a 
extensão da jornada de trabalho, as condições fisicas, as 
condições de aprendizagem determinada pela forma como foi 
feito o lo. grau, e assim por diante;
- a proposta curricular, que não considera a concepção de 
mundo, o saber produzido e apropriado no trabalho e as 
experiências culturais dos alunos trabalhadores; os alunos 
fazem criticas severas aos conteúdos, que consideram 
i nadecmados. fracos e tratados sunerficialmente- através de

5
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a aquisição do saber; estes alunos têm a percepção clara de 
que a proposta pedagógica da escola de 22 grau que 
frequentam se caracteriza pela transmissão de uma teoria sem 
prática, academicista e livresca, desarticulada do mundo em 
que vive o aluno trabalhador e que não lhe permite 
compreender as relações sociais das quais participa, o 
trabalho que desempenha, a cultura que o cerca;
- a prática docente, que tem sido pouco competente em função 
das precárias condições de trabalho, de remuneração e de 
desqualificação a que o professor tem sido submetido em seus 
cursos de formação; os alunos apontam para o desinteresse, 
a desmotivação, o cansaço, o descompromisso, que tem 
caracterizado uma prática docente que não considera e não 
respeita o aluno trabalhador, com suas especifícidades; os 
professores, por sua vez, reclamam da falta de pré- 
requisitos, do desinteresse do aluno, de sua desmotivação 
para com o trabalho escolar, de suas condições de carência 
social e econômica e culpam a vitima pelo próprio fracasso, 
que, como a pesquisa evidenciou, é muito grande, 
principalmente da la. para a 2a. série;
- as condições físicas das escolas que não dispõem de 
espaços suficientes e adequados, bibliotecas atualizadas, 
laboratórios, salas especiais, equipamentos e material 
didático em geral.

Este quadro ocorre em todo o País, mas o objeto dessa 

dissertação é o estudo destes elementos no ensino noturno 

paranaense. Este é, portanto, o horizonte de reflexão do presente 

trabalho.

Como tentativa de solução dos graves problemas enfrentados por 

este ensino, a Secretaria de Estado da Educação buscou uma 

alternativa mais concreta através da Reestruturação do Ensino de 

22 Grau Noturno a partir de uma proposta pedagógica e 

administrativa.

Esta dissertação representa a sistematização de uma série de 

inquietações provenientes da preocupação com a educação 

paranaense, no que diz respeito à política educacional voltada ao 

atendimento da classe trabalhadora nos cursos noturnos de 22 

grau.

A oportunidade de ter participado das fases de elaboração e



implantação da proposta de Reestruturação do Ensmo de 22 Grau 

Noturno - Curso de Educação Geral, da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, ensejou a realização desta pesquisa.

Se, por um lado, haver participado da equipe que construiu a 

proposta possibilitou o acesso a informação mais detalhada e uma 

consciência mais ampla do processo desenvolvido pelo Estado, 

paradoxalmente, essa mesma condição apresenta-se como uma 

possível armadilha a ser superada; um desafio de, com um olhar 

estrangeiro, buscar o distanciamento necessário que requer a 

pesquisa cientifica.

Desenvolver uma investigação sobre o ensino de 22 grau noturno 

justifica-se pela relevância da escola para a classe 

trabalhadora, pelo conhecimento difundido por ela, direito 

inalienável do jovem e, até, pela importância atribuída pelos 

jovens e pelas empresas à credencial escolar na estruturação da 

hierarquia profissional e, em consequência, na competição pela 

entrada no mercado de trabalho.

É importante ressaltar que a demanda por cursos noturnos é 

sustentada pela crença da mobilidade social através da educação 

escolar. Os jovens já participantes do processo produtivo 

aspiram, através de cursos noturnos a elevar sua escolaridade e 

contam com a probabilidade de acesso a ocupações mais bem 

remuneradas do que as que exercem. Esta idéia também é discutida 

por ARROYO (1980, p.13), que afirma que "(...) a nivel 

individual, o trabalhador tudo faz para usar a escola como 

mecanismo de salda dos últimos lugares na organização do 

trabalho. É sinal de que ele tem consciência de que a escola 

legitima essa organização hierarquizada".

7



A realidade, porém, nos mostra que o saber incorporado pelo 

jovem durante o curso de 20. grau, por si só não garante o acesso 

às posições mais elevadas na hierarquia ocupacional, que é 

determinada muito mais pelas necessidades e peculiaridades 

conjunturais do sistema produtivo do que pelo conhecimento 

proporcionado através da escola a este aluno.

Apesar das limitações impostas em função de trabalhar e 

estudar, muitos jovens aspiram, também, a ingressar nas 

Universidades. Na realidade, a maioria não prossegue os estudos 

por falta de vagas gratuitas na rede pública e/ou por falta de 

recursos para comprar a educação superior oferecida na rede 

privada.

De qualquer modo, cabe à escola viabilizar, sistematizar e 

socializar o saber elaborado historicamente por homens vivendo em 

sociedade, assegurando a todos a formação de cidadão capaz de 

compreender e intervir na realidade social, transformando-a 

na direção de seus próprios interesses.

Na realidade, o que se percebe, e o que também pretendemos 

discutir neste estudo, é que a escola, ao não cumprir plenamente 

sua função de permitir à classe trabalhadora o acesso ao 

conhecimento cientlfico-filosófico, possibilita uma situação em 

que o saber é apropriado por uma pequena parcela da população. 

Tal parcela utiliza-se deste saber como posição de poder, 

explorando o trabalho daqueles que o sistema mantém 

desqualificados.

0 Estado, ao pretender garantir formalmente o acesso aos bens 

sociais (entre eles, a educação) pela expansão da oferta de vagas 

no período noturno, busca cumprir com o seu dever oficial quanto

8



à democratização do acesso. No entanto, não dá conta sequer do 

atendimento das crescentes reivindicações da classe trabalhadora 

por um ensino de 22 grau público, meta timidamente atingida. Além 

disso, mascara a necessidade da oferta de um ensino de qualidade, 

que demandaria um acúmulo de esforços e um investimento de grande 

escala, que não são assumidas pelo poder público.

Desta forma, o Estado não consegue superar o caráter 

conservador do ensino escolar, na medida em que este serve para 

referendar a desigualdade, tratando, por exemplo, o ensino 

noturno como ensino de segunda classe em relação ao ensino 

diurno, não levando em conta o tratamento diferenciado que a sua 

clientela, classe trabalhadora, necessita. A ausência de uma 

política clara do Estado para a escola noturna reflete-se na 

falta de verbas; na precariedade da estrutura material; na falta 

de formação e preparo do professor para lidar com os alunos 

oriundos da classe trabalhadora.

Pouco se conhece das aspirações e expectativas da população 

jovem de mais de quinze anos. Precocemente envolvido no mundo do 

trabalho, este jovem precisa lutar para sua sobrevivência, e 

conta apenas com o período noturno para a continuidade de sua 

escolarização, impossibilitado de dedicar-se exclusivamente à 

vida estudantil. Raras são as investigações nesta área.

Não é preciso aprofundar nenhum levantamento para constatar 

que os conteúdos escolares são de questionável significação 

social, porque marcados pela profunda desarticulação entre escola 

e trabalho. Tal desarticulação tem impedido o acesso ao saber 

enquanto totalidade.

Trabalhar o dia inteiro, depender de vários ônibus, enfrentar
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o dia-a-dia do trabalho significa termos, no inicio da noite, um 

aluno cansado, fisica e intelectualmente, e em condições 

precárias de alimentação. Soma-se a isso o fato de dispor de 

apenas algumas poucas horas no final de semana para a realização 

de suas tarefas escolares.

Essa dura realidade se reflete na baixa produtividade das 

escolas noturnas, constatada pelas alarmantes taxas de evasão e 

repetência, que, nas las séries dos cursos noturnos, têm-se 

mantido próximo de 50% na última década, segundo dados fornecidos 

pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEPAR. 

Verifica-se uma incapacidade do sistema em garantir a escolariza-

ção a uma parcela significativa da população em idade escolar de 

22 grau.

Os dados, pela sua constância, são considerados naturais pela 

administração do sistema educacional, como se fizessem parte de 

uma realidade imutável, cu]a responsabilidade recai sobre o 

próprio aluno. Assim, é como uma via de mão única: o compromisso 

é visto como sendo apenas do aluno, que deve, superando suas 

próprias limitações, permanecer na escola, isentando-se a escola 

e o Estado da reflexão sobre o caráter seletivo do sistema de 

ensino.

Completa este quadro uma outra face importante do ensino: o 

professor, que não é respaldado por uma política de valorização 

profissional que lhe garanta uma remuneração adequada, melhores 

condições de trabalho e possibilidade de aperfeiçoamento 

profissional, entre outras. Ao atuar no ensino noturno, este 

profissional vê acentuada a ausência de um espaço no horário de 

trabalho para encontros que propiciem o debate sobre as questões
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e necessidades da escola e do aluno; de um envolvimento profundo 

do professor com a sua realidade pedagógica, atoimzando-se 

enqu^anto profissional. Assim, além de não conseguir dimensionar 

as expectativas dos alunos, este professor atua em diversos 

turnos, trazendo as marcas de um cansaço fisico e intelectual que 

comprometem ainda mais a qualidade do ensino.

Outro dado relevante a ser observado é o fato de o ensino 

noturno ser, para os professores, a última opção de horário, o 

que implica a presença constante de professores recém ingressados 

no magistério, uma vez que os professores mais antigos "adquirem" 

o direito de escolha de horários considerados "nobres". Por outro 

lado, a rotatividade do corpo docente é mais um obstáculo na 

constituição de uma identidade com a realidade da escola.

Não se pode perder de vista, sob pena de acusarmos o professor 

de culpado das mazelas da escola, o processo histórico que deu 

origem a esta situação - hoje, caótica. No Brasil, a preocupação 

com a educação por parte do Estado reflete-se em taxas de 

investimentos precárias. Este investimento, pós-64, melhorou a 

partir da Emenda João Calmon, que previu 13% da receita resul-

tante de impostos da União. Na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, este percentual altera-se para 18%, 

e os Estados, Distrito Federal e Municípios passaram a ter que 

aplicar 25% desta receita em educação.

No entanto, este aporte orçamentário ainda não se fez sentir 

concretamente, por exemplo, no que diz respeito às condições 

físicas já citadas aqui e sobejamente conhecidas de todos.

Ressalta, entre vários problemas, a incapacidade de o Estado 

realizar um atendimento de 22 grau extensivo a amplas camadas. No
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caso do Paraná, este contingente representa apenas 22,14% da 

população escolarizável paranaense entre 15 a 19 anos, formado 

principalmente por matriculas nos cursos de Educação Geral

(31,80%) e Habilitação Contabilidade (28,90%) com sua maior 

oferta no período noturno. As demais trinta e oito opções de 

habilitação profissionalizante ofertadas no período noturno não 

apresentam matrículas significativas.

Embora a matrícula no ensino de 22 grau tenha apresentado na 

última década uma expansão significativa (44,90%). Apenas 8,14% 

dos 516 estabelecimentos existentes, ofertam exclusivamente o 22 

grau. Os demais (91,86%) expandiram este grau de ensino nos 

espaços ociosos das escolas de lo. grau.

Estes estabelecimentos apresentam condições físicas precárias, 

principalmente em relação aos ambientes específicos, como

laboratórios, bibliotecas, salas de estudos, além do evidente mau 

estado dos sanitários, dos espaços não adequados para a prática 

da educação física, dos problemas hidráulicos, de segurança, de 

iluminação etc.

0 panorama apresentado tem sido discutido num contexto mais 

amplo sobre a democratização do ensino de qualidade na sociedade 

brasileira. No final da década de 70, desencadearam-se no Paraná 

discussões sobre a função social e política da escola contempo-

rânea, fazendo coro com a discussão nacional.

O próprio movimento da sociedade civil(1> pressionou o Estado

a incorporar, em seu discurso, estas questões. Com a intenção de

(1) "Em Gramsci, ( ), o termo 'sociedade civil' designa um momento da 'super-estrutura' Designa o conjunto
das organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão de valores simbólicos, de ideologias, 
compreendendo o sistema escolar, as igrejas, os partidos políticos, as organizações profissionais, os sin-
dicatos, os meios de comunicacão, as instituições de caráter científico e artístico etc" (Coutinho, 1985,
p 60-1)
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responder a essas preocupações e necessidades, a Secretaria de 

Estado da Educação promoveu, a nivel estadual, diversos encontros 

com educadores, objetivando debater o ensino de 22 grau, de modo 

a desvelar as dificuldades e buscar soluções para os problemas.

Envolveram-se nas dicussões diversos segmentos da área 

educacional: professores de 22 grau, diretores, representantes 

dos Núcleos Regionais de Educação, técnicos do Departamento de 

Ensino de 22 Grau, professores e alunos das Instituições de 

Ensino Superior públicas do Paraná, que mais de perto percebiam 

a necessidade de mudança da escola e da sociedade. Estas 

discussões foram coordenadas pelo Departamento de Ensino de 22 

Grau e culminaram com a elaboração de relatórios que denunciaram 

a crescente deterioração que se vem processando no ensino 

ministrado à noite, como já observamos nesta introdução.

Na ocasião (1983/1986), devido à carência de estudos 

nesta área, os educadores indicavam a necessidade de elaboração 

de pesquisas que viessem oferecer à rede pública estadual alguns 

elementos que norteassem a discussão sobre a função do ensino de 

2 2 grau.

As propostas sugeridas apontavam para uma reorganização de 

modo a oferecer-se às camadas da população atendidas pela escola 

pública uma formação que lhes possibilitasse uma preparação para 

a cidadania. Assim sendo uma das indicações se traduziu na 

necessidade de se oferecer aos cursos ofertados no período 

noturno, um tratamento curricular e metodológico que tomasse o 

universo da classe trabalhadora como seu elemento fundamental. 

Para o enfrentamento da problemática do ensino noturno a 

Secretaria de Estado da Educação deu início, em 1987, ao Projeto
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Ensino Noturno "Enfrentando o Desafio", que contou com a 

participação dos docentes de 22 grau da rede pública e das 

Instituições de Ensino Superior.

Foram realizados o I e II Seminários de Reestruturação do 22 

Grau Noturno "Enfrentando o Desafio" (1987/88), ocasião em que 

foi eleita a Comissão de Representantes dos Estabelecimentos de 

Ensino de 22 Grau Noturno, composta por professores, diretores, 

supervisores, chefes de Núcleos Regionais de Educação e suas 

equipes de ensino, que passaram a atuar em conjunto com técnicos 

do Departamento de Ensino de 22 Grau.

Esta Comissão teve como objetivo sistematizar as reivindica-

ções e expectativas de escolas que ofertavam o ensino noturno na 

rede pública, resultando nos documentos (ambos publicados em 

1989) "Subsídios para a Elaboração de uma Política para o 22 Grau 

Noturno" e "Reestruturação do Ensino de 22 Grau Noturno no Paraná 

- Curso de Educação Geral e Habilitação Contabilidade". Este 

último apresentou a nova proposta do ensino noturno do ponto de 

vista administrativo e o ementário das disciplinas do Núcleo 

Comum, aprovados pela Deliberação no. 041/88 de 17/12/88 pelo 

Conselho Estadual de Educação e implantada na rede pública a 

partir de 1989.

Em relação ao tratamento curricular, foi implantado, em 1989, 

o Projeto de Conteúdos Essenciais para as Disciplinas do Núcleo 

Comum, com o envolvimento dos professores atuantes na rede 

pública e representantes das equipes de ensino dos Núcleos 

Regionais de Educação e Instituições de Ensino Superior.

É importante destacar que, naquele momento, a sociedade 

brasileira mobilizava-se em torno da discussão sobre o texto
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constitucional e o ensino de 22 grau público, gratuito e de 

qualidade, que, como direito social, assumia sua importância.

Com o intuito de investigar o processo de implantação da 

proposta de Reestruturação do Ensino de 22 Grau Noturno - Curso 

de Educação Geral, no decorrer de 1989 e 1990, o presente estudo 

se propôs a analisar as mudanças ocorridas e indagar até que 

ponto as intenções manifestadas naquela proposta se tornaram 

realidade.

Para tanto, buscamos coletar dados em uma amostra de dez 

estabelecimentos de ensino que ofertam, no período noturno, o 

Curso de Educação Geral, em dez municípios sede de Núcleos 

Regionais de Educação.

As análises dos dados coletados através dos questionários 

envolvendo 94 (noventa e quatro) alunos de 2a. série; 84 (oitenta 

e quatro) professores das disciplinas do Núcleo Comum e 10 (dez) 

equipes técnico-pedagógicas (em forma de grupos) compostas por 

diretores, supervisores, orientadores e secretários, permitiram 

identificar, senão na totalidade, algumas indicações sobre as 

metas administrativas e pedagógicas implantadas, as condições 

reais de funcionamento dos cursos após dois anos sob o novo 

encaminhamento e as expectativas dos envolvidos neste tipo de 

ensino.

A coleta de dados realizou-se entre novembro e dezembro de 

1990, basicamente através de questionários escritos, dos quais 

foram retirados dados que concentram a possibilidade de desvendar 

áreas críticas, pontos de estrangulamento, acertos e desacertos 

no processo de implantação da proposta.

Em face do exposto, este trabalho tem a intenção de refletir
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sobre:

- a proposta de Reestruturação do Ensino Noturno de 22 Grau no 

que tange aos aspectos administrativos;

- a orientação filosófica e pedagógica geral desta proposta;

- as condições de sua implantação no Estado e

- as relações contraditórias entre a ação do Estado e a 

comunidade escolar.
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1. PRIMEIRAS REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE 22 GRAU

NOTURNO NO PARANÁ



1.1. ENSINO DE 22 GRAU - VÍTIMA DOS MALES ESTRUTURAIS DA SO-

CIEDADE BRASILEIRA

0 contexto histórico em que se insere o objeto de nosso 

trabalho exige-nos alguns antecedentes, que remontam à década de 

70, quando o ensino de 22 grau sofre uma significativa alteração 

com a implantação da Lei no. 5692/71.

Não só no que se refere aos aspectos de terminalidade e 

adequação, mas sobretudo quanto ao conteúdo conceituai e 

ideológico de que se reveste a concepção de ensino proposta por 

essa Lei, são inúmeras as divergências apresentadas por dife-

rentes autores quanto à sua validade. Este instrumento legal foi 

aprovado em plena fase de expansão da economia brasileira 

associada ao capital multinacional e traz no seu texto um projeto 

de política educacional que não encontra paralelo na história do 

Brasil: a profissionalização universal e compulsória do ensino de 

22 grau.

Evidenciando este fato, CUNHA (1977, p.17) afirma que o ensino 

médio, "ao contrário do que aconteceu até agora, quando era 

destinado quase que exclusivamente à preparação de candidatos aos 

cursos superiores, prepara-se para generalizar a formação de 

técnicos e auxiliares técnicos".

O modelo de ensino definido pela legislação, ao unificar os 

antigos ramos do 22 Ciclo num só grau profissionalizante, exigiu 

uma escola que desse conta das metas mais amplas das esferas 

econômicas e ideológicas da época.

A concentração de esforços na ampliação da matrícula nos 

cursos técnicos tinha por base os argumentos formulados nos
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planos que pretendiam dar prioridade à preparação de recursos 

humanos para atender aos programas de desenvolvimento nos 

diversos setores da economia. Para tanto, era preciso adequar o 

sistema educacional às solicitações supostamente requeridas pelo 

modelo econômico vigente.

Tem início, então, em 1964, com o advento da ditadura militar, 

a elaboração do projeto de profissionalização do ensino médio. 0 

novo esquema de poder instalado se pautava por dois objetivos 

básicos, que guardam entre si uma relação de complementaridade 

muito significativa, sintetizada na seguinte afirmação de MACHADO 

(1989, p.63):

Em primeiro lugar, o esforço no sentido de modernizar o 
Pais, ou seja, de avançar e aprofundar a (re)produção da 
acumulação capitalista. Em segundo lugar, a definição de uma 
maneira específica de participação na divisão internacional 
do trabalho, mais integrada ao sistema de produção capita-
lista mundial baseada no princípio da interdependência.

São movimentos complementares que se condicionam mutuamente e 

ocasionam profundas alterações em quase todos os setores da 

sociedade brasileira, ressaltando-se a centralização do Execu-

tivo, a ampliação da tecnoburocracia estatal e o controle sócio- 

político.

Desfrutando de crescente hegemonia, o Poder Executivo passa a 

adotar diretrizes que favorecem e dinamizam a acumulação privada 

do capital. Dessa forma, verificou-se no plano econômico a 

formação de conglomerados fmanceiro-industriais, a consolidação 

da estrutura empresarial brasileira e a expansão do mercado 

multinacional.

A ação governamental visava promover o desenvolvimento
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econômico-social do Pals e a segurança nacional, pautados 

evidentemente num projeto de capitalismo desnacionalizado. A fim 

de evitar que este planejamento fosse influenciado por qualquer 

movimentação política ou reivindicação econômica das classes 

trabalhadoras - o que se verificou até 1968 -, os governantes 

reforçaram seu próprio poder. A rigor, em nome da operacionalida-

de, racionalidade, modernização e pragmatismo, organizaram-se 

novos processos de administração para as áreas governamentais; 

aboliram-se os partidos politicos tradicionais, que foram 

substituídos por um sistema bipartidáno; estabeleceram-se 

sistemas de controle do aparelho sindical, que passa a adquirir 

a conotação assistencialista e recreativa em detrimento de sua 

função política; organizaram-se aparatos repressivos e censores 

aos meios de comunicação; suspenderam-se os debates politicos, 

restringindo â  manifestação e a participação política dos 

diversos setores da sociedade civil e, além de outros, estabele- 

ceram-se sistemas de controle dos custos de mão-de-obra através 

do arrocho salarial.

Os programas de ação do governo autoritário destmaram-se 

prioritariamente ao estímulo do ingresso de capitais estrangeiros 

e à cooperação técnico-financeira com agências internacionais, 

exigindo uma política de concentração do capital, internacionali-

zação da economia e compressão dos salários. Este modelo impôs a 

exclusão e a margmalização de grande parte da população dos 

benefícios do "desenvolvimento econômico".

Assim, a idéia de construção do "Brasil-Potência", em poucos 

anos, baseava-se no lema "segurança e desenvolvimento":
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Segurança, no sentido de segurança interna, envolve o 
controle e a repressão de toda a organização e atividade 
política das classes assalariadas, para que o capital 
monopolista tenha as mãos livres para desenvolver a acumula-
ção. E desenvolvimento, no sentido de florescimento das 
forças de mercado, com predominância da livre empresa no 
sistema econômico. IANNI (1981, p.8). (grifos do autor).

0 Estado, cada vez mais comprometido com o capital privado, 

institucionalizou a reforma fiscal, criando mecanismos de 

incentivo a investimentos que permitissem aumentar a eficiência 

do setor industrial, estendidos inclusive à zona rural. Foi o 

momento, em pleno governo da ditadura militar, em que floresceram 

as propagandas do milagre brasileiro e da integração nacional. 

Segundo SINGER (1978, p.15), podemos entender por "milagre 

brasileiro" o ideário propagandístico promovido através dos meios 

de comunicação de massa para popularizar determinados aspectos da 

política econômica, aos quais se atribui grande eficácia na 

promoção do crescimento. 0 termo surge pela primeira vez na 

década de 50, no pós-guerra, em relação à rápida recuperação da 

Alemanha Ocidental. Nos anos 60, é aplicado à realidade japonesa. 

No Brasil de 1968 a 1971, serviu para fundamentar a proposta de 

uma "nova" política de desenvolvimento, baseada no fomento às 

exportações, a partir das vantagens proporcionadas pela disponi-

bilidade de mão-de-obra abundante e barata. Foi apressadamente 

utilizado, em função de quatro anos de crescimento acelerado do 

PIB, período com pouca inflação. A meta era organizar o Estado e 

construir as instituições, para criar, no País, uma economia 

moderna, competitiva, que viabilizasse o ingresso do Brasil no 

mundo desenvolvido até o final do século. Isso valia dizer: fazer 

parte da divisão internacional do trabalho. No entendimento de
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SODRÉ (1977, p.102),

(...) a abertura externa da economia não passa de subor-
dinação aos interesses estrangeiros.
(...) O modelo adotado distribuía o crescimento da produção 
de forma desigual; muito às indústrias de bens duráveis, e 
pouco às indústrias de bens de consumo. As primeiras eram 
maioritariamente estrangeiras, enquanto as de bens não 
duráveis eram maioritariamente nacionais. Tratava-se, na 
verdade, de consumo do luxo, numa população em que a 
distribuição de renda assinalava um brutal empobrecimento.

Quanto à "integração nacional", segundo IANNI (1986, p.258), 

é a tradução popular da posição governamental na exploração de um 

modelo econômico de desenvolvimento através da expansão geográfi-

ca, dilatando fronteiras e integrando áreas.

Este quadro levou ao estímulo da exportação de capitais e de 

produtos fabricados no Brasil, proporcionados pela infra- 

estrutura montada pelo Estado, resultando às empresas multina-

cionais um funcionamento satisfatório. Com matéria-prima, força 

de trabalho e energia baratas, chegava-se a taxas de lucro 

altíssimas.

Foi este o contexto econômico e político no qual o poder 

estatal foi levado a criar e reformular suas estruturas a fim de 

garantir sustentação a uma nova fase do modelo econômico 

capitalista, que se caracteriza pela hegemonia do capital 

monopolista estrangeiro, pela intensificação da concentração de 

renda, pelo desenvolvimento da indústria de bens de consumo e 

pela dependência do mercado externo. Em outras palavras, toda a 

"parafernália burocrática e tecnológica do poder público, em 

termos de órgãos, pessoal e recursos materiais, tudo adquiriu 

importância na execução da política econômica". (IANNI, 1981,
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p.145).

Nos anos de ditadura militar foram adotadas diretrizes que 

podem ser consideradas do mesmo gênero quanto aos seus objetivos.

Referindo-se à política de interdependência e de modernização, 

IANNI (1986, p.229) esclarece:

Dentre os principais alvos e realizações, destacam-se os 
seguintes: reduzir a taxa de inflação; incentivar a exporta-
ção de produtos agrícolas, minerais e manufaturados; 
racionalizar o sistema tributário e fiscal; estimular, sob 
controle governamental, o mercado de capitais; criar 
condições e estímulos novos à entrada de capital e tecnolo-
gia estrangeiros; conter a modernização das estruturas 
urbanas; executar o plano habitacional; criar a indústria 
petroquímica; estabelecer objetivos, criar novos meios na 
política de ocupação e dinamização da economia da Amazônia; 
ampliar os limites do mar territorial; defender e estimular 
a indústria do café solúvel; formular a política de energia 
nuclear; retornar os estudos da reforma agrária; propor 
plano de integração nacional; modernizar as estruturas 
universitárias.

0 que se verifica é a viabilização de políticas favoráveis ao 

capitalismo monopolista internacional com vistas à manutenção da 

estrutura vigente e do poder nas mãos dos setores ligados a esses 

interesses.

No entendimento de RIBEIRO (1987, p.229),

(...) os interesses da burguesia monopolista é que deverão 
ser prioritariamente atendidos. Dessa determinação é que 
decorre a ditadura, isto é, o submetimento da sociedade 
civil à sociedade política. Dessa determinação é que decorre 
o processo de "modernização-conservadora", de "militanza- 
ção-racionalizadora" da sociedade brasileira em seu todo, e 
também na sua organização escolar.

Embora a modernização do setor industrial brasileiro tivesse 

se iniciado na segunda metade dos anos 40, ganhando força nos 

anos 50 e se intensificando na década de 60, as mudanças



políticas resultantes do golpe de Estado de 1964 determinaram uma 

alteração gradativa nesse processo.

A proposta econômica impôs no plano da educação a necessidade 

de sua reorganização a fim de atender às novas necessidades 

surgidas com a expansão industrial. 0 Plano Estratégico de 

Desenvolvimento elaborado em 1967, em uma de suas linhas de ação, 

preconiza "dar prioridade à preparação de recursos humanos para 

atender aos programas de desenvolvimento nos diversos setores, 

adequando o sistema educacional às crescentes necessidades do 

Pais, principalmente no que se refere à formação profissional de 

nivel médio e ao aumento apreciável da mão-de-obra qualificada". 

(MACHADO, 1989, p.53).

Eram claras a influência e a participação norte-americanas 

neste Plano, resultado de Convênio afirmado, em 1965, entre o 

Ministério da Educação e a Agência Norte-Americana para o 

Desenvolvimento Internacional (USAID), principalmente no que se 

refere à tentativa de moldar o sistema de educação às necessi-

dades da expansão capitalista, pela preparação de recursos 

humanos à indústria.

0 modelo econômico de "desenvolvimento com segurança" e o 

alinhamento ao bloco ocidental sob a hegemonia do capital norte- 

americano, têm sustentação na Teoria Estrutural-Funcionalista, 

que inclui e se complementa com as Teorias do Capital Humano e da 

Modernização. Segundo MACHADO (1989, p.89), pode-se dizer que "a ’ 

Tepna do Capital Humano seria o reassentamento da Teoria 

Estrutural-Funcionalista em suas bases econômicas, enquanto a 

Teoria da Modernização a teria reassentado em suas bases
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políticas. Mas o que as liga mesmo umas às outras é o horizonte 

comum das ideologias das classes dominantes".

Para a Teoria Estrutural-Funcionalista, a educação apresenta- 

se como um instrumento adaptador e de aperfeiçoamento da 

organização econômica e social. Toda mudança deve se processar 

apenas para efetuar os reajustamentos necessários para a 

recomposição do equilíbrio e de integração harmônica dos padrões 

sociais dominantes.

Desta forma, portanto, cabe à educação proporcionar aos 

indivíduos a oportunidade de qualificação profissional na medida 

em que esta seja necessária para o sistema vigente, contribuindo, 

assim, para a manutenção da estrutura social. As instituições 

sociais, para esta Teoria, servem à manutenção de costumes e 

idéias que sejam "saudáveis" para a estrutura social, cabendo à 

escola propiciar a internalização de valores e normas da 

sociedade de forma a possibilitar ao indivíduo o desempenho 

eficaz de seus papéis. Esta idéia é claramente colocada por 

MACHADO (1989, p.97) ao dizer que:
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A escola e todas as agências socializadoras de maneira geral 
(a família, a igreja, os meios de comunicação de massa etc) 
devem se esforçar no sentido de garantir que as pessoas 
mternalizem as normas consideradas adequadas. Assim, o 
projeto da ordem não considera a possibilidade de que os 
valores sociais vigentes sejam rejeitados. 0 que é conside-
rado quando se analisa o comportamento anômico e divergente, 
não é uma possível rejeição por parte dos indivíduos do 
padrão de comportamento instituído, mas sim uma insuficiên-
cia ou falha no processo de socialização. A alternativa, 
então, em termos de terapêutica social, não é alterar a 
estrutura social, já que esta não está sendo colocada em 
questão, mas, ao contrário, trata-se de reforçar os mecanis-
mos de controle social e de reajustamentos.

Além do pressuposto de que a escola deve contribuir com a



estrutura social, esta Teoria também se sustenta na importância 

do desenvolvimento das aptidões inatas dos indivíduos e dos 

papéis diferenciados que cada um desempenha na sociedade, cabendo 

a escola estimular os mais capazes e os que se esforçarem mais. 

Assim, não considera qualquer possibilidade de ver na forma em 

que a sociedade se organiza, as causas da distribuição desigual 

da oportunidade de acesso aos bens materiais e culturais da 

sociedade.

Uma vez que impediria a eclosão dos antagonismos decorrentes 

do modelo adotado, a escola foi concebida pela ideologia 

dominante, como fator de crescimento econômico e de segurança. 

Isso fica muito claro em KUENZER (1988, p.42), quando denuncia 

que, no campo educacional,

(...) o desenvolvimento com segurança exigia o aumento de 
produtividade do sistema de ensino, pela via de raciona-
lização, como forma de resposta à sua proclamada ineficácia. 
Com essa intenção, reformulou-se todo o sistema de ensino 
através das Leis 5.540/68 (ensino superior) e 5.692/71 
(ensino de lo. e 22 graus). A educação passou a ser concebi-
da como instrumento capaz de promover, sem contradição, o 
desenvolvimento econômico pela qualificação da força de 
trabalho, do que decorreria a maximização da produção e a 
redistribuição de renda ao mesmo tempo, a educação foi vista 
como fator de desenvolvimento da 'consciência política' 
indispensável à manutenção do Estado.

Como se pode ver, a estrutura social não é tomada como 

determinante do acesso aos recursos educacionais e ao mercado de 

trabalho. As oportunidades se encontrariam disponíveis e caberia 

ao indivíduo, pelo seu esforço, a possibilidade de ascensão 

social. As desigualdades são justificadas através do discurso 

ideológico que atribui à educação a função de possibilitadora da 

mobilidade social.
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Tal ideologia de condução da política educacional trazia em 

seu bojo no pós-64, a impossibilidade de questionamentos ou 

conjecturas que vissem, por exemplo, a educação como determinada 

pelo desenvolvimento da sociedade, e não o contrário - mesmo que 

se resguardasse seu papel relativo sobre este desenvolvimento.

Outro suporte ideológico do regime ditatorial se constituiu na 

Teoria do Capital Humano, decorrente, como já se disse, da Teoria 

Estrutural-Funcionalista. Tal Teoria encontrava eco no contexto 

de uma crescente demanda social por educação, na escassez dos 

recursos e na necessidade de identificar quantitativamente a 

contribuição da educação para o Produto Nacional Bruto.

Considerada como investimento individual e social, a educação 

passa a vincular-se ao plano global de desenvolvimento. Os gastos 

com a educação são considerados investimentos porque pressupõem 

retorno em forma de benefícios para a sociedade e o indivíduo. 

Pela aquisição de conhecimentos e de capacidades que possuem 

valor econômico, o trabalhador torna-se "capitalista", pois seria 

portador de um fator de produção básico, de um capital específi-

co, que seria a sua força de trabalho. Consequentemente, também 

se beneficia a sociedade, garantindo-lhe condições de progresso 

técnico e científico e desenvolvimento cultural e econômico.

Encontra-se aqui um dos sustentáculos da profissionalização do 

ensino médio. Nesta perspectiva, a educação não é considerada 

como força auxiliar indireta do desenvolvimento ou da manutenção 

das tradições ou do progresso cultural e científico, mas como 

função direta, na medida em que proporciona ao trabalhador os 

meios que considera adequados para a ascensão social, em forma de
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salários.

A realização deste ideário desenvolveu-se com vistas a criar 

condições de maximização dos lucros decorrentes do investimento 

na educação. 0 papel intervencionista do Estado, planejando e 

orientando, atinge a educação na tentativa de moldá-la às 

necessidades do capitalismo monopolista. Coube à escola a tarefa 

de oferecer a profissionalização ao jovem.

A orientação que marca a Reforma de Ensino de 1971 está 

alicerçada na concepção pragramática e tecnicista de que o ensino 

deve estar fundamentalmente integrado às necessidades da economia 

e às exigências do mercado de trabalho. Afastando-se cada vez 

mais das possibilidades de investimentos na educação, do ponto de 

vista das reivindicações da maioria da população, passa a atender 

os interesses do capital, não considerando os interesses 

populares.

Outra face desta vertente teórica refere-se à Teoria da 

Modernização, que trata a educação como fator de desigualdade 

entre as nações. As diretrizes do governo militar objetivaram 

"elevar" o país do nível de "sociedade menos desenvolvida" ao de 

"sociedade mais desenvolvida", através da aquisição das caracte-

rísticas comuns da sociedade norte-americana, que lhe serviria de 

modelo.

0 desenvolvimento, para esta Teoria, refere-se basicamente ao 

aumento da produtividade. 0 desenvolvimento se dá através da 

disseminação de certos padrões culturais e de benefícios 

interativos provenientes de áreas desenvolvidas para outras áreas 

subdesenvolvidas. As possibilidades de adoção das inovações
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oriundas de países desenvolvidos dependem sobretudo da capacidade 

de motivação e de interesse das pessoas atingidas.

Para MACHADO (1989, p.122) "(...) as causas da permanência do 

estágio tradicional das sociedades subdesenvolvidas são atribuí-

das a fatores como falta de mternalização dos valores modernos, 

falta de habilidades, inexistência de empatia, resistência da 

população etc".

Como podemos notar, o desenvolvimento é concebido como um 

processo cumulativo a partir de novas idéias introduzidas, que, 

se adotadas devidamente, fanam aumentar a renda "per capita" e 

os níveis de vida, já que seriam adotados métodos de produção 

modernos e melhor organização social. Então, subdesenvolvimento 

pode ser explicado por atitudes mentais rígidas, resistências às 

novas idéias e inexistência de habilidades técnicas.

Esta Teoria também concebe o desenvolvimento como um processo 

de estágios sucessivos (etapas menos modernas precedem outras 

mais modernas), estimulado pelo contato com nações mais desenvol-

vidas. Este enfoque sugere que países subdesenvolvidos tendem a 

repetir o processo de desenvolvimento percorrido pelos países 

mais avançados, independentemente da sua história particular. 

Todos os países estariam, portanto, permeados pela lógica 

absoluta do índustnalismo. Como a equalização interna não se 

dana jamais de forma integral, faz parte do processo o estímulo 

às diferenciações existentes entre os estratos sociais e zonas 

^geográficas para motivar a competição por melhores condições 

econômico-sociais. A elite de cada país é compreendida, neste 

contexto, como uma vanguarda e terá sempre um importante papel a
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desempenhar: o de modelo para aqueles que deveriam ter suas

aspirações econômicas. Esta Teoria insiste em valorizar fatores 

causais do subdesenvolvimento, a partir da esfera individual e 

psicológica. Ao se utilizar deste fio condutor, atribui um papel 

de destaque à escola, em detrimento de fatores estruturais.

É importante ressaltar que o modelo de escola concebido pela 

Teoria de Modernização baseia-se em sua função adaptadora, e tem 

o educando como objeto de relações autoritárias, o qual deve 

adaptar-se à sociedade sem contestá-la, vendo-a sempre como 

"boa". Sendo a educação assumida como fator básico de promoção do 

desenvolvimento, o projeto educacional que encarna os ideais do 

Estado, busca realizar-se sem interferência de grupos oponentes, 

o que de fato não ocorre.

Noções como conflito, classes sociais, qualidade e natureza do 

poder, formação e consciência de classe, concentração e posse dos 

meios de produção são abordados como anomalias do sistema e 

representam categorias de análise que não conseguem prosperar, 

pelo menos do ponto de vista da Teoria da Modernização. As 

políticas daí consequentes se instauram, cumprindo funções 

objetivas de reinstalação do desejado equilíbrio, através de 

tentativas de conexões das chamadas anomalias do sistema. Vale 

lembrar que, para essa Teoria tudo se reduz a anomalias indivi-

duais, isto porque a base sobre a qual se assenta esta concepção 

é individualista. Daqui se originou a idéia de que, dada as 

condições para todos, cada um pode "subir na vida".

Sintetizando esta teoria, MACHADO (1989, p.125) nos revela 

que, em termos gerais,
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(...) todos teriam iguais oportunidades de acesso aos 
benefícios da sociedade, mas, na realidade, a liberdade em 
excesso para alguns implicaria em liberdade de menos para 
outros, de tal forma que a mobilidade social ascendente 
seria facultada apenas a indivíduos isoladamente, sem 
alterar fundamentalmente a estrutura de classes sociais".

Essas três teorias constituíram o bloco teórico que sustenta 

a ideologia dominante para a implantação compulsória do ensino 

profissionalizante, e, se apresentam como interdependentes a 

começar pelo horizonte comum, que é a ideologia de classe 

dominante do sistema capitalismo.

Evidentemente, não é possível cobrar destas Teorias qualquer 

preocupação com a transformação social, isto porque são teorias 

a-históncas, próprias da concepção burguesa de mundo e não 

consideram o movimento social como transformação da estrutura 

social interna ou da correlação de forças a nível internacional. 

Vinculam o desenvolvimento ao efetivo aumento da produtividade e 

da melhoria das qualidades individuais e técnicas, sempre 

submetido às regras do capitalismo internacional. E mais, seu 

objetivo, ainda que subjacente, é de, ao consolidar seu sistema 

de idéias no mesmo movimento, tentar impedir a construção de um 

pensamento que se lhe oponha, ou seja, o ideário próprio da 

classe trabalhadora.

Tendo isso em vista, o Estado implantou a profissionalização 

no ensino médio, buscando fechar o ciclo de resistência da 

sociedade civil, pressionando-a e agredindo-a.

Nesse sentido, alerta-nos FAZENDA (1985, p.114):

0 mito de salvar a educação através do conhecimento e 
aplicação de métodos importados de ensino propagou-se, 
difundiu-se e foi o bálsamo utilizado para manter entretida 
a consciência dos
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educadores da época. 'É preciso que o Pais cresça em número 
de empreendimentos, que haja mão-de-obra disponível para que 
esses empreendimentos floresçam. As condições de. vida do 
povo são precárias, mas a causa do fracasso escolar não está 
nelas e, sim, num sistema educacional que utiliza'. Assim se 
discursava na época.

A ideologia burguesa tinha seu pólo irradiador na burocracia 

estatal, que se utilizou de inúmeros artifícios, inclusive 

forjando um ideário, para sustentar a proposta de profissiona-

lização do nível médio.

Buscou-se impedir a crítica à estrutura educacional que se 

impunha, tolhendo a consciência política dos educadores pelo 

"ofuscante brilho" das metodologias e técnicas de ensino 

importadas. CUNHA (1977, p.156), em sua análise sobre a Reforma 

de Ensino de 1971, afirma que a profissionalização do ensino 

médio "é uma resposta educacional a um problema não educacional. 

Trata-se da utilização do aparelho educacional no sentido de 

atenuar crises passíveis de expressão política, como aconteceu em 

1960".

0 processo de desenvolvimento determinou os tipos de educação 

e as quantidades de componentes para a força de trabalho. A 

partir daí, a escola se consolida como dependente do mercado de 

trabalho.

Os artigos 4o., 5o. e 6o. da Lei no. 5.692/71 são os que

melhor caracterizam o ensino profissionalizante, como nos destaca 

MACHADO (1989, p.55):

Através do Artigo 4o., os currículos passam a constar de 
duas partes: o núcleo comum, composto de disciplinas
obrigatórias em todo o País e a parte diversificada, 
destinada a atender às peculiaridades locais, aos planos dos 
estabelecimentos e às



diferenças individuais dos alunos. No Artigo 5o. são
introduzidas outras modificações, como a divisão do currícu-
lo pleno em uma parte de educação geral e outra em- formação 
especial.

Em 1972, o Conselho Federal de Educação emitia o Parecer 45 em 

função da oferta de dois tipos de ensino profissionalizante - de 

um lado, o realizado pelas escolas técnicas tradicionais e, de 

outro, aquele ministrado pelas escolas em geral. Procurou-se 

estabelecer as diferenças entre o Técnico de Nível Médio e o 

Auxiliar Técnico. Os estudos da época revelaram um imensa 

diversidade de ofertas de cursos, muitos com validade apenas

local, para atender às peculiaridades regionais. Assim, foi 

necessária a elaboração pelo MEC de um Catálogo de Habilitações. 

Esta variedade vinha contrariar a orientação da Lei no. 5.692/71, 

que preconiza a garantia de ofertas de cursos realmente necessá-

rios à produção, procurando-se, desta forma, evitar o agravamento 

de desempregos resultantes das flutuações do mercado de trabalho.

Em 1975, emite-se o Parecer 76-CFE, que criava as Habilitações 

Básicas, ou se]a, preparavam o aluno não para determinada 

habilitação, mas para uma família ocupacional, transferindo o 

coroamento desta formação, não mais compulsória, para as empresas 

ou escolas exclusivamente técnicas.

Como as contradições sociais não podem ser eliminadas 

formalmente, passam então a manifestar-se no aparelho escolar 

brasileiro. A aplicação da Lei no. 5.692/71 não pôde evitar que

continuasse a existir a estrutura elitista da escola, que tem

suas origens na própria organização da sociedade.

Por outro lado, continuava sendo uma experiência singular, já 

que as escolas convencionais não se mostravam capazes de
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ministrar um curso técnico de acordo com as diretrizes fixadas, 

devido a inúmeros problemas, como dificuldades financeiras, de 

equipamento, saturação do mercado com profissionais provindos de 

cursos de baixo custo, inexistência de professores capacitados em 

número suficiente, problemas que não eram assumidos pelo Estado, 

mas imputados aos diretores das escolas, os quais arcavam com 

todo o risco da desvalorização do ensino.

Para KUENZER, (1986, p.20) neste momento: "começa a se

dissolver a proposta de escola única profissionalizante, 

recuperando-se a antiga dicotomia que reflete no âmbito da escola 

a ruptura que ocorre na sociedade entre trabalho manual e 

intelectual".

A legislação não tem força para criar as condições efetivas de 

trabalho, no enfoque concreto da unidade entre teoria e prática.

Sobre a contradição vivida no seio da organização escolar, 

SAVIANI (1978, p.193) entende que a legislação

constitui o instrumento através do qual o Estado regula, 
acentuando ou amenizando as tendências em marcha. Assim, à 
luz do contexto, revelam-se ao mesmo tempo a falácia e a 
eficácia da legislação.
A falácia diz respeito às esperanças nela depositadas e que 
ela não pôde realizar. A eficácia consiste nas consequências 
esperadas ou não que ela acarreta. No caso do Brasil, a 
esperança de que as reformas operariam mudanças sociais 
profundas resultou falaz. Em contrapartida, elas se revela-
ram eficazes para ajustar a estrutura escolar à ruptura 
política levada a cabo pela Revolução de 1964.

A profissionalização universal e compulsória que pretendia 

superar a rigidez da estrutura escolar, que mantinha dicotomi- 

zadas a escola de tipo propedêutico (para alguns) e a escola do 

tipo profissional (para os outros), sofre outra alteração, em

34



função das críticas que eclodiram a partir do final da década de 

70. Em 1982, a Lei 7.044, que preconiza a extinção da obrigato-

riedade da profissionalização, atribui novamente às escolas a 

tarefa de redefinição do seu papel na relação educação e 

trabalho. Resguarda, todavia, a preparação para o trabalho como 

componente curricular obrigatório, que deve constar dos planos 

dos estabeleciiíentos de ensino.

Em princípio, a profissionalização do ensino médio concen-

trava-se preponderantemente no atendimento aos setores de mais 

baixa renda, clientes da escola pública, e os cursos propedêu-

ticos geralmente destmavam-se às classes dirigentes. Há que se 

ressaltar, porém, que a população que pleiteia e frequenta o 

ensino de 22 grau diversificou-se na última década. Hoje sabemos 

que a demanda por esse nível de ensino por parte dos jovens 

provenientes de bairros periféricos tem aumentado a cada ano, 

principalmente em relação aos cursos ofertados no período 

noturno (1).

A questão básica é que a história do 22 grau pós-64, demons- 

tra-nos que a sua função sempre aparece atrelada à perspectiva 

economicista. 0 trabalhador, visto como mera força de trabalho, 

teria acesso à escola, desde que esta cumprisse com a sua tarefa 

de socializá-lo, de acordo com um modelo de preparação da força 

do trabalho, atendendo a demandas empresariais.

A própria recessão econômica se encarregou de mostrar os 

limites da educação escolar numa política orientada para a

(1) No caso específico do Estado do Paraná, segundo os dadosdo Relatório de Pesquisa - O ensino de 20 
grau, Caracterização e Perspectivas - DEPLAE/IPARDES/COMEC, 1986, fica evidente que os alunos pesquisados 
são oriundos da classe trabalhadora e que 46,5% destes já trabalham em ocupações, pela sua natureza e pelo 
salário, consideradas subempregos e que não exigem escolaridade (p 147-148)
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acumulação e concentração de renda.

Todavia é importante chamar a atenção para a idéia de que 

o fracasso da profissionalização pode ser analisado a partir das 

considerações feitas por SALGADO (1984, p.116):

(...) fica evidente que escola e mercado de trabalho não se 
encontram atrelados biunivocamente. Nem a escola contribui 
diretamente para a promoção do trabalhador, fornecendo-lhe 
um capital sob a forma de habilitação, nem as empresas 
confiam na eficiência do sistema de ensino, ou seja, a 
formação de valores e atitudes compatíveis com os diversos 
graus da estrutura ocupacional.

Por outro lado, a escola não se encontra à margem da função 

de preparadora de mão-de-obra; ela também tem esta função, mas 

não apenas esta. É preciso refletir a respeito das razões que 

levam tantos jovens a aspirarem por cursos profis-

sionalizantes .

Os cursos voltados para a profissionalização já ofertados 

antes da Reforma de Ensino, e que eram frequentados pelos 

extratos mais baixos da classe média, durante estas últimas 

décadas permaneceram atendendo suas demandas, porém aquelas 

escolas que tentaram equipar-se para este fim, malograram, uma 

vez que não conseguiram incorporar o fato de que a rápida 

transformação técnica revoluciona incessantemente as habilidades 

que se supõe que o ensino profissionalizante deveria transmitir. 

No entanto, tais escolas acabam por transmitir alguns conhecimen-

tos gerais para o aprendizado específico, mas que não o substi-

tuem, até porque são precários.

Segundo KUENZER (1988, p.134),
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as disciplinas de educação geral continuam com os mesmos



conteúdos ministrados da mesma forma academicista, segundo 
o princípio educativo humanista clássico, só que com um 
agravante: a fragmentação do currículo com a decorrente
redução da carga horária prejudica significativamente a 
'qualidade' compreendida na acepção típica daquela proposta. 
Já as disciplinas de formação profissional revelam uma 
peculiaridade na sua concretização; aquelas escolas que já 
ofereciam cursos técnicos de qualidade, com professores e 
equipamentos especializados, davam conta, em alguma medida, 
da articulação entre teoria e prática, entre ciência e 
tecnologia - algumas até conseguiram articular as discipli-
nas de 'cultura geral' com as profissionalizantes, confe-
rindo às primeiras caráter instrumental (desenho especiali-
zado, redação comercial, inglês técnico etc).
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Na prática, portanto, o ensino de 22 grau foi tornado 

propedêutico, apesar das intenções profissionalizantes das 

políticas educacionais. Foi esta realidade que acabou desaguando 

na Lei no. 7.044/82, que transformou o objetivo "qualificação 

para o trabalho" em "preparação para o trabalho".

Mais uma vez, percebe-se que, a "cada lei inadequada para a 

solução dos problemas que a realidade apresenta, surge imedia-

tamente uma proposta que reestabelece ao nível formal, a visão 

clássica. E assim, indefinidamente, vamos acumulando leis que em 

nada modificam a situação que o País enfrenta em matéria 

educacional". GARCIA (1980, p.231).

A extinção da obrigatoriedade da formação profissional abre 

portas para os cursos propedêuticos, que, segundo KUENZER (1988, 

p.136), "restaurando nostalgicamente os anos 50/60, através de um 

modelo de educação geral que forme um jovem culto e polido, tal 

como o dirigente da velha sociedade..."

Percebendo esta contradição, a mesma autora conclui:

Educação geral que não privilegia a modernidade, a qual já 
não aceita a fragmentação da ciência, porque rompeu com as 
barreiras
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do conhecimento e descobriu a dimensão da totalidade; 
educação geral que se faz a partir da estrutura de cada 
campo de conhecimento em si, e não tomando a partir das 
questões concretas da prática cotidiana... É esta proposta 
que os jovens trabalhadores rejeitam veementemente, e que 
tampouco atende às necessidades da burguesia; mas é a 
proposta que está acontecendo nas escolas de 22 grau do 
país. KUENZER (1988, p.136).

Pode-se perceber que a perspectiva da Lei 7.044/82 está 

assentada na possibilidade de oferta de curso que supere o 

caráter terminal do ensino médio sem, no entanto, tornar 

obrigatória a profissionalização.

As pesquisas mais recentes apontam para a crença de que o 

motivo mais relevante para a realização do 22 grau profissiona-

lizante ou propedêutico está baseada na possibilidade de pros-

seguimento de estudos no Ensino Superior. Segundo FRANCO (1984, 

p.97), essa possibilidade não deve ser descartada, mas analisada 

com cautela, especialmente porque "o ensino de 22 grau não é 

visto nem em sua perspectiva de continuidade nem em seu caráter 

terminal. Ambas as dimensões acabaram sendo prejudicadas pela má 

qualidade de ensino oferecido e a escola passa a ser concebida 

como um bem social abstrato que facilita ' adquirir conhecimentos' 

e 'contribuir para a realização pessoal'".

Há que se considerar que esta expectativa do aluno sobre a 

escola vem refletir a própria indefinição do ensino médio, 

levando os alunos a não acreditarem na potencialidade desse tipo 

de educação, seja ela propedêutica, ou profissionalizante.

Todavia, cumpre acentuar que os alunos pesquisados no 

município e região metropolitana de Cuntiba(1) depositaram na

(1) ZAINKO, M A  et al O Ensino de 2« grau no município e na região metropolitana de Curitiba, relatórios- 
síntese que integraram a pesquisa O Ensino de 2o Grau no Paraná - caracterização e perspectivas 
UFPR\IPARDES Curitiba 1989



preparação para o trabalho dado pela escola suas esperanças de, 

conseguindo um emprego, poder ingressar na universidade. Na 

maioria dos casos, a barreira do vestibular é vista como um 

obstáculo ligado à precariedade da escolarização recebida. Já a 

possibilidade de cursar a faculdade é percebida como uma meta 

almejada, porém praticamente impossível, devido a entraves 

decorrentes de condições sociais e econômicas.

Como já se enunciou no decorrer deste trabalho, pouco se tem 

feito para dar respostas às questões teóricas e práticas 

relativas ao ensino médio, que, pelos textos constitucionais, 

deverá ser obrigatório com a progressiva expansão da oferta, 

sendo, pois, um direito de todos e dever do Estado.

0 direito à educação, a nosso ver, é, mais do que um direito 

dentre outros, a condição fundamental para a conquista do 

exercício dos outros direitos políticos e sociais.

A educação, no entanto, concebida como posse do conhecimento 

elaborado e sistematizado, é fornecida em doses homeopáticas e, 

assim, têm acesso significativo a seus benefícios apenas os 

privilegiados que possuem condição de permanecer por tempo 

suficiente no sistema escolar.

Os direitos formalizados pelos textos legais não se concre-

tizarão sem que se reflita sobre o processo político de sua 

obtenção e sem que se analisem as condições sociais e econômicas 

que lhes darão efetividade prática.

Enquanto existir desigualdade de oportunidades sociais, 

econômicas e políticas na sociedade brasileira, não se viabili-

zará o direito de todos à educação de qualidade. É urgente
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repensar as propostas do ensmo médio, com vistas a encontrar, 

nos limites das instituições escolares,

novos espaços onde a alienação proveniente da fragmentação 
do conhecimento e da divisão técnica e social do trabalho 
possa ser redimensionada. Esse redimensionamento objetiva o 
desenvolvimento da consciência social e política do traba-
lhador, pois muitos estudantes ou já estão inseridos no 
processo produtivo ou num espaço de tempo relativamente 
curto estarão à disposição do capital. (FRANCO, 1984, p.96).

Tendo isso em vista, é, mais do que nunca, necessário entender 

a escola de 22 grau noturno como uma possibilidade de acesso à 

educação daqueles que precisam dedicar-se ao trabalho pelo menos 

8 horas diárias. Agrega-se a este fato, a oferta obrigatória 

gradativa do ensino médio prevista na Constituição da República 

Federativa do Brasil presente também no Projeto de Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Jorge Haje - em 

tramitação no Congresso Nacional.

É evidente que a expansão da oferta de ensino, pela obriga-

toriedade do Estado em ampliar as vagas é o ponto de partida, já 

estabelecido constitucionalmente. Quanto ao tratamento a ser dado 

no que concerne ao ensino médio, no texto do Projeto da LDB, 

parece-nos necessário que se aprofunde a questão sobre a 

qualificação e formação para o trabalho, isto é, o que se espera 

da relação educação e trabalho, considerando-se as aspirações dos 

principais interessados, os trabalhadores.

O ensino noturno pela primeira vez na história da legislação 

da educação escolar no Brasil é tratado formalmente pelas Leis. 

Se, por um lado, evidencia um certo ganho para a classe traba-

lhadora, por outro, dependerá da capacidade de atendê-lo, na
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perspectiva de uma nova escola noturna que não está vivenciada 

até então. Seguramente não poderá, em nome das especifícidades de 

uma escola noturna, ser decretada a implantação de uma escola 

desigual.

Preocupações como essa nos levaram a analisar a proposta 

implantada pelo Estado, no curso de Educação Geral, período 

noturno.

0 estudo da expansão das oportunidades de acesso às camadas 

mais ampla da coletividade, que demandam vagas nos estabeleci-

mentos oficiais de ensino médio noturno, no Paraná, será 

empreendido a seguir. Todavia, antes de iniciá-lo, fazia-se 

necessário apresentar os fatores de ordem política que determi-

naram alterações tão profundas nos rumos do ensino médio em menos 

de 20 anos, bem como determinaram sua capacidade de atendimento 

das esperanças dos jovens pela continuidade de seus estudos ao 

nível de 22 grau, ainda que no período noturno.
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ELEMENTOS PARA ANÁLISE



1.2. O ENSINO DE 22 GRAU NOTURNO NO PARANÁ - ELEMENTOS PA-

RA ANÁLISE

O processo histórico do 22 grau, no interior de uma sociedade 

de classe, tem nos mostrado que é um nivel de ensino que não pode 

ser tratado de maneira simplificada.

A negligência que vem marcando as políticas educacionais, em 

especial aquelas direcionadas ao ensino de 22 grau, reflete o 

descuido dos dirigentes em relação à classe trabalhadora, que 

reivindica a escola como condição para superação do seu estágio 

de sobrevivência.

A cobrança pela generalização da escola, entendida como 

instância de transmissão sistemática dos conhecimentos, tem 

aumentado. 0 ensino de 22 grau, segundo MANFREDI (1988, p.264) 

"ainda não se constitui um problema real e concreto para a 

maioria dos trabalhadores, porque ainda lhes é inacessível".

0 ensino de 22 grau, na realidade paranaense, tem sido a 

vítima constante da escassez de recursos. Para SALGADO (1985, 

p.10), "mais do que na profissionalização, o problema, o 22 grau 

reside em sua pobreza. Pobreza (grifo da autora) em termos de 

conteúdo mal articulados, desatualizados e sem conexão com a vida 

concreta dos alunos. E pobreza, mesmo de instalações, equipamen-

tos, material didático e pessoal docente".

Neste quadro, defrontamos com alguns dos problemas cruciais de 

manutenção e aparelhamento da rede pública. O percentual 

investido no ensino de 22 grau, não corresponde às suas neces-

sidades. Isto porque, no debate educacional paranaense, o 22 grau
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é relegado a 22 plano. A alocação de recursos financeiros para a 

educação está diretamente ligada ao cumprimento constitucional da 

obrigatoriedade de ensino de lo. grau, o que garante a efetivação 

das propostas democratizantes do ensino. Esse compromisso não 

exclui a responsabilidade do Estado com a clientela que demanda 

por 22 grau, no que se refere a sua expansão e manutenção.

É importante ter claro que, a partir da década de 70, quando 

a população passa a pleitear a criação de um número maior de 

cursos de 22 grau, a expansão da rede pública ocorreu e ocorre 

ainda, pelo aproveitamento da ociosidade dos prédios de escolas 

de lo. grau existentes, sem uma politica de construção de prédios 

próprios.

Os dados mais recentes sobre a oferta de escolaridade no 

Paraná, fornecidos pela SIE-SEED/PR FUNDEPAR(1), indicam que há 

problemas graves de deficiência de escolarização para a população 

de mais de quinze anos. O acesso aos vários níveis de ensino, e 

em particular ao ensino de 22 grau, é desigual em todo o pais, 

exprimindo mais uma das desigualdades que caracterizam o 

desenvolvimento econômico e social.

A expansão da rede física tem acompanhado a divisão territo-

rial do Estado. Atualmente, oferta-se ensino de 22 grau (diurno 

e noturno) em 288 municípios. Somente em 35 destes a oferta se 

resume em escolas de lo. grau. Em 46 distritos, dos 406 exis-

tentes, já se encontra a oferta de cursos de 22 grau (SEED/GPS 

1991) .
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Geralmente, a localização das novas escolas era, e ainda é, 

orientada para as regiões que garantem maior rendimento eleito-

ral. As reivindicações manifestadas pela sociedade civil só 

logram êxito quando contam com o apoio de representantes do poder 

legislativo municipal e estadual.

Não obstante a significativa expansão da rede nas últimas 

décadas, a taxa de escolarização é de apenas 22,14% considerando 

a existência de uma clientela escolanzável na faixa de 15 a 19 

anos da zona urbana e rural, constituída por 984.856 jovens 

(IPARDES 1989 - projeção). A oferta de cursos de 22 grau não tem 

permitido o atendimento de grande parte da população. As vagas 

ofertadas permanecem muito aquém da demanda potencial por esse 

nível de ensino. A expansão, há várias décadas, é assegurada pelo 

Governo Estadual que atende 16,98% da taxa total de atendimento 

no Estado já referida.

No período de 1978-89 apresentou acréscimo na matrícula 

inicial de 44,90% e a rede pública correspondeu a 55,95% dessa 

realidade. Como podemos constatar na tabela a seguir:
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TABBLA 1 Matrícula inicial do e n s m o  de 20 grau por zona e dependência administrativa - Paraná - 1978-89

ANO
URBANA RURAL TOTAL

PED BST MUN PART TOTAL PSD BST MUN PART TOTAL PED BST MUN PART TOTAL

1978 6484 106492 435 35959 149370 0 725 70 322 1117 6484 107217 505 36281 150487
1979 5830 112513 330 39527 158200 0 754 77 429 1260 5830 113267 407 39956 159460
1980 6086 119965 341 36740 163132 0 610 94 630 1334 6086 120575 435 37370 164466
1981 5906 120092 391 37985 164374 0 823 113 585 1521 5906 120915 504 38570 165895
1982 5781 122830 438 40036 169085 0 699 121 740 1560 5781 123529 559 40776 170645
1983 5733 124300 423 40136 170592 0 218 80 343 641 5733 124518 503 40479 171233
1984 6396 133132 61 38248 177837 0 245 58 389 692 6396 133377 119 38637 178529
1985 7010 135357 58 38743 181168 0 318 0 466 784 7010 135675 58 39209 181952
1986 6179 140701 92 40588 187560 0 216 40 465 721 6179 140917 132 41053 188281
1987 6060 134727 149 44945 185881 0 215 39 618 872 6060 134942 188 45563 186753
1988 6071 150230 147 43480 199928 0 415 50 585 1050 6071 150645 197 44065 200978
1989 7476 166610 143 42835 217064 0 597 39 358 994 7476 167207 182 43193 218058

PONTEI SIE-SEED/PR-FUNDEPAR

O nível de atendimento escolar é destacadamente urbano. No 

ensino de 22 grau, o Paraná detém um dos mais altos índices de



cobertura da demanda escolar. No mero urbano, concentram-se 

99,54% da matrícula de 1989.

A expansão da rede pública responsável por 80,19% da matrí-

cula, como já fizemos referência na introdução, tem se verificado 

nos espaços ociosos de lo. grau. Ainda há que se destacar que o 

período noturno garante 59,46% da matrícula. Tal dado pode ser 

verificado na tabela seguinte:

TABELA 2. Matrícula de 2õ grau - dependência administrativa - zona - turno.
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DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

ZONA URBANA ZONA RURAL t o t a l

GERAL

DIURNO NOTURNO SUB-TOTAL DIURNO NOTURNO SUB-TOTAL

Federal 5 448 2 028 7 476 - - - 7 476

Estadual 56 025 110 585 166 610 288 309 597 167 207

Municipal 143 - 143 - 39 39 182

Particular 26 135 16 700 42 835 358 - 358 43 193

Total Geral 87 751 129 313 217 064 646 348 994 218 058

FONTB: SIE-SBED/PR - FUNDEPAR - 1989

Embora tenha sido significativa a expansão, ela só é 

suficiente para atender os concluintes de lo. grau regular. O 

movimento da la. para a 8a. série apresentou um rendimento 

escolar de 15% (1987) em função da grande perda do sistema em que 

85% evadem-se ou reprovam (1). Tal fato está configurado nas 

próximas tabelas, em que cada grupo de 100 alunos matriculados na 

la. série do ensino de lo. grau em 77, concluíram a 8a. série em 

1984 - apenas 12 alunos.

(1) PARANÁ SEED/SUED Projeto Pedagógico (1987 - 1990) Curitiba, 1987, p 8



TABELA 3. Taxa de evolução da matrícula imcral do ensino de lo. e 22 graus - 

Paraná - 1977-89.
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GRAU S8RIB 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

la 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2a 59 61 63 65 68 69 70 70 74 73 77 81

3a 50 52 54 57 59 60 60 61 64 65 69

4a 40 42 45 49 49 49 51 51 55 57

lo grau 5a 37 40 45 50 52 54 54 58 65

6a 28 29 32 34 38 38 39 42

7a 20 22 24 26 27 29 30

8a 16 17 19 19 22 23

Concluintes 12 13 14 15 17

la 19 20 21 25 28

20 grau 2a 12 12 14 16

3a 9 9 11

4a 2 3 3

Concluxntes 7 8

70MTE1 SIB-SBBD/PR-FUNDBPAR

Apesar de aparentemente apresentar uma correlação positiva 

entre egressos de lo. grau e mgressantes no 22 grau, esses 

indicadores escamoteiam, na verdade, o fato de que existe um 

contingente imenso de jovens sem condições de ingresso no 22 

grau. Outra variável a se considerar é o inchaço que certamente 

acomete as escolas públicas das grandes cidades, fato não 

revelado pelas taxas aqui demonstradas, porém de conhecimento dos 

educadores dos centros mais populosos.

Em média, encontramos 35,89 alunos por turma como revela a 

tabela a seguir

TABELA 4. Relação aluno/turma no ensino de 22 grau por dependência adminis-
trativa - Paraná - 1989.

Federal Estadual Municipal Particular Geral

41, 53 34,97

■ 
1 

O 
1

o 
1 

vo 
1

CN 
1 

1 
1

39,02 35,89

Fontes SIE-SEED/PR - FUNDEPAR.



Na progressão escolar no ensino médio pode ser observado que, 

de cada 100 alunos que ingressaram na la. série, em 1978,

49 alunos concluíram o 22 grau em 1980. Todavia em uma coorte 

mais recente, há um decréscimo, pois, de 100 alunos que ingres-

saram em 1986, apenas 40 alunos concluíram em 1988.
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TABELA 5. Taxa de evolução da matrícula inicial do ensino de 22 grau - Paraná 

- 1977-89.

SERIE 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

la 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2a 70 69 66 63 63 60 62 58 63 61 66 65

3a 55 51 49 46 44 44 44 43 45 45 50

4a 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 2

Concluintes 59 49 46 44 40 42 40 38 38 40

FONTEl SIE-SBED/PR-FUNDEPAR

Comparando-se a Pirâmide Educacional do Paraná e a do Brasil, 

tendo como referência o período 1977-88, observa-se que no Paraná 

o ensino de lo. grau apresenta a média de alunos que cursaram a 

série em relação aos que ingressaram na la. série, superior à 

média do Brasil até a 6a. série; a partir desta série, a média do 

Paraná é inferior à do Brasil. No Paraná, cada grupo de 100 

alunos que ingressaram na la. série em 1977 no lo. grau, somente 

09 alunos concluíram o 22 grau em 1987, e, no Brasil, de cada 100 

alunos que ingressaram, apenas 12 alunos concluíram o 22 grau em 

1987.
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QUADRO 01. Índice de progressão de matricula escolar no ensino de 

19 e 29 Graus - Paraná 1977-87.
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QUADRO 02 Índice de progressão de uma matrícula escolar no ensi-

no de 19 e 29 Graus - Brasil 1977-87.
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Os dados sobre a perda do sistema são alarmantes. A evasão e 

a repetência surgem como mecanismos complicadores da progressão 

dos estudantes que ingressam no sistema educacional. A fisionomia 

desses mecanismos reflete-se nos seguintes dados:
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TABELA 6. Taxas de reprovação e evasão no ensmo de 2 <2 grau - Paraná - 1988 

(não incluídos os dados dos cursos não seriados).

Série

Federal Estadual Municipal Particular

Reprovação Bvasão Reprovação ]Bvasão Reprovação Bvasão Reprovaçao Bvasão

la 12,09 22,22 17,98 36,79 29,87 7,23 15,27 21,92

2a 11,90 13,10 10,55 23,53 3,51 5,00 8,91 11,07

3a 12,44 3,53 3,08 10,25 7,69 - 4,20 6,00

4a - 8,43 26,84 - - 1,06 9,62

FONTE: SIS -SBBD/PR-FUNDEPAR (-) Dados não obtidos

TABELA 7. Taxas de reprovação e evasão no ensmo de 2ô grau - Paraná - 1989

(não incluídos os dados dos cursos não seriados)•

Federal Estadual Municipal Particular

sé e
Reprovação Evasão Reprovação Bvasão Reprovação Bvasão Reprovação Bvasão

la 2,40 - 19,52 34,36 20,00 10,71 15,38 18,97

2a 4,21 1,04 12,49 22,44 5,45 5,17 7,71 11,55

3a 9,76 2,38 3,95 9,95 - 6,98 3,30 5,35

4a - - 9,80 30,70 - " 0,55 5,21

FONTE: SIE-SBED/PR-FUNDEPAR (-) Dados não obtidos

Os dados nos permitem observar que, principalmente na rede 

estadual, a evasão é mais elevada na la. série, apresentando em 

1988 uma taxa de 36,79%. Já em 1989, constatamos uma insignifi-

cante redução na mesma (34,36%).

No que se refere à reprovação no período focalizado, obser



vamos uma inversão de 17,98% em 1988 para 19,52% em 1989, o que 

nos leva a concluir que o fracasso escolar permanece .estável, 

visto que a variação positiva de 2,43% na evasão é praticamente 

anulada pelo aumento de taxa de repetência de 1,54%.

Especificamente, no ensino noturno estadual, o quadro é 

desalentador, sendo que as taxas do fracasso escolar são mais 

elevadas na primeira série, quando a perda é de 45,71% em 1988, 

e de 42,32% em 1989.
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TABELA 8. Total de matrículas por série e turno rede estadual 

- 1988/89.

1988 1989

Séries Diurno Noturno Diurno Noturno

la. 25.252 52.731 27.735 57.038

2a. 14.705 28.627 17.237 32.897

3a. 10.026 18.385 11.075 20.061

4a. 308 611 266 898

Sub-totais 50.291 100.354 56.313 110.894

Total Geral 150.645 167 .207

FONTE: SIE-SEED/PR-FUNDEPAR-1989.

É importante ressaltar que a maioria dos cursos ofertados, se 

constitui em três séries, portanto do total inicial de matricula 

da la. série apenas um terço dos alunos consegue concluir os 

estudos na 3a. série.



Em ambos os turnos, a maioria dos alunos encontra-se matricu-

lados nos cursos profissionalizantes, marcadamente nos Gursos do 

setor terciário como demonstram os seguintes dados:

TABELA 9 Matrícula de 2Q grau por setor de economia dependência administrativa turno - PARANÁ - 1989
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FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR

evTfíp nu KrnNnMTÀ . . . . . . . . TOTALOAlUll UJa uvUCiUAÍA . . . . . . . .

DIURNO NOTURNO SUB-TOTAL DIURNO NOTURNO SUB-TOTAL DIURNO NOTURNO SUB-TOTAL DIURNO NOTURNO SUB-TOTAL GERAL

Primário - - 2 050 670 2 720 - - - 367 39 406 3 126

Secundário 5 425 1 785 7 210 1 105 3 637 4 742 143 - 143 304 832 1 136 13 231

Ter- |Educação Geral - - 13 996 31 304 45 300 - 39 39 19 739 4 275 24 014 69 353

cia- |Magisteno - - 31 714 2 649 34 363 - - - 3 228 2 542 5 770 40 133

n o  | Contabilidade 23 243 266 3 061 52 530 55 591 - - - 599 6 560 7 159 63 016

|Outros - - 4 387 20 104 24 491 - - - 2 256 2 452 4 708 29 199

Total Geral 5 448 2 028 7 476 56 313 110 894 167 207 143 39 182 26 493 16 700 43 193 218 058

FONTE SIE-SBED/PR-FUNDEPAR

Comparando-se as matrículas do Sistema Estadual pelos setores 

atendidos, verifica-se que elas vmculam-se sobretudo ao setor 

terciário, principalmente na Educação Geral (31,80%), Contabili-

dade (28,90%) e Magistério (18,40%) no total geral do Estado. Na 

realidade da rede estadual, esta tendência é mantida, porém a 

habilitação em Contabilidade, com 33,25% das matrículas, 

representa o curso de maior procura, seguido pelo de Educação 

Geral (27,09%) e Magistério (20,55%).

Acreditamos que essa distribuição da matrícula também se deve 

à pouca diversidade de oferta de cursos nas escolas que, ao lado 

do reduzido número de vagas, leva o aluno a não ter a oportunida-

de de opção, ou se]a, a ter que se matricular no curso que é 

ofertado pela escola à qual tem acesso. Convém salientar que esta 

dedução baseia-se tão somente em observações dos educadores que



traduzem as opiniões dos estudantes, ensejando um estudo 

aprofundado.

Outra questão que requer também um criterioso estudo é a baixa 

capacidade de retenção da rede pública estadual. Como já

verificamos os Índices do fracasso escolar são elevados e têm-se 

mantido inalterados, o que nos leva a concluir que pouco foi 

realizado com vistas a combatê-los.

Os dados sobre o desempenho escolar demonstram que evasão e 

reprovação são fatores determinantes do processo de exclusão, mas 

não atuam isoladamente. Há que se levar em conta também que a 

exclusão não está somente ligada a fatores internos à escola, mas 

sobretudo à realidade social do aluno, e pouco se conhece a 

respeito dela. A falta de conhecimentos sistematizados tem

naturalmente prejudicado os debates, as reflexões e as tomadas de 

decisão, que, por sua vez, baseiam-se em opiniões pessoais e em 

relatos fragmentados do cotidiano dos educadores que, direta ou 

indiretamente, vinculam-se ao sistema de ensino de 22 grau.

Entre os parcos estudos que buscam revelar esta realidade, 

destacam-se as pesquisas "0 Ensino de 22 Grau no Estado do

Paraná, Caracterização e Perspectivas", (INEP/COMEC/UFPR/DEPLAE - 

1985/1986) cuja preocupação central voltou-se aos questiona-

mentos que se têm feito a respeito das acentuadas desigualdades 

presentes nas escolas de 22 grau. Estas pesquisas possibilitaram 

a organização de dados sobre o ensino de 22 grau, até então 

dispersos entre os órgãos oficiais responsáveis pelas- estatís-

ticas educacionais do Estado. Além disso, tais informações 

possibilitaram o mício de um processo de aproximação do
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conhecimento das condições objetivas desse grau de ensino, 

permitindo dessa forma a indicação de suas áreas críticas e 

pontos de estrangulamento.

Alguns de seus resultados deram suporte às políticas educa-

cionais do Governo do Estado no período 1987-1990, principalmente 

na definição de uma política de ensino noturno, com vistas a 

alternativas de atendimento das expectativas da população escolar 

que trabalha e estuda. (*) Encontraremos a análise a respeito da 

expansão do atendimento a essa clientela em documentos publicados 

pelo PARANÁ. SEED/DESG - (1989), p.2): "(...) 46,5% (dos alunos 

pesquisados) já trabalhavam predominantemente em ocupações que 

caracterizam situação de subemprego; destes, 84% percebiam entre 

0 e 1 salário mínimo por mês, (...) Portanto, (...) a escola 

noturna de 22 grau no Paraná vem abrindo espaço para os filhos da 

classe trabalhadora, muitos dos quais já trabalhadores". (2).

Buscando informações sobre o ensino noturno nas escolas da 

rede pública estadual, anotamos, com relação aos anos de 1989 e 

1990:
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(1) PARANA SEED/SUED Projeto Pedagógico (1987-1990) Curitiba, 1987

(2) PARANÁ SEED/DESG Subsídios para elaboração de uma política de ensino de 2« grau noturno no Paraná 
Curitiba, 1989



TABELA 10. Resumo da oferta de ensino noturno por curso/habilitação/rede 

estadual - PARANÁ - 1989 - 1990.
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NOME ninsn/BARTT TT^rin

1989 1990

wunouf xinoiiii üiyiiu

OFERTA PERC MATRÍCULA PERC OFERTA PERC MATRÍCULA PERC

Ed geral - prep un 189 29,30 24813 25,18 218

w00COCO 29893 26,38

Ed geral - const c 6 0,93 638 0, 65 8 1,24 1241 1,10

Tec em contab 190 29,46 46656 47,34 197 30,59 53876 47,54

Hab bas cred e fin 4 0, 62 576 0,58 4 0,62 534 0,47

Ed geral - a g n c 16 2,48 701 0,71 18 2,80 1616 1,43

Hab basica comercio 64 9,92 5418 5,50 44 6,83 4857 4,29

Hab bas em administ 43 6,67 5307 5,38 32 4,97 5380 4,75

Ed geral - adm 15 2,33 1195 1,21 17 2,64 2000 1,76

Hab bas em química 3 0,47 513 0,52 3 0,47 243 0,21

As8ist ds administ 17 2,64 3731 3,79 2,48 4182 3,69

Magist de 1 a 4 ser 27 4,19 2069 2,10 3,88 2146 1,89

Est adie de alfabet 1 0,16 17 0, 02 1 0,16 42 0,04

Hab bas agropecuana 12 1,86 573 0,58 1/55 632 0,56

Des de arquitetura 5 0,78 337 0,34 4 0, 62 277 0,24

Tec em edificações 2 0,31 258 0,26 2 0,31 304 0,27

Tec em eletrotecnica 3 0,47 977 0,99 3 0,47 865 0, 76

Tec proces de dados 1 0,16 42 0, 04 1 0,16 136 0,12

Aux de e s c n t o n o 4 0, 62 644 0,65 3 0,47 790 0,70

Aux de patol clínica 5 0,78 181 0,18 2 0,31 152 0,13

Tec comerc mercado1 2 0,31 290 0,29 0,31 352 0,31

A U X proces de dados 1 0,16 24 0, 02 1 0,16 40 0, 04

Tec em secretariado 4 0, 62 793 0, 80 4 0, 62 843 0,74

Tãc lab prot odonto 2 0,31 350 0,36 0,31 322 0,28

Ator 1 0,16 104 0,11 1 0,16 120 0,11

Est ad ed esp d men 1 0,16 70

r*oo

1 0,16 70 0,06

Est adie - def visual 1 0,16 70 0,07 1 0,16 70 0,06

Est ad ed esp d audc 1 0,16 70 0,07 1 0,16 70 0, 06

Mag pre-esc - est ad 2 0,31 260 0,26 2 0,31 278 0,25

Des de decoração 1 0,16 9 0,01 1 0,16 3 -

AU X esc tec edific 1 0,16 61 0,06 1 0,16 61

inoo

Tec em agrimensura 1 0,16 62 0,06 1 0,16 58 0,05

Técnico em qulxnica 3 0 47 685 0,70 0,47 595 0,53

Técnico em saneamento 1 0,16 47 0, 05 1 0,16 48 0, 04

Técnico em estatística 1 0,16 62 0, 06 1 0,16 65 0, 06

Técnico em publicidade 1 0,16 109 0,11 1 0,16 135 0,12

Hab basica em saude 4 0, 62 193 0,20 0,31 177 0,16

Promotor de vendas 3 0,47 82 0,08 1 0,16 118 0,10

Tec açucar e alcool 1 0,16 164 0,17 1 0,16 176 0,16

Aux de enfermagem 2 0,31 141 0,14 3 0,47 239 0,21

Tec em patol clínica 1 0,16 79 0,08 1 0,16 69 0, 06
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TABELA 10. Continuação.

NOME CURSO/HABILITAÇÃO

1989 1990

OFERTA PERC MATRÍCULA PERC OFERTA PERC MATRÍCULA PERC

Técnico em mecanica 2 0,31 114 0,12 2

no

86 0, 08

Técnico petroquímica 1 0,16 75 o o 00 1 0,16 86 o o 00

Técnico em aeg trabalho " - - - 1 0,16 86

eooo

TOTAL GERAL 645 100,00 98560 100,00 644 100,00 113333 100,00

rONTE SAE/SEED-PR-1990

Nos 516 estabelecimentos da rede estadual que ofertam ensino 

de lo. e 22 grau dos quais apenas 42 exclusivos de 22 grau, 

encontramos uma grande diversidade representada por quarenta e 

três opções de cursos, que atendem os diversos setores da 

economia.

Como mostram os dados, das 43 opções de cursos/habilita-ções 

ofertadas, no noturno, os cursos de Educação Geral predominam com 

42,53% da oferta. Há que se observar ainda a significativa oferta 

neste período da Habilitação Contabilidade com 30,59%.

Na Tabela abaixo, pode-se observar a realidade da oferta de 

ensino noturno, por Núcleos Regionais, em estabelecimentos da 

rede pública.



TABELA 11. Total de estabelecimentos que ofertam 22 grau no-

turno por NRE. 1989-1990.
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Núcleo Regional de Educação
1989

Noturno
1990

Apucarana 16 21
Área metropolitana 25 28
Campo Mourão 27 27
Cascavel 21 22
Cianorte 13 13
Cornélio Procópio 22 22
Curitiba 36 38
Foz do Iguaçu 08 10
Francisco Beltrão 16 18
Guarapuava 10 13
Irati 07 07
Ivaiporã 10 11
Jacarezinho 24 25
Londrina 27 28
Maringá 33 34
Paranaguá 08 09
Paranavaí 27 28
Pato Branco 14 14
Ponta Grossa 22 26
Toledo 15 18
Umuarama 25 26
União da Vitória 07 09

Total noturno 413 447

Total geral diurno + noturno 546

Fonte: SAE/SEED/PR-1990.

Sobre a situação material das escolas públicas, foi regis- 

trado(1) que a grande maioria não dispõe de bibliotecas atualiza-

das, de laboratórios, salas-ambiente, e naquelas onde alguns 

destes recursos existem, a ausência de manutenção e de 

material de consumo impedem o funcionamento das atividades.

(1) PARANÁ SEED/DESG Subsídios para elaboração de uma política de 2o grau noturno Curitiba, 1989



Os dados mostram os problemas quantitativos/qualitatxvos de 

oferta de ensino a jovens e adultos no Estado do P_araná. A 

oferta, além de insuficiente, por não atender grande parte da 

parcela da população, é de qualidade questionável, considerando- 

se a situação material das escolas, além de outros complicadores, 

resultantes dos parcos recursos destinados ao 22 grau, que são 

insuficientes para equipar e manter a infra-estrutura necessária.

Os recursos federais destinados ao ensino de 22 grau em 1989, 

foram alocados apenas nos projetos do Acordo MEC-BIRD, especifi-

camente no desenvolvimento do Ensmo-Técnico Industrial e 

Agrícola e, ainda, para atender o Programa de Cursos Emergenciais 

de Licenciatura Plena - Esquema I.

Em 1990, não houve repasse de recursos federais destinados aos 

projetos propostos pelo Departamento de Ensino de 22 Grau, para 

atendimento dos demais cursos e habilitações.

Quanto aos recusos do Tesouro do Estado destinados ao Ensino 

de 22 Grau, estes possibilitaram, em 1989, a realização de alguns 

eventos envolvendo 50% dos professores da rede estadual; a 

adequação de 0,5% dos acervos bibliográficos e aquisição de 10% 

dos equipamentos para laboratórios e escritórios-modelo, 

exclusivamente para atender alguns dos cursos que necessitavam de 

reconhecimento legal; além da promoção de reparos de equipamentos 

em apenas 20% dos estabelecimentos públicos. Em 1990, este 

atendimento diminuiu sensivelmente.

As Tabelas apresentadas a seguir demonstram a aplicação dos 

recursos:
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TABELA 12. Comparativo entre os graus de ensino de 1988 e 1990 e despesas do 

Estado.

Moeda corrente Cr$ 1 000 00

1988 1989

d i s c r i m i h a ç Ao  ■

VALOR GRAUS SEED/ SEED/ VALOR GRAUS SEED/ SEED/ VALOR GRAUS SEED/ SEED/

% REC IMP TOT EST * REC IMP TOT EST « REC IMP TOT EST

lo grau 56 235 59 05 803 504 57 84 21 195 773 50 11

20 grau 5 110 5 42 79 597 5 73 1 821 087 4 31

3o grau 25 579 25 86 397 485 28 61 9 363 245 22 14

Total deap

Educação 95 215 100 00 45 70 23 99 1 389 287 100 00 36 57 23 60 42 295 096 100 00 34 74 28 29

Total rec

Impostos 208 336 100 00 3 798 807 100 00 121 756 966 100 00

Total arree

Estado 396 973 100 00 5 886 604 100 00 149 491 245 100 00

Valores atualizados pelo dólar anual e convertido no dólar médio de dezembro de 

1990 (154,24), segundo o GPS/SEED.

1988 1989 1990

lo. grau 33.113.358 43.876.086 48.376 562
2Q grau 3.597.806 4.345.928 4.156.391
3o. grau 
Total desp.

15.061.911 21.702.339 21.370.374

Educação 
Total rec.

56.183.669 75.853.873 96.532.990

Impostos 
Total arree.

122.676.349 207.411.589 277.894.251

Estado 233.753.159 321 403.507 341.194.092

Observa-se uma redução gradativa dos investimentos no ensino 

de 22 grau: de 6,42% em 1988, 5,73% em 1989 e 4,31% em 1990.

Destacamos os investimentos por nível de ensino para melhor 

entendimento da realidade do ensino de 22 grau no contexto 

educacional paranaense.



61

TABBLA 13 Comparativo entre os graus de ensino de 1988 a 1990

(Cr$ 1 000 00)

lo grau 

DISCRIMISAçAo

20 grau 3o grau

MOEDA CORRESTE DO LAR ATUALIZADO MOEDA CORRESTE DO LAR ATUALIZADO MOEDA CORRESTE DOLAR ATUALIZADO

1988

1989

1990

56 235 

803 604 

21 195 773

215 300 

284 466 

313 645

33 207 842 

43 876 086 

48 376 562

6 110 

79 597 

1 821 087

23 393 

28 176 

26 948

3 608 072

4 345 928 

4 156 391

24 579 

1 821 087 

9 363 245

94 102 

644 643

138 553

14 514 369 

99 429 781 

21 370 374

Obs Atualizado pelo dólar eódlo anual 

FOSTE 6PS/SEE0 24/7/91

Esse conjunto de indicadores financeiros nos demonstra com que 

grau de dificuldade o ensino de 22 grau vem se defrontando. A 

participação das despesas nos três graus de ensino, em relação 

aos investimentos totais do Estado, indica que o ensino de 22 

grau está apresentando uma perspectiva de retração. É o nível de 

ensino que menos tem recebido atenção do Poder Público.

No que concerne ao 22 grau, podemos analisar a seguir a 

distribuição de seus parcos recursos financeiros à manutenção da 

rede estadual.

TABELA 14. Investimentos do Tesouro do Estado para ensino de 22 grau.

(Cr$ 1 000 00)

1988 1989 1990

^MOEDA CORRESTE ATUALIZADA « MOEDA CORRESTE ATUALIZADA « MOEDA CORRESTE ATUALIZADO «

Pessoal 5 956 3 565 771 98 17 78 443 3 855 480 99 02 1 790 262 3 851 328 98 85

Aperfeiçoamento 42 20 019 55 48 6 172 16 3 084 5 869 15

0 D Correntes 2 782 02 505 17 126 44 5 016 9 337 24

Equipamento 110 45 510 1 25 600 14 797 38 20 090 29 686 76

Total 6 110 3 632 082 100 79 596 3 893 575 100 1 818 452 3 896 220 100

Ob* Valor atualizado polo dólar eódio mensal 

FOSTE GPS/SEED 24/7/91

OBS nesta tabela nio Corasi considerados os recursos destinados ao Ensino Agrícola e Colégio Estadual do Paraná

Os dados nos demonstram que o maior aporte financeiro coube 

aos salários, restando para aperfeiçoamento dos docentes apenas 

0,55% em 1988; 0,16% em 1989 e 0,15% em 1990. Para os itens



"outras despesas correntes e equipamentos", foi verificada a 

mesma situação. No entanto, comparativamente, os investimentos 

com equipamentos ainda são superiores aos destinados ao aper-

feiçoamento de docentes, como observamos nos índices de 1,25% em 

1988, 0,38% em 1989 e 0,76% em 1990.

Estes últimos dados nos permitem situar o âmbito da proble 

mática das políticas de financiamento da educação e da distn 

buição dos recursos nas metas do ensino de 22 grau. Foi possível 

identificar, além dos aspectos já apresentados, que é preciso 

reiterar que a educação é uma questão política. Portanto, as 

respostas às questões educacionais do 22 grau transcendem o 

espaço estrito das políticas estaduais. Suas soluções devem ser 

buscadas em exemplos que apresentam algumas possibilidades de 

acerto, tal qual o recurso vinculado, nos moldes do Salário- 

Educação que atende as necessidades do lo. grau.

Sabemos que a democratização do ensino não pode ser analisada 

apenas quantitativamente, porém deve ser sustentada por uma 

política educacional que se empenhe na permanência do aluno na 

escola através da garantia de um ensino de qualidade.

A análise desenvolvida neste capítulo buscou entender a 

história recente do ensino de 22 grau e em particular a situação 

paranaense, o que nos permitiu observar que a realidade educacio-

nal do Estado, a par da ainda não obrigatoriedade do 22 grau, 

persiste numa baixa taxa de escolarização, 22,14%, sendo que a 

maioria desse contingente frequenta cursos noturnos, buscando na 

escola pública, após uma dura jornada de trabalho, também o seu 

direito à educação.
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As nitidas deficiências são reflexos da ausência de uma 

política explícita em relação aos cursos ofertados .no ensino 

médio.

0 Estado do Paraná, ao formular,em 1989, uma proposta para o 

enfrentamento da sua maior oferta - o noturno - aponta para 

alteração do quadro até então existente. A análise de tal 

iniciativa, referente ao curso de Educação Geral, será o próximo 

objetivo desta dissertação.
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2. O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UM ENSINO MAIS CRÍTICO E O

ENCONTRO COM A PRÁTICA



2.1. A PROPOSTA PARANAENSE DE REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO DE 2° 

GRAU NOTURNO - CURSO DE EDUCAÇÃO GERAL

A análise desenvolvida até o momento visou demonstrar:

. os impasses do sistema educacional resultantes da conjuntura 

histórica, de um país de economia dependente dos jogos de 

interesse do capitalismo internacional;

. a estrutura seletiva da escola pela sua reduzida capacidade 

de atendimento à demanda social e

a contextualização do ensino de 22 grau na realidade 

paranaense, especialmente aquele destinado a alunos engajados 

precocemente no mercado de trabalho, no curso noturno.

Estes elementos ficam mais uma vez evidenciados quando 

colocados na perspectiva histórica do ensino de 22 grau. Neste 

sentido, a relevância será dada então ao aprofundamento da 

proposta de reestruturação do curso de educação geral - noturno, 

a partir de 1987.

0 agravamento das condições de ensino em nosso País -resultado 

de uma política educacional autoritária - teve como consequência 

a constituição de um ensino de 22 grau pretensamente único, por 

onde todos, independentes de sua origem de classe, se qualifica-

riam para o trabalho através de uma habilitação profissional 

conferida pela escola.

0 compromisso da escola com a profissionalização foi logo 

abandonado em função de inúmeros fatores impeditivos, já 

tratados, principalmente porque
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(...) se pretendeu (...) resolver no interior da escola, 
através, da homogeneidade, a divisão entre trabalho intelec-
tual e manual e as diferenças de classe que estão,postas na 
sociedade, o que significa, no mínimo, ingenuidade. KUENZER 
(1'9'87, p. 10).

A dualidade, característica da Lei 4.024/61, que dispunha de 

escola profissionalizante às classes menos favorecidas, e escola 

propedêutica àqueles que buscavam a continuidade de estudos pela 

via do ensino superior, é recolocada pelo Ministério da Educação 

e Cultura, Parecer 76/75. Através das Habilitações Básicas, 

pretendeu-se oferecer uma educação profissionalizante mais 

abrangente do que aquelas promovidas pelas habilitações plenas e 

parciais, voltadas para a formação de técnicos e auxiliares.

Em 1982, com a Lei 7.044, substitui-se o objetivo de quali-

ficação profissional por "PREPARAÇÃO PARA 0 TRABALHO", em mais 

uma tentativa de correção dos rumos do 22 grau.

Esta evolução nos mostra a incerteza do que fazer ao nível de 

22 grau, principalmente pelo que nos apresenta FRANCO (1988, 

p.33) revelando que o cerne da questão é

A falta de um quadro teórico empírico mais consistente, que 
desvele a situação do 22 grau em termos de demandas e 
aspirações da comunidade; que penetre no cotidiano da escola 
para conhecer sua estrutura de poder, para compreender a 
composição do quadro de seus administradores, docentes e 
funcionários, e suas relações com o meio social mais 
imediato, para averiguar suas propostas curriculares, a sua 
sistemática de avaliação e principalmente para captar as 
características de sua clientela, suas expectativas, 
opiniões e aspirações.

0 que se quer chamar atenção é sobre a necessidade urgente de 

desvelamento da dimensão e complexidade da questão, à medida em 

que as reflexões possibilitaram ultrapassar a limitação das



propostas legais, primeiramente pela definição da verdadeira 

função social da escola, além de possibilitar a explicitação da 

direção ou do compromisso político com a educação da população 

jovem já inserida no mercado de trabalho, clientela do ensino de 

22 grau. Enfim, trata-se de pensar num tipo de educação cujo 

ideário atenda não exclusivamente aos interesses do capital, como 

pretendia a Lei 5.692/71, mas que sirva de instrumento de 

emancipação política, econômica e cultural àqueles que trabalham, 

superando as limitações da Lei 7.044/82, já discutidas nesta 

dissertação.

0 significado social do ensino de 22 grau está intimamente 

ligado ao papel da escola em relação ao mundo do trabalho, 

principalmente pela ótica do aluno trabalhador do ensino noturno. 

Esta clientela, apesar do fracasso da profissionalização na sua 

implantação prática, exige estes cursos profissionalizantes, seja 

em razão do fato de que necessita emprego melhor remunerado que 

a escola supostamente viabilizaria, seja porque desconhece a 

repercussão, em sua vida, dos desígnios da profissionalização 

estreita.

Anteriormente, demonstramos que no Paraná são ofertados 39 

Cursos de natureza profissionalizante que, juntos, na rede 

estadual concentram 72,90% da matrícula. A par desta realidade 

nos chama atenção a oferta específica de Educação Geral com 

27,10% da matrícula.

Como já foi dito, os estudos sobre esta realidade são raros. 

Na sua maior parte tratam exclusivamente da análise dos cursos 

técnicos profissionalizantes. No entanto, não aprofundam a
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questão sobre a grande oferta de cursos de Educação Geral que não 

abandona a idéia de profissionalização; pelo contrário, faz 

referências, não muito claras, sobre "preparação para o traba-

lho", expressão que até a atualidade não foi suficientemente 

aprofundada.

É a partir dessa constatação que procuraremos elaborar uma 

análise crítica da Proposta de Reestruturação do Ensino de 22 

Grau Noturno - Curso de Educação Geral. Para tanto, é necessário 

estabelecer que a análise partirá do significado de escola 

apresentado por CURY (1985, p.94): "são organizações elaboradoras 

e difusoras das concepções de mundo, por meio das idéias 

pedagógicas. Nessa promoção, as idéias pedagógicas são chamadas 

a exercer sua função educativa".

Se a escola é instância de difusão e elaboração de concepções 

de mundo, buscaremos através da análise a seguir saber que tipo 

de conhecimento, com que finalidade e a que interesse de classe 

estarão articulados seus conteúdos e qual é a concepção de mundo 

que defende e divulga. A análise do tema requer a análise da 

história que antecede a proposta. Nessa perspectiva, faremos um 

estudo, mesmo que suscmto, de documentos produzidos pelo Estado 

no que se refere à política educacional. Procurar-se-á evidenciar 

quais elementos ali presentes estão articulados com os interesses 

da classe trabalhadora. A reflexão sobre a proposta de Reestrutu-

ração do Ensino Noturno - Educação Geral/1989 precisa ser 

vinculada à forma organizativa que a possibilitou e a gerou, à 

medida em que é importante recuperar o papel da sociedade civil 

naquilo que diz respeito aos seus interesses.
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A partir da abertura democrática, iniciada no final dos anos 

70, presenciamos o início da democratização do processo educa-

cional paranaense pela integração da comunidade nas decisões 

relacionadas com o setor, expressando-se em processos como a 

eleição dos dirigentes das unidades educacionais e a participação 

no planejamento das ações educativas, articuladas a partir do 

Governo de José Richa - PMDB em 1983. 0 Estado, na ocasião,

promoveu a Reestruturação Administrativa da Secretaria do Estado 

da Educação pela descentralização do processo decisório, criando 

22 Núcleos Regionais de Educação responsáveis pela regionalização 

administrativa e pedagógica e pelo progressivo envolvimento das 

comunidades locais na condução do processo educacional.

Durante o período (1983-1986), vivenciou-se a retomada da 

discussão política da educação. É no Plano de Ação daquele 

Governo que iremos encontrar pela primeira vez a preocupação do 

Estado com a realidade do ensino noturno de 22 grau, que, entre 

outros objetivos, assim se explicita: "ampliar as condições de 

acesso e permanência dos alunos de 22 grau, com especial atenção 

para a formulação de uma proposta própria para o ensino noturno". 

(PARANÁ. Governador P.A. 1983, p.21-2).

Tal documento propunha que se discutisse amplamente a 

educação, devendo envolver-se nesse processo todos os educadores 

para que a "educação se torne fator efetivo da mudança social". 

0 lema "educação e mudança", divulgado por todo o Brasil a partir 

1982, trazia consigo uma marca definida: as mudanças deveriam 

operar-se no limite da sociedade capitalista, consequentemente, 

o seu objetivo era apenas de mudança de qualidade, sem ter com
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clareza em seu horizonte uma possibilidade de transformação da 

estrutura social.

Especificamente para o ensino de 22 grau foi estabelecida a 

necessidade de uma definição de sua identidade tendo por base 

"uma formação crítica, criativa e consciente". Embora estes 

conceitos indiquem uma direção de compromisso com as camadas 

subalternas, essa explicitação não aparece com clareza no 

decorrer do texto.

Esse documento trazia em seu bojo as premissas e as diretrizes 

de ação que estavam articuladas com interesses populares. Pode-se 

destacar, entre elas, pelo menos duas ordens de idéias consoantes 

a estes interesses:

. reorganização do ensino de 22 grau, ampliando o seu alcance; 

. democratização do processo educacional pela integração da 

comunidade.

Nessa segunda ordem, podemos incluir a realização dos 

Seminários Estaduais sobre a Função Política da Escola e dos 

Seminários de Redimensionamento do Ensino Médio no período de 

1982 a 1986.

Em 1986, a Coordenadona de Ensino Regular de 22 Grau/MEC 

divulgou o documento Pré-Proposta de Política para o Ensino de 22 

Grau, sistematizando alguns pontos para orientar as dicussões 

entre os educadores "acerca do que significa a efetiva democrati-

zação do ensino de 22 grau e como promovê-la" (BRASIL/MEC/SESG 

1986, p.3). Na ocasião, foi desencadeado um amplo debate nacional 

sobre temas tais como: profissionalização, vestibular, financia-

mento de 22 grau, legislação, matérias específicas dos cursos
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profissionalizantes, professor leigo, conteúdos mínimos obrigató 

nos, carga horária, dias letivos, Ed. Moral e Cívica,- Educação 

Física no noturno, estágios e o aluno trabalhador.

0 referido documento foi elaborado por uma comissão de 

educadores ligados ao ensino de 22 grau, reunidos para apresentar 

uma proposta preliminar a ser amplamente discutida entre os 

educadores e, posteriormente, redigir uma proposta síntese com as 

posições apontadas a partir dos debates. Esta comissão foi 

organizada a partir de proposições tiradas no Encontro Nacional 

de Educadores de  22 Grau das Secretarias de Estado da Educação em 

Belo Horizonte, 1985. A Secretaria do Estado do Paraná, mentora 

da proposta (BRASIL. MEC/SESG 1986, p.3) (BRASIL. MEC/SESG 1989, 

p.7), participou da comissão conjuntamente com outras Secretarias 

de Estado, além dos representantes de diferentes órgãos ligados 

ao ensino médio do MEC e professores universitários envolvidos 

com a questão da escola pública.

A Pré-Proposta, em sua visão preliminar, foi encaminhada a 

todas as Unidades da Federação para análise e discussão. 

Pretendia-se com isso possibilitar o mais amplo debate sobre as 

questões levantadas, como a seleção criteriosa dos conteúdos 

básicos do ensino; sua significação social e estreita relação com 

metodologias apropriadas; a melhoria do trabalho docente; a 

adequação da estrutura física da escola; a função social do 

ensino de 22 grau; além de tantas outras. Especificamente em 

relação ao 22 grau noturno e o aluno trabalhador, a Pré-Proposta 

trata o tema sob a perspectiva do ingresso precoce do jovem no 

mercado de trabalho, pressionado pela situação econômica que o
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País atravessa nas últimas décadas e o despreparo da escola 

diante deste problema:
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Com o aumento de alunos no curso noturno; a escola se 
defrontou com uma mudança significativa em seu alunado. A 
maioria não é apenas aluno, mas aluno trabalhador. Esta 
situação encontra a escola dissociada deste contexto, pela 
inexistência de uma política de construções de escolas de 22 
grau, o que obrigou ao aproveitamento de espaços ociosos nas 
escolas de lo. grau, nem sempre adequados ao desenvolvimento 
daquele nível de ensino, como pela inexistência de uma 
política de atendimento diferenciado a alunos e professores 
que vêm para a escola com condições insuficientes de 
atenção, apreensão, observação, etc, por já terem cumprido 
uma jornada de trabalho no período diurno. (BRASIL. MEC/- 
SESG. 1986, p.21).

Encontramos, no documento em análise, dados relativos a uma 

possível convocação que desencadeasse um processo de discussão 

nas escolas pela participação concreta dos alunos e professores 

em torno dos reais problemas do noturno. 0 objetivo era a busca 

de soluções criativas, a fim de permitir o avanço em relação à 

apropriação, por parte deste aluno, dos conteúdos básicos.

0 ponto de partida é o reconhecimento do mundo do trabalho 

adentrando a escola. Dessa forma, é preciso que o professor se 

veja como trabalhador, sendo capaz, então, de sentir seu aluno 

como estudante-trabalhador.

Como se pode observar, o compromisso assumido com o aluno- 

trabalhador fica claro na seguinte passagem: "consequentemente, 

esta condição (de aluno-trabalhador) se torna ponto de partida e 

não entrave para o avanço do conhecimento, pois deve-se conside-

rar o saber que advém da experiência da vida do aluno".' (BRASIL. 

MEC/SESG 1986, p.22).

Estava lançado, um referencial teórico que permitiria embasar



a análise nos debates posteriores, que foram desenvolvidos pelas 

Unidades da Federação.

Já no documento "A contribuição do Paraná para a Definição de 

uma Política para o Ensino de 22 grau - Propostas para a 

Constituinte" (PARANÁ. SEED/DESG 1986, p.2), encontramos o relato 

do Encontro Estadual realizado em setembro daquele ano, que 

aponta para uma "crença de que do trabalho conjunto podia-se 

realmente chegar a um encaminhamento das questões relativas ao 

ensino de 22 grau". Esse trabalho veio a concretizar-se quando os 

Núcleos Regionais de Educação coordenaram as discussões e 

divulgaram os princípios norteadores junto aos professores 

atuantes na rede estadual, nos municípios sob sua jurisdição.

Os princípios norteadores eram os mesmos que mobilizaram os 

educadores brasileiros, por ocasião da elaboração da nova Lei de 

Diretrizes e Bases de Educação Nacional: educação é direito de 

todos; sendo dever do Estado ofertá-la gratuitamente nos 

estabelecimentos públicos; recursos públicos para escolas 

públicas; dotação orçamentária específica e suficiente para 22 

grau; estímulo à pesquisa como meio para transformação da prática 

pedagógica nas escolas; Estatuto Nacional do Magistério com plano 

de carreira; e estrutura física e organizacional específica para 

o 22 grau (salas adequadas, laboratórios, salas-ambiente, 

bibliotecas, infra-estrutura, segurança). Nota-se, no referido 

documento, também a consciência de que a educação deveria 

expressar seu compromisso com o ensino noturno através de 

"materiais diferentes, atendimento especial ao professor, criação 

de novas técnicas, metodologia de ensino, bem como mais recursos
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financeiros". Estas colocações apontavam para uma possivel 

diminuição dos índices de evasão e repetência, assegurando a 

permanência do aluno na escola pelo tempo que se fizer necessá-

rio.

Tais preocupações revelam que os educadores presentes no 

Encontro tinham clareza da precariedade instalada no âmbito da 

educação. A crescente consciência da dimensão sócio-polltica da 

educação, pelos educadores paranaenses, ocorreu de maneira 

incisiva na década de 80, em virtude da ampliação de espaços para 

debates que, ao desvelar as contradições, permitiu denunciar a 

inoperância do sistema escolar público e o seu descompromisso com 

os interesses das'classes populares.

Esse processo resultou num avanço progressivo, que passou a 

expressar o novo quadro de mobilização da sociedade e impulsionar 

mudanças nas relações de decisão no interior do Estado. Evidente-

mente que, num clima que marcou os últimos anos de grandes 

expectativas por mudanças, importantes questões pedagógicas foram 

trazidas ao debate, pela participação de educadores comprometidos 

com os interesses da maioria da população. As aspirações 

encontram-se traduzidas nas Propostas Político-Pedagógica do 

Departamento de Ensino de 22 Grau do Governo Álvaro Dias - PMDB 

(1987-1990). Ressaltaremos neste capitulo, as linhas gerais de 

ação do referido Departamento relativas ao ensino noturno:

- Definição de uma política de Ensino Noturno, consubs-
tanciada em proposta pedagógica e administrativa, priori-
zando os cursos de Contabilidade e Educação Geral;
- Estudo e discussão sobre a relevância social dos conteúdos 
das disciplinas do currículo do ensino de 22 grau. (PARANÁ. 
SEED/DESG abr./1987).
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Ao dar continuidade às ações de Reestruturação do Ensino de 22 

Grau, a Secretaria de Estado da Educação, através do Departamento 

de Ensino de 22 Grau, estabeleceu como uma de suas metas 

prioritárias para o quadriénio 87/90 a busca de soluções

alternativas especificas para a população que, além de trabalhar 

frequenta a escola no período noturno,

(...) ao mesmo tempo em que tem compromisso com a demo-
cratização do acesso ao saber sistematizado, dai a expansão 
da rede neste turno, a SEED tem, também, compromisso de
oferecer um ensino de boa qualidade, para que a escola
pública cumpra sua função social. (PARANA. SEED/DESG
nov./1987).

A promoção dos I e II Seminários de Reestruturação do Ensino 

de 22 Grau Noturno - Enfrentando o Desafio, realizados em 1987 e 

1988, configurou-se como parte de um conjunto de questões 

políticas postas em prática na educação. Reuniram-se professores 

da rede estadual, dos 22 NRE, que analisaram as consequências da 

falta de uma política, por parte do Estado, em relação ao 

provimento das condições necessárias para o atendimento da 

clientela do 22 Grau que estuda à noite. Neste sentido, apontaram 

soluções específicas para este turno, sem, no entanto, perder de 

vista que o trabalho diferenciado que o noturno exige não pode 

ser de menor qualidade do que o oferecido no diurno.

Na ocasião, foi eleita, por aclamação em plenária, a Comissão 

Representante dos Estabelecimentos de 22 Grau que ofertam Ensino 

Noturno no Estado do Paraná, composta de nove elementos, dentre 

eles, professores, diretores e chefes de NRE, com a responsabili-

dade de organizar, coletivamente, uma proposta de adequação e 

funcionamento das escolas, objetivando ofertar melhores condições
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de trabalho, que superassem a evasão e a repetência que vêm 

comprometendo a formação do estudante-trabalhador.

Ao aceitarem o desafio, os educadores passavam a trabalhar 

coordenados pelo DESG e sob a orientação da Dra. Acácia Z. 

Kuenzer da UFPR.

É importante destacar que o Plano Setorial do Governo Álvaro 

Dias 1988/91 - Área da Educação - previa especificamente para o 

ensino noturno "a elaboração e implantação da proposta pedagógica 

e administrativa que atenda às características da clientela do 

curso noturno" (PARANÁ. SEED 1988, p.57). Contraditonante, não 

assegurava recursos para a futura implementação, contando com 

"possíveis" fontes de recursos a serem captadas junto ao MEC para 

período de 1988 a 1991. Embora, em relação ao programa de 

"Reformulação Curricular numa perspectiva de sua relevância 

social, mtegradamente com Instituições de Ensino Superior" o 

mesmo documento já assegurava recursos do Tesouro do Estado para 

o período em questão. Podemos concluir que, para a imediata 

solução dos problemas básicos da maioria das escolas de 22 Grau, 

que ofertam cursos noturnos, não se encontrou configurado o 

financiamento necessário, ficando na dependência das relações 

políticas da SEED e MEC, para futuro encaminhamento das ações.

As contribuições dos professores presentes nos debates sobre 

o noturno foram incorporadas no Projeto Pedagógico (PARANÁ. 

SUED/1987). Novamente, constatamos que as condições objetivas, 

•tais como definição de prioridades orçamentárias que envolvessem 

a melhoria do ensino noturno, não foram registradas, ficando 

constatada a dinâmica contraditória do Estado capitalista: ao
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mesmo tempo em que incorpora as teses mais avançadas, centraliza 

o poder econômico. Segundo GADOTTI (1990, p.156), "a" educação

capitalista também promete escola igual para todos, mas, na 

prática, realiza a escola desigual para duas classes antagôni-

cas ".

A incorporação de elementos que correspondiam aos interesses 

da classe trabalhadora pode ser observada nas propostas de ações 

que visaram promover a justiça social. Isto fica claro na 

seguinte passagem:
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0 Estado deve responder ao compromisso assumido com a 
maioria da população, responsabilizando-se pela democra-
tização da oferta, pela melhoria das condições do ensino e 
pela recuperação das condições de trabalho e competência do 
professor, condições fundamentais para a melhoria da 
qualidade de ensino. (PARANÁ. SEED/DESG nov./1987, p.15).

Os elementos essenciais para a orientação das análises a serem 

aprofundadas pelos professores foram assim pontuados:

Fase I (a ser iniciada em 1988):
- garantia de permanência do aluno na rede pública;
- oferta de conteúdos na perspectiva da pedagogia critico- 
social;
- novas metodologias apropriadas para o ensino noturno;
- oferta de aulas geminadas;
- capacitação e aperfeiçoamento de docentes;
- dinamização dos Núcleos Regionais de Educação para atuação 
concreta nos estabelecimentos de ensino que ofertam 22 grau 
noturno.
Fase II ( ser iniciada em 1989):
- melhoria de infra-estrutura necessária quanto a: estrutura 
física, recursos humanos, merenda escolar;
- garantia de suporte legal quanto à adequação de horários 
e duração de cursos. (PARANÁ. SEEG/DESG nov./1987, p.22).

As medidas ordenadas, tendo em vista a discussão dos itens 

citados, envolveram as escolas que ofertavam cursos de Educação 

Geral e a Habilitação Técnico em Contabilidade por juntos



representarem a maior oferta no noturno. A proposta inicial 

pretendeu atingir toda a comunidade escolar (alunos, corpo 

docente e dirigentes), na análise dos problemas estruturais das 

escolas (burocracia, hierarquia, falta de autonomia, falta de 

diálogo e de solidariedade, desconhecimento das expectativas dos 

alunos) para culminar em elaboração de sugestões pedagógicas e 

administrativas que contribuíssem para a superação dos entraves 

que têm imobilizado a prática escolar.

As escolas que se organizaram (aproximadamente 30% da rede 

estadual) enviaram representantes ao Município-sede dos Núcleos 

Regionais de Educação para apresentação das suas conclusões. 

Realizaram-se Encontros Regionais para a fase de compatibilização 

das diversas propostas e posterior elaboração de documento 

contendo a posição defendida regionalmente. Os referidos 

documentos foram encaminhados ao DESG/SEED, que, conjuntamente 

com a Comissão de Representantes dos Estabelecimentos de 22 Grau 

que ofertam Ensino Noturno no Estado do Paraná e a consultoria da 

UFPR, procedeu à análise das diferentes interpretações, que 

representaram o ponto de vista dos educadores e alunos. Todos os 

esforços foram concentrados na organização do documento final 

"Subsídios para Elaboração de uma Política de Ensino de 22 Grau 

Noturno". (PARANÁ. SEED/DESG mar./1989).

Além de propor a reorganização da estrutura organizacional da 

escola para adaptá-la a uma proposta pedagógica que favorecesse 

a melhoria da qualidade do ensino, o documento aprofunda a 

análise sobre a reonentação do tratamento curricular que deve 

ser norteada pela prática social concreta, passando a exigir um
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novo principio educativo que tome o mundo do trabalho e o que 

acontece concretamente no movimento real, como ponto de- partida.

A questão da realidade do 22 grau noturno é tratada sob a 

perspectiva da deterioração progressiva da educação pública no 

Brasil nas últimas décadas. Os dados estatísticos registrados no 

documento resultam de um trabalho de pesquisa mais amplo: "Ensino 

de 22 Grau: caracterização e perspectiva" (KUENZER, KENSKI 1985), 

realizada nos municípios periféricos a Curitiba.

Analisando os outros dados estatísticos também fornecidos pela 

FUNDEPAR, a realidade delmeia-se pela oferta de escola pública 

estadual, urbana e noturna e parte significativa da clientela é 

composta por alunos trabalhadores, características já aprofunda-

das nesta dissertação.

0 estudo incorpora uma perspectiva crítica da educação, que, 

desde o final da década de 70, se contrapõe ao projeto tecnicista 

solidificado durante a ditadura militar. Essa perspectiva se 

opõe, ao mesmo tempo, à visão dualista de ensino, postulando por 

uma escola unitária, posição que pode ser mais bem percebida no 

texto a seguir:
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É sobejamente reconhecida a existência, não de um, mas de 
diversos ensinos de 22 grau. Mesmo com a proposta homoge- 
neizante contida na Lei no. 5.692/71, a heterogeneidade do 
22 grau nunca foi superada, uma vez que ela é determinada 
não pela escola, mas pela desigualdade social que determina 
as condições de acesso e de permanência no Sistema de 
Ensino. Na verdade, existem escolas de 22 grau diferentes 
para clientelas diferenciadas, em função da sua situação de 
classe social. O resultado desta diferenciação se concretiza 
na proposta pedagógica, nas diferenças de qualidade, nos 
índices de produtividade, nas diferentes probabilidades de 
acesso a universidade, nos distintos níveis da eficácia dos 
cursos profissionalizantes em relação ao mercado de traba-
lho, e assim por diante. (PARANÁ. SEED/DESG 1989, p.5-6)



O que importa registrar é que, através dessas passagens,

percebem-se elementos de compreensão critica na área educacional, 

de determinada situação histórica, qual seja, a de um modelo 

político autoritário que, ao nível econômico e social, exclui os 

jovens oriundos das classes populares dos benefícios sociais a 

que têm direito. A análise desvela as diferenças de acesso a 

direitos sociais decorrentes das relações de classe, presente na 

educação pela prática autoritária e discriminatória, dentro da 

perspectiva do liberalismo conservador e de seu sucedâneo

neoliberalismo, que, segundo FRIGOTTO (1990, p.2),

funda-se no pressuposto de que o mercado é o grande regula-
dor das relações sociais e o árbitro que mdica que a
desigualdade social não resulta de relações de poder, de 
dominação (econômicos e políticos) mas das 'competências' ou 
'incompetências' individuais.

Do ponto de vista teónco-científico, o documento em análise 

contrapõe-se à visão unidimensional de formação - ora como 

formadora de gerações de trabalhadores, ora para formar gerações 

de dirigentes que não exercem funções instrumentais; propondo-se 

a uma formação, que, na sua essência, se articule com a perspec-

tiva de superação do conservadorismo estrutural da educação, ou 

seja, aparente democratização da oferta de cursos diferentes para 

clientelas diferentes, em nome de uma possível mobilidade social 

e do atendimento aos interesses pessoais: O documento analisa a 

estrutura dual na seguinte passagem:

é conservadora na raiz, pelo seu conteúdo de classe e não 
por sua forma. Ou seja, não é por ser profissionalizante ou 
por conferir um saber técnico que as escolas de 22 grau são 
de segunda categoria, mas por se dirigirem a classes sociais
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determinadas; ao se destinarem à formação de trabalhadores, 
distribuem não o saber cientifico e técnico contemporâneo, 
mas a formação parcial e fragmentada que não permite o 
domínio do processo produtivo. (PARANÁ. SEED/DESG - mar./19- 
89, p.6).
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A diversidade de escolas é reconhecida como um fenômeno 

estrutural característico do atual ensino de 22 grau, uma vez 

que, como aponta o referido documentos

é determinado pelas diferenças sociais e não pelos dife-
rentes tipos de escola. Menos que as imposições legais, são 
as exigências da divisão técnica do trabalho que determinam 
a desigualdade na distribuição do conhecimento. (PARANÁ. 
SEED/DESG mar./1989, p.6).

Duas outras dimensões compõem, pelo que os posicionamentos 

indicam, os elementos constitutivos do conjunto dos princípios do 

documento: por um lado, destaca-se o compromisso social da escola 

de 22 grau:

(...) refutam-se ao mesmo tempo os tradicionais esquemas de 
formação profissional estreita e fragmentada... e a escola 
clássica, humanista tradicional fundamentada na transmissão 
de um conteúdo academicista e livresco. (...) a escola de 22 
grau deverá comprometer-se com uma cultura geral diferente, 
fundamentada no desenvolvimento da consciência histórica 
compreendida enquanto domínio progressivo, científico e 
tecnológico do homem sobre a natureza e o social. (PARANÁ. 
SEED/DESG mar./1989, p.8).

Por outro lado, fundamenta o seu projeto pedagógico no 

trabalho como princípio educativo, enquanto atividade teórica 

prática e expressão da unidade entre cultura e produção. Aponta 

para a necessidade de a educação escolar vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social, uma vez que o objetivo da educação 

é preparar o cidadão para constituir-se como humanidade partici-

pando da vida política e produtiva. Quanto à afirmação de que a



sociedade contemporânea exige outro princípio educativo, vamos 

encontrar em KUENZER (1991, p.3) indicações mais precrsas:

Trabalhar com o conceito mais amplo de educação de modo a 
incorporar todas as formas educativas que ocorrem no 
interior das relações sociais, inclusive o trabalho, com o 
objetivo de formar o cidadão enquanto ser político e 
produtivo, implica em reconhecer que cada sociedade, em cada 
época, dispõe de formas próprias para formar seus intelec-
tuais. Estas formas próprias são o que Gramsci chama de 
princípio educativo.

É preciso reconhecer que passos importantes foram dados com 

vistas à maior explicitação da função essencial do 22 grau, 

sobretudo quando se afirmou que o princípio fundamental desse 

nível de ensino é o trabalho. Convém ainda destacar que a função 

educativa do 22 grau é a formação humana, ampla e comprometida. 

É a fase do coroamento e aprofundamento do processo educativo do 

lo. grau, portanto, não é imediatamente profissionalizante. A 

formação profissional deve acompanhar a formação humana e de 

cultura geral "com a função de aprofundar o processo de identifi-

cação histónco-profissional do jovem aprendiz e desenvolver-lhe 

o espírito crítico e criativo". (NOSELLA, 1990, p.9).

Vale destacar que o documento em análise trata dos limites e 

possibilidades de uma formação politécnica de educação, que 

postula uma formação que articula todas as dimensões da vida 

humana (biológica, material, intelectual e lúdica) tomando como 

ponto de partida o movimento concreto da realidade social. 

Implantar o novo princípio educativo na rede pública paranaense 

é o ponto mais crítico em função dos limites impostos pelas 

relações capitalistas dominantes na nossa sociedade.

Para FRIGOTTO (1991, p.11) este movimento entre as perspec-

tivas de uma formação nolitécnica e a materialidade da nrática
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educativa existente denomina-se de travessia. 0 debate que se 

desenvolve no espaço das contradições e na perpectiva-de novas 

relações, é mais uma expressão do embate que se dá num processo 

onde o velho e novo coexistem.

As exigências da modernidade, postas pelo desenvolvimento 

cientifico e tecnológico, paralelamente às pressões pela 

democratização, acentuam a necessidade de o homem se assumir como 

sujeito histórico, isto é, autor e não apenas figurante do 

processo de construção social. Desta forma, ampliam-se os 

processos de socialização e consequentemente, eleva-se o grau de 

exigência do trabalhador. A educação, entendida como prática 

social, se apresentará como um instrumento fecundo de co_nstrução 

da cidadania quando se constituir num processo crítico e 

criativo.

A formação do homem que poderá desempenhar função de diri-

gente, síntese entre o político e o especialista que, segundo 

KUENZER, é capaz de trabalhar ao mesmo tempo técnica e intelec-

tualmente, deve ser sustentada por um novo princípio educativo, 

que não separe a função intelectual da função técnica.

Convém destacar que a escola atual não responde às exigências 

dos setores modernos da economia capitalista. Estes já reconhecem 

que, sem a universalização da educação básica, não se pode 

modernizar e desenvolver o país. Neste sentido, a velha escola 

dual já não serve mais sequer para a burguesia, pois não 

incorpora a modernidade, e não consegue formar um novd íntelec- 

tural capaz de unir ciência e tecnologia.

Nas palavras de RODRIGUES (1991, p.17), do ponto de vista da 

sociedade,
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esta, há de requerer que todos os seus membros sejam dotados 
de condições intelectuais e de habilidades práticas que 
assegurem a permanência da própria vida soci-al. Cada 
indivíduo destituído de condições básicas representa uma 
sobrecarga para o tecido social.

Como foi demonstrado, a fundamentação do documento analisado 

incorporou as posições assumidas por educadores comprometidos com 

a democratização da educação escolar e com a recuperação da 

qualidade de ensino. A proposta curricular decorrente da

concepção de educação adotada passou a ter sentido e encontrou 

eco junto aos educadores paranaenses porque respondia às 

necessidades e aspirações concretas apresentadas pelas escolas, 

além de somar esforços com os segmentos organizados ligados à 

educação nacional na busca de soluções para o ensino de 22 grau.

A compreensão que se passa a ter sobre qualidade de ensino 

encontra-se intrinsecamente ligada às questões do tratamento dos 

conteúdos e metodologias. Segundo EVANGELISTA (1988, p.80),

"qualquer projeto pedagógico que se pretenda aliado aos inte-

resses da classe fundamental dominada tem que refletir sobre os 

conteúdos que veicula através das várias ações pedagógicas, 

consubstanciadas no currículo escolar".

É nesta perspectiva, e a partir da concepção do novo princípio

educativo que a organização do tratamento curricular está

fundamentada. A Educação Geral é entendida como

instrumentação básica necessária à integração do estudante 
na vida social e produtiva, e ultrapassa o academicismo rumo 
a uma proposta de aquisição de conteúdos que permitam o 
desenvolvimento das capacidades de agir intelectualmente e 
produtivamente, aliado à compreensão das relações sociais 
nas quais suas ações se insere. (PARANÁ. SEED/DESG - 
mar./1989, p.14).
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Assim, o Estado, considerando possível, nas condições 
concretas dadas implantou uma proposta curricular que se propunha 
a viabilizar minimamente:

- aquisição dos princípios teónco-metodológicos que estão 
na base da ciência e da tecnologia contemporâneas;
- a apropriação de conteúdos histónco-críticos que permitam 
a compreensão das relações sociais em seu conjunto;
- o domínio de algumas formas tecnológicas que permitam o 
exercício de funções produtivas;
- o domínio de códigos das formas correntes de comunicação. 
(PARANÁ. SEED/DESG - mar./1989, p.9).

Na continuidade do documento vamos encontrar que, do ponto de 

vista metodológico, o ensino deverá ser teónco-prático, 

reunificando saber e processo produtivo, ciência e produção, 

cultura e técnica, atividade intelectual e manual, tomando o 

saber que o aluno elabora na sua prática cotidiana como ponto de 

partida para a aquisição do saber sistematizado.

Para tanto, a metodologia para as diferentes áreas do 

conhecimento, resguardando suas especificidades, obedecerá a 

alguns princípios comuns a todo processo de construção do saber:

- totalidade: considerando que existe interdependência 
dinâmica entre as diversas partes que compõem a realidade 
concreta, as quais não se somam, mas configuram o todo 
através de múltiplas relações que se constroem e reconstroem 
no tempo, conclui-se que o saber não é feito de partes 
autônomas, mas, pelo contrário, constitui-se em uma totali-
dade orgânica. Assim, o método deverá propiciar a apreensão 
das relações dinâmicas que existem entre as diversas áreas 
do conhecimento e os diversos conteúdos, criando condições 
para o estabelecimento de sínteses que expressem a compreen-
são da totalidade;
- historicidade: o conhecimento não é um conjunto de 
fórmulas acabadas, mas um complexo de processos que se 
modificam continuamente e acabam por promover o desenvol-
vimento progressivo. Assim, o método deverá possibilitar a 
articulação entre os novos conhecimentos e os anteriormente 
elaborados, produzindo novas sínteses. 0 novo nasce do velho 
e traz em si a semente do novíssimo, devendo, portanto, o 
conhecimento ser situado no tempo e no espaço que lhe deu 
origem;
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- provisoriedade: o principio anterior que a contrução do 
conhecimento não é um caminho de certezas, mas de evidências 
provisórias e sumárias; desta forma, o processo de- constru-
ção da teoria é dinâmico, não existindo verdades prontas e 
acabadas; o método, portanto, deverá estimular o questiona-
mento, a discussão, a investigação, tendo em vista o 
aprendizado do processo através do qual o homem constrói o 
conhecimento durante toda a sua trajetória;
- contradição: o movimento e a mudança na realidade não 
ocorrem através de processos lineares, mas são frutos das 
contradições internas aos objetos e fenômenos da natureza - 
entre o novo e o velho, o antigo e o moderno, a vida e a 
morte; o novo, para nascer, precisa superar o velho, devendo 
o método permitir essa compreensão e estimular a produção de 
sínteses qualitativamente superiores;
- realidade como base do processo de construção do conhe-
cimento, que não é fruto do mero ato da consciência, mas que 
produz a partir da relação entre o sujeito e o objeto a ser 
conhecido, em condições concretas dadas; assim, o método 
deverá tomar a realidade como ponto de partida e como ponto 
de chegada, a ser transformada, mostrando que o ponto de 
partida para a produção do conhecimento são os homens em sua 
atividade prática; desta forma, o método deverá promover à 
inserção do aluno no conjunto das relações sociais e 
produtivas das quais é parte privilegiando os conteúdos 
revestidos de atualidade;
0 ponto de partida para a ação pedagógica é a concepção de 
mundo, as experiências, as formas específicas de aprendiza-
gem, os interesses e as necessidades dos alunos, desenvol-
vidos através das condições de existência que lhes são 
próprias.

A forma metodológica aqui exposta exige que se revise toda a 

prática educativa da escola, promovendo novas formas de:

- relação entre professor e aluno, considerando sua especi-
ficidade de trabalhador ou futuro trabalhador, superando a 
infantilização da clientela do noturno, atualmente bastante 
comum e denunciada frequentemente pelos estudantes: da mesma 
forma, estabelecer maiores condições de sensibilidade às 
demandas e peculiaridades do aluno dos cursos noturnos de 22 
grau:
- planejamento e avaliação, tomando como base o conhecimento 
da clientela, de suas experiências, necessidades, expectati-
vas, condições de vida e de trabalho e conhecimentos 
anteriores, :
- integração entre os diferentes conteúdos que compõem o 
currículo, tendo em vista a percepção da totalidade do 
conhecimento;
- articulação entre teoria e prática, a partir das expe-
riências do aluno e das condições sociais concretas;
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- recuperação, em termos de conhecimento anteriores não 
adquiridos e das dificuldades de aprendizagem identificadas 
durante o processo;
- acompanhamento dos conteúdos curriculares;
- inserção de técnicas dinâmicas de ensino, através da 
utilização de todos os materiais didáticos disponíveis, 
debates, discussões, seminários, investigações, entrevistas, 
visitas, observações, e assim por diante. (PARANÁ. SEED/DESG 
mar./1989, p.16-18).

Em seguida, são apontadas as providências administrativas e 

pedagógicas a serem tomadas pela SEED, particularmente no 

quadriénio 87/90, já que a reestruturação do ensino noturno foi 

colocada como prioridade, aliada à definição dos conteúdos 

essenciais para o ensino de 22 grau:

- adoação de carga horária mínima nos cursos de Educação 
Geral, com três anos de duração e 2.200 horas aula;
(...)
- extensão da oferta de merenda escolar para o turno 
noturno;
- reorganização da estrutura descentralizada da Secretaria 
de Estado da Educação - Núcleo Regional de Educação e 
Inspetona Estadual de Educação - para atendimento no turno 
da noite;
( . . . )
- realização anual de estudos sobre as condições sócio- 
econômicas dos alunos e levantamento de suas aspirações e 
experiências visando obter uma percepção maior da relação 
entre os conteúdos ensinados e significação social;
- promoção de encontros entre os docentes que atuam nos 
turnos diurno e noturno, para acompanhamento das ações em 
execução e troca de experiências;
(...)
- utilização de reuniões pedagógicas para avaliação do 
trabalho, com envolvimento do corpo docente, discente e 
comunidade, objetivando subsidiar as reformulações da 
programação;
(...)
- integração de ações geradas na comunidade propiciando aos 
interessados oportunidades de contribuir para a melhoria das 
condições de funcionamento da escola;
- criação de quadros permanentes de pessoal administrativo 
da escola, havendo o preenchimento das funções no final de 
cada ano;
- reformulação do Decreto de Distribuição de Aulas, estabe-
lecendo critérios que assegurem ao professor a permanecer no 
Colégio onde já atua e que valorizem com melhores pontuações
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aqueles que apresentarem certificados de participação em 
cursos referentes ao ensino de 22 grau, beneficiando os mais 
experientes e capacitados;
- abertura de concurso para orientadores e supervisores a 
partir do redimensionamento do quadro de pessoal do estabe-
lecimento;
- abertura e preenchimento de vagas de vigia, através do 
concurso ou contratos, em todas as escolas;
- alocação de funcionário (polivalente), para a manutenção 
do patrimônio;
- garantia da valorização do corpo docente que atua nos 
cursos noturnos, sob a forma de incentivos: adicional, 
contagem de tempo de serviço, pontuação mais elevada visando 
o avanço diagonal e ampliação de níveis de vencimento;
- criação de mecanismos que agilizem o processo' de subs-
tituição de professores, assegurando o cumprimento do 
calendário em termos de carga horária e dias letivos, dos 
planos curriculares e de ensino;
- agilização do suprimento de funcionários: auxiliar de 
serviço de secretaria, serventes, vigias, bibliotecários, 
através de Concurso Público, de acordo com as necessidades 
do estabelecimento de ensino de 22 grau;
(...)
- criação de mecanismos que minimizem a rotatividade de 
professores nos estabelecimentos;
- implantação de horas-atividade para o professor efetivo e 
em regime de C.L.T.;
- reelaboração de normas para distribuição de aulas extraor-
dinárias e C.L.T., com a valorização dos profissionais com 
a habilitação específicas;
- organização do Quadro Técnico-Administrativo, Pedagógico 
e de Apoio das escolas no final de cada ano, para funcionar 
no ano seguinte, inclusive em regime C.L.T.;
- revisão da avaliação funcional dos professores e fun-
cionários, através de seu desempenho;
(...)
- realização de estudos para determinar a forma arquite-
tônica, os espaços físicos e os equipamentos necessários 
para a cada tipo de proposta pedagógica. Esta necessidade se 
impõe, na medida em que a escola de 22 grau, tendo se 
desenvolvido nos espaços ociosos da escola de lo. grau, 
sequer tem identidade física (...);
(...)
- materiais didáticos adequados; recursos audiovisuais em 
geral, equipamentos modulados, mapas, modelos;
- depósito para merenda e almoxarifados;
- iluminação externa adequada, para permitir atividades 
curriculares e culturais, esportivas e artísticas, bem como 
garantir segurança; r
- revisão dos Sistemas de Recursos Descentralizados (SRD) em 
função do porte;
(...)
- descentralização de recursos financeiros para aquisiçao e 
manutenção do acervo bibliográfico, material didático e de
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consumo;
(...)
- estabelecimento de cursos de férias, com dois objetivos: 
recuperação das dificuldades ou extensão e aperfeiçoamento 
através de oferta das atividades que possibilitem o contato 
com as outras áreas de conhecimento, o desenvolvimento de 
atividades culturais artísticas, o aprendizado de línguas e 
literatura, a qualificação profissional em atividades 
especificas, e outras alternativas que surjam, a partir dos 
interesses e necessidades dos alunos e da comunidade. 
(PARANÁ. SEED/DESG. 1989, P.26-30).

Mesmo que este conjunto de questões propostas represente uma 

soma das reivindicações em torno da melhoria da qualidade da 

escola pública, não especificamente a de 22 grau noturna, e muito 

menos restrito ao Curso de Educação Geral, o que se pretende é 

mostrar que estas questões, aprovadas pela Comissão já nominada, 

foram posteriormente incorporadas sob forma de políticas 

educacionais da SEED pela "Proposta de Reestruturação do Ensino 

de 22 Grau Noturno-Curso de Educação Geral", aprovada pelo 

Conselho Estadual de Educação, em caráter experimental, pelo 

prazo de dois anos, para estabelecimentos de ensino de 22 grau, 

período noturno, pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino nos 

termos da Deliberação no. 041 de 17 de dezembro de 1988.

A proposta para o Curso de Educação Geral, para o período 

noturno, traz em si um novo tratamento no que se refere à "Linha 

de Preparação para o Trabalho". Além da linha já adotada desde 

1988 (Instrução no. 01/87 - SUED/SEED), denominada "Preparação 

Universal para o Trabalho", estabeleceu-se a linha de "Preparação 

Específica para o Trabalho, Deliberação 45/83-CEE Art. 4, mciso 

I, desdobrada em três áreas de concentração que atendessem às 

peculiaridades de cada estabelecimento e da região onde se situa: 

Área de Concentração - Agricultura; Área de Concentração -
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com a Deliberação no. 35/82 - Indicação no. 003/82 CEE (quadro 

relacionado com os Setores da Economia - Primário, Secundário e 

Terciário).

A Preparação para o Trabalho, neste enfoque, torna-se o 

fundamento e a base para uma futura profissionalização, assegu-

rada não somente nas disciplinas da Parte Diversificada, mas 

sobretudo nas disciplinas que compõem o Núcleo Comum e o Artigo 

7o., uma vez que a definição dos conteúdos tomou o trabalho como 

seu eixo norteador.

Estas áreas foram definidads não pelo mercado de trabalho, 

embora o tenham como ponto de chegada, mas pela função social que 

desempenham no tempo e no espaço.

É importante destacar que o enfoque das áreas de concentração 

não é meramente metodológico, mas conceituai, uma vez que os 

conteúdos gerais voltados para a compreensão da cultura em que se 

vive não existem senão a par dos conteúdos que dêem conta da 

questão do processo produtivo.

Em função das exigências da contemporaneidade, o currículo da 

Educação Geral tem como pressuposto viabilizar minimamente uma 

estrutura curricular com base em conteúdos teónco-práticos, 

superando um currículo até então marcadamente academicista, mesmo 

com a adoção, em 1988, da Linha de Preparação Universal para o 

Trabalho na rede estadual (Instrução no. 01/87 - SUED/SEED).

Desta forma, ficou resguardado à comunidade escolar õ processo 

de escolha da Área de Concentração na Linha de Preparação 

Específica para o Trabalho e da disciplina que integraria a Parte
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Diversificada de acordo com o Parecer no. 001/88-CEE, cujos 

conteúdos deveriam ser tratados na direção da Preparação para o 

Trabalho, desde que pertinentes à Área de Concentração eleita.

0 processo de eleição da Área de Concentração a ser adotada 

pelo estabelecimento deveria atender às expectativas dos alunos 

da 8a. série; do próprio estabelecimento; ou de outras escolas do 

município. A SEED orientou que fossem realizadas pesquisas junto 

aos futuros alunos de 22 grau, para uma indicação democrática da 

área e consequentemente garantiu a oferta de um atendimento mais 

eficaz às necessidades locais, considerando o estágio de 

desenvolvimento produtivo de cada região.

0 tratamento curricular e metodológico deveria obedecer às 

questões postas pela proposta pedagógica aprovada simultaneamente 

à nova organização estrutural. As disciplinas do Núcleo Comum 

foram reorganizadas tendo em vista o compromisso com a reconstru-

ção da escola pública e com o direito de todo cidadão a um ensino 

de qualidade, para que possa exercer plenamente a sua cidadania.

A disciplina da Parte Diversificada, cuja escolha ocorreria 

entre as arroladas pela proposta, ou por outra, de livre escolha 

do estabelecimento, desde que fosse pertinente à área eleita; 

completaria a visão de totalidade do curso comprometido com uma 

cultura geral diferente, fundamentado no desenvolvimento da 

consciência histórica, compreendida enquanto domínio progressivo, 

científico e tecnológico, do homem sobre a natureza. Um curso 

que, ao superar o academicismo tradicional, seja rcapaz de 

despertar o homem para um agir crítico sobre o seu mundo.

A orientação do currículo em relação à Área de Concentração
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Agricultura - com 2.331 horas, deve focalizar a realidade 

agrícola. Pretende estender à clientela de 22 grau, conhecimentos 

articulados sobre o contexto da política agrícola e fundiária, 

instrumentalizando-a na compreensão das relações sociais em que 

se vive, para poder participar delas enquanto sujeito.

Quanto à Área de Concentração Construção Civil, com 2.405 

horas, pretende esclarecer, - a partir das consequências do êxodo 

rural, que nas útlimas décadas provocou o aumento da população 

nos centros urbanos de forma desordenada e precária, principal-

mente nas periferias - as questões sociais referentes à ocupação 

do espaço, políticas de habitação, qualidade de vida na cidade e 

o domínio de alguns processos tecnológicos mesmo que rudimenta-

res, mas sempre sob a perspectiva da totalidade entre teoria e 

prática, possivelmente habilitando o aluno para operar instrumen-

tos necessários à sua vida profissional, social, política e 

cultural.

Quanto à Área de Concentração Administração, com 2.405 horas, 

pretende assegurar conhecimentos que permitissem ao aluno 

trabalhador, a inserção nos processos produtivos pela compreensão 

crítica do momento atual, principalmente sobre relações entre 

capital e trabalho e sobre as legislações que os regem.

Já à Preparação Universal sofreu uma redução de 2.550 para 

2.045 horas em consequência da redução da carga horária dia, que 

passa de 5 para 4 horas/aula/dia. A nova proposta curricular dos 

Conteúdos Essenciais de 22 Grau se propôs superar o esvaziamento 

dos conteúdos já há muito denunciado, e aponta para a perspectiva 

de um ensino calcado no real, que incorpora as experiências de



vida do aluno, sempre enfocando o trabalho como eixo central.

As propostas das grades curriculares (ver Anexo-I) foram 

fundamentadas na ordenação e na sequência do currículo como um 

todo, na análise dos componentes curriculares, quer quanto à sua 

amplitude, quer quanto à sua importância no contexto de Área de 

Concentração a que se destinam. Assim sendo, a organização 

curricular do Curso de Educação Geral procurou privilegiar com 

maior carga horária as disciplinas que mais especificamente 

concorreriam para a formação do educando em conformidade com a 

natureza da área escolhida pelos estabelecimentos.

Pela maneira como é colocada na proposta, além das condições 

já explicitadas (proposta curricular e o encaminhamento metodo-

lógico), a redução da carga horária atenderia a uma das mais 

frequentes reivindicações, manifestadas por alunos e professores: 

dos agravantes constatados, os mais comprometedores relacionavam- 

se à quantidade de horas/aula/dia e a significação social dos 

conteúdos trabalhados nas diversas disciplinas. A princípio, 

havia a necessidade de não sobrecarregar o aluno trabalhador com 

carga horária diária, o que, pelos relatórios e debates com os 

professores da rede estadual, mostrava ser improdutivo. 0 cansaço 

e a desarticulação entre disciplinas e conteúdos com significação 

social questionável compunham um quadro que vinha ocasionando 

fragmentação e perda de tempo, com resultados insuficientes em 

relação à apropriação de conteúdos.

A dificuldade citada requeria providências, administrativas e 

pedagógicas tomadas na ocasião pela SEED, que podemos constatar 

na seguinte passagem: "se fazia necessário, então, enfrentar a
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falácia da última aula, momento em que o professor e aluno, 

devido à exaustão física e intelectual de ambos, viam comprometi-

do o efetivo aproveitamento pedagógico". (PARANÁ. SEED/DESG - 

fev./1991, p.10).

Desta forma, a jornada diária passou a ser constituída de 04 

aulas de 50 minutos em 05 dias por semana, distribuídos em um ano 

letivo de, no mínimo 37 semanas, com 3 anos de duração.

0 que se percebe, na análise dos documentos produzidos pela 

SEED, na época, é a ausência de uma política global que buscasse 

o estabelecimento de outras medidas administrativas que garantis-

sem a sustentação da proposta para o ensino noturno. Nos textos 

da SEED, fica desvelado que as mudanças sugeridas eram de 

natureza pedagógica. Contraditoriamente, a ação político- 

administrativa, imprescindível à execução da proposta, não foi 

envolvida, denotando a existência de dois mundos distintos e não 

superados na prática da gestão da educação pública: o mundo

pedagógico e o administrativo.

As relações que se estabeleceram entre a ação pedagógica (no 

âmbito da Superintendência de Educação, Departamento de Ensino de 

22 Grau, Núcleos Regionais de Educação e estabelecimentos de 

ensino que ofertam Educação Geral Noturno) e a ação político- 

admimstrativa (no âmbito da Diretoria Geral e os Grupos 

Instrumentais) precisam, portanto, ser clareadas para se poder 

dimensionar o alcance das políticas contidas na Proposta de 

Reestruturação do Ensino de 22 Grau Noturno-Curso de Educação 

Geral. Na verdade, o Grupo de Recursos Humanos Setorial, naquelas 

condições históricas de constantes greves, ficou alheio às
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remvindicações dos professores que atuavam no noturno. O impasse 

em torno das garantias de valorização do magistério e. melhores 

condições de trabalho, envolvia aspectos políticos que exigiram 

negociações em outras instâncias do Governo tais como as 

Secretarias de Planejamento e de Administração. Os dados sobre as 

relações entre o Departamento de Ensino de 22 grau e as unidades 

administrativas já citadas, serão depreendidos dos documentos 

oficiais publicados no período que envolveu as fases de elabora-

ção e implantação da proposta em análise. 0 que cabe, neste 

momento, é discutir os resultados da pesquisa, desvelando, no 

âmbito dos estabelecimentos de ensino, os avanços e recuos 

possíveis, na direção de um ensino mais democrático.

Esta questão, que será tratada a seguir, refere-se à articu-

lação política ao nível da comunidade escolar em relação à 

concretização de suas metas e especificamente a visão do aluno em 

relação aos objetivos da proposta em análise.
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2.2. A IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE 

EDUCAÇÃO GERAL

Com o intuito de propiciar a análise da implantação da 

Proposta de Reestruturação do Ensino de 22 Grau noturno no Paraná 

- Curso de Educação Geral, fez-se necessário investigar o impacto 

da implementação de mudanças administrativas e pedagógicas na 

realidade concreta da escola. Para tanto, foi indispensável 

recorrer aos dados empíricos quantitativos, que concentram as 

possibilidades de desvendar, através de análise qualitativa, as 

áreas críticas, os pontos de estrangulamentos, os acertos e 

desacertos que envolveram a implantação da proposta.

Tal como enunciamos na introdução desta dissertação, o foco 

central direciona-se à coleta de elementos que desvelem o real, 

possibilitando uma síntese crítica, no âmbito administrativo e 

pedagógico, de uma proposta organizada por um grupo de intelec-

tuais progressista e implantada pelo Governo, que pretendeu 

responder às necessidades da classe trabalhadora.

Nesta perspectiva, o trabalho participativo que envolveu 

professores, alunos, diretores e equipe técnico-pedagógica, 

desenvolvido em forma de grupos, assume especial relevância. Não 

se trata de pesquisar, coletar ou registrar dados formalmente 

elaborados; procurou-se sobretudo, em conjunto, investigar a 

realidade, retratar as soluções que possibilitassem o renortea- 

mento das ações que se desenvolvem no interior das escolas, com 

vistas a um contínuo repensar do processo educativo.

A investigação do problema em questão - os cursos de Educação
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Geral noturnos - desenvolveu-se a partxr de uma amostragem 

representativa do universo escolar. Compuseram a amostra 10 (dez) 

municípios, cujo critério de seleção foi estabelecido por uma 

combinatória de sorteios e indicações. Em relação à escolha dos 

cursos de Educação Geral - Preparação Universal para o Trabalho, 

utilizou-se o processo de sorteio, em virtude do grande número de 

ofertas na rede estadual paranaense; quanto aos cursos de 

Educação Geral - Preparação Especifica para o Trabalho, submete- 

ram-se a indicações, a fim de garantir a representatividade das 

Áreas de Concentração. (Agricultura, C. Civil e Administração) 

devido a sua reduzida oferta a nivel do Estado.

Em cada município, foi selecionada uma escola. Procurou-se 

selecionar escolas de grande, médio e pequeno portes, centrais e 

periféricas, assegurando também, a participação de escolas 

localizadas em distritos.

Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram 

aplicados pela autora desta dissertação. Os quatro questionários 

procuraram abranger toda a realidade escolar: lo. - Estabeleci-

mento; 22 - Diretor/Supervisor; 3o. - Professor e 4o. - Aluno. 

Esta fase de obtenção dos dados desenvolveu-se pela utilização de 

uma combinação de técnicas. Para garantir maiores esclarecimentos 

sobre avanços e recuos da propsota, após dois anos de sua 

implantação, optamos pela reunião com cada grupo entrevistado, 

para oportunizar uma discussão abrangente sobre o tema pesquisa-

do. Após a discussão eram respondidos os questionários. Os do 

Estabelecimento objetivaram a caracterização da escola, e do 

Diretor/Supervisor, destinados às informações de caráter
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político-pedagógico sobre a implantação da proposta, foram 

preenchidos durante a reunião na presença do Diretor, Vice- 

Diretor, Secretaria, Supervisora e a Orientadora, conjunto este 

denominado de equipe técnico-pedagógica. A coleta de informações, 

realizada junto aos professores, foi precedida também de uma 

reunião explicativa das intenções da pesquisa. Envolvemos os 

docentes representantes das Disciplinas do Núcleo Comum. 0 

questionário aplicado neste grupo objetivava a obtenção de dados 

sobre as condições concretas de trabalho.

Solicitamos, com antecedência ao Diretor, que convocasse para 

participar da pesquisa, 1 (um) professor de cada Disciplina do 

Núcleo Comum, que ministrasse aulas na 2a. séníé do Curso de 

Educação Geral Noturno (Lingua Portuguesa e Literatura, Língua 

Estrangeira Moderna, Matemática, História, Geografia, Física, 

Química, Biologia, Educação Física, Educação Artística e 

Organização Social e Política Brasileira). Esclarecemos que estas 

são as disciplinas ofertadas durante as la. e 2a. séries. Os 

professores das Disciplinas Complementares não foram envolvidos, 

em função da sua oferta ocorrer apenas em 1991, e não no período 

de realização desta pesquisa, novembro e dezembro de 1990.

Em relação à fase de levantamento de dados junto aos alunos, 

estabeleceu-se uma amostra de 10 (dez) alunos escolhidos 

aleatoriamente nas turmas de 2as. séries do Curso de Educação 

Geral Noturno. O preenchimento do questionário foi realizado, 

também, após reunião com os estudantes, que, em grupos, puderam 

trocar idéias, formular críticas e explicitar dúvidas. Nesta 

ocasião, empreenderam aprofundadas reflexões sobre as condições
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reais da educação em relação às suas expectativas e dificuldades.

Como a nova estrutura administrativa e pedagógica passou a 

ser ofertada de forma gradativa em 1989, iniciando-se pela la. 

série, consideramos que os alunos que ingressaram naquele ano, e 

por ocasião da pesquisa, encontravam-se na 2a. série, formavam o 

grupo mais apto a explorar o campo do problema que lhes foi 

colocado, em função da vivência por dois anos na proposta em 

análise.

Para os diversos questionários utilizados, foram elaboradas 

questões com várias finalidades. Além de traduzir as nossas 

próprias preocupações e retratar os dados sobre a situação 

estudada, buscamos meios de registrar as manifestações sobre o 

universo das pessoas investigadas.

Os questionários foram elaborados segundo a escala de atitudes 

de tipo Lickert com perguntas sobre diversos enunciados signifi-

cativos das atitudes a serem investigadas, a partir dos quais o 

entrevistado deveria responder a uma das alternativas, (ver Anexo 

I I )

Alunos, professores e equipe técnico-pedagógica são repre-

sentativos pelo fato de deterem uma imagem particular de escola 

a que pertencem. Tentar apreender a realidade escolar é buscar 

particularidades das experiências tal como é vivida em cada 

âmbito de ação, junto a indivíduos reveladores da situação 

pesquisada.

É importante registrar que, em função do período de realização 

da pesquisa, entre 05 de novembro a 17 de dezembro de 1990, os 

alunos entrevistados se situavam entre aqueles que sobreviveram
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à evasão, que apresenta taxas elevadas (42,32%) e já muitas vezes 

citadas nesta dissertação.

São inúmeras barreiras que desafiam o aluno do noturno. Para 

melhor refletir, citaremos as mais comuns: o resultado negativo 

das primeiras avaliações bimestrais, principalmente naquelas 

disciplinas ofertadas apenas no 22 grau, tais como, ffsica, 

química e biologia; a difícil conciliação do horário escolar e do 

trabalho; a desvalorização da educaçãõ escolar pela- família, 

fator de desestímulo do aluno em relação a sua permanência na 

escola; as aulas desinteressantes ministrada por professores 

desanimados; as constantes substituições de docentes e conse-

quente descontinuidade dos conteúdos; aulas "vagas" por desor-

ganização na contratação de professores ou por absenteísmo 

resguardado pelos atestados médicos.

No entanto, foi uma constante nos diversos municípios pesqui-

sados, a denúncia destas barreiras por parte dos alunos mais 

críticos. Seus líderes, os representantes de turmas, manifestaram 

organizadamente a sua indignação em relação à discriminação de 

tratamento entre turnos.

Os alunos cobram o direito a um ensino democrático e de 

qualidade, os mais conscientes eram respeitados pelos professo-

res, não por serem alunos e portanto merecedores de respeito, mas 

pela posição de luta assumida por eles em função de serem, 

também, trabalhadores e de exigirem um processo coletivo de 

mudança da escola.

Sobre esta peculiaridade, encontramos em CARVALHO (1986, p.7) 

o seguinte pronunciamento:
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O aluno do período noturno, 'mergulhado' na pedagogia do 
trabalho que exige produção a qualquer custo, conhece bem o 
valor e a premência do tempo e do espaço, o peso de conhecer 
ou ignorar os elementos fundamentais para o desempenho de 
suas atividades.(grifo da autora)

A análise dos dados nos permite dar mais um passo na direção 

de uma melhor compreensão dos problemas educacionais da atuali-

dade. Reconstituir os passos do processo de implantação de uma 

proposta, examinar em profundidade os mecanismos de decisão que 

prevaleceram durante o período estudado e avaliar a importância 

do ensino noturno explicitando as condições conjunturais que o 

determinam é a proposição apresentada a seguir.

As tabelas que se seguem retratam os sujeitos envolvidos na 

pesquisa (Tabela no. 15), as características gerais dos 

estabelecimentos (Tabela no. 16) e especificamente os dados 

gerais do Curso de Educação Geral noturno. (Tabela no. 17)
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TABELA 15 Estabelecimentos/Cursos de Educação Geral

ÁREA DE CONCEN- COMPONENTES DA AMOSTRA "

No PROF No ALUN

Colégio Est Cel 
Luiz José dos San-
tos - Ens de 29 
Grau

Distrito Pirapó 
- Apucarana

Agricultura 06 10

Colégio Est Wil-
son Joffre Ens de 
lo e 29 Graus

Cascavel Construção Civil 10 07

Colégio Est Miguel 
Franco Filho - Ens 
de lo e 29 Graus

Contenda Agricultura 07 10

Colégio Est Cristo 
Rei Ens de lo e 
29 Graus Regular e 
Supletivo

Curitiba Preparação Universal 07 09

Colégio Est Monse-
nhor Guilherme - 
Ens de lo e 29 
Graus

Foz do Iguaçu Preparação Universal 07 08

Colégio Est Fran-
cisco Carneiro Mar-
tins - Ens de 29 
Grau

Guarapuava Administração 05 11

Colégio Est Profa 
M a n a  do Rosário 
Castaldi - Ens de 
lo e 29 Graus

Londrina Preparação Universal 07 11

Colégio Est Duque 
de Caxias - Ens de 
lo e 29 Graus

Maringá Administração 10 09

Colégio Est de Pa-
ranavaí - Ens de 
lo e 29 Graus

Paranavaí Preparação Universal 12 09

Colégio Est Regen-
te Feijó - Ens de 
lo e 29 Graus

Ponta Grossa Construção Civil 09 10

TOTAL 10 80 94



TABELA 16 Características gerais dos estabeleciaentos pesquisados

TOTAL DE MATRÍCULAS 20 GRAU

DE INÍCIO DOS 

tSOS/HABILITESTABECECIMEHTO MUNICÍPIO AMO la ,/4a 5a /8a 2Bgrau CURSOS/HABILITAÇÕES QUE OFERTA CUÍ

D 1 D ■ D ■

Colégio Estadual Cel Luiz 

Josó dos Santos Pirapó - 

Apucarana

1989 - - 135 165 - 132 - E G (Preparaçao universal)

- E G (Área conc /agricultura)

1987

1989

Ensino de 20 Grau-regular 1990 - - 131 105 - 77

Colégio Estadual Nilson 

Joffre Cascavel 1989 - - 298 - 864 615

- E G (Preparaçáo universal)

- E G (Área conc /const civil)

1983

1989

Ensino de lo e 20 Graus- 

Regular

1990 " 320 - 845 625 - Ass de adainistraçáo

- Desenho de arquitetura

- Magistério la /4a

1975

1974

1974

Coléglo| Estadual Miguel 

Tranco Filho

Ensino de lo e 20 Graus- 

Regular

Contenda

(Regiáo

Metropo-

litana

1989

1990

----
486

459 44 -
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- E G (Preparaçáo universal)

- E G (Área conc /agricultura)

1987

1989

Colégio Estadual Cristo 

Rei Curitiba 1989 534 - 569 - - 111 - E G (Preparaçao universal) 1989

Supl Supl

Ensino de lo e 20 Graua- 

Regular/Supletivo

1990 500 163 502 166 - 153

Colégio Estadual Monsenhor 

Guilherae Foz do 1989 491 - 592 - 409 1296

- E G (Preparaçáo universal)

- E G (Preparaçáo universal)

1983

1989

Ensino de lo e 20 Graus- 

Regular

1990 403 - 370 - 785 753 - Técnico es contabilidade

- Desenho de arquitetura

1977

1977

Colégio Estadual Francisco 

Carneiro Martins Guarapuava 1989 - - - - 965 682

- E G (Preparaçao universal)

- E G (Área conc /adainistraçáo)

- Auxiliar de contabilidade

1984

1989

Ensino de lo e 20 Graus- 

Regular

1990 - - - - 1001 774 - Técnico ea contabilidade

- Magistério la /4a

1975

1987

Colégio Estadual Maria 

do Rosário Castaldl Londrina 1989 - - - - 423 632

- E G (Preparaçao universal)

- E G (Preparaçáo universal)

1985

1989

Ensino de lo e 20 Graus- 

Regular

1990 - - 205 - 578 531

— Técnico ea eletrotécnica

- Magistério la /4a 1987

Colégio Estadual Duque 

de Caxias Maringá 1989 924 - 518 323 39 310 - E G (Preparaçáo universal)

- E G (Área conc /adainistraçáo)

- Habllltaçáo báslca/coaózcio)

1990

Ensino de lo e 20 Graus- 

Regular

1990 830 - 463 351 71 284 1982

Colégio Estadual de 

Paranavaí Paranavaí 1989 270 - 366 316 563 586

- E G (Preparaçáo universal)

- E G (Preparaçáo universal)

- Ass de adainistraçáo

- Magistério la /4a

1987

1989

Ensino de lo e 2o Graus- 

Regular

1990 251 - 404 286 595 586 1982

Colégio Estadual Regente 

FeiJÓ Ponta 1989 - - 1507 227 662 1095

- E G (Preparaçao universal)

- E G (Área conc /const civil)

1984

1989

Ensino de lo e 20 Graus- 

Regular

1990 - - 1155 70 700 880

— Técnico ea secretariado

- Magistério 4 anos la /4a 1991
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Observaçao Os cursos de Educaçao Geral iniciados esi 1989 sao de implantaçao gradativa que incorporaram o disposto na Deliberação no 041/88-CEE (Proposta 

em análise) O mesmo ocorreu nos cursos de Técnico em Contabilidade

TABELA 17 Dados gerais dos Cursos de Educaçio Geral - noturno

ESCOLA NRE SÉRIE

MATRÍCULA INICIAL APROVAÇOES REPEToHCIA EVASÃO TRANSFER

1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990

Col Est Luiz J 

dos Santos-Ens 

2Q Grau-Regular

Apucarana la 53 70 28 41 01 01 22 25 02 03

2a 36 37 23 25 01 08 12 04

Col Est Wilson la 51 51 26 17 17 13 07 19 01 02

e 20 Graus-Reg 2a 62 53 41 13 11 04 05 27 05 09

Col Est Miguel 

Franco Filho - 

Ens lo e 20 

Graus-Regular

Região la 47 71 22 35 02 08 21 26 02

litana - 

Contenda

2a 20 23 13 20 01 04 03 02

Col Est Cristo 

Rei-Ens lo e 

20 Grau-Reg / 

Supl

la 116 144 14 23 17 19 71 84 14 18

LuriwiD« *

2a - 30 09 03 - 12 06

Col Est Mons la 354 177 191 77 21 21 131 75 11 04

lo e 20 Grau- 

Regular

Iguaçu 2a 225 158 128 79 13 05 64 63 20 11

Col Est Fran-

cisco C Martins 

Ens 20 Grau- 

Regular

la 49 50 28 25 03 03 18 19 04 03

puava 2a 46 48 29 28 01 01 13 15 03 04

Col Est Profa 

Maria R Castaldi 

Ens lo e 20 

Grau-Regular

la 148 155 48 128 53 20 47 65 07

2a 77 109 56 79 05 05 14 21 02 04

Col Est Duque 

de Caxias-Ens 

lo e 20 Grau- 

Regular

la 169 156 73 75 45 17 45 53 06 11

2a - 120 56 17 - 28 19

Col Est de 

Paranaval-Ens 

lo e 20 Grau- 

Regular

la 156 175 86 78 05 07 62 80 03 10

2a 129 105 84 59 06 02 30 34 09 10

Col Est Regente 

FeiJÖ - Ens lo 

e 20 Grau-Reg

la 364 341 148 124 32 32 180 166 04 19

Grossa 2a 290 239 150 144 36 19 102 63 02 13

FONTES 1989 - SIE/SEED/PR - FUNDEPAR

1990 - Secretarias dos estabelecimentos de ensino pesquisados

Segundo o Relatório elaborado pelo PARANÁ. SEED/DESG em 

fev./91 sobre a proposta do ensmo noturno, constatamos que a 

oferta de curso de Educação Geral no Estado ainda permanece,



preferencialmente, assegurando o trabalho como componente 

curricular na forma de Preparação Universal, o que tradicional-

mente já vinha se fazendo.

É interessante notar que a proposta de Preparação Específica 

para o Trabalho e suas respectivas Áreas de Concentração, foi 

pouco assimilada pelas escolas do Paraná. Vejamos a seguir, como 

ocorreu esta distribuição no período estudado:
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TABELA 18. Oferta de Curso de Educação Geral/Preparação para o Trabalho -
Universal e Especifica. Área de Concentração - Construção 

Civil, Agricultura e Administração.

CURSO DE EDUCAÇÃO GERAL/NOTURNO

1989 1990

LINHA DE 
PREPARAÇÃO
PARA 0 UNIVERSAL 
TRABALHO

ESPECÍFICA - ESPECÍFICA

C.C. AGR. ADM. UNIVERSAL C.C. AGR. ADM.

TOTAL 189 06 16 15 218 08 18 17

Fonte: SAE/SEED - 1989-1990.

0 referido relatório registrou que, em função de exiguidade 

de tempo dedicado às fases de elaboração, divulgação e implanta-

ção da nova proposta curricular, que se concentraram no mício do 

período letivo, os estabelecimentos de ensino optaram pela 

escolha da Linha de Preparação Universal para o Trabalho já 

ofertada há uma década. (Lei no. 7044/82 Deliberações no. 35/82 

e no. 45/83-CEE, Instrução no. 01/87-SUED/SEED, que a tornou 

obrigatória para a rede estadual). A escolha pela mais antiga é 

fruto, pelo que indica o referido Relatório, da ausência de tempo 

necessário para a assimilação das novas possibilidades ãe oferta.

O Estado instituiu, no plano legal um novo direcionamento a um 

curso cuja procura é muito significativa. A proposta pedagógica



e administrativa apresentou-se coerente com os interesses de 

classe trabalhadora. Como já afirmamos no inicio, não se garantiu 

as condições mimmas para que as escolas procedessem a implanta-

ção, nos moldes previstos na proposta. As mudanças significati-

vas, no nosso entendimento, somente poderão ser efetivadas a 

partir do conhecimento das perspectivas que orientam a prática, 

como também pela participação, envolvimento e o compromisso dos 

professores que atuam no curso que se pretende redimensionar. Foi 

flagrante a inexistência destas fases aqui consideradas como 

fundamentais. A tarefa de divulgação das novas medidas implicaria 

em muito investimento, o de fato não ocorreu. Dai, compreende-se 

a adoção da Linha de Preparação Universal para o Trabalho pela 

maioria dos estabelecimentos. Ou seja os estabelecimentos 

limitaram-se a repetir aquilo que, na quase totalidade, já vinha 

oferecendo. Não considerando as necessidades sociais, as 

aspirações dos alunos ou até as peculiaridades locais ou 

regionais. É dentro de um contexto politico tumultuado, decorren-

te da mudança na gestão da Secretaria de Estado da Educação, que 

se ampliou os rumos do curso de Educação Geral. Sem dúvida, o 

avanço ocorreu quando se garantiu ao estabelecimento, a liberdade 

e o poder de escolha da Linha de Preparação para o trabalho que 

melhor atendesse a sua realidade. Mas, o que percebemos é que a 

questão que está na base da proposta - a democratização de uma 

escola de qualidade para a classe trabalhadora - não passou das 

páginas dos documentos para a realidade. r -

Comentaremos a seguir alguns dados relativos aos estabeleci-

mentos de ensino pesquisados, apresentando as suas condições de 

funcionamento.
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2.2.1. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE 

ENSINO

À medida em que nas últimas décadas, os cursos de 22 grau têm 

sido ofertado apenas nos espaços ociosos dos prédios estaduais 

destinados ao lo. grau, vamos encontrar na pesquisa esta 

situação, 07 (sete) deles com a oferta de lo. e 22 graus regular 

e 01 (um) oferta lo. e 22 graus regular e supletivo. Somente 01 

(um) caso oferta de ensino de 22 grau, regular de forma exclusi-

va. Um outro, que apresenta características distintas, ocupa 

espaços ociosos de uma escola de lo. grau municipalizada, que 

funciona de manhã com turmas de la. a 4a. séries e no período 

noturno com o 22 grau regular e estadual.

A tabela seguinte, permite-nos a visualização do porte dos 

prédios que compuseram a amostra, em relação, estritamente, ao 

número de salas de aula.

TABELA 19. Número de salas de aula/estabelecimentos.
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SALAS DE AULA ESTABELECIMENTO

até 10 02
15 03
20 02
25 01
30 02

Todas as salas de aula são utilizadas no período noturno. 

Apenas 30% dos estabelecimentos pesquisados consideram-nas 

insuficientes em relação à imensa procura por matrícula. Estes,



por situarem-se nos centros, são muito procurados pelos jovens 

que trabalham e, que dispõem apenas do período noturno para 

frequentarem a escola. É muito comum, nesses casos, mesmo 

contrariando as orientações da SEED, haver a prática de seleção 

para ingresso no 22 Grau, o que, sem pretender generalizar, 

suspeitamos que venha ocorrendo na maioria das escolas de 22 grau 

pertencente à rede pública de educação, por falta de vagas em 

número suficiente, porque tem se expandido a uma -proporção 

insignificante, principalmente nos municípios mais populosos.

Quanto às demais dependências, vamos constatar em 100% dos 

estabelecimentos a existência de sala do diretor, de secretaria, 

supervisão pedagógica, biblioteca, local para guarda da merenda, 

para guarda do material de Educação Física e sala de professores. 

Quanto à sala para orientação educacional, 50% apresentam 

dificuldades, realizando este serviço em conjunto com supervisão 

pedagógica. Por outro lado, a limitação do espaço físico acaba, 

unindo a equipe de especialistas, resultando num trabalho 

coletivo de Coordenação Pedagógica.

Em apenas uma das escolas pesquisadas não encontramos 

laboratório. Em 04 (quatro) delas, existem até dois laboratórios 

para atividades de química, física e biologia. Contradito-

riamente, um dos estabelecimentos que possui duas salas desti-

nadas ao uso de laboratórios, não as utiliza devido à obsoles-

cência dos equipamentos. Constatamos que não há uma política por 

parte do Estado destinada à reequipamentação das escolas que já 

são reconhecidas legalmente. Os investimentos são carreados 

somente àquelas que foram recentemente criadas e que se encontram
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em processo de reconhecimento.

As escolas mais antigas que conseguem manter atualxzados os 

equipamentos e material de consumo em quantidade necessária, 

contam com o apoio da comunidade. Conforme os dados coletados, 

apenas 06 (seis) escolas viabilizam o uso dos laboratórios, 

porque dispõem de professores com parte de seu tempo de trabalho, 

liberado, para preparo das aulas práticas. O Estado concede a 

todos esta possibilidade, o que depende essencialmente do 

interesse do professor e da direção do estabelecimento. Nos 04 

(quatro) casos em que não se utilizam os laboratórios, vamos 

encontrar, por um lado, direções que ainda não se conscientizaram 

da importância deste instrumental na formação do estudante, 

destinando o local para outros fms, tais como sala de aula comum 

ou até para depósitos de material ínservivel. Por outro lado, há 

também a resistência manifestada pelo professor, que se sente 

despreparado para esta atividade. Soma-se a isto a questão 

controvertida do valor das hora-laboratóno, (destinadas ao 

preparo e à realização de aulas práticas) que não são considera-

das regências, porque não envolvem os alunos e consequentemente 

ao valor desta hora-aula não é acrescida a gratificação de 

regência. Por este motivo, os professores não se entusiasmam em 

solicitá-las ao Estado, restringindo-se na transmissão da teoria, 

em sala-de-aula comum. É preciso reconhecer que o aluno, vitima 

desta sociedade injusta novamente é alijado do seu direito de 

acesso aos conteúdos das ciências fisicas e biológicaa. -

Outras dependências, como o auditório, encontramos em 08 

(oito) escolas da realidade estudada.
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No que diz respeito a salas especiais, como escritónos- 

modelo, sala para atividades do curso magistério de la. a 4a. 

série, mecanografia, sala de desenho ou de recursos audiovisuais 

e almoxanfado já são mais raras, dependendo dos demais cursos de 

22 grau que os estabelecimentos ofertam.

Quanto às bibliotecas, não foram observadas diferenças 

significativas na instalação das salas. Em 08 (oito) escolas 

encontram-se instaladas em ambiente próprio e 02 (duas) em salas 

adaptadas, consideradas de boa qualidade. A análise dos aspectos 

referentes ao acervo bibliográfico indica que em todos há 

necessidade de atualização, principalmente em relação à nova 

proposta curricular do Estado. Os títulos recentes, ou foram 

adquiridos pelas APM, por orientação dos professores, ou doados 

pela comunidade. Como geralmente são em número reduzido, não 

atendem à demanda das turmas. Esta carência, ocasiona ainda, por 

parte dos professores, uma redução no nível de exigência de 

realizações de pesquisas, bem como restringe os temas a serem 

abordados, comprometendo consequentemente a qualidade do ensino. 

O Estado mantém, para a aquisição de acervo bibliográfico, a 

mesma política descrita para equipamentos e material de consumo 

de laboratórios. Nos últimos anos, apenas vem adquirindo o acervo 

mínimo exigido para o reconhecimento das escolas recém-criadas, 

não apresentando uma política de recomposição e atualização do 

universo das escolas públicas. Mais uma vez, está presente a 

contradição, o Estado implanta uma proposta pedagógica para as 

disciplinas do Núcleo Comum, com base na modernidade, que exige 

títulos que subsidiem o professor na sua auto-atualização e os
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alunos na trajetória da formação da cidadania, mas não investe 

objetivamente na sua concretização.

As bibliotecas atendem precariamente o período noturno. Em 

uma, este atendimento está temporariamente suspenso e em outra 

está garantido apenas duas vezes por semana; ambas alegam 

ausência de funcionários. É importante ressaltar que alguns 

professores atendem nas bibliotecas, portanto, ainda que 

desviados de sua função precípua, cumprem com a nova -responsa-

bilidade com a eficiência requerida.

No entanto, em 04 (quatro) escolas este espaço é ocupado por 

pessoas em disfunção e não capacitadas para tal fim. Exercem 

muito mais a guarda dos títulos sob sua responsabilidade, do que 

realmente atender, orientar e acompanhar o estudante nas suas 

necessidades. Todos os acervos estão organizados, donde se 

conclui que em tempos anteriores as escolas possuíam pessoas 

habilitadas para a função. Mais uma vez, o que podemos examinar 

é que por falta de ações políticas efetivas, neste caso pra 

aquisição de acervo bibliográfico e de alocação de funcionários 

capacitados para atendimento na biblioteca, as modificações 

introduzidas nas propostas curriculares não se efetivaram e nem 

tampouco obtiveram a elevação da qualidade do ensino, os níveis 

pretendidos.

Para a prática de educação física no noturno, a pesquisa 

indicou que há instalações com iluminação adequada. A dificuldade 

reside na ausência de um número suficiente de quadras í-lummadas 

para atender as turmas existentes. As escolas possuem quadras 

poliesportivas ou quadras esportivas. Apenas 04 (quatro) contam
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com área coberta para a realização de aulas em dias de chuva. 

Observou-se que no período diurno, para realização das aulas 

desta disciplina, utilizam-se os espaços descobertos em torno do 

prédio, recurso este limitado para o noturno, devido a inexistên-

cia de iluminação. Em 01 (um) estabelecimento foi construído 

ginásio coberto, resultado do esforço da comunidade que se 

mobilizou para este empreendimento. Os contatos mantidos com os 

entrevistados revelaram que o Estado contribuiu com uma pequena 

parcela de recursos. Existem quadras poliesportivas em 07 (sete) 

das escolas pesquisadas, as demais possuem apenas quadras 

esportivás que restringem o desenvolvimento das modalidades 

ofertadas. Muitos alunos recorrem à dispensa destas aulas pela 

apresentação da carteira de trabalho, fato este que mobilizou os 

elaboradores da proposta do ensino noturno, a tornarem possível 

a oferta de educação física nos sábados garantindo-a aos alunos 

mais interessados. Esta foi uma questão polêmica, muitos 

professores são desfavoráveis à medida proposta: consta na grade 

curricular apenas uma aula a ser ministrada durante o período 

noturno, e a outra em turno contrário no sábado. Dois estabeleci-

mentos preferiram ofertá-la antes das 19 horas. Por um lado 

garantiram o atendimento aos alunos que reivindicavam participa-

ção. Por outro satisfizeram as exigências dos professores que se 

recusavam trabalhar no sábado pela manhã.

No que se refere à distribuição da merenda, foi observado que 

02 (duas) escolas não a realizam. Uma por ser exclusiva de 22 

grau e portanto não recebe gêneros alimentícios por ser um 

direito assegurado somente aos alunos de lo. grau, e outra, que
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dispõe dos mesmos apenas para a clientela de lo. grau diurno, 

alegando a escassez de mantimentos. Porém a maioria, Q8 (oito), 

garante a refeição ou antes do período de aulas, horário 

preferido dos alunos, ou no recreio. Estas possuem infra- 

estruturas para o atendimento da clientela de lo. grau entre-

tanto, planejam de forma a solicitar gêneros alimentícios ao 

Estado, em quantidade que compreenda também as necessidades do 

aluno de 22 grau noturno.

É importante' destacar que todos os docentes atuantes nas 

escolas pesquisadas são habilitados para o exercício de suas 

funções. E para sustentar o trabalho do noturno, no padrão 

exigido pelos professores encontramos todas as secretarias em 

funcionamento, como também a presença do diretor ou vice-diretor. 

Para atendimento dos professores, em apenas 06 (seis) escolas a 

Supervisão Pedagógica atua no período da noite. Já a Orientação 

é mais requisitada para atuar junto ao noturno, com vistas a 

desenvolver um trabalho permanente de contato com os alunos no 

combate à evasão. Em 07 (sete) escolas o serviço de Orientação 

Educacional realiza, de forma sistemática, reuniões com os 

estudantes, como condição de garantir a unidade dos grupos e 

também busca assessorar à Supervisão Pedagógica nas questões de 

relacionamento professor e aluno.

A proposta do noturno, como já foi registrado estabelece a 

jornada diária de 04 (quatro) aulas de 50 minutos em 05 (cinco) 

dias por semana, distribuídas em um ano letivo de, no mínimo, 37 

semanas, com 03 (três) anos de duração. Porém, apenas uma escola 

declarou que oferta aulas de 50 minutos, 07 (sete) afirmaram que
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suas aulas são de 45 minutos. Finalmente, outras 02 (duas) 

assumiram que ofertam aulas de 40 minutos. Podemos aqui.encontrar 

uma marca tradicional na rede pública: a oferta de aulas em tempo 

reduzido, contrariando a legislação vigente. De certa maneira, 

esta situação de redução de tempo de trabalho com o aluno na sala 

de aula tem ocorrido à revelia da SEED. E pelo visto, a nova 

distribuição do horário de aula, não teve o poder de elucidar a 

contento tamanha polêmica ou mesmo de interromper o curso de um 

hábito construído há décadas. Não quer dizer que isto deva ser 

algo de "bom" uma vez que é praticado por muitos. Nesta discus-

são, precisamente, o problema colocado é que, enquanto a escola 

não estiver equipada e iluminada adequadamente os professores e 

alunos não cumprirão os 50 minutos obrigatórios. Esta foi a 

opinião revelada pelos diretores no decorrer da reunião que 

antecedeu a aplicação dos questionários.

E de conhecimento público que a eliminação da 5a. aula se 

fazia necessário, porque nunca foi ofertada com a qualidade 

devida em função da exaustão física e intelectual do professor e 

do aluno. A existência desta 5a. aula provocava uma preocupação 

generalizada na equipe técnico-pedagógica e no corpo docente, que 

historicamente foram resolvendo-a através de redução do tempo das 

aulas que a antecediam, "instituindo" na prática a existência de 

aulas de 40 minutos de duração. Assumiram um erro ao invés de 

cumprir o disposto na Lei, ou sugerir de formâ organizada algumas 

alternativas de solução, que atendessem as necessidades do 

noturno.

A proposta do noturno veio resolver algumas das dificuldades
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apontadas pela comunidade escolar, que se encontram registradas 

nos primeiros documentos oficiais sobre este assunto. A nova 

organização possibilitou a oferta de aulas geminadas nas 

disciplinas de maior carga horária. É importante entender que 

apesar da redução de carga horária total do curso, a proposta não 

abriu mão do tempo de 50 minutos por aula, para que seja 

assegurado o direito do aluno a um ensino de qualidade. Das 19:30 

h às 22:30 h, o trabalho deveria ser desenvolvido de forma 

intensa e ininterrupta dentro das salas de aula. Quando professo-

res e alunos têm consciência de que o periodo de trabalho é 

limitado, em função da própria realidade do noturno, mais do que 

nunca, os horários das-aulas deveriam ser previamente organizados 

de maneira que a permanência do aluno na escola fosse realmente 

de forma consequente e produtiva. Após a análise dos dados 

pesquisados, observamos que a proposta possibilitou este avanço 

na estrutura curricular, porém não teve força de persuasão ou 

mesmo força legal para superar as velhas práticas. Os alunos que 

combinam trabalho exaustivo diurno com o estudo à noite pouco 

tempo têm, além do horário aula, para acesso à conhecimentos 

necessários à sua formação criativa, critica e autônoma, mesmo 

assim eles não exigem o tempo de aula a que tem direito aceitando 

passivamente a referida redução.

Constatamos outro avanço da proposta, as escolas já não fecham 

seus portões para aqueles alunos que não conseguem cumprir o 

horário do inicio das aulas. Alguns dependem do transporte 

coletivo, outros do término do seu período de trabalho e adentram 

na sala com os trabalhos já iniciados. Consideramos ainda um
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grande privilégio escolarizar-se, mesmo sob condições precárias, 

tal como esta citada, uma vez que os alunos trabalhadores ainda 

não usufruem do direito apontado na LDB em estudos, da saída 

antecipada do horário de trabalho para estudarem.

Cabem aqui, ainda, algumas observações a respeito dos períodos 

letivos de 1989 e 1990. Notamos que, em virtude das constantes 

paralizações, cada escola, respeitando a suas peculiaridades, 

recorreu às estratégias individualizadas de reposição de aulas. 

As soluções de caráter individual dificultam nesta pesquisa a 

análise dos dados da realidade. Diante desses fatos, limitamo-nos 

a registrar que as 37 semanas de aulas previstas na proposta não 

foram cumpridas. Em que pese todas as falhas apontadas ninguém 

poderia negar a necessidade de elaboração e execução de uma 

proposta específica para o ensino noturno. Era urgente a 

introdução de medidas que administrativas e pedagógicas que 

visassem tanto a melhoria do funcionamento da escola no período 

noturno quanto melhores condições de aprendizagem aos seus 

alunos. Contudo, a realidade até aqui revelada, nos apresenta uma 

amostra dos estabelecimentos públicos que se desconstruíram 

historicamente e pouco têm de agradável ou atraente para alunos 

que lá chegam após um dia de trabalho. 0 Estado não garantiu as 

condições mínimas, apontadas na proposta, tais como a melhoria 

das instalações físicas, a iluminação adequada, as medidas de 

segurança, a renovação do acervo bibliográfico e o material de 

consumo para o laboratório. Ainda o mínimo existente, é^resultado 

do esforço organizado da comunidade escolar. Esta situação de 

carência interfere negativamente no trabalho pedagógico,
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prejudicando os alunos.

Constatamos que a contradição existente entre os princípios 

didáticos - pedagógicos e os princípios da política educacional, 

é o grande dilema. 0 Estado, tanto no período da ditadura militar 

como na democracia representativa, se incumbiu de implantar o 

sistema de educação pública extensiva. Ao ofertar o 22 grau, 

mesmo sem considerar a qualidade exigida e de direito do cidadão, 

criou apenas oportunidades de acesso. Até bem pouca tempo, a 

escola de 22 grau era destinada aos jovens provenientes de 

classes sociais mais favorecidas. Hoje, atende a demanda popular 

por educação. Percebe-se, pois, que a direção política adotada 

pelo Estado precisa ser redefinida para que se possa equacionar 

os problemas existentes nesse grau de ensino. 0 acesso e 

permanência em uma escola de qualidade, aliada aos interesses e 

necessidades da maioria dos jovens, que já se encontram inseridos 

no mercado de trabalho, é um direito básico de todo cidadão e o 

Estado tem o dever de garantí-lo. Obviamente a democratização do 

ensino está determinada pelo grau de democratização de toda a 

sociedade, examinar os resultados que os dados nos revelam, 

implica também examiná-los na sua natureza política.

As decisões para definição no setor educacional dos níveis de 

qualidade e critérios de expansão são de natureza política. 0 

problema é que a escola reflete a organização social do País e 

seu projeto de desenvolvimento. A educação brasileira padece de 

problemas crônicos, casuísmos e anacronismos que estã© a exigir 

políticas integradas e democráticas. É dever do Estado consolidar 

uma escola que se identifique com objetivos da maioria da
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população.

A manifestação das equipes técnico-pedagógicas nos .permitirá 

analisar a seguir a realidade por um outro ângulo. Principal-

mente, porque fazem parte deste grupo aqueles que têm como 

objetivo do seu trabalho tornar viva e explicita a finalidade 

sócio-política da educação.
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2.2.2. A IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO 

DE 22 GRAU NOTURNO - CURSO DE EDUCAÇÃO GERAL,. SOB A 

ÓTICA DAS EQUIPES TÉCNICO-PEDAGÒGICAS

Esta etapa da pesquisa foi realizada junto às equipes técnico- 

pedagógicas (Diretor, Vice-Diretor, Secretária, Supervisor 

Pedagógico e Orientador Educacional) através de reuniões 

transcorridas no período da tarde nas dependências do estabele-

cimento. Optamos pela estratégia de trabalho de grupo, tendo em 

vista a necessidade de coletar dados mais precisos sobre o 

processo de implantação e desenvolvimento dos cursos de Educação 

Geral no período noturno. As discussões realizadas concomi- 

tantemente à aplicação do questionário garantiram-nos mais 

consistência nas informações. A configuração das manifestações 

obtidas e sistematizadas são objeto das análises que se seguem.

0 cargo de diretor era ocupado por profissionais experientes, 

5 (cinco) dos entrevistados já atuavam no magistério há mais de 

20 anos, os demais eram professores há mais de 10 anos. Do total, 

metade cumpria seu segundo mandato, os outros estavam há um ano 

no cargo. No que tange à respectiva formação dos de nível 

superior, os dados apontam para os mais variados cursos: Educação 

Física (2); Pedagogia (2); Ciências Sociais (1); Ciências 

Contábeis (1); Letras Francês-Português (1); Filosofia (1); 

Matemática (1) e Estudos Sociais (1). Três deles possuem cursos 

de Pós-Graduação promovidos pelas Universidades ^Estaduais 

públicas.

Destacamos que em 5 (cinco) casos os diretores apresentaram-se
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motivados pela oportunidade de falar sobre a proposta, principal-

mente por terem participado ativamente das discussões sobre o 

noturno, promovidos pelo DESG no CETEPAR (1987/88). Os demais 

expressavam as preocupações com o tema estudado tendo por base as 

observações do senso comum denotando, portanto, ausência de 

fundamentação teórica que lhes permitisse interpretar e interfe-

rir na realidade, transformando-a.

A fonte básica de informação sobre a nova proposta foi o 

Núcleo Regional de Educação, que, durante o mês de fevereiro de 

1989, reuniu-se com os diretores e equipes técnico-pedagógicas 

dos estabelecimentos, objetivando repassar o conteúdo da 

Deliberação no. 041/88-CEE, que dispõe sobre a nova -proposta. 

Para aprofundar conhecimentos sobre a realidade do ensino noturno 

e do aluno trabalhador, 6 (seis) das equipes pesquisadas tiveram 

oportunidade de participar de debates promovidos pelos Núcleos. 

Fomos percebendo, no decorrer das entrevistas, que apesar de 

considerarem importante lutar pela democratização de ensino 

noturno, que 4 (quatro) delas não promoveram discussões com 

alunos e professores sobre questões, tais como: porque os Índices 

de evasão e repetência incidem de forma acentuada nos cursos 

noturnos? Quem são os alunos deste turno? Quais suas expectati-

vas? Que direitos lhes são garantidos na escola? Que direitos 

lhes são negados? Quais disciplinas têm fomentado evasão? Como 

atuar administrativa e pedagogicamente para redução dos graves 

índices de perda de matrículas?

Quando, durante as entrevistas, estas questões foram discu-

tidas, observamos que para as equipes destes estabelecimentos, as
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causas dos altos índices do fracasso escolar se concentram 

exclusivamente nos problemas gerados pelas questões estruturais 

da sociedade brasileira. 0 mais apontado foi que os jovens da 

classe trabalhadora, donde advém nossos alunos do noturno, 

assumem precocemente responsabilidades com a manutenção da 

família. A principal consequência é que, o trabalho passa 

a ser o foco central de sua existência, abandonam a educação 

formal quando se defrontam com obstáculos de diversas naturezas 

(cansaço, distância, despesas com material escolar, tempo 

reduzido para execução das tarefas de casa, estudos complemen-

tares e pesquisas, etc).

Outro agravante apontado é a frequente substituição de 

docentes no período noturno, provocada pela inexistência de 

concursos públicos que assegurem a estabilidade dos professores. 

É importante destacar que no noturno se concentram os professores 

contratados pelo regime da CLT, uma vez que os profissionais 

concursados optam pelo trabalho diurno, considerado menos 

desgastante. Via de regra, o final do ano civil coincide com o 

término de contrato de trabalho dos não concursados. Ainda, para 

comprometer esta difícil realidade os critérios de Distribuição 

de Aulas estabelecidos pela SEED não garantem a permanência do 

professor, no ano seguinte, no colégio onde ele já atuava. Esta 

situação acarreta uma constante rotatividade de docentes que tem 

desmobilizado o trabalho pedagógico no que se refere ao controle, 

por disciplina, das taxas de repetência e evasão. Estas^posições, 

impedem por outro lado, a análise do compromisso do professor com 

os alunos.
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Cabem aqui, ainda, algumas observações a respeito da escolha 

da Linha de Preparação para o Trabalho. Em 3 (três.) equipes 

pesquisadas, as informações dizem respeito à referida escolha 

como resultado do diagnóstico realizado junto aos alunos como 

recomendava a proposta. Paralelamente, observamos que em 1 (uma) 

não se mencionou o fio condutor que determinou a função social do 

curso, alegando desinformação. A nota típica deste caso está na 

excessiva substituição dos profissionais que atuam na equipe 

técnico-pedagógica, ocasionando a inexistência de registro e 

história do estabelecimento.

As outras 6 (seis) equipes assumiram que esta escolha resultou 

de reuniões realizadas entre eles somente. Como são profissionais 

que dominam o conhecimento das necessidades do município, além do 

material existente e das salas específicas disponíveis no 

estabelecimento, procuraram optar pela Linha de Preparação para 

o Trabalho que melhor se adequaria àquela realidade.

Por exemplo, a Área de Construção Civil está sendo ofertada em 

estabelecimentos que possuíram salas de desenho com pranchetas, 

mobiliário este remanescente de cursos já desativados. A partir 

da oferta de disciplinas na Parte Diversificada, tais como: 

Noções Básicas de Construção Civil; Desenho; Desenho Técnico; 

Desenho Arquitetônico; Desenho Geométrico, estes ambientes serão 

reutilizados pela comunidade escolar.

Outros fatores que contribuíram na escolha da Área de 

Concentração - Agricultura, além da peculiaridade regional, foi 

a existência de professores disponíveis preparados para o 

desenvolvimento da disciplina Ecologia.
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No que pudemos pesquisar sobre a Área de Concentração - 

Administração, concluímos que os alunos trabalhadores, em sua 

maioria, atuam no setor terciário da economia e requisitavam 

conhecimentos específicos que serão garantidos pelas disciplinas 

de Psicologia das Relações Humanas e Direito e Legislação 

Trabalhista.

A Linha de Preparação Específica para o Trabalho geralmente é 

a opção dos Cursos de Educação Geral criados a partir-de 1989.

No que concerne à Opção da Linha de Preparação Universal 

assumida pela maioria absoluta (80,28%) das escolas, foi motivada 

pela tradição da oferta. Aqueles que já trabalhavam nesta linha, 

apenas ajustaram as respectivas grades curriculares de acordo com 

o exigido pela proposta. As disciplinas da Parte Diversificada, 

neste caso, tratam de conteúdos de Desenho Geométrico.

Convém destacar que para o encaminhamento das duas Linhas de 

Preparação para o Trabalho adotadas, a equipe técnico-pedagógica 

não incorporou, em função de uma série de limitações, principal-

mente pela ausência de cursos de capacitação, as discussões que 

têm sido feitas no sentido de apontar que os conteúdos academi- 

cistas não servem à classe trabalhadora.

É preciso insistir na idéia de educação geral não do tipo 

abstrato e enciclopédico e sim histórica e metodologicamente 

orientada. A preparação para o trabalho, portanto não é em 

primeiro lugar uma questão de aprendizagem técnica ou de 

preparação para o mercado, é antes de tudo aprendizagem dos 

princípios e fundamentos necessários para lidar ou lutar no 

mundo-do-trabalho.
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Ao analisar, criticamente, o processo de adequação da grade 

nos casos dos cursos de Educação Geral já em funcionamento, as 

equipes entrevistadas relataram um quadro de resistência 

organizado pelos professores frente à nova proposta. Somente ao 

iniciar o ano letivo, o corpo docente foi informado sobre a 

redução de carga horária do noturno e sentiu-se profundamente 

afetado na questão de carga horária individual, mas sobretudo 

temia pela perspectiva de empobrecimento curricular. Ao confi- 

gurar-se esta situação, descobre-se que alguns colegas presentes 

na Semana Pedagógica, realizada no mício daquele ano, tinham 

participado das fases que englobaram a discussão e elaboração da 

proposta, porém não democratizaram os resultados - parciais 

impedidos pelo mesmo entrave já citado, o curto espaço de tempo. 

A aprovação pelo CEE ocorreu em dezembro de 1988 e sua implanta-

ção na rede estadual se verificou em meados de fevereiro, período 

de férias.

Como se percebe, o Estado dedicou quinze meses para elaborar 

as novas orientações envolvendo os profissionais das Universi-

dades mais respeitadas no Brasil, que contribuíram significati-

vamente para a discussão sobre a escola pública estadual. Para 

esta fase foram alocados os recursos necessários, no entanto, o 

discurso progressista assimilado de forma competente, foi 

impedido de realização prática. Na fase de implantação, nota-se 

uma situação inversa: praticamente não ensejou esforços para

garantir que o processo fosse o menos traumático possível. A 

ocasião requeria rearticulação das relações de poder, princi-

palmente porque,
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Em janeiro de 1989, quando da implantação da proposta, a 
SEED passa pelo processo de mudança de Secretário. Uma vez 
recuperado o entrosamento entre os diversos setores, a 
Superintendência de Educação e o Departamento de Ensino de 
22 Grau, em 20 de janeiro de 1989, expedem a Instrução 
Conjunta no. 01/89. (PARANÁ/SEED/DESG fev. 1991, p.17).

Neste documento, estão registrados os aspectos fundamentais do 

papel que deveria ser desempenhado pelos Núcleos Regionais de 

Educação na instrução aos estabelecimento de ensino sobre a 

implantação gradativa da proposta na rede estadual. Trata, ainda, 

das novas grades curriculares aprovadas, além da manutenção do 

currículo de Educação Geral com Preparação Universal para o 

Trabalho.

O mesmo Relatório aponta os diversos problemas que foram 

surgindo. O mês de fevereiro foi o período determinado para as 

escolas indicarem a Linha de Preparação para o Trabalho adotada. 

Tal iniciativa, resguardada à escola, resultaria num encaminha-

mento ao NRE, da grade completa, acompanhada de respectiva 

justificativa. Estas fases pressupõem estudos e discussões no 

interior de cada escola, para posterior opção conscient-e a ser 

assumida pela comunidade escolar. Confirmamos nesta pesquisa, que 

os estabelecimentos, por unanimidade, consideraram insuficiente 

o período destinado a esta ação, principalmente pela dificuldade 

que enfrentam na composição do corpo docente no inicio do ano 

letivo. Esta realidade, que o próprio Estado não solucionou, foi 

desconsiderada pela administração da Secretaria de Educação, que 

exigiu a implantação num período de férias, restringindo a 

informação sobre a proposta à alguns professores. Este fato veio 

a prejudicar o entendimento da mesma e seu posterior encaminha
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mento junto aos professores e alunos.

Até 1988, mesmo que de forma representativa, os professores 

tomaram o ensino noturno como objeto de reflexão, analisaram os 

limites da ação escolar e participaram da elaboração de uma 

proposta tendo no horizonte a recuperação histórica da essen- 

cialidade da educação: realização da cidadania.

Na verdade, é de forma precária que a rede pública do Paraná 

garante aos 16,98% dos jovens o direito à educação, mesmo sem a 

sua correspondente garantia de qualidade. Fatores, tais como: 

ausência de mecanismos democráticos no âmbito de administração do 

ensino público, ineficiência de gerenciamento de suas políticas, 

burocracia exagerada, falta de prioridades claras (ou, quando 

existem a falta de orçamento), agravam a situação da qualidade do 

ensino público comprometendo principalmente o noturno.

A contradição se revela exatamente no momento em que a relação 

do poder se altera no interior do executivo estadual. 0 DESG vê 

reduzida a sua capacidade de organização e de pressão para 

executar uma meta, quando ocorre a substituição dos lo. e 2os. 

escalões da SEED.

Até então (1988), o Estado foi capaz de sensibilizar-se com a 

realidade educacional, pressionado pelos movimentos sociais e 

pela presença dos já citados intelectuais progressistas no seu 

interior e no interior das universidades públicas que propunham 

políticas compromissadas com a maioria.

Foi neste sentido que a proposta para o ensino noturno foi 

elaborada objetivando transformar a escola no espaço social onde 

o aluno possa, na convivência com seus pares, desenvolver ou dar
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prosseguimento ao processo de construção de sua personalidade e 

cidadania. Mas, era necessário também, que o Estado instituciona-

lizasse os meios para que ela fosse concretizada. Isto significa 

que o projeto do noturno deveria ser traduzido em ações políticas 

efetivas. No entanto, o que nos mostra a história, e principal-

mente a recente, em relação ao ensino de 22 grau noturno, é que 

uma vez mais o ensino de qualidade para a classe trabalhadora 

apontado no Projeto Pedagógico 1987/1990 - PARANÁ. SEED/SUED não 

se concretizou sofrendo interferências no seu direcionamento 

pelos reflexos da reorganização das relações de poder no aparelho 

de Estado. As políticas que visavam a melhoria do ensino noturno 

deixam de ser prioridade.

A proposta do ensino noturno, construída num momento peculiar 

em que vivia o Paraná, na busca de uma via democrática que 

canalizasse as ansiedades acumuladas pelos professores durante 

muitos anos, sofre vicissitudes no interior do próprio Estado, 

bem antes de atingir a escola.

A proposta envolveu, no período de sua formulação, um grande 

número de educadores e estudiosos da educação, que objetivavam 

iniciar através dos cursos noturnos, uma luta pela reformulação 

ou reestruturação dos currículos, da metodologia e da avaliação.

As medidas requeridas para sua implantação, já citadas no 

texto desta dissertação, abrangiam desde a oferta de cursos de 

capacitação que estabelecessem melhores referenciais aos docentes 

que ministravam aula no noturno; passando pela implementação da 

infra-estrutura básica (biblioteca/laboratórios); até a garantia 

de administração do horário de funcionamento da escola (plantão
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de dúvidas/aulas de reforço nos finais de semana e férias), etc.

No entanto, as medidas implantadas pelo Estado se restringiam 

àquelas de caráter meramente modernizador e por isto mesmo 

parcial e déformante. Agregaram-se ao sistema de ensino a nova 

grade, a nova distribuição de aula, e consequentemente os novos 

horários de inicio e término das mesmas, em função da redução da 

carga horária diária. Em momento algum, durante a realização 

desta pesquisa, pudemos observar sinais de superação do caráter 

seletivo e excludente do ensino de 22 grau noturno. 0 que o 

Estado implantou, não assegurou transformações mínimas, nem 

sequer estende ao noturno, a relativa qualidade de ensino já 

alcançada pelo diurno. Não era objeto do Estado, a solução dos 

problemas candentes desse período. Apenas revelou-se mais uma 

simples incorporação parcial da produção teórica dos intelectuais 

preocupados com a elevação do nível do aluno-trabalhador à sua 

condição de cidadão.

A grande maioria dos colégios, não teve acesso à reestrutu-

ração curricular e às formas de organização requeridas pela 

clientela noturna. Consequentemente os colégios não chegaram a 

experimentar transformações estruturais; permanecendo com seu 

sistema ineficiente. Ainda submetem o ensino do jovem trabalhador 

a toda sorte de deficiências, que sabemos refletidas em altos 

índices do fracasso escolar. Queremos nos referir ao fato de que 

foram suspensos os investimentos que deveriam ser aplicados para 

que a escola fosse entendida como agência socializadora da 

produção do saber que tem no trabalho, seu princípio educativo. 

Considerada uma agência que contribuiria, também, para que o
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acesso aos bens culturais, econômicos e sociais fosse alcançado 

pela maioria da população. No entanto, os efeitos dessa-ativida-

de, num contexto amplo, foram enfatizados no Relatório (PARANÁ. 

SEED/DESG - fev./1991). Por exemplo, no que se refere ao Programa 

de Capacitação de Professores, condição de exequibilidade das 

ações previstas no âmbito da DESG, previa-se,
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com os Grupos de Sustentação por Disciplinas, estabelecer 
uma base regional que garantisse o suporte teórico às 
escolas de 22 grau, na divulgação da proposta através da 
produção de material, realização de cursos de capacitação, 
troca de experiências e atendimento de necessidades técnico- 
pedagógicas que surgissem no processo.
Neste sentido, garantir-se-ia um mínimo de oferta de 
condições regionais (ação descentralizada) para que efetiva-
mente as escolas enfrentassem o desafio pedagógico proposto 
através do aprofundamento da concepção dos conteúdos.
Tais ações procurariam conciliar as expectativas dos 
professores e viabilizar a execução a curto e médio prazo, 
ao nível do conjunto das escolas da rede estadual, tendo a 
preocupação permanente de aproximar propostas e realizações, 
intenções e atitudes concretas. (PARANÁ. SEED/DESG 
fev./1991, p.24).

Os obstáculos foram inúmeros, a proposta gerou controvérsias, 

sendo considerada politicamente uma ação paralela e concorrencial 

aos NRE. Porém, principalmente as dificuldades de ordem financei-

ra e administrativa foram limitadoras da implantação dos 

referidos grupos em 22 (vinte e duas) regiões do Estado. A 

história educacional no país e consequentemente no Paraná, tem se 

mostrado resistente a inovações no sistema de ensino. A centrali-

zação excessiva, que não permite ou não estimula a integração com 

outras instituições, seja da rede de 22 ou 3o. graus, acabou por 

inviabilizar as ações previstas. A concepção de Grupos de 

Sustentação constituído por professores de 22 e 3o. graus se 

opunha à tradicional burocracia. Não se tratava de substituir as



convencionais equipes de ensino dos NRE; tratava-se de reformular 

a própria finalidade de capacitação, isto é, colocá-la a serviço 

das forças emergentes da sociedade.

0 Relatório (PARANÁ. SEED/DESG - fev./1991), ao fazer um 

balanço das dubiedades, impasses e avanços das escolas estaduais, 

revela que entraves vividos pelos Núcleos Regionais de Educação 

foram inúmeros, e indica tanto a questão da falta de verbas para 

a realização de encontros previstos para a divulgação da 

proposta, quanto a dificuldade de recursos humanos em número 

suficiente para traduzi-la.

É preciso atentar para o fato de que, justamente naquela 

ocasião, o trabalho previsto pelo DESG e NRE a ser executado 

junto aos diretores e equipe pedagógica das escolas, sofreu 

restrições em função do movimento grevista do magistério, na luta 

por salários dignos.

Em que pese a pertinência das questões aqui levantadas, é 

necessário retornar às preocupações de FRANCO (1988, p.31) em 

relação a esse nivel de ensino, "No debate dos desacertos que 

permeiam o sistema educacional brasileiro, o 22 grau é relegado 

a 22 plano e visto como uma espécie de sanduíche entre o lo. e 

3o. graus".

Diante de tais fatos, verificamos que o lo. grau tem sido o 

centro das atenções dos educadores, administradores e pesquisa-

dores por ser prioridade do governo federal, o que nos parece 

perfeitamente justificável, na medida em que consideramos o 

ensino de lo. grau como a porta de entrada para qualquer proposta 

de democratização de ensino. No entanto, desejamos assinalar o
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seguinte alerta, "universalização e a obrigatoriedade do 

atendimento ao lo. grau reduziu consideravelmente o percentual 

investido no ensino de 22 grau, provocando algumas situações que 

contribuem para a crescente deficiência deste grau de ensino". 

FRANCO (1988, p.32).

Nesta ocasião (1989-90), o Estado do Paraná passou a concen-

trar seus esforços na construção da proposta do Currículo Básico 

de lo. grau. Considerando as limitações expostas, compreendem-se 

as dificuldades enfrentadas pelo DESG, em relação a um possível 

trabalho conjunto e entrosado entre os diferentes órgãos da SEED, 

bem como a falta de consenso para o estabelecimento de uma linha 

especifica de atuação.

O que foi possível encaminhar, segundo o Relatório PARANÁ. 

SEED/DESG - fev./1991, ficou restrito à multiplicação dos

documentos que trataram da reestruturação dos cursos de Educação 

Geral e Habilitação Técnico em Contabilidade e do Projeto dos 

Conteúdos Essenciais, este último contemplava as áreas de 

conhecimento do conjunto das disciplinas do Núcleo Comum. Na 

ocasião, também foram produzidos os boletins técnicos pelo DESG, 

dirigidos à comunidade educacional. Através desse material, a 

SEED procurou divulgar os projetos e sobretudo apontar as 

principais ações a serem executadas.

A partir da Semana Pedagógica de 1989, foram desencadeadas, 

sob a orientação dos técnicos dos Núcleos Regionais de Educação, 

discussões nos estabelecimentos da rede pública do Estado, com a 

finalidade de repassar ao corpo docente as orientações da 

proposta.
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As reuniões pedagógicas posteriores foram assumidas pelo 

planejamento de cada escola, objetivando o estudo das orientações 

contidas nos documentos oficiais. Para assegurar a articulação 

recomendada entre os Conteúdos do Núcleo Comum e a Parte 

Diversificada, a pesquisa nos mostra que apenas 3 (três) dos 

estabelecimentos realizaram reuniões bimestrais por Área de 

Conhecimento. Convém destacar que em 1989 a SEED instituiu, pela 

Resolução no. 3.718, a função de Coordenador Pedagógico para cada 

disciplina do Núcleo Comum, que atuaria coletivamente com os 

pedagogos das escolas. Em julho de 1990, pela Resolução no. 

1.649, a SEED extmgue-as, alegando moperância das mesmas. 

Convém destacar que a medida foi tomada durante o movimento de 

paralização dos professores por melhores salários.

A maioria, 7 (sete), das equipes técnico-pedagógicas afirmaram 

que atuavam regularmente até o inicio da greve. Após reinicio 

das aulas no 22 semestre, as reuniões pedagógicas foram suspensas 

devido à necessidade de reposição das aulas, o que implicou em 

tentativas individuais e isoladas quanto ao cumprimento das 

exigências da proposta.

Quando questionadas sobre o aprofundamento do trabalho como o 

novo princípio organizador do 22 grau, 5 (cinco) equipes afirmam 

que promoveram debates durante 1989, reunindo alunos e professo-

res, sob a orientação de docentes de Instituições de Ensino 

Superior públicas. A escola no contexto da contemporaneidade, a 

educação .que ,esta sociedade exige na superação do academicismo 

dos cursos de Educação Geral, foram alguns dos temas tratados nos 

debates. Estas atividades não foram realizadas no decorrer de
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1990 em função da greve prolongada. As outras 5 (cinco) alegaram 

que o desestímulo dos professores face à política salar.ial, além 

da dificuldade de contatos com profissionais que dominassem o 

assunto, foram os dois complicadores mais citados que dificulta-

ram a reflexão sobre esse tema. 0 que pode ser observado é que 

nestes municípios a mudança ficou restrita à questão de estrutura 

do curso de Educação Geral. Os avanços se constituíram nas 

alterações de horário do mício das aulas, na distribuição da 

merenda para os alunos de 22 grau noturno e na garantia de 

funcionamento da biblioteca à noite.

As bibliotecas ainda funcionam com as mesmas regras impostas 

aos alunos do diurno. Não foram registradas iniciativas que 

considerassem a característica própria do aluno trabalhador - 

tempo restrito de dedicação aos estudos extra -classe. Por 

exemplo, o prazo de empréstimo ou orientação prestados pelo 

responsável aos alunos, não apresentavam um tratamento especial. 

A extensão dos referidos serviços ao noturno, nada mais é que a 

concessão de um direito inerente a todo estudante, até então 

negado àqueles que estudam à noite.

Com a possibilidade de alteração no horário de início das

aulas de forma a atender as exigências dos alunos, verificamos 

que 6 (seis) das escolas já se encontravam organizadas em função 

de trabalhos anteriores realizados na busca de um melhor

atendimento. As demais, 4 (quatro), somente em 1989, adaptaram os 

horários de entrada para atender, sobretudo, aos alunos que

trabalham.

Com relação à autorização que a secretaria da escola fornecia
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aos alunos retardatários por ocasião do início da la. aula, foi 

extinta em todos os estabelecimentos desta amostra. Quanto aos 

portões de acesso, permanecem atualmente abertos sob os cuidados 

de um vigia, mesmo após o mício das aulas. Com esta nova prática 

mais democrática, observamos que foram evitados os contrangimen- 

tos habituais, vividos por aqueles alunos que chegavam atrasados 

e perdiam as aulas, impedidos que eram de adentrar no colégio 

porque os portões estavam fechados.

Em geral, o inicio das aulas situa-se entre 18:50 h e 19:30 h. 

Não existe um controle rigoroso em relação à chegada do aluno na 

primeira aula, o que, se por um lado, vem facilitar aqueles que 

trabalham ou moram distantes da escola, por outro, foram feitas 

observações sobre a resistência que alguns professores apresen-

tam, justificando que o aluno ao chegar com atraso prejudica-se 

em relação à apreensão dos conteúdos.

Outra questão observada refere-se à oferta de assessona 

pedagógica para suprir dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

Em 3 (três) estabelecimentos, encontramos mecanismos similares 

que contribuem para atenuar os problemas de baixo rendimento 

escolar, pela ação dos estagiários das Universidade Federal e 

Estaduais, que geralmente trabalham entre as 17:00 e 19:00 horas 

no atendimento ao aluno do noturno.

Em 3 (três) casos, conforme a expressão das equipes técnico- 

pedagógicas, são realizadas sessões de estudos aos sábados, 

reunindo alunos com a participação de monitores-alunos do-próprio 

curso, que dominam com segurança os conteúdos. Conforme a 

disponibilidade, os professores também comparecem, para orientar 

o grupo. O trabalho, do monitor e do professor, é de caráter
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o grupo. 0 trabalho, do monitor e do professor, é de caráter 

voluntário sem remuneração.

Como a proposta em análise abriu canais para escola elaborar 

projetos, (entre eles de recuperação de conteúdos, de plantão de 

dúvidas, de abertura das bibliotecas aos sábados, requisitando 

parte do horário de trabalho do professor com o objetivo de 

superar as dificuldades que têm emperrado o processo ensmo- 

aprendizagem) procuramos levantar os aspectos que inibiram todas 

as escolas da amostra a elaborarem tais projetos. As respostas 

obtidas nas 10 (dez) equipes é de que o Estado não provia as 

questões básicas, tais como professores nas disciplinas do 

currículo, portanto, desacreditaram desta possibilidade registra-

da na proposta. Por outro lado, percebemos que os entrevistados 

não dominavam o conteúdo do documento; possivelmente tenham 

realizado uma leitura superficial, e consequentemente não 

vislumbravam os avanços nele contidos.

A tarefa de garantir aos alunos a apropriação do conhecimento 

científico-filosófico expropriado da maioria da população 

brasileira em sua forma sistematizada é essencialmente da escola. 

Para que se isto se realize requer a mediação de professores que 

tenham adquirido uma aguda consciência da realidade e uma sólida 

formação teórica, que lhe permita direcionar o grupo de alunos a 

um patamar de saber necessário à sua própria inserção econômica, 

social e cultural na sociedade em que vive. Aqui podemos voltar 

à .questão da valorização dos professores. A hora-aula-dedicada, 

neste projeto, à assessona pedagógica aos alunos como mecanismo 

de enfrentamento dos altos índices de evasão e repetência, não
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seria incorporado o valor de hora-regência por ser considerada 

aula especial. Se o professor não se sente valorizado e encontra- 

se, como no período estudado, preocupado entre o acúmulo de 

tarefas repetitivas e o tamanho pequeno de seu salário ao fim de 

cada mês, com certeza, não se engaja em qualquer proposta que o 

Estado implante.

A seguir, analisaremos as considerações dos professores que 

contribuíram para elucidação dos problemas desta pesquisa.
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2.2.3. A IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO 

DE 22 GRAU NOTURNO - CURSO DE EDUCAÇÃO GERAL,. SOB A 

ÓTICA DOS PROFESSORES

Os professores que ministravam aulas no curso noturno de 

Educação Geral, das escolas de 22 grau da rede pública, cons-

tantes da amostra, manifestaram suas opiniões através do 

preenchimento de questionários, contendo questões gerais e 

específicas sobre as suas condições de trabalho, aplicados 

durante as reuniões realizadas em cada escola, que oportunizaram 

a discussão das questões em análise.

Neste momento, foram envolvidos 80 (oitenta) professores das 

disciplinas que compõem o Núcleo Comum do Currículo, atuantes na 

2a. série. Tal seleção possibilitou assegurar, em termos de 

vivência, maiores informações sobre a proposta em análise.

A configuração das manifestações obtidas e sistematizadas são 

objeto das análises que se seguem.

No que tange ao tempo de atuação no magistério, os dados 

sistematizados revelaram que os professores detinham experiência 

de sala de aula. Uma imensa maioria já vinham atuando há mais de 

10 (dez) anos nesta profissão como pode ser depreendido da 

análise dos dados constantes que se seguem:
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TABELA 20. Distribuição dos professores segundo o tempo de 

atuação no magistério.
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TEMPO DE MAGISTÉRIO No. %

até 01 03 3,75
05 13 16,25
10 16 20,00
15 17 21,25
20 15 18,75
25 08 10,00

mais 25 08 10,00

TOTAL 80 100,00

Quanto ao trabalho especificamente com o período noturno, 

constatamos que grande parte apresentou tempo suficiente de 

exercício docente neste turno. Os dados da tabela a seguir 

indicam que, contrariando o senso comum, os sujeitos pesquisados 

atuando no noturno não eram recém-contratados. A partir desta 

constatação, acredita-se na experiência do conjunto de professo-

res com relação, principalmente, à difícil realidade que 

enfrentam no seu dia-a-dia. O que importa, não é apenas a larga 

experiência de trabalho com os alunos que têm necessidade de 

estudar à noite devido à uma caótica situação econômica que 

envolve todos nós neste País, mas fundamentalmente saber 

dimensionar a função política da educação pedagógica projetada 

para a transformação da realidade. Sobre esta questão CURY (1986, 

p.115) nos dá uma grande contribuição: "A sala de aula ou outro 

lugar em que se dê a relação pedagógica é um lugar de luta em que 

ao conhecimento falso do real se opõe e complementa um conheci-

mento superador do senso comum e revelador do real, dentro de uma 

perspectiva de totalidade".



Neste caso, podemos registrar que durante as discussões os 

professores solicitaram cursos que os capacitassem para respon-

derem satisfatoriamente às exigências dos alunos das classes 

trabalhadoras, através de uma metodologia mais eficiente.
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TABELA 21. Professores de 2Q grau, segundo o tempo de atuação 
no período noturno.

TEMPO DE ATUAÇÃO NOTURNO No. %

até 01 07 8,75
05 23 28,75
10 28 35,00
15 11 13,75
20 08 10,75

mais de 20 03 3,75

TOTAL 80 100,00

Deste contingente, 51,28% lecionavam em outros estabeleci-

mentos, além dos colégios envolvidos na amostra. A propósito, é 

interessante verificar que 48,75% completavam sua carga horária 

no período diurno nos mesmos estabelecimentos pesquisados. Este 

fato parece interferir decididamente do domínio das dificuldades 

enfrentadas ou nos avanços empreendidos pela unidade escolar, da 

qual participavam ativamente e portanto conheciam todos os 

limites e potencialidades de transformação. Esta intimidade com 

as questões objetivas da escola não é observada naqueles 

professores que dividem seu tempo de trabalho em diversas 

realidades.

A maioria (76,25%) dos sujeitos entrevistados afirmou que 

também lecionava em outros turnos, além do noturno. Emboram 

atuassem pela manhã e tarde, constatamos que o período noturno se



apresentava como preferido pela maioria dos respondentes, segundo 

os dados a seguir.
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TABELA 22. Turno preferencial para lecionar.

PERÍODO No. %

manhã 20 25,00
tarde 01 1,25
noite 45 56,25
indiferente 14 17,50

TOTAL 80 100,00

Esta manifestação de preferência está associada à experiência 

e maturidade apresentadas pelos alunos do noturno,-que formam uma 

clientela mais atraente para o trabalho do docente, apesar das 

inúmeras dificuldades de ordem social, econômica e intelectual 

que desafiam os estudantes-trabalhadores, vitimados prematuramen-

te pela injustiça social produzida no modelo capitalista adotado 

no Pais.

Evidentemente, a maior participação das camadas majoritárias 

da população nos cursos noturnos, traz para o interior das

escolas alunos que se mobilizam em torno de suas necessidades. O 

interesse destes alunos, na opinião dos professores, pela 

educação e pela qualidade do ensino público, em especial, é 

concreto. Afirmavam que os alunos não se intimidam quando

reivindicam melhor relacionamento com professores, e com a equipe 

técnico-pedagógica visando superar as dificuldades que se

apresentam em relação à aprendizagem. Daí, o interesse dos

professores em permanecer no magistério noturno.



Indagamos a respeito da nova proposta implantada e o envol-

vimento do professor no conhecimento da organização administra-

tiva e pedagógica do curso em que atuavam. Os dados sistemati-

zados evidenciaram que 77,50% dos entrevistados foram informados 

através de reuniões pedagógicas realizadas no próprio estabeleci-

mento no mício do período letivo. Aqueles (10%) que ingressaram 

nas atividades após o mício das aulas, tomaram ciência através 

de leituras individuais dos documentos elaborados pela SEED/DESG. 

Apenas 2,50% referentes aos professores substitutos, com atuação 

iniciada no 22 semestre, após a greve, acompanharam a nova 

proposta pela divulgação da imprensa comum.

É interessante notar, também, que 57,50% dos professores 

afirmavam estar devidamente preparados e atualizados sobre a 

dimensão do trabalho docente no noturno, encontrando-se empe-

nhados na superação possível dos impedimentos múltiplos exis-

tentes na realidade escolar. Este posicionamento em direção à 

melhoria da qualidade de ensino das classes trabalhadoras, pode 

ser associado ao fato de que 75,00% dos professores participaram 

de levantamento de dados ou de realização de estudos e debates 

sobre esta questão no estabelecimento onde lecionavam. Encontra-

mos 6,25% de professores que realizaram estudos individualmente 

sobre este tema utilizando os textos que o DESG divulgou no ano 

anterior a implantação da proposta (1988).

Quanto aos 35,00% que não tiveram oportunidades de participar 

das reflexões sobre as necessidades e expectativas dos jovens das 

classes populares, que, dividem seus afazeres profissionais com 

a realização de cursos noturnos, apresentaram um vago conhecimen
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to adquirido na observação da prática, por terem vivenciado ou 

vivenciarem ainda o magistério em classes que funcionam à noite. 

Para efeito de comparação, quando participamos dos primeiros 

eventos promovidos pela SEED, sobre o tema que envolveram 

professores da rede pública de 22 grau noturno, observamos que a 

queixa frequente era de que a escola ia mal devido este aluno 

"diferente", pouco interessado e que aceitava a evasão com 

passividade. Nos debates durante a realização dos Seminários 

"Ensino de 22 Grau Noturno - Enfrentando Desafio" (1987-1988), 

grande parte dos professores e diretores presentes, fez conside-

rações que revelaram uma tendência a encarar, de maneira muito 

negativa, a clientela dos_ cursos noturnos. Assim, as manifes-

tações, na época, impingiam aos alunos a culpa pelo mau desempe-

nho escolar, qualificando-os como rebeldes, baderneiros, 

marginais e outros adjetivos depreciativos. Em suas observações, 

geralmente havia críticas contundentes à clientela, segundo eles, 

composta de alunos que se, por um lado se rebelavam contra as 

normas disciplinares da escola, por outro se mostravam apáticos 

e desinteressados pelos conteúdos pedagógicos. Isto é, formavam 

uma clientela indesejável àquela escola comprometida com as 

forças mais conservadoras e retrógradas. Já no final de 1990, as
y

informações prestadas pelos docentes pesquisados sugeriram uma 

consciência mais ampliada acerca desta realidade e até um certo 

grau de avanço na compreensão da situação concreta dos agentes 

(alunos e docentes) na sua prática cotidiana, uma vez que 

consideravam suas possibilidades e limitações. Temos, no entanto, 

que revelar, que o conjunto dos entrevistados tinham claro que o
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problema central não está no sistema de ensino ou nos cursos que 

se oferece. Se vivessemos numa sociedade justa e igualitária que 

não obrigasse os jovens ao trabalho precoce, com certeza 

confirmaríamos as palavras de SPOSITO (1986, p.631) "... teríamos 

que considerar a escola noturna como desnecessária, no momento em 

que a sociedade criasse condições para que todos os jovens 

tivessem acesso à escola no período diurno".

Ao par das questões sociais e econômicas decorrentes do modo 

de produção capitalista é fundamental o aprofundamento do 

desempenho até então, incompetente da escola pública em garantir 

à maioria de nossos alunos o direito à educação tendo por base o 

trinômio acesso, permanência e qualidade. A denúncia sobre os 

altos índices de evasão e repetência, acabou se esvaziando por 

ausência de medidas concretas para o seu enfrentamento. Nos 

cursos noturnos, todas as dificuldades que existem em qualquer 

horário de funcionamento das escolas públicas, exacerbam-se. Os 

professores manisfestaram-se cientes das consequências negativas 

geradas por uma escola inoperante. Apontaram para a necessidade 

de reuniões ou grupos de estudos que viabilizassem o repensar os 

novos rumos da educação.

Poucas instituições, além da SEED, oportunizaram eventos que 

desvelassem os problemas complexos que envolvem a situação do 

ensino noturno. Quando indagados sobre eventuais participações em 

debates, em torno do tema, promovidos por outros órgãos, 

percebemos que uma pequena parcela (25%) soube somar suas 

experiências aos estudos desenvolvidos pelas Instituições de 

Ensino Superior. Dos respondentes, 8,75% desenvolveram estudos
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mais detalhados individualmente; para tanto tiveram acesso aos 

estudos de PEZZOLLO (1985) e NEUBAÜER DA SILVA (1984). A grande 

maioria, 66,25%, confirmou que dependia exclusivamente das 

iniciativas encabeçadas pela SEED e NRE.

Como a SEED, após 1989, não promoveu qualquer tipo de evento 

que fosse capaz de desencadear nas escolas um questionamento 

radical sobre ensino no periodo noturno, o que observamos foi que 

não muitos ficaram alheios às exigências da proposta de Reestru-

turação do Ensino de 22 Grau Noturno no Paraná - Curso de 

Educação Geral, principalmente referente às metas pedagógicas. 

Apesar de ter atendido, parcialmente, as exigências administrati-

vas e divulgado o projeto de conteúdos mais significativos, o 

Estado não avançou nas questões fundamentais que orientassem na 

construção de uma ação mais competente no âmbito da escola para 

o noturno.

Na realidade, a questão do trabalho como principio educativo, 

que deveria ocupar um lugar de relêvo nos projetos de capacitação 

do magistério foi colocada de forma superficial pelas equipes de 

ensino dos NRE, conforme as informações fornecidas pelo Relatório 

de Acompanhamento da Implantação da proposta em análise (PARANÁ. 

SEED/DESG/91) e confirmadas na presente pesquisa.

Quanto ao aspecto relacionado à participação na escolha da 

Linha de Preparação para o Trabalho, a imensa maioria, 81,25% dos 

professores, permaneceu à margem do processo. No minimo, podemos 

concluir que, se foram apenas avisados sobre o enfoque do curso, 

conforme o assumido pela equipe técnico-pedagógica, os professo-

res continuaram planejando e executando suas aulas nos moldes
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tradicionalmente empregados aos cursos de Educação Geral. É 

verdade, porém, que a intensidade da mudança atinge de maneira 

diferente os sujeitos: apenas 13,75% dos professores indicaram 

que a Preparação para o Trabalho requerida no curso compreende o 

tratamento direcionado para o exercício da cidadania tendo no 

horizonte o mundo do trabalho e não o mercado de trabalho. 

Considerado, na perspectiva da cidadania, o trabalho passa a ser 

visualizado na sua dimensão política, adquirindo, portanto, valor 

formativo. Apresenta-se, assim, um passo na superação de uma 

visão limitada, que vê no trabalho a necessidade de atendimento 

às exigências econômicas imediatas. A grande maioria, considerou 

esta escolha como mais uma exigência burocrática da SEED, 

desvinculando-a da sua prática pedagógica, por concebê-la como 

algo supérfluo. Na realidade, os professores afirmaram que a 

questão do trabalho só era discutida em sala de aula, quando um 

assunto chegava a provocar indagações por parte dos alunos. Como 

se pode depreender, sem as oportunidades de atualização e 

capacitação que estavam previstas na proposta, os docentes não 

encontraram saídas para uma urgente e mais que necessária revisão 

do encaminhamento da ação educativa. Até a ocasião da pesquisa, 

os estabelecimentos não haviam elaborado o Plano de Preparação 

para o Trabalho.

No tocante à adequação das grades curriculares, 52,5% foram 

apenas comunicados pela equipe técnico-pedagógica sobre a redução 

da carga horária total. Já 45% dos entrevistados afirmam que 

analisaram junto à referida equipe, as medidas necessárias para 

a implantação da nova grade. Uma pequena parcela, 2,5% dos
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professores, desconhecia a questão e apresentou alguma justifica-

tiva em torno do recente ingresso no magistério.

Há que se ressaltar, entretanto, que apenas 33,75% dos 

professores pesquisados participaram de cursos promovidos pelo 

NRE de atualização sobre os Conteúdos Essenciais, referentes à 

disciplina que lecionavam. Verificamos, como já foi explicitado 

as condições adversas causadoras de greves sucessivas, somadas à 

ausência de uma política contínua de atualização e aperfeiço-

amento impediram 62,5% dos professores respondentes, de ter 

acesso ao direito de participação, com os seus pares, na revisão 

dos conteúdos e procedimentos de ensino. Ficaram impedidos também 

da reflexão sobre a clientela noturna e consequentemente 

permaneceram alheios ao enfrentamento dos altos índices de evasão 

e repetência nesse turno.

Segundo o Relatório de Acompanhamento da Proposta já citado, 

foram realizados encontros com pequenos grupos de professores nas 

sedes dos NRE ou nos municípios sob sua jurisdição. Foi a 

alternativa encontrada para substituir os cursos de capacitação 

previstos na proposta. Mesmo assim, inúmeras dificuldades 

limitaram a ação regional. Desde falta de verbas; à falta de 

pessoal técnico-pedagógico preparado, em número suficiente para 

o desenvolvimento da proposta de cada disciplina; à excessiva 

rotatividade dos professores; às paralisações e até à reposição 

obrigatória de aulas após a greve. A maior consequência provocada 

pelo distanciamento que ocorreu entre os objetivos da proposta e 

o cotidiano dos docentes, foi o despreparo dos professores para 

adaptarem-se às exigências postas pela nova proposta curricular.
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Tais dados tornam-se mais comprometidos quando observamos que 

71,25% do total dos professores informaram que não foram 

realizadas reuniões periódicas para discussões sobre planos de 

ensino, currículo e objetivos do curso. Apenas 27% dos entrevis-

tados, em que pese o rol de limitações já explicitadas, partici-

param de reuniões que oportunizaram a organização do trabalho 

pedagógico nos cursos de Educação Geral. Ora, podemos inferir, 

com um certo grau de confiança, que a proposta não se realizou da 

forma pretendida.

No que tange os aspectos do sistema de recuperação durante o 

lo. bimestre, dos conhecimentos anteriormente não ministrados e 

das dificuldades de aprendizagem identificadas pelos alunos, 

47,5% dos respondentes, não incorporam na sua prática este 

requisito apontado pela proposta. No entanto, é interessante 

notar que 42,5% dos professores já adotaram esta prática, 

exatamente porque os alunos são originários de cursos de lo. grau 

supletivo e necessitam de um reforço. Estes últimos afirmaram 

também que, no início da 2a. série do 22 grau, mantiveram a 

recuperação durante o lo. bimestre. Ao atenderem a uma clientela, 

na sua maioria originária das classes trabalhadoras, este grupo 

de professores se mostra capaz de responder aos interesses e 

expectativas dos alunos.

Quanto aos encaminhamentos referentes às prioridades eleitas 

pelos professores e incorporadas na proposta, em relação à 

valorização magistério muito está por ser realizado. A conjuntura 

de 1989 e 1990 foi palco de reivindicações traduzidas por 

movimentos grevistas no magistério, na tentativa de expor seus
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descontentamentos relativos à valorização da categoria. Na 

questão principal da remuneração do trabalho noturno, assegurado 

na Constituição da República Federativa do Brasil no seu Art. 

7o., inciso IX, a SEED, através do Oficio no. 2.898/89, solicitou 

à Secretaria de Estado da Administração as providências necessá-

rias no sentido de que fossem implantadas as vantagens correspon-

dentes ao adicional noturno aos professores efetivos do Quadro 

Próprio do Magistério e aos professores regidos pela CLT, que 

desenvolvem suas atividades em jornadas de trabalho após às 22 

(vinte e duas) horas. A implantação passou a vigorar a partir de 

agosto de 1989, somente aos professores regidos pela CLT. Foram 

excluídos os estatuários deste benefício a que têm direito. A 

tabela a seguir demonstra os professores beneficiados, que 

representam uma pequena parcela (38,75%) de pesquisa.
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TABELA 23. Distribuição dos professores em relação à
remuneração do adicional noturno.

RECEBEM ADICIONAL No. %

sim 31 38,75
não 47 58,75
s/ resposta 2 2,50

TOTAL 80 100,00

Um dos problemas mais agudos da rede pública estadual é

certamente a falta de professores, sobretudo no período noturno. 

Os professores estatutários preenchem primeiramente sua carga 

horária no período diurno, sendo o noturno a última opção. Este 

turno é atendido ainda, por uma parcela significativa (38,75%) de



professores regidos pela CLT. A Prefeitura de São Paulo, para 

garantir a permanência dos bons professores criou gratificações 

de 70% do valor do salário, para os professores que trabalham em 

escolas noturnas de periferia (1), o que parece demonstrar que as 

propostas de melhoria de qualidade de ensino estão intimamente 

vinculadas a uma vontade política que garante os meios para sua 

execução.

Para análise dos conceitos manifestados a seguir, utilizaremos 

também a escala de opiniões elaborada por Likert, que abrange 

desde a concordância total à discordância total, o que nos 

permitiu verificar a opinião de 52,5% dos professores que 

concordam parcial ou totalmente que o trabalho noturno é muito 

desgastante.

A maioria dos professores (76,25%), como já foi citado, já vem 

de duas jornadas de trabalho, porque ministra aulas também pela 

manhã e tarde. 0 número de aulas nas escolas menores não perfaz 

o limite máximo de aula previsto no contrato do professor. Desta 

maneira os docentes são obrigados a se deslocarem de uma escola 

para outra, afim de garantir o número de aulas necessário para 

sua manutanção no sistema. 0 constante deslocamento desses 

professores acarreta imenso desgaste, tanto físico como intelec-

tual, principalmente, quando necessitam trabalhar a noite 

cumprindo a terceira jornada de trabalho do dia, muitas vezes 

ministrando várias disciplinas.
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TABELA 23. O trabalho com os alunos do curso noturno é
desgastante?

NO. %

CT (concordo totalmente) 28 35,00
CP (concordo parcialmente) 14 17,50
DT (discordo totalmente) 19 23,75
DP (discordo parcialmente) 09 11,25
I (indiferente) 07 8,75

NS (nãp sei) 02 2,50
SR (sem resposta) 01 1,25

TOTAL 80 100,00

Além dessas dificuldades enfrentadas por aqueles que trabalham

nos dois períodos, são acrescidas as peculiaridades do aluno do

noturno, que requer um tratamento mais individualizado e- efetivo

que o auxilie na superação de suas dificuldades de aprendizagem.

A pesquisa demonstrou que 76,25% dos professores concordavam

total ou parcialmente que a clientela da noite apresenta

problemas de aproveitamento, como indica a tabela a seguir;

TABELA 24. Os alunos do curso noturno apresentam menor
aproveitamento em relações ao aprendizado?

No. %

CT 37 46,25
CP 24 30,00
DT 08 10,00
DP 05 6,25
I 02 2,50

NS 02 2,50
SR 02 2,50

TOTAL 80 100,00

Ainda que tenha havido o posicionamento sobre o rendimento



inferior apresentado pelos alunos do noturno em relação aos do 

diurno, a próxima tabela nos revela que professores, (71,25%) 

deixaram bem claro que os estudantes do periodo da noite 

apresentam maior motivação e trabalham melhor com a realidade.

TABELA 25. Os alunos do noturno têm maior motivação e traba-
lham melhor com a realidade do que os alunos 
dos cursos diurnos?
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No. %

CT 28 35,00
CP 29 36,25
DT 09 11,25
DP 06 7,50
I 03 3,75

NS 02 2,50
SR 03 3,75

TOTAL 80 100,00

0 conjunto de professores pesquisados, em sua maioria

(88,75%), concordava total e parcialmente que deveriam desen-

volver todas as atividades em sala de aula, em função da não 

disponibilidade de tempo, por parte dos alunos, para realizar 

tarefas fora daquele horário. Eles também concordaram com a 

necessidade de escolarização, mesmo sob condições mais adversas. 

Os professores estavam cientes dos fatores externos à escola que 

interferem na vida do estudante-trabalhador, mas afirmaram que em 

geral, este aluno conhece o valor do tempo e sabe o que a escola 

pode oferecer a mais. Ao trabalhar as tarefas com os alunos na 

sala de aula, não significa que "aligeram" o ensino, diminuindo 

a programação, mas alguns conseguiram reformular em conjunto com 

os alunos seu planejamento de aula de modo a dividir o tempo da



melhor forma que permitisse socializar e sedimentar o conhecimen-

to científico - filosófico construído pela humanidade. Para 

generalizar esta prática há necessidade de estudos e aprofunda-

mento por parte do conjunto de professores que atuam no noturno. 

Através de atualização contínua dos conhecimentos, com a 

participação de seus pares e colegas de Instituição de Ensino 

Superior, certamente adquirirão melhores condições de acompanha-

mento e de respostas às necessidades apresentadas pela clientela 

que estuda a noite.

No que tange à possibilidade de percepção, por parte dos 

professores, da proximidade dos cursos que o aluno frequenta e a 

natureza do trabalho que realiza durante o dia, observamos que os 

dados da tabela a seguir apontam para 52,5% de professores que se 

situaram na faixa de concordância total ou parcial. Isto sugere 

um certo conhecimento da clientela, também apresentada por 

aqueles (27,5%) que discordaram total ou parcialmente da relação 

curso e trabalho. Conhecer a realidade dos alunos é uma questão 

que merece aprofundamento, portanto, necessário se faz a 

realização de diagnósticos anuais para explicitar as caracterís-

ticas dos alunos, como aponta à proposta em análise.

A caracterização da clientela é colocada como uma das 

exigências da proposta, exatamente porque constitui um dado 

imprescindível para que sua implementação seja mais adequada e 

realista. Convém ressaltar que os dados colhidos nas escolas 

sobre a clientela parecem constituir um conjunto de informações 

não articuladas com as ações administrativas e pedagógicas, 

servindo geralmente, para fazer assistência social aos mais
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necessitados.

TABELA 26. Há uma relação de proximidade entre o curso
que o aluno segue à noite e a natureza de seu 
trabalho diurno?

No. %

CT 09 11,25
CP 33 41,25
DT 14 17,50
DP 08 10,00
I 02 2,50

NS 09 11,25
SR 05 6,25

TOTAL 80 100,00

Não obstante as discussões promovidas em algumas escolas com 

diretores, professores e alunos, sobre o enfrentamento do ensino 

noturno, os dados evidenciaram que 32,5% dos professores 

discordam total e parcialmente que o noturno seja prioridade em 

seu estabelecimento. Certamente permanece, ainda, na rede 

estadual o pnvilegiamento dos cursos ofertados no período 

diurno, justificado pelas melhores condições de trabalho 

garantidas durante o dia. Chamamos a atenção sobre o número 

significativo de professores que não se posicionaram nesta 

questão (26,25%). Durante a discussão com eles, pudemos observar 

que muitos nunca se preocuparam em analisar questões desta 

natureza.
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TABELA 27. 0 ensmo noturno é prioridade em seu estabe-
lecimento?

No. %

CT 18 25,50
CP 15 18,75
DT 21 26,25
DP 05 6,25
I 09 11,25

NS 06 7,50
SR 06 7,50

TOTAL 80 100,00

Independentemente da expansão quantitativa da matrícula no 

período noturno, a comunidade escolar ainda não rompeu com a 

discriminação de tratamento dispensado ao período noturno. No 

contexto da autonomia relativa da escola há sempre um espaço de 

liberdade onde "se exercitam decisões de ordem administrativa e 

pedagógica a favor ou contra os interesses da maioria dos alunos" 

(SILVA E NOGUEIRA 1984, p.4). 0 que se nota é que este espaço nem 

sempre é utilizado em favor do aluno do noturno.

É importante que o Estado invista na mudança de algumas 

condições mtra-escolares que interferem negativamente no 

aproveitamento dos alunos. Aos dispensar o tratamento adminis-

trativo e pedagógico que requer o período noturno, as equipes 

técnico-pedagógicas poderão agir, nos limites da escola, com os 

alunos-trabalhadores na superação dos mecanismos de seleção e 

exclusão que sabotam as classes subalternas aos graus mais 

avançados do ensino e do saber.

Nas informações coletadas sobre o conteúdo programático das 

disciplinas que lecionam e turno ofertado, encontramos 47,5% de



professores procurando garantir a mesma qualidade de ensino, 

independente do turno em que atuam. Outros (25%) que.se posi-

cionam contrariamente alegam que não podem exigir dos alunos do 

noturno a mesma participação, como podemos observar na tabela 

abaixo. Surpreendeu-nos que 22,5% nada sabiam e negaram-se a 

responder.
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TABELA 28. 0 conteúdo programático da disciplina é o
mesmo,independentemente do turno em que é oferta-
do?

NO. %

CT 21 26,25
CP 17 21,25
DT 16 20,00
DP 04 5,00
I 04 5,00

NS 05 6,25
SR 13 16,25

TOTAL 80 100,00

A maioria dos professores pesquisados (81,25%) acredita que o 

processo de avaliação deva ser diferente do utilizado no curso 

diurno e afirma que a diferença não pode ser em relação ao nível 

de exigência. Mostraram sensíveis às dificuldades que os alunos 

têm para estudar e às expectativas depositadas na melhoria de 

vida, pela via da escolarização. Portanto, apontaram para 

diferentes formas de avaliar, levando-se em consideração, além do 

domínio dos conteúdos, a participação em sala de aula e a 

frequência. Percebe-se com clareza que, alguns professores tinham 

consciência de que o fracasso escolar, expresso em repetência e 

evasão, está associado à origem de classe do aluno. Procuram,



daí, valorizar o empenho da clientela e auxiliá-la a superar as 

inúmeras dificuldades enfrentadas, principalmente a evasão que se 

processa a partir dos resultados das primeiras provas bimestrais. 

Disseminar estes princípios é dever do Estado, porque se não for 

uma luta de todos nada estancará a evasão crescente.

No que se refere à adequação das condições físicas dos 

estabelecimentos para funcionamento dos cursos noturnos, os dados 

da próxima tabela, apontam para posições divergentes: 51,25%

consideram-na total e parcialmente adequada e 40% discordam tanto 

total como parcialmente. 0 que se observou, porém, durante a 

realização da pesquisa, foi que os estabelecimentos ainda 

oferecem muitas -evidências a respeito de um funcionamento mais 

precário à noite.

Esta é uma questão muito polêmica. Em pesquisas similares tal 

como a realizada pela Universidade Federal do Paraná (1), os 

professores apontaram a inadequação das condições físicas daquela 

instituição para o funcionamento noturno. Já os professores do 22 

grau foram menos rigorosos na análise. 0 que não significa que o 

Estado tem mantido, com mais eficiência, a rede de escolas sob 

sua responsabilidade. Podemos concluir que faltam aos professores 

da rede estadual, referências de outros locais de trabalho que 

propiciem mais higiene, conforto, segurança, etc. Melhorando o 

padrão de referência, com certeza, passarão a exigir melhores 

condições de trabalho.
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(Cadernos de Avaliação no 6)
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TABELA 29. As condições físicas (sala de aula, laboratório,-
carteiras, sala dos professores, sala para estu-
dos , iluminação, limpeza, sanitários, etc) são 
adequadas para o funcionamento dos cursos notur-
nos?

No. %

CT 24 30,00
CP 17 21,25
DT 24 30,00
DP 08 10,00
I 03 3,75

NS - -

SR 04

OoLO

TOTAL 80 100,00

Os dados, sobre a biblioteca, em relação ao horário de

funcionamento no período noturno e à qualidade do acervo

bibliográfico disponível ao curso de Educação Geral, demonstraram 

que as opiniões se dividem. Verificamos que 56,25% dos professo-

res situaram-se nas faixas de concordância total e parcial sobre 

o horário e sua adequação no atendimento dos alunos do noturno, 

já 38,75% discordaram, principalmente naqueles estabelecimentos 

onde a biblioteca somente é aberta após o início das aulas. Nesta 

questão, observamos que as que permanecem abertas durante a troca 

de turnos, oportunizam o atendimento àqueles alunos que necessi-

tam completar suas pesquisas ou eventuais consultas antes do 

início das aulas (Tabela no. 30).

No que concerne ao acervo bibliográfico necessário ao curso de 

Educação Geral, vamos encontrar 46,25% considerando-o adequado em 

relação às suas disciplinas e 43,75% manifestando sua discordân-

cia em relação à afirmação de que o acervo disponível é adequado



às necessidades do curso em análise (Tabela no. 31). Em geral, as 

bibliotecas são carentes nas áreas de Quimica, Fisica, Matemáti-

ca, Educação Artística e Educação Física. Nas demais disciplinas, 

notamos algumas aquisições, exigidas pela proposta de Conteúdos 

Essenciais, realizadas pela APM.
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TABELA 30. O horário de funcionamento das bibliotecas é
adequado às necessidades do curso noturno?

No. %

CT 30 37,50
CP 15 18,75
DT 24 30,00
DP 07 8,75
I 02 2,50

NS 01 1,25
SR 01 1,25

TOTAL 80 100,00

TABELA 31. 0 acervo bibliográfico disponível 
às exigências do Curso de Educação

é adequado 
Geral?

No. %

CT 17 21,25
CP 20 25,00
DT 30 37,50
DP 05 6,25
I 05 6,25

NS 02 2,50
SR 01 1,25

TOTAL 80 100,00

Os posicionamentos em relação à necessidade de realizar 

reuniões de intercâmbio de experiências didático-pedagógicas 

entre professores que lecionam nos termos diurno e noturno, foram



em sua maioria (77,5%) de concordância total e parcial, o que 

indica a disponibilidade na participação de eventos que possibi-

litem a elevação do padrão de qualidade enquanto profissional da 

educação.

TABELA 32. Devem ser oferecidos aos professores de cursos
noturnos, orientação e apoio para o desenvol-
vimento de metodologia e técnicas didáticas 
apropriadas?
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NO. %

CT 55 68,75
CP 07 8,75
DT 01 1,25
DP — -

I 04 5,00
NS 01 1,25
SR 12 15,00

TOTAL 80 100,00

Em relação à necessidade de se oferecer aos professores dos 

cursos noturnos orientação e apoio para o desenvolvimento de 

metodologias e técnicas didáticas apropriadas, podemos conferir 

na tabela apresentada que 77,5% concordaram total e parcialmente, 

enquanto que 21,25% não demonstraram uma posição definida. Há que 

se considerar que os alunos que buscam o 22 grau noturno requerem 

um tratamento pedagógico que leva em conta sua situação de 

aprendizagem vinculada às suas condições de vida e trabalho. A 

educação se baseia na correta compreensão de conhecimento, o que 

pressupõe um professor competente, atualizado e compromissado com 

a formação das gerações de adolescentes já trabalhadores.

A seguir, analisaremos os problemas levantados pelos alunos



que procurando desvelar o seu cotidiano, despertam-nos as 

inquietações necessárias para que, um dia, possamos realizar a 

escola que eles desejam.
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2.2.4. A IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO 

DE 22 GRAU NOTURNO - CURSO DE EDUCAÇÃO GERAL, SOB A 

ÓTICA DOS ALUNOS
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Rubem Alves, ao prefaciar a obra de CASTANHO (1989, p.11) 

sobre o ensino noturno, especificamente o de 22 grau, refere-se 

ao

desafio de entrar neste mundo noturno onde acontece o ensino 
e a aprendizagem, e ganhar novos olhos para compreender esta 
procissão de homens e mulheres que, enquanto uns voltam para 
casa e outros saem para o prazer, fazem o caminho em direção 
do aprender.

São muitas as questões que desafiam àqueles que se dedicam a 

investigar o universo cultural que emoldura a realidade do ensino 

noturno. Alves continua; na mesma obra, questionando sobre os 

alunos matriculados nesse turno:

Estarão alí, nas salas de aula, na luta contra o cansaço e 
o sono, a vontade mais forte que tudo, enfrentando todos os 
sacrifícios, porque estão cheios de sonhos e esperanças? 
Serão os pobres que a pobreza obriga a trabalhar de dia, só 
lhes restando estudar à noite, pagando a educação com aquilo 
que ganharam?
Ou serão outros, abastados, mas que não encontraram um 
sentido na vida e procuram tardiamente aquilo que deveriam 
ter tido muito antes?.

A pesquisa realizada numa amostra de 94 (noventa e quatro) 

alunos das 2as. séries do Curso de Educação Geral-noturno, da 

rede pública estadual, buscou levantar questões relevantes a 

respeito de suas representações e expectativas referentes ao 

curso que frequentam, além de fornecer elementos explicativos 

para uma análise dos aspectos da estrutura e funcionamento das



escolas no período da noite.

Os dados revelam que as dificuldades enfrentadas no noturno 

extrapolam a sala de aula e a própria situação educativa para 

encontrar suas raizes na organização social e econômica do Pais. 

É necessário enfatizar que, em busca das características gerais 

do aluno que estuda à noite, procuramos também coletar dados 

sobre sua origem familiar e social e a sua percepção sobre o 

processo ensino-aprendizagem.

Os questionários foram aplicados em sala de aula, a partir das 

discussões realizadas nos grupos, no sentido de apontar a 

importância da participação dos alunos na análise do seu curso. 

Surpreendeu-nos o entusiasmo demonstrado pelos jovens quando 

perceberam que seus posicionamentos poderiam contribuir para 

desvelamento da complexa realidade, daqueles que muito precoce- 

mente conciliam o trabalho e estudo. Durante a aplicação dos 

questionários, muitas sugestões foram registradas sobre a relação 

professor-aluno.

0 período escolhido para a realização da pesquisa, final do 

último bimestre, levou em conta que ao contatar alunos durante os 

meses de novembro e dezembro de 1990, poderia ter a perspectiva 

de entrevistar estudantes que, apesar das inúmeras dificuldades 

enfrentadas, atingiram este estágio e consequentemente acrescen-

tariam dados relevantes à pesquisa, fato este observado nos dados 

a seguir.

Examinando as informações referentes às características mais 

gerais, podemos verificar que os alunos matriculados no curso em 

análise têm, em sua maioria (82%) de 16 a 19 anos; os demais (18%
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pertencem à faixa etária superior a 20 anos de idade, confirmando 

as informações fornecidas pela FUNDEPAR e já citadas nesta 

dissertação.

Estes jovens (94,68%) são solteiros, e (91,55%) moram com os 

seus pais. Uma pequena parcela (3,2%) retornou à vida estudantil 

após o casamento.

São alunos, cuja maioria (92,55%) reside no município de 

apenas 2,21% em cidades vizinhas. Embora 67,02% tenham declarado 

situarem-se na zona urbana e 14,9% na zona rural, esta questão 

apresentou uma parcela significativa (18,08%) de respostas em 

branco.

A grande maioria já trabalha em ocupações pertencentes ao 

setor terciário (serviços): office-boys, recepcionistas,

balconistas, datilografas ou telefonistas. Aqueles que atuam por 

conta própria são filhos de pequenos agricultores que ajudam nas 

culturas da propriedade da família. O trabalho do jovem é 

evidentemente considerado como comp1ementação à renda familiar. 

Suas ocupações não exigem especialização definida mas, devido ao 

seu nível de educação, são capazes de compreender as normas de 

funcionamento das empresas e de adquirir rápida e facilmente os 

requisitos necessários ao trabalho que empreendem. Ao buscarem a 

educação no 2o. grau, aspiram se inscrever no limite do conheci-

mento contemporâneo, atualizado à época dos avanços técnico- 

científicos.

0 que queremos frisar aqui é que a formação geral superficial 

e inadequada não interessa a esses jovens que numa terceira 

jornada diária buscam na escola a mediação para a superação de
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sua situação subalterna na sociedade.

As tabelas a seguir fornecem informações mais detalhadas sobre 

o trabalho;

TABELA 33. Trabalho.
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TIPO No. %

emprego temporário 19 20,21
emprego fixo 46 48,64
por conta própria 10 10,64
não trabalha 19 20,21

TOTAL 94 100,00

TABELA 34. Salário.

VALOR No. %

até 1 salário minimo 17 18,08
de 2 a 3 salários mínimos 39 41,49
de 3 a 5 salários minimos 05 5,32
de 5 a 10 salários mínimos 03 3,19
sem resposta 30 31,91

TOTAL 94 100,00

É importante notar que estes jovens trabalham, em sua maioria 

(64,89%), em periodo integral. Alguns (12,77%) não possuem 

horário fixo, geralmente nos casos em que exercem a função no 

ambiente doméstico.

São diversos os meios de transporte utilizados pelos alunos 

para acesso à escola: o mais comum (35,11% era o ônibus de linha; 

outros 12,76% utilizavam-se do transporte escolar fornecido pelas 

Prefeituras Municipais. Já 47,87% dos entrevistados pela 

proximidade do trabalho ou da residência, dispensavam qualquer



tipo de transporte.

A procura do curso de 2o. grau não significa algo fácil de ser 

concretizado havendo muita dificuldade para poder chegar ao fim 

do cursos ausência de motivação por parte das famílias, decepção, 

insatisfação, dificuldades de compatibilizar o trabalho e o 

estudo. É importante assinalar que os alunos tinham pouco tempo 

para se dedicarem aos estudos, 79,79% dispunham de até 6 horas 

semanais às atividades de estudos para atendimento das exigências 

do curso, traduzidas em leituras complementares, exercícios e 

outros.

Aqueles 20,21% que dispunham de uma carga horária maior, são 

os que ainda não ingressaram no mercado de trabalho, isto é 

encontram-se no aguardo de uma possibilidade de emprego.

As opiniões divergiram quanto à questão do trabalho interferir 

no rendimento do curso, 44,68% consideravam-se prejudicados pelo 

tempo dispendido no trabalho mas, 42,55% discordaram, alegando 

que quando se tem um "projeto pessoal" de estudar, apesar de 

todos os obstáculos a enfrentar, consegue-se conciliar as duas 

atividades. Diante desta colocação observamos que o aluno 

incorpora individualmente a possibilidade de sucesso ou fracasso 

escolar. A necessidade pessoal do jovem em atingir patamares mais 

elevados na sua formação vmcula-se diretamente a eventuais 

promoções no trabalho e ao mesmo tempo ao prosseguimento de seus 

estudos ao nível superior. É pela educação que aspira a sua 

participação na vida cultural, política e social, mesmo porque 

não tem consciência das contradições postas numa sociedade de 

classes. Principalmente que o saber adquirido na escola não será

165



univocamente valorizado, já que nem todo saber gera a produtivi-

dade requerida pelo capitalismo. Os alunos pesquisados acredita-

vam na competência transmitida pela escola, como determinante dos 

lugares a serem ocupados na hierarquia social. Esta formulaçao 

traz consigo a dissimulação da verdade: os alunos nao se

apercebiam das diferenças geradas pelas classes sociais. Embora, 

na realidade o determinante seja a origem de classe, o jovem ao 

concluir o 2o. grau terá certamente maiores oportunidades de 

melhoria da qualidade de vida em comparaçao àquele que não teve 

acesso a esse nível de ensino. Ouvindo-os, podemos perceber que 

apesar dos desabafos em relaçao à vida de estudante e trabalha-

dor, pela quase impossibilidade de realizar as duas atividades ao 

mesmo tempo, este grupo de alunos que sobreviveu à evasao da 

difícil passagem da la. para a 2a. série, demonstra exigir dos 

professores o ensino necessário. Seja em funçao das exigências do 

trabalho para uma ascensão funcional ou da contmuaçao dos 

estudos a nível superior ou para melhor compreender e ajudar 

resolver os problemas enfrentados na administraçao da propriedade 

familiar.

As informações apresentadas a seguir dizem respeito às 

expectativas dos alunos em relação ao que pretendem fazer no 

término do curso:

166



167

TABELA 35. Aspirações.

No. %

cursar a universidade 11 11,70
trabalhar 7 7,45
trabalhar e cursar a universidade 61 64,89
não sei 14 14,89

TOTAL 94 100,00

As respostas evidenciaram a existência de consciência, por 

parte dos alunos das limitações que lhes são impostas por sua 

origem de classe: 64,89% vincularam a continuidade de estudos, 

após o término do 2o. grau, a um trabalho que lhes permita, ao 

mesmo tempo, a garantia da sua sobrevivência e investimentos na 

sua formação, o que vem a confirmar os dados apresentados por 

KUENZER E KENSKI (1986, p.170), quando pesquisaram )ovens dos 

municípios da região metropolitana de Curitiba.

A escala de Lickert também foi utilizada para obter as 

manifestações dos alunos com referência às condições de funciona-

mento dos cursos noturnos comparativamente aos ofertados no 

diurno. Os dados revelaram que a maioria (68,08%) considerou que 

as condições do noturno são inferiores àquelas desfrutadas pelo 

diurno.
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TABELA 36. 0 estabelecimento oferece aos cursos noturnos as 
mesmas condiçoes que oferece aos cursos diurnos?

No. %

CT - concordo totalmente 2 2,13
CP - concordo parcialmente 12 12,77
DT - discordo parcialmente 43 45,74
DP - discordo parcialmente 21 22,34
I - indiferente 7 7,45

SR - sem resposta 9 9,57

TOTAL 94 100,00

Os alunos que discordaram parcial ou totalmente, já haviam 

vivenciado experiências de estudos no período diurno, anterior-

mente à necessidade de seu ingresso no mercado de trabalho. 

Portanto, eles conseguiam observar que a escola nao foi original-

mente planejada para funcionar a noite. Percebiam que na escola 

diurna, o que existia podia ser usado pelos alunos, porém a 

noite, devido às inúmeras limitações causadas pela estrutura 

física, administrativa e curricular, as condiçoes de aprendizagem 

eram inferiores.

TABELA 37. Os cursos noturnos são mais fáceis que os cursos 
diurnos?

NO. %

CT 37 39,36
CP 36 38,30
DT 8 8,51
DP 6 6,38
I 7 7,45

TOTAL 94 100,00

Uma das constatações que mais nos chamou a atenção foi a de



que os alunos pesquisados, declaravam-se lesados em seu direito 

de aprender. Manifestaram total indignação em relação àqueles 

professores que os tratam com condescendência em função da sua 

condição de alunos trabalhadores. Na percepção dos alunos, cabe 

ao professor despertar a força de vontade, o amor à disciplina e 

ao trabalho, e inclusive a constância nos objetivos. Ao mesmo 

tempo, acentuaram que à disciplina deve ser conjugada o afeto e 

a ternura.

0 problema que se coloca a respeito da relação professor-aluno 

pode ser melhor explicitado por GRAMSCI:

As camadas populares não podem ser analisadas por condescen-
dência assistencialista. A avaliação é necessária, deve ser 
objetiva e 'impiedosa' no sentido de não envolver o senti-
mento de pena em sua aplicação e sim oferecer condições 
materiais para o seu estudo, jamais facilidades burocráticas 
culturais. (NOSELLA 1991, p.145).

0 aluno que já frequentou aulas no diurno reivindicava uma 

escola noturna de melhor qualidade, que viesse superar, princi-

palmente, os tradicionais "questionários" aplicados pelos 

professores no final de cada unidade. Eram exatamente aqueles que 

tinha consciência de que se "a escola é, para o aluno, uma das 

mediações pela qual ele se insere num destino ou numa classe 

socialmente determinada, faz diferença se, nesse processo, a 

experiência escolar é bem ou mal sucedida". (MELLO 1983, p.27).

Percebemos que os alunos comparavam as práticas pedagógicas 

dos diversos professores e elogiavam os mais exigentes e 

assíduos. Por outro lado, atribuíram a si mesmos, alunos, as 

possibilidades de evasao, excluindo deste ato as influências dos 

professores e das condiçoes materiais da escola e da sociedade.
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Culpavam os colegas que já se evadiram de "bagunceiros", de 

"folgados", de "nao prestarem atençao" nas aulas dadas.

Já em relação à questão de se o curso que frequentam corres-

ponde às suas expectativas, a pesquisa demonstrou que as opiniões 

foram favoráveis 56,38% concordaram e apenas 37,24 discordaram 

total ou parcialmente. É importante observar que uma parcela 

reduzida (4,25%) é indiferente.
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TABELA 38. O curso corresponde às suas expectativas?

SI 0 • %

CT 17 18,08
CP 36 38,30
DT 12 12,77
DP 23 24,47
I 4 4,25

S/R 2 2,13

TOTAL 94 100,00

A maioria buscava por um ensino de 2o. grau que nao fosse 

profissionalizante. Podemos afirmar que esta capacidade de 

escolha só foi possível encontrar nos municípios mais antigos ou 

de maior densidade demográfica, onde o ensino do 2o. grau já está 

assegurado através da oferta de diversos cursos. Em casos de 

municípios com uma única oferta noturna e pública os egressos do

lo. grau nao possuem alternativas de escolha restando-lhes 

frequentar aquele que for ofertado. No Paraná, é importante 

destacar que, no período da noite, o curso de Educaçao Geral e a 

Habilitaçao Técnico em Contabilidade concentravam em 1991, 30,67% 

e 47,54%, respectivamente, da matrícula total; segundo dados da 

Tabela 10.



Quando se possibilitou ao aluno discutir sobre a democrati-

zação do acesso ao direito à educaçao, ele apontou para a 

necessidade de facilitar o transporte àqueles que gostariam de 

estudar outro tipo de curso, ofertado em outros municípios, 

possibilitando-lhes uma formaçao profissional.

Esses dados nos remetem à questão seguinte, sobre as preten-

sões de aplicação no trabalho, daquilo que se está aprendendo. 

Aparecem respostas de 71,28% dos entrevistados que estudam, tendo 

em vista uma possível prática diferenciada. O que nos chama a 

atenção são os 23,40% de indiferentes, que possivelmente 

frequentam a escola na perspectiva de lazer, porque talvez 

signifique um local mais aprazível do que seus próprios lares ou 

nao identificam na comunidade uma outra atividade mais estimula-

dora para se empenharem. A maioria pretendia aplicar os conteúdos 

no seu cotidiano, por exemplo, a balconista esperava saber se 

comunicar melhor com os clientes, portanto, considerou a 

disciplina Língua Portuguesa e Literatura a mais importante do 

curso. 0 filho do agricultor, muitas vezes, por ser o único da 

família a atingir o nível de 2o. grau, é o responsável pelos 

cálculos necessários à administraçao da propriedade rural e pelo 

contato com a rede bancária.

As informações coletadas nas tabelas abaixo nos revelavam que 

a maioria (70,94%) tinha interesse em cursar Educação Geral. 

Convém ressaltar que nos municípios da amostra há várias escolas 

que ofertam outras habilitações. Podemos confirmar esta tendên-

cia, na análise do índice de 84,05% de concordância total ou 

parcial quantificada pelos alunos satisfeitos com o curso.
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TABELA 39. Escolhi o curso que frequento por ser o único do meu 
interesse.

NO. %

CT 42 44,68
CP 25 26,60
DT 11 11,70
DP 9 9,57
I 7 7,45

TOTAL 94 100,00

TABELA 40. Estou satisfeito com o curso que frequento •

•

053

i 
i

%

CT 38 40,43
CP 41 43,62
DT 4 4,25
DP 7 7,45
I 4 4,25

TOTAL 94 100,00

Quando indagados sobre a eventual possibilidade de escolha de

um outro curso/habilitação caso estudasse de dia, os alunos se

dividiram: 46,81% concordaram total e parcialmente, apontando

preferência para um ensino de 2o. grau profissionalizante. Já 

51,06% discordaram total e parcialmente.

Portanto, novamente nos deparamos com a problemática implícita 

entre educação e trabalho. Historicamente tem sido papel da 

escola manter o dualismo entre a educação humanista descolada do 

trabalho, geralmente assegurada às elites e, para o povo a 

educação utilitária, desvinculada das dimensões totais do saber, 

da autonomia, da criatividade e da critica que realmente 

interessava a todos os alunos é que o 2o. grau oferecido - Curso



de Educaçao Geral ou habilitaçao profissionalizante - fosse de 

boa qualidade, considerado um fator importante no esclarecimento 

e alargamento dos horizontes das consciências daqueles ]ovens que 

precisam trabalhar premidos pelas necessidades familiares.

Ao Curso de Educação Geral ora implantado coube a grande 

responsabilidade, pelo que foi apontado nos fundamentos da 

proposta, de provocar, entre os alunos, discussões que despertem 

o conhecimento, a consciência das vicissitudes e das possibilida-

des do mundo da escola e do trabalho, sob o risco de tornar-se 

inviável por completa inutilidade frente às exigências da 

modernidade - consequência das transformações culturais, sociais, 

científicas e econômicas.

Sob o ponto de vista do acesso, para maioria (64,90%) dos 

alunos da amostra não havia o impecilho para chegar em tempo 

hábil ao início das aulas, o que veio a confirmar que os horários 

estavam realmente adaptados às exigências da proposta e que 

visavam atender à realidade do aluno. Para 31,91% este ato ainda 

implicava em dificuldades, devido à distância entre o trabalho e 

a escola. A escola ao assumir um compromisso com o aluno 

trabalhador, deve reiterá-lo a cada dia para que se torne mais 

democrática ou seja, criando no interior dela, condições para 

aumentar significativamente as oportunidades de acesso e 

permanência das camadas populares no sistema de ensino. O que não 

significa, nesta questão do horário a perda de qualidade, 

justificada pela condescendência, mas na superação contínua de 

modelos rígidos que atendam a outros interesses que não os da 

classe trabalhadora.
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Outras medidas capazes de atenuar as dificuldades já tão 

conhecidas pelos jovens foram apontadas na proposta. Entre elas, 

podemos destacar a que se refere ao desenvolvimento de tarefas, 

pesquisas, exercícios de fixação durante a aula, com vistas a não 

sobrecarregar o aluno que trabalha com atividades fora da sala de 

aula. Ao serem arguidos se os conteúdos deveriam ser transmiti-

dos, trabalhados e fixados em sala de aula 93,62% solicitaram que 

esta estratégia fosse apreendida pelos professores. Isto porque, 

81,92% dos alunos tinham pouca disponibilidade para atividades 

extra-classe, em funçao da luta do dia-a-dia pela sobrevivência. 

0 que está implícito nesta questão é a necessidade de se rever as 

formas de avaliação ainda em prática, que ao valorizarem as 

tarefas realizadas fora do horário das aulas divergem frontalmen- 

te das possibilidades de respostas por parte dos alunos do 

noturno. Estes declararam não possuir as mínimas condições 

(horários, ambiente em casa, acesso às bibliotecas) para o 

preparo ou fixação dos conteúdos ministrados pelos professores. 

Os alunos citaram que alguns professores distribuíam o tempo da 

aula, de forma a contemplar a apresentaçao do conteúdo, desenvol-

vendo discussões e ainda reservavam tempo para os exercícios de 

fixaçáo. Portanto, nao viam maiores dificuldades para que esta 

prática fosse assimilada por todos os professores.

Outro aspecto a considerar, é a relação da qualidade dos 

serviços prestados pela escola. Que será analisada mediante os 

resultados das tabelas a seguir:
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TABELA 41. Atendimento da secretaria.
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No. %

MB - muito bom 36 38,30
RA - razoável 49 52,13
IN - indiferente 3 3,19
RU - ruim 5 5,32
PE - péssimo - -

IT - inexistente 1 1,06
SR - sem resposta — —

TOTAL 94 100,00

TABELA 42. Atendimento da 
orientação).

coordenação pedagógica (supervisão e

No. %

MB 24 25,53
RA 43 45,75
IN 4 4,26
RU 10 10,64
PE 1 1,06
IT 9 9,57
SR 3 3,19

TOTAL 94 100,00

Observamos que as Secretarias funcionavam no período da noite 

- a maioria dos alunos posicionou-se positivamente a oferta deste 

serviço. Em relação à Coordenação Pedagógica (Orientação e 

Supervisão), 71,28% consideram-na muito boa e razoável.

0 Serviço de Onentaçao, quando existia, era muito presente na 

vida dos alunos. As dificuldades de relacionamento com os 

professores ou dificuldades de apreensao de conteúdos - revelados 

pelas notas bimestrais - eram objetos de análise do pedagogo 

responsável, junto à classe ou representante da turma ou 

diretamente com o aluno envolvido.



Outra atividade viabilizada em algumas escolas, no decorrer do 

ano e muito elogiada pelos alunos, foi o ciclo de palestras que 

envolveu profissionais das diversas áreas, tais como: saúde,

administraçao pública, agricultura, pecuária, indústria, rede 

bancária, comércio, etc. Estas palestras objetivaram esclarecer 

dúvidas dos alunos referentes às profissões que exigiam formaçao 

superior e àquelas que requenram apenas o 2o. grau completo.

A relação professor-aluno foi investigada pela análise das 

possibilidades de acesso e de consulta ao docente. Verificamos 

que 78,72% dos alunos declararam-na como muito boa e razoável, 

para os demais 21,28%, é ainda uma grande dificuldade a ser 

superada. 0 aluno do noturno chega à escola, como acentua 

CASTANHO (1989, p. 78)

com pouca curiosidade, fruto de muitos anos de um processo 
que não estimulou sua capacidade criadora. Mas parece estar 
disposto a dar mais se as atividades propostas forem 
significativas (e por isso) ... pedem aulas mais dinâmicas.

0 professor, se compreender a realidade destes alunos de forma 

a despertar-lhes o espírito crítico, partilhando de sua situação 

concreta, poderá, a curto prazo, ajudá-los a superar a passivida-

de, o temor a timidez para dar lugar à formação de cidadaos que 

constroem a sua capacidade de inserção na sociedade. Quando 

delineamos este cidadao a ser formado pela escola, no mínimo 

pressupomos a existência de alguns serviços que garantem ao 

professor e ao aluno, as condiçoes básicas para o acesso à 

pesquisa, à mformaçao e à atualizaçao necessários ao desenvolvi-

mento do conteúdo estabelecido pelo Projeto de Conteúdos 

Essenciais.
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Na perspectiva de 62,77% dos alunos, a Biblioteca foi 

considerada boa porque lá eram atendidos quando precisavam. No 

entanto, sabemos, pelos dados da Tabela 14, que o Estado nao 

realizou investimentos em acervos bibliográficos. Levando-nos a 

concluir que alunos e professores recorriam a uma bibliografia 

desatualizada e desarticulada com a nova proposta.

Algumas bibliotecas, na opinião de 37,23% dos alunos apresen-

tavam obstáculos devido ao horário inadequado de funcionamento, 

além da ausência de funcionários competentes. Consideraram, 

também, que o acervo bibliográfico poderia ser enriquecido se, 

além do que já tem sido adquirido pelas Associações de Pais e 

Mestres, fossem assinadas revistas que tratassem de assuntos 

atuais e de interesse da juventude.

0 Estado não tem suprido as bibliotecas, pondo em risco a 

proposta que implantou. Além de não ter solucionado o problema de 

funcionários não preparados atuando neste setor, não viabilizou 

a sua abertura, nos sábados, àqueles que dispõem de pouco tempo 

para aprofundamento dos conteúdos exigidos no curso.

Quanto ao serviço de Merenda Escolar e Cantina, vamos observar 

as posições dos alunos nas tabelas a seguir:
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TABELA 43. Qualidade da merenda escolar.

No. %

MB 30 31,91
RA 24 25,53
IN 7 7,45
RU 4 4,25
PE 2 2,13
IT 21 21,28
SR 7 7,45

TOTAL 94 100,00
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TABELA 44. Cantina.

CANTINA - HORÁRIO/HIGIENE NO. %

MB 44 46,81
RA 44 46,81
IN 3 3,20
RU 1 1,06
PE - -

IT 1 1,06
SR 1 1,06

TOTAL 94 100,00

Quando oferecida, a merenda é muito bem aceita pelos alunos, 

57,44% que se beneficiavam deste serviço consideram-na muito boa 

a razoável. Alguns, apenas tinham acesso a uma alimentação 

através da cantina comercial (13,83%). Já 21,28% dos alunos não 

eram atendidos por diversos motivos, desde as deficiências 

apresentadas pelas escolas por falta de condição físicas, até por 

ausência de um planejamento eficiente que estendesse este serviço 

à clientela do 2o. grau noturno. 0 Programa de Merenda só era 

eficiente nas escolas em que a direção tinha assumido um 

compromisso com os alunos, e mantinham junto aos orgãos competen-

tes, uma programação que dava conta das necessidades daqueles 

matriculados no 2o. grau, independentemente do turno.

A Cantina Comercial, explorada pela Associaçao de Pais e 

Mestres, foi considerada por 93,62% dos alunos como boa e 

higiênica e adequada às suas necessidades.

As respostas apresentadas no conjunto de questões referentes 

às condições materiais do prédio foram relativamente satisfató-

rias 64,90% dos alunos consideravam-nas boas e razoáveis. O que 

se depreende da visao do aluno, tal como observamos com os



professores, quando adjetivaram favoravelmente às condiçoes 

físicas do prédio, é a ausência de referências de um local mais 

apropriado ao estudo. Os alunos das escolas públicas, oriundas da 

classe trabalhadora, assimilaram o desconforto, a moperância e 

a desqualifícaçao do ambiente escolar. Como nunca tiveram acesso 

a uma escola de qualidade, nao pleiteavam melhores condiçoes de 

estudo. Admitiam a existência de problemas com a higiene dos 

banheiros, com a segurança etc, mas nao denunciavam os estragos, 

as depredações e o abandono sofridos pela escola pública durante 

décadas de ausência de investimentos para ampliaçao, reformas e 

adaptações. Verificamos portanto, prédios necessitando de 

urgentes reparos. Nos estabelecimentos mais bem conservados, 

observamos o empenho da direção em articular-se com a comunidade 

e órgãos competentes a fim de preservar um espaço condizente com 

a ação pedagógica.

A limpeza e a iluminação das salas de aula apresentavam-se, na 

opinião dos estudantes, como muito boas e razoáveis, como indicam 

os dados (93,62% e 87,24% respectivamente).

Quanto ao item sala de leitura, os alunos afirmaram que os 

estabelecimentos não possuíam tal ambiente assinalando que 

utilizavam apenas as dependências da Biblioteca para realizar 

estudos extra-classes.

A situação precária dos sanitários foi denunciada por 58,51% 

dos pesquisados. O mesmo ocorre com o item segurança, classifica-

do por 31,92% como inexistente, ruim, péssimo.

Finalmente, afirmamos que os dados nos revelaram que a escola 

reinvmdicada é ainda insuficiente em termos quantitativos e
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qualitativos. Essa materialidade da escola pública, ainda 

sonegada pelo Estado ao aluno-trabalhador, é indispensável para 

que a proposta em análise tenha condições de acontecer.

Os alunos expressaram suas aspirações em relaçao ao Estado. 

Esperam que se oportunize uma escola que realmente funcione. Uma 

escola onde o espaço para a cultura, lazer e conhecimento se 

combinem harmonicamente e em que o aprendizado e a conscientiza-

ção tenham reconhecimento assegurado numa proposta pedagógica 

consistente.
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CONCLUSÃO

181

Como foi registrado na introdução, o presente estudo teve 

como propósito investigar o processo de implantação no Paraná da 

Proposta de Reestruturação do Ensino de 22 Grau Noturno - Curso 

de Educação Geral, no decorrer de 1989 e 1990. Aqui chegamos a um 

ponto de encontro com as reflexões iniciais sobre as idéias 

contidas na referida proposta e sua confrontação com a prática 

pedagógica das escolas paranaenses que, atualmente, atendem os 

alunos trabalhadores em cursos noturnos de 22 grau.

Este estudo exigiu de nós um esforço de análise da organização 

e funcionamento do ensino de 22 grau a partir da década de 70. É 

importante assinalar que a concepção de ensino introduzida pela 

Lei no. 5.692/71, alicerçou-se nas necessidades da economia e nas 

exigências do mercado de trabalho e sua principal característica 

foi a profissionalização universal e compulsória. Proposta que 

foi produzida em plena fase da expansão da economia brasileira 

associada ao capital multinacional e para servir de difusora da 

concepção de mundo dominante.

Apesar da indiscutível ampliação numérica das oportunidades de 

ingresso na escola, resultado desta política, o que se viu foi 

uma resposta educacional a um problema não educacional. 0 

processo de desenvolvimento passou a determinar os tipos de 

educação e as quantidades de componentes para a força do 

trabalho. A finalidade real de desviar parte da clientela para o 

mercado de trabalho, acabou por introduzir mecanismos dissociados 

da ação educativa, como por exemplo, a divisão entre Educação



Geral e Formação Especial.

Na outra década, a Lei no. 7.044/82, revogou a profissiona-

lização compulsória em função do seu incontestável fracasso. A 

proposta liberal de unificação escolar não pode evitar que 

continuasse existir a estrutura de diferenciação e particulari-

zação que elitiza a escola, já que esta divisão tem sua origem na 

organização da sociedade de classe. Portanto, esta reforma de 

ensino ao assumir uma conotação mais genérica, desobrigou a 

profissionalização estreita pela alternativa "de preparação 

universal para o trabalho".

Na medida em que a análise histórica empreendida mostrou-nos 

que as políticas sociais, e nelas compreendida a educação, não se 

encontavam efetivamente comprometidas com a democratização do 

acesso aos bens culturais e econômicos e da oportunidade de 

participação política, ficou-nos evidente o descaso público em 

relação às possibilidades de redimensionamento das questões sobre 

qualificação e formação para o trabalho. Por isso, a melhoria da 

qualidade do ensino, que propiciaria o desenvolvimento da 

consciência social e política do aluno que já ingressou no 

processo produtivo, nunca foi considerada.

As reformas sucessivas no Brasil, demonstraram que as mudanças 

na instituição escolar vêm no bojo das transformações do 

capitalismo.

A informação histórica nos permitiu compreender o movimento 

contraditório de avanços e retrocessos na democratização da 

educação. As reformas foram, na sua essência, tentativas de: 

amortecimento das contradições entre a composição e o volume dos
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alunos que desejavam matriculas no 22 grau e as necessidades da 

hierarquia profissional; controle das frustações de certos 

segmentos sociais; e adaptações às reais necessidades da evolução 

social. Basicamente, as reformas brasileiras não se preocuparam 

em responder às exigências da classe trabalhadora e ainda, 

teimaram em manter a escola como instrumento de seleção e

hierarquização social.

0 ensino médio se constitui, segundo MACHADO, (1989, p.33) "o 

problema nevrálgico das reformas de ensino". Através dele podemos 

observar o caráter de abertura ou de restrição do sistema 

educacional. Ora é profissionalizante, ora não o é. As alternati-

vas legais, realmente, apenas conseguiram contribuir para o

esvaziamento da educação que a classe trabalhadora tem acesso - 

a pública.

A lógica classista, ordenada pelos interesses da classe

dominante, presente nas duas leis, estabeleceu a fragmentação 

curricular, dicotomizando elementos do processo educativo que são 

intrinsecamente ligados, reproduzindo a fragmentação que este 

conhecimento sofre no âmbito da sociedade. Outra marca, de

tendência autoritária, nos dispositivos legais, foi a substi-

tuição dos conhecimentos científicos filosóficos por valores, 

normas e procedimentos considerados adequados para manutenção da 

ordem capitalista.

Nesta fase, percebemos por um lado a ênfase na ampliação das 

oportunidades de acesso pela expansão quantitativa da oferta de 

cursos de 22 grau e de outro, um abandono generalizado das 

questões fundamentais que sustentariam a qualidade de ensino e a
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consequente permanência do aluno na escola.

Nos meados da década de 80, observamos que este quadro vai 

sofrendo alterações e as idéias passaram a orientar-se por 

princípios mais democráticos.

Como já registramos, o Plano Setorial do Governo Álvaro Dias 

1988/91 - Área da Educação - previa a elaboração e a implantação 

de uma proposta pedagógica mais democrática, que atendesse as 

características da clientela do curso noturno. Na realidade, 

considerando-se o fato da reorganização das relações de poder no 

interior da Secretaria de Estado da Educação, a partir de janeiro 

de 1989, e que a referida proposta foi elaborada no ano anterior, 

esta perdeu a sua força política, seu espaço de negociação e 

consequentemente os recursos requeridos para sua efetiva 

implantação.

Neste contexto, constatamos que a ausência de investimentos 

tornou inconsistente uma proposta educacional, consubstanciada na 

ótica da classe trabalhadora.

Tal proposta se constituiu em uma das expressões da produção 

teórica, resultado da presença de intelectuais, progressistas, 

nos níveis decisórios da Secratana de Estado da Educação. 0 

curso de Educação Geral e a Habilitação Técnico em Contabilidade 

foram reestruturados por que juntos, representavam a maior oferta 

no período da noite, de ensino de 22 grau.

O que importa destacar, neste momento, é que a nova organi-

zação escolar, sintetizava o ponto de vista da classe trabalha-

dora. Evidentemente que esta proposta, considerada como o ponto 

de partida em direção a um ensino de 22 grau mais democrático,
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não fox produto de uma ímcxativa do governo estadual. No 

entanto, em seus quadros, estavam os já cxtados intelectuaxs 

progressxstas, que vxnculavam as possxbxlxdades de concretização 

da nova prática, à uma luta mais ampla, de construção de um novo 

educador, que viesse participar de maneira mais coletiva e 

organizada nos processos políticos decisórios, abrindo melhores 

perspectivas para a prática educativa.

Al está, ao nosso ver, a questão central que garantiria a 

concretização da proposta de reestruturação do ensino noturno -a 

valorização do professor, traduzida pela criação de oportunidades 

de sua atualização e pela melhoria das condições do trabalho no 

interior da escola.

Há que se considerar que a nova proposta pedagógica funda-

mentou no trabalho o seu princípio educativo. Portanto, era 

indiscutível a força da divulgação do novo princípio educativo, 

para a sua necessária incorporação pelos professores da rede 

estadual. Ao conceber o trabalho enquanto atividade teórica e 

prática e expressão da unidade entre cultura e produção, a nova 

proposta, apontou para a necessidade de se vincular a educação ao 

mundo do trabalho e a prática social. O novo princípio educativo 

foi o que determinou o salto qualitativo, da proposta anterior do 

Curso de Educação Geral, considerada "academicista", em direção 

a uma maior clareza de sua função social. A função educativa no 

22 grau, no sentido amplo, requer a incorporação de todas as 

formas educativas que ocorrem no interior das relações sociais, 

inclusive o trabalho, com vistas à formação do cidadão enquanto 

ser político e produtivo. Portanto, o 22 grau não é imediatamente
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profissionalizante. A formação humana do jovem deve ser acompa-

nhada da cultura geral e da formação profissional. A educação, 

como prática social, ao se constituir num processo crítico e 

criativo, se transformará num instrumento fecundo de construção 

da cidadania.

O ensino de 22 grau, nesta nova perspectiva, requer um 

professor que consiga democratizar os princípios teóricos e 

metodológicos que estão na base da ciência e da tecnologia; os 

conteúdos histórico-críticos para a compreensão das relações 

sociais em seu conjunto; o domínio de algumas formas tecnológicas 

que permitam o exercício de funções produtivas e o domínio de 

códigos das formas correntes de comunicação. 0 que se propõe é um 

ensino que, do ponto de vista metodológico, deverá ser teónco- 

prático, obedecendo os princípios comuns a todo processo de 

construção do saber: da totalidade da historicidade, da provisio- 

riedade, da contradição. A relação professor-aluno deverá 

desenvolver-se de forma a tomar a realidade como ponto de partida 

e de chegada.

Para concretizar a proposta pedagógica aqui exposta exigia-se 

a revisão da prática educativa da escola, pelo estabelecimento de 

condições que pudessem atender as peculiaridades dos alunos de 22 

grau. Neste sentido, a proposta contemplou medidas que se 

destinavam viabilizar as questões pedagógicas e administrativas 

necessárias ao equacionamento dos problemas detectados, do ponto 

de vista, tanto do professor, quanto do aluno.

A proposta para o Curso de Educação Geral, para o período 

noturno, trouxe-nos também, um tratamento mais amplo no que se
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referia à Linha de Preparação para o Trabalho. Além da linha já 

adotada, a Preparação Universal, estabeleceu-se ainda a Prepa-

ração Específica para o Trabalho, com a possibilidade de 

desdobramentos em três áreas de concentração: Construção Civil, 

Agricultura e Administração (Del. no. 35/82; no. 45/83; no. 41/88 

do CEE). Estas áreas se propunham a superar a generalidade da 

Preparação Universal, pela inclusão de conteúdos vinculados ao 

mundo do trabalho. Ficou resguardado à comunidade escolar, o 

processo de escolha da área de concentracão que melhor respondes-

se as condições da realidade do estabelecimento, ou do município 

ou da região.

Se o passo seguinte era a sua implantação efetiva, a nossa 

conclusão é que, a despeito da qualidade da proposta, o governo 

não quer e nunca quiz, resolver o problema educacional. 0 que nos 

parece evidente, para manter a sua "aparência" progressista o 

governo em 1989, ao implantar as novas grades curriculares, 

privilegiou apenas as questões relativas a forma, desconsiderando 

a sua essência e conteúdo.

Quanto à política de financiamento deste nível de ensino, os 

dados coletados nos permitiram chegar à algumas conclusões. 

Apesar das variações conjunturais ocorridas nos últimos anos, sob 

a égide de democracia e consequente valorização das políticas 

sociais, o volume de recursos do Tesouro do Estado destinado ao 

22 grau apresentou-se insignificante e continuamente reduzido. 0 

maior percentual de recursos foi destinado à remuneração de 

pessoal (98,71% em média) embora tenha sido um período marcado 

por greves sucessivas. Analisando os recursos destinados à
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capacitação docente e à equipamentação da rede física, constata-

mos que juntos, não atingiram o índice 1% do total referente ao 

ensino de 22 grau.

É importante que se destaque a ausência de investimentos 

federais, no período de 1988 a 1990, considerado nesta estudo. 

Esses resultados, revelaram os modos, através dos quais mantém-se 

a seletividade do ensino de 22 grau.

A pesquisa realizada nos estabelecimentos de ensino, envol-

vendo alunos da 22série, professores e equipes técnico-pedagó- 

gicas, nos demonstrou que a essência de uma sociedade de classe 

encontra-se na manutenção da escola como uma conquista formal e 

não uma conquista real. Uma proposta que assimilou as discussões 

nacionalmente desenvolvidas, em torno da importância da escola 

como fator de alargamento dos horizontes das consciências, ficou 

restrita aos limites formais do reformismo inócuo.

A ausência de investimentos inviabilizou a realização dos 

cursos de atualização que resultariam na permeação das idéias 

comprometidas com a transformação social. Verificamos que não foi 

possível desenvolver a vontade coletiva, tendo em vista a 

consolidação das bases necessárias à elevação dos professores à 

condição de construtores de uma nova sociedade.

Na verdade, ficou constatado que a SEED distribuiu para todos 

os estabelecimentos de ensino a proposta de reestruturação do 

noturno e a sua respectiva legislação contendo orientações 

pedagógicas e administrativas para a sua implantação. Convém 

destacar, que como parte integrante desta proposta, analisamos 

Projeto de Conteúdos Essenciais, que foi elaborado de forma
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organicamente articulada às finalidades do curso de Educação 

Geral. Este projeto foi objeto de amplo debate com o conjunto de 

professores das diversas disciplinas que compõem o currículo. 

Compreendeu-se por conteúdo essencial a relação organizada de 

conteúdos socialmente importantes que contribuem para a constru-

ção de cidadania do aluno.

0 projeto constituiu a sugestão do programa do curso de 

Educação Geral, apresentando em cada disciplina a organização e 

o desenvolvimento dos conteúdos e a bibliografia básica. 0 

projeto procurou garantir o desvelamento, aos alunos, de cada 

área do conhecimento, iniciando pela sua concepção. Apontou e 

sugeriu os eixos norteadores que orientariam os diversos 

conteúdos, na direção da necessária clareza em face da concepção 

de mundo, de sociedade, de escola e de aluno requerida por uma 

visão que captava criticamente a escola como instrumento capaz de 

contribuir para a superação dos problemas das classes majoritá-

rias. Considerar o conhecimento como meio de crescimento do aluno 

e sedimentar o trabalho pedagógico à base de perspectiva 

histórica são os princípios fundamentais da pedagodia histónco- 

crítica que norteia a proposta do ensino de 22 grau.

Em todas as disciplinas, foi sempre enfatizada a necessidade 

de se considerar a realidade do aluno, o seu mundo e o seu 

instrumental usado para investigar o cotidiano apropriação dos 

seus conhecimentos. Por outro lado, o professor ao assegurar que 

o aluno atribua significado à discussão conceituai, pela relação 

íntima entre teoria, conteúdo e metodologia, consegue conduzí-lo 

na trajetória do afastamento do senso comum para uma abordagem
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mais totalizadora da realidade.

0 grande avanço da proposta em análise, encontra-se traduzido 

na superação das formas de tratamento dado aos conteúdos. Na 

prática anterior, era comum tratar os conteúdos de forma 

eminentemente descritiva e descontextualizada detendo-se apenas 

na transmissão pura e simples dos conceitos. Portanto, ao 

resgatar o aspecto processual do passado, devolve-se ao homem a 

possibilidade de transformação da realidade.

Em algumas disciplinas, como Língua Portuguesa e Literatura, 

História e Geografia encontramos professores que dominavam o novo 

princípio educativo, considerando o aluno como um sujeito que se 

constrói seu conhecimento no mundo do trabalho, atuando como 

cidadão.

A proposta das demais disciplinas estava limitada pelas 

condições históricas dadas em 1988, fase sua elaboração, 

observamos que em Química, Física e Biologia não foram aprofun-

dadas as questões da metodologia. Apenas o registro da necessi-

dade de superação da neutralidade das ciências, sem vínculo com 

o social, não bastou para garantir consistência do conteúdo. Pelo 

contrário, estão impregnadas pelos traços de uma visão acabada do 

conhecimento científico e dos trabalhos dos cientistas. De alguma 

forma, esta concepção contribui para o esvaziamento do conteúdo, 

bem como para a falta de discussão numa perspectiva mais crítica.

O que precisamos reforçar aqui a idéia que nos parece 

fundamental, é sabermos que somente no conjunto das medidas 

políticas voltadas para o combate a educação escolar seletiva e 

elitista que as propostas das ciências acima referidas terão a
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sua efetividade.

Especificamente sobre a nova direção da Linha de Preparação 

para o Trabalho, podemos inferir, com um certo grau de confiança 

que a proposta não foi assimilada. Inúmeras dificuldades 

contribuíram para este resultado. Os depoimentos mais signifi-

cativos revelaram uma excessiva concentração de decisões na 

pessoa do diretor. A ausência de mecanismos que possibilitem a 

transparência das informações, ou a discussão colegiada das 

questões fundamentais, pedagógicas ou administrativas que 

envolvem a todos, gera a alienação da comunidade escolar, que 

geralmente é apenas comunicada dos resultados das ações. De outra 

parte, se considerarmos ainda a excessiva rotatividade dos

professores, que interfere na constituição de um corpo docente
P

coeso, a desinformação alienante torna-se, sem dúvida, mais

preocupante.

É interessante notar que, embora não tenham sido realizados 

todos os cursos de capacitação da proposta, muitos professores 

estavam preparados sobre a dimensão do trabalho docente para 

alunos do noturno. Esta disposição revelou um possível compro-

misso em ajudar os jovens da classe trabalhadora a incorporarem 

os conhecimentos necessários, para o desvelamento da contradição 

posta pela sociedade capitalista. Isto nos indicou que no período 

compreendido entre o início da elaboração da proposta e a época 

da realização da pesquisa, os professores apresentaram uma

consciência mais ampla da realidade do noturno, compreendendo a 

situação concreta que envolve o conjunto da escola. Esta

consciência levou a um maior engajamento deste professor ao
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atendimento do aluno, ao mesmo tempo, lhes permitiu-lhe perceber 

os reais limites do trabalho que desenvolve.

Todos tinham claro que o problema central não residia no 

sistema de ensino (tipos de cursos ou turnos ofertados) mas sim 

na ausência de investimentos públicos na educação e no caráter 

seletivo do ensino médio.

A pesquisa permitiu-nos verificar que em 50% dos estabeleci-

mentos de ensino, este encaminhamento foi discutido durante a 

realização de alguns eventos promovidos pelos NREs, no decorrer 

de 1989. Percebemos que nos NREs mais organizados pedagógica e 

técnicamente, ocorreu o estudo da proposta com o apoio de 

profissionais das Instituições de Ensino Superior.

Durante as entrevistas encontramos professores que partici-

param da construção da proposta do noturno e do projeto de 

conteúdos essenciais. Alguns já haviam ocupado a função de 

Coordenador Pedagógico, por área do conhecimento, conquistada 

após exaustiva reivindicações dos professores, com vistas à 

melhoria de ensino. Conseguiram desenvolver, em 1989, coletiva-

mente com os pedagogos do estabelecimento, uma programação junto 

aos professores e alunos, que possibilitou o desvelamento das 

especificidades do ensino noturno de 22 grau e as expectativas da 

sua clientela. No entanto, em 1990, durante a paralização docente 

por melhores salários, a SEED extinguiu as referidas Coordena-

ções, alegando moperância das mesmas. Após o reinicio das aulas 

no 22 semestre, o trabalho coletivo sofreu interrupção devido a 

necessidade de reposição de aula por parte dos docentes. Em que 

pese as dificuldades citadas, encontramos alguns professores que
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davam continuidade à proposta. Em geral eram professores CLT, que 

recentemente haviam concluído o nível superior, portanto, tiveram 

acesso a esta concepção de ensino.

Embora a proposta abrisse canais à elaboração de projetos que 

apresentassem meios eficazes de enfrentamento dos altos índices 

de evasão e repetência, não foi constatada qualquer iniciativa 

desta ordem. É bem verdade que no conjunto dos estabelecimentos 

pesquisados, não encontramos uma preocupação explícita com a 

superação do fracasso escolar. As perdas são incorporadas como 

parte inerente ao processo educacional, uma vez que o conceito de 

universalização do ensino não é uma realidade na sociedade 

brasileira, acentuadamente no nível médio. Porém, quando 

indagados sobre a inexistência de projetos de tal natureza, os 

professores alegaram descrença na capacidade administrativa do 

Estado.

Independentemente da cooperação, do apoio ou da assistência 

pedagógica oficial, grande parte dos estabelecimentos, recorria 

aos estagiários das IES e até aos alunos das séries finais do 

próprio estabelecimento, para a promoção de aulas de reforço em 

algumas disciplinas, dentre elas destacam-se a Química, a Física, 

a Biologia e a Matemática. Esses mecanismos, empreendidos 

assistematicamente, não conseguiram promover alterações signifi-

cativas no contexto educacional.

Na perspectiva dos professores, em relação às condições 

físicas analisadas, o ambiente que convergiu todos os interesses 

foi a biblioteca. É importante destacar que na ausência de uma 

biblioteca atualizada - realidade de todos os estabelecimentos de

193



ensino pesquisados - a proposta indicou o uso de textos, que 

consistem em fragmentos de obras de diversos autores. Essa 

alternativa foi recomendada como apoio técnico para professores 

e alunos. Neste último caso, somente quando o assunto era tratado 

com uma linguagem acessível.

Finalmente, ao avaliarmos os encaminhamentos referentes às 

prioridades eleitas pelos professores e incorporadas na proposta, 

uma das mais importantes era a remuneração do trabalho noturno. 

Direito este, assegurado na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988. No entanto, o Estado concedeu este benefício 

em 1989, apenas aos professores contratados pela CLT e àqueles 

que desenvolvem suas atividades em jornada de trabalho após as 

22:00 horas. Ficou evidente com este "arremedo" que as especifi- 

cidades do trabalho noturno eram percebidos de diferentes formas, 

o que revelou um forte embate de posições ideológicas e desencon-

tro de argumentos técnicos advindo das unidades administrativas 

da SEED. As discussões sobre este benefício ocorriam em discus-

sões acadêmicas e nos movimentos sindicais. Pouco esforço, por 

outro lado, foi empreendido nas instâncias político-administrati- 

vas para que se concretizasse, com a seriedade requerida.

Em 1988, por um fenônemo conjuntural já explicado, houve 

espaço possível, no Estado para produção de propostas de boa 

qualidade. Estas vinham ao encontro dos interesses da classe 

trabalhadora, uma vez que seus autores, oriundos dos segmentos 

médios, optaram politicamente e pedagogicamente, por consequência 

- trabalhar possibilitando o acesso ao conhecimento científico - 

filosófico e à uma concepção de mundo, homogênea, elaborada,
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sistematizada, clara e a consentânea com os interesses de classe 

do aluno da escola pública. No entanto, os depoimentos das 

equipes técnico-pedagógicas e professores confirmaram que a 

dificil realidade do ensino noturno pouco havia mudado, a não ser 

em relação aos horários de entrada e saida das aulas e a sua 

distribuição na grade cuncular. Sobre a ação das propostas na 

tentativa de reorientar a prática educativa junto aos professo-

res, concluímos que não tiveram, por si só, força de impulsionar 

as alterações mais amplas e reverter o quadro de precariedade.

A concretização de uma escola de 22 grau voltada para o 

atendimento às necessidades da classe trabalhadora, exige que se 

considere os depoimentos dos alunos trabalhadores. A eles, não 

interessa uma formação geral superficial e desatualizada, que não 

contribua para a superação de sua situação subalterna na 

sociedade.

A permanência no 22 grau não significa algo fácil de ser 

conquistado. Há inúmeras dificuldades nesta trajetória, de ordem 

social, econômica, familiar e cultural. No entanto, os alunos por 

não possuírem uma politização razoável, tendem a incorporar 

individualmente a possibilidade de sucesso ou fracasso escolar. 

Uma das constatações que mais nos chamou atenção, foi a de que os 

alunos sentem-se lesados em seu direito de aprender. Manifestaram 

total indignação em relação àqueles professores que os tratam com 

condescendência em função da sua condição de alunos trabalhado-

res. Eles reivindicavam por um professor competente e esperançoso 

que aponte os caminhos e que forneça os instrumentos necessários 

para sua inserção social. Solicitam por uma escola que realize a 

democracia dia a dia, criando no interior dela condições para
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aumentar significativamente as oportunidades de realização do 

tnnômio acesso, permanência e qualidade.

Finalmente, afirmamos que os dados desta pesquisa nos 

revelaram que a escola reivindicada ainda é insuficiente em 

termos quantitativos e qualitativos. Essa materialidade da escola 

ainda sonegada pelo poder público ao aluno trabalhador, é 

indispensável para que uma proposta pedagógica e administrativa, 

como esta, comprometida com os interesses das classes majoritá-

rias se realize.

Por outro lado, observamos que esta proposta não pretendia 

provocar uma análise estrutural da educação e da sociedade, 

restringiu-se a enfocar a realidade do ensino noturno garantmdo- 

lhe condições efetivas para sua manutenção, porém de melhor 

qualidade. Isto nada mais foi que o resultado das possibilidades 

concretas postas pela história e pela correlação de forças 

presentes, que não possibilitou um avanço para além das idéias 

progressistas. Na sociedade capitalista a educação é uma 

totalidade de contradições atuais ou superadas. As relações 

sociais que a constituem são essencialmente relações de luta. A 

democratização do ensino está determinada pelo grau de democra-

tização de toda a sociedade.

Ao nosso ver, o grau de organização da sociedade se constitui 

no poder de exigir do governo a coerência de implantação das 

propostas que foram por ele mesmo referenciadas e inseridas em 

sua programação política.

Se, naquela ocasião, houve pressão suficiente da sociedade 

civil para a produção de uma proposta pedagógica e administrativa 

que avançou até no limite do debate produzido nacionalmente sobre
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o ensmo noturno de 22 grau, concluímos que esta organização se 

mostrou insuficiente no sentido de enfrentar as novas relações de 

poder no interior do Estado.
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ANEXOS

. GRADES CURRICULARES 
MODELO DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS NA PESQUISA
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ANEXO I

GRADES CURRICULARES 
CURSO DE EDUCAÇÃO GERAL NOTURNO

1. SETOR PRIMÁRIO - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: AGRICULTURA

Nome do Estabelecimento: ____________________________________________ ______
Localidade: ____ ____________________________________  NRE:______________

CURRÍCULO DO CURSO DE 2$ GRAU - EDUCAÇÃO GERAL 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: AGRICULTURA

Ano de Implantação: 1989 Duração: 3 anos Horas: 2*331 Turno: Noturno 
(Implantação Gradativa) Módulo: 37

MATÉRIAS / DISCIPLINAS
S É 

la.

R I 1 

1 2a.

2 S 

1 3a.

TOTAL
HORAS
AULA

PORTUGUÊS L.Port.e Literatura 1 4 1 4 1 3 1 407

N
TT

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
MODERNA

Língua - - 2 74

u
C
T

História 2 - - 74
li
E
o ESTUDOS SOCIAIS

Geografia 2 - - 74
V

Org. Social e Polí-
tica do Brasil

- - 1 37

c
fi

MATEMÁTICA || Matemática 1 4 1 4 1 3 11 407
u
M
U
M

Física - 2 2 143

CIÊNCIAS Química 4 3 3 370

Biologia 3 4 3 370

SUB-TOTAL l1 19 11 17 11 17 11 1961

N
Ú
C
jj

Educação Artística - 2 - 74

Educação Física 2 2 2 222

E
0 ARTIGO 7o.

Educação Moral e 
Cívica*

- - - -

C
o

Programa de Saúde** - - - -

M
U
M

Ensino Religioso - - - -

SUB-TOTAL 1 2 1 4 1 2 1 296

PAR 
TE 

DIV

PREPARAÇÃO PARA 0 TRABALHO | | - 1 - 1 2 1 74

SUB-TOTAL 1 - 1 - 1 2 1 74

1 TOTAL GERAL DO CURSO 1 21 1 21 1 21 1 2331

(*) Conteúdo inserido na disciplina HISTÓRIA 
(**) Conteúdo inserido na disciplina BIOLOGIA

OBS.* As aulas que excedem as 20 horas/aula semanais correspondem às de 
EDUCAÇÃO FÍSICA, que será ministrada ro sábado ou em turno diverso, 
devendo ser previstas no Regimento Escolar.



2. SETOR SECUNDÁRIO - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL

200

Nome do Estabelecimentos _____________________________________
Localidade :   NRE :

CURRÍCULO DO CURSO DE 22 GRAU - EDUCAÇÃO GERAL 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL

Ano de Implantação: 1989 Duração: 3 anos Horas: 2.405 Turno: Noturno 
(Implantação Gradativa) Módulo: 37

MATÉRIAS / DISCIPLINAS
s é

la.

R I E S  

1 2a.1 3a.

TOTAL
HORAS
AULA

PORTUGUÊS Língua Portuguesa e 
Literatura

4 4 3 1 407

N
n

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
MODERNA

Língua - 1 2 111

C
T.

História 2 - - 74
JLi
E
o ESTUDOS SOCIAIS

Geografia 2 - - 74
V

Org. Social e Polí-
tica do Brasil

- - 1 37

c
o

MATEMÁTICA j| Matemática 1 4 1 4 í1 3 1 407

M
U
M

Física 4 4 3 407

CIÊNCIAS Química 4 3 3 370

Biologia - 2 2 148

SUB-TOTAL 11 20 11 18 11 17 11 2035

N
Ú
C
T,

Educação Artística - 2 - 74

Educação Física 2 2 2 222
xj
E
0 ARTIGO 7o.

Educação Moral e 
Cívica*

- - - -

C
0
M
U
M

Programa de Saúde** - - - -

Ensino Religioso - - - -

SUB-TOTAL 1 2 1 4 1 2 1 296

PAR 
TE 

DIV

PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO | | -  1 -  1 2 1 74

SUB-TOTAL 1 -  1 -  1 2 1 74

1 TOTAL GERAL DO CURSO | 22 1 22 1 21 1 2405

(*) Conteúdo inserido na disciplina HISTÓRIA 
(**) Conteúdo inserido na disciplina BIOLOGIA

OBS.: As aulas que excedem as 20 horas/aula semanais correspondem às de 
EDUCAÇÃO FÍSICA, que será ministrada no sábado ou em turno diverso, 
devendo ser previstas no Regimento Escolar.



201

3 • SETOR TERCIÁRIO - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

Nome do Estabelecimento: _______________________________________________
Localidade: _____  NRE:______________

CURRlCULO DO CURSO DE 2Q GRAU - EDUCAÇÃO GERAL 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

Ano de Implantação: 1989 Duração: 3 anos Horas: 2.405 Turno: Noturno 
(Implantação Gradativa) Módulo: 37

MATÉRIAS / DISCIPLINAS
S É 

la. 1

1 
1 

1 
1 
•

1 
i 
<0 

1 
w 

1 
m
 

1 
1 

1 
W 

1 —
1 

1 
*

1 
h 

1 
m

1 
1 
CN

1 
tf 

1 
1 

1 _
 

1

TOTAL
HORAS
AULA

PORTUGUÊS Língua Portuguesa e 
Literatura

5 4 4 !1 481

N
TT

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
MODERNA

Língua 2 2 2 222

U
c
T

História 2 2 3 259

E
r» ESTUDOS SOCIAIS

Geografia 2 2 2 222

Org. Social e Polí-
tica do Brasil

- - 2 72

c
rj

MATEMÁTICA || Matemática 1 3 11 3 1 2 11 296
V

M
U
M

Física - 2 2 148

CIÊNCIAS Química 2 2 - 148

Biologia 2 2 - 148

SUB-TOTAL 11 18 11 19 11 17 11 1998

N
Ú
C
T,

Educação Artística 1 1 1 111

Educação Física 2 2 2 222
JU
E
0 ARTIGO 7o.

Educação Moral e 
Cívica*

- - - -

C
o

Programa de Saúde** - - - -
V

M
U
M

Ensino Religioso - - - -

SUB-TOTAL 11 3 11 3 11 3 11 333

PAR
TE

DIV

PREPARAÇÃO PARA 0 TRABALHO | |1 - 11 - 11 2 11 74

SUB-TOTAL 1 - 1 -  11 2 11 74

1 TOTAL GERAL DO CURSO 1 21 1 22 11 22 1 2405

(*) Conteúdo inserido na disciplina HISTÓRIA 
(**) Conteúdo inserido na disciplina BIOLOGIA

OBS.: As aulas que excedem as 20 horas/aula semanais correspondem às de 
EDUCAÇÃO FÍSICA, que será ministrada no sábado ou em turno diverso, 
devendo ser previstas no Regimento Escolar.
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4. CURSO DE EDUCAÇÃO GERAL - PREPARAÇÃO UNIVERSAL

Nome do Estabelecimento: 
Localidade: NRE:

CURRÍCULO DO CURSO DE 23 GRAU - EDUCAÇÃO GERAL 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PREPARAÇÃO UNIVERSAL

Ano de Implantação: 1989 Duração: 3 anos Horas: 2,405 Turno: Noturno 
(Implantação Gradativa) Módulo: 37

MATÉRIAS / DISCIPLINAS
S É 

la.

R I E S  

1 2a.1 3a.

TOTAL
HORAS
AULA

PORTUGUÊS Língua Portuguesa e 
Literatura

4 4 3 11 407

N
Ö
c

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
MODERNA

Inglês - - 3 111

História 3 2 - 185

L
ESTUDOS SOCIAIS

Geografia 2 2 - 148
JCi
0 Org. Social e Polí-

tica do Brasil
- - 2 74

C
o

MATEMÁTICA | Matemática 1 4 11 4 11 3 11 407
V
M
U
M

Física 2 2 2 222

CIÊNCIAS Química 2 2 2 222

Biologia 3 2 2 259

SUB-TOTAL l1 20 11 13 11 17 11 2035

N
Ú
C
T,

Educação Artística - 2 - 74

Educação Física 2 2 2 222
JJ
E
0 ARTIGO 7o.

Educação Moral e 
Cívica*

- - - -

C
r\

Programa de Saúde** - 2 - 74

M
U
M

Ensino Religioso - - - -

SUB-TOTAL 2 4 2 296

PAR
TE

DIV
DIV

PREPARAÇÃO PARA 0 TRABALHO |Prep.Univ.*** - - - -

ESTUDOS COMPLEMENTARES |opção estab. - - 2 74

SUB-TOTAL - - 2 74

1| TOTAL GERAL DE HORAS/AULA DO CURSO 22 22 21 2405

(*) Conteúdo inserido na disciplina HISTÓRIA
(**) Conteúdo inserido na disciplina BIOLOGIA

(***) Conteúdos desenvolvidos nas disciplinas do Núcleo Comum.
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ANEXO II

DADOS SOBRE O ESTABELECIMENTO

01. Cursos Educação Geral
02. Linha de Preparação para o Trabalho:
03. Área de Concentração: ______________
04. Município:_________________________
05. NRE:

DATA: / /

06. Nome do Estabelecimento: __________
07. Cursos que oferece/matrícula/1990

CURSOS TURNO MATRICULA POR SERIE TOTAL

la. 2a. 3a. 4a.

M

T

N

M

T

N

M

T

N

08. Número de salas e sua utilização:
  Salas de aula
  Direção
  Secretaria
  Orientação
  Almoxanfado
  Local para Merenda Escolar
  Local para guarda de material de Educação

Fisica 
  Laboratórios
  Outros-especificar:_________________________

09.

1 0 .

Número de salas de aula utilizadas no 22 grau 
noturno
Número de salas especiais em funcionamento no 
noturno. Especificar: ________________________
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11.  /___/  Número de salas de aula ociosas no noturno

de salsa de aula para o noturno12. A disponibilidade 
considerada:

(01) Insuficiente (02) Suficiente

13. Espaços existentes para a prática de Educação Física.

Ginásio de Esportes 
Cancha poliesportiva 
Cancha esportiva 
Área coberta suficiente 
Área coberta insuficiente 
Área livre suficiente 
Área livre insuficiente

______  Outros - especificar:___________________
acordo com o espaço citado, esclarecer se14. De

iluminação para atividades no período noturno.
possuem

15

(01) Sim (02) Não

Equipamento para laboratórios:

16,

Laboratório Suficiente

- Química
- Física
- Biologia

Material de consumo: 

Laboratório Suficiente

Necessita
complem.

Necessita
reparos

Inexistente

Necessita
complem.

Necessita
reparos

Inexistente

17

- Química
- Física
- Biologia

As práticas de laboratório são reduzidas:

Física Química
(01) No período normal de aula
(02) Em período especial
(03) Não são reduzidas

Biologia

18,

1 9 ,

Para as práticas de laboratório é necessário dividir a turma:

(01) Sim (02) Não

Responsável pelo(s) laboratóno(s):

(03) Funcionário(01) Coordenador 
(04) Diretor

(02) Professor 
(05) Aluno
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20. Biblioteca Responsável pela Biblioteca

(01) Sala própria
(02) Sala adaptada
(03) Não existe

(a) Bibliotecária
(b) Professor
(c) Funcionário
(d) Não tem

21. 0 acervo bibliográfico é:

(01) Suficiente
(02) Necessário complementar
(03) Necessário atualizar

22. Como se obtém a atualização da biblioteca:

(01) Campanhas comunitárias
(02) Doações/SEED
(03) Aquisição pelo Colégio
(04) Outros - especificar: __________________________

23. Critérios para a aquisição do material bibliográfico:

(01) Indicação/Professores
(02) Indicação/Diretor
(03) Indicação/Bibliotecária
(04) Sugestão/Vendedores

24. Existe forma de organização do material bibliográfico:

(01) Sim (02) Não

25. A biblioteca funciona no período noturno:

(01) Sim (02) Não - Esclarecer: ______________

26. A merenda é oferecida aos alunos do 22 grau noturno:

(01) Antes da aula
(02) Recreio
(03) Não

27. Atuam no período noturno:

(01) Orientador Educacional
(02) Coordenador Educacional
(03) Supervisor
(04) Outros/Especificar: _________________________________

28. Os docentes que atuam no curso em questão são habilitados 
para as disciplinas que ministram:

(01) Todos
(02) Alguns/Especificar: _________________________________
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29. Quanto ao horário do 22 grau noturno:

 /___/___/___ Entrada  /___/

30. Qual a duração real de cada aula: 

/ / /

31. Periodo letivo em:

1989 - Inicio ___/___ /___/__  Término
1990 - Inicio ___/___ /___/__  Término

Saida

/ / 
/ /

Assinatura do Pesquisador Assinatura do Diretor/Assessor
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QUESTIONÁRIO DO ALUNO

CURSO DE EDUCAÇÃO GERAL/2a. SÉRIE DATA: ___/ /

Município: NRE:

01. Nome do Estabelecimento:

02. Curso: Área de Concentração:

03. Idade: ______________________

04. Estado Civil:

(01) Solteiro

(02) Casado

(03) Outro

05. Local de residência:

(01) Município

(02) Outro município

(03) Zona urbana

(04) Zona rural

06. Condições de residência:

(01) Sozinho

(02) Família (cônjuge, filhos)

(03) Pais/Parentes

07. Trabalho:

(01) Não trabalha

(02) Emprego temporário - Qual? ___________________________

(03) Por conta própria - Qual? ___________________________

08. Turno de trabalho:

(01) Não trabalha

(02) Manhã

(03) Tarde

(04) Manhã e Tarde

(05) Sem horário fixo

09. Salário:

(01) até 1 salário-mínimo (02) 2 - 3 salários mínimos

(03) 3 - 5 salários mínimos (04) 5 - 10 salários mínimos

(05) mais de 10 salários mínimos



10. Meio de transporte usado para frequentar a escola:

(01) Nenhum

(02) Ônibus Escolar da Prefeitura Municipal

(03) Ônibus comum

(04) Carona

(05) Bicicleta/Moto

(06) Carro próprio

11. Quantas horas semanais você dedica às atividades de estudos 
para atender as exigências do Curso? (Leituras complementares, 
exercícios, etc).

 /___/ horas Horário do almoço ___ /___
Sábado ___/___
Domingo ___/___

12. Ao terminar este curso, você pretende:

(01) Cursar a Universidade
(02) Trabalhar
(03) Cursar a Universidade e trabalhar
(04) Não sei

Legenda: Para responder as questões seguintes, utilize a
escala à direita dos itens, de acordo com a seguinte legenda:

CT - concordo totalmente 
CP - concordo parcialmente 
DT - discordo totalmente 
DP - discordo parcialmente 
I - Indiferente

13. 0 estabelecimento oferece aos cursos noturnos as mesmas
condi- ções que oferece aos cursos diurnos?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( )

14. Os cursos noturnos são mais fáceis que os cursos diurnos?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( )

15. 0 curso que estou frequentando corresponde às minhas
expectativas ?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( )

16. O fato de trabalhar não interfere no rendimento do curso?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( )
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17. Pretendo, no futuro, conseguir um emprego em que possa 
utilizar o que estou aprendendo?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( )

18. Todo o conteúdo das disciplinas do curso, deveriam ser 
desenvolvidas, prferencialmente, na sala de aula?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( )

19. Estou satisfeito com o curso que frequento?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( )

20. Escolhi o curso que frequento por ser o único do meu 
interesse?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( )

21. Se eu pudesse estudar durante o dia, escolheria um curso 
diferente do que estou frequentando?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( )

22. Não tenho dificuldades para chegar em tempo hábil em relação 
ao horário de mlcio das aulas?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( )

23. É muito difícil chegar em tempo hábil para o início das 
aulas (em função da distância do trabalho ou da residência)?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( )

Legenda: Para responder às questões seguintes, utilize a
escala à direita dos itens, de acordo com a seguinte legenda:

MG - Muito bom 
RA - Razoável 
IN - Indiferente 
RU - Ruim 
PE - Péssimo 
IT - Inexistente

24. Condições de limpeza das salas de aula.

MB ( ) RA ( ) IN ( ) RU ( ) PE ( ) IT ( )

25. Condições de iluminação das salas de aula.

MB ( ) RA ( ) IN ( ) RU ( ) PE ( ) IT ( )

26. Condições gerais do prédio.

MB ( ) RA ( ) IN ( ) RU ( ) PE ( ) IT ( )
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27. Salas para leitura, estudos, etc.

MB ( ) RA ( ) IN ( ) RU ( ) PE ( ) IT ( )

28. Condições de funcionamento da cantina (horário/higiene).

MB ( ) RA ( ) IN ( ) RU ( ) PE ( ) IT ( )

29. Horário de funcionamento da biblioteca

MB ( ) RA ( ) IN ( ) RU ( ) PE ( ) IT ( )

30. Qualidade do acervo bibliográfico em relação ao curso que 
frequenta.

MB ( ) RA ( ) IN ( ) RU ( ) PE ( ) IT ( )

31. Condições de segurança (prédio/vizinhança).

MB ( ) RA ( ) IN ( ) RU ( ) PE ( ) IT ( )

32. Condições de limpeza dos sanitários.

MB ( ) RA ( ) IN ( ) RU ( ) PE ( ) IT ( )

33. Condições de acesso e consulta aos professores.

MB ( ) RA ( ) IN ( ) RU ( ) PE ( ) IT ( )

34. Atendimento pela Coordenação pedagógica 
(Supervisão/Orientação).

MB ( ) RA ( ) IN ( ) RU ( ) PE ( ) IT ( )

35. Acesso aos serviços administrativos/Secretaria.

MB ( ) RA ( ) IN ( ) RU ( ) PE ( ) IT ( )

36. Serviço de Merenda Escolar (caso exista).

MB ( ) RA ( ) IN ( ) RU ( ) PE ( ) IT ( )
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CURSO DE EDUCAÇÃO GERAL DATA:  /_/___
Município: ______________________________  NRE:_____________

01. Nome do Estabelecimento: ___________________________________
02. Cargo:_____________________________________________________
03. Tempo de srviço no Magistério: _____________________________
04. Tempo de serviço no cargo: __________________________________
05. Formação: __________________________________________________

06. Como tomou conhecimento da nova proposta de organização 
administrativa e pedagógica para o curso noturno?

(01) Reunião pedagógica na NRE
(02) Leitura dos documentos SEED/DESG
(03) Informativos/Imprensa/Outros

07. Participou de debates promovidos pelo NRE para 
aprofundar conhecimentos sobre a realidade do ensino noturno e 
do aluno trabalhador?

(01) Sim (02) Não (03) Realizou estudos individualmente

08. Participou de debates/estudos promovidos por outras 
instituições sobre a realidade do ensino noturno e do aluno 
trabalhador?

(01) Sim (02) Não (03) Realizou estudos individualmente

09. Promoveu debates/estudos/diagnósticos sobre esta questão no 
estabelecimento?

(01) Com alunos
(02) Com professores
(03) Com alunos e professores
(04) Não promoveu - Esclarecer: _____________________________

10. Como procedeu em relação à escolha da linha de preparação 
para o trabalho do curso de Educação Geral (Preparação 
U n i v e r s a l / Á r e a s  d e  c o n c e n t r a ç ã o :  
Agricultura/Administração/Construção Civil)?

(01) Através de reuniões com os professores
(02) Através de reuniões com os professores e alunos
(03) Através de reuniões com a Supervisão
(04) Individualmente, com base na sua experiência
(05) Indicação dos diagnósticos realizados junto aos alunos

11. Qual a disciplina ofertada na parte diversificada? 
Esclarecer:

QUESTIONÁRIO DO DIRETOR/SUPERVISOR

12. Qual é o motivo fundamental que norteou esta escolha?
(01) Existência de professor disponível com preparação no tema
(02) Atendimento às peculiaridades da região
(03) Atendimento às necessidades apontadas pelos alunos nos 

diagnósticos
(04) Outras razões. Esclarecer: ____________________________
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13. Como ocorreu o processo de adequação da grade?
(01) Com resistência por parte dos professores
(02) Com resistência por parte dos alunos
(03) Sem resistência por parte dos professores
(04) Sem resistência por parte dos alunos
(05) Indiferente

14. Com a nova proposta, o estabelecimento alterou o seu horário 
de entrada e safda das aulas?

(01) Sim (02) Não

15. 0 estabelecimento promoveu ou promove constantemente
reuniões pedagógicas sobre o novo princípio organizador do 22 
grau: O Trabalho?

(01) Sim (02) Não / Esclarecer: ___________

16. As reuniões pedagógicas que asseguram a articulação entre 
conteúdos no Núcleo Comum e Parte Diversificada, pelo 
envolvimento de todos os docentes do curso, são realizados:

(01) Mensalmente
(02) Bimestralmente
(03) Outras formas / Esclarecer: ___________________________

17. A proposta considera o sábado como dia para a prática da
Educação Física no curso noturno. É viável do ponto de vista do:

Professor: (01) Sim (02) Não
Aluno: (01) Sim (02) Não
Esclarecer:

18. 0 estabelecimento oferta assessona pedagógica para suprir 
dificuldades de aprendizagem dos alunos?

(01) Aos sábados
(02) No horário normal
(03) Não oferta 
Esclarecer:

19. 0 estabelecimento solicitou à SEED/DESG, através de
Projetos, professor para atender as necessidades dos alunos, aos 
sábados?

(01) Sim (02) Não / Esclarecer:____________

Assinatura do Pesquisador Assinatura do Diretor 
Supervisor
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QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR

CURSO DE EDUCAÇAO GERAL 
Município: ____________

DATA: /___/
NRE:

01. Nome do Estabelecimento:^____
02. Curso de Educação Geral/Area:
03. Formação: __________________
04. Disciplina que leciona:
05. Quanto tempo atua no Magistério? ___/
06. Quanto tempo atua no noturno? ___/

anos
anos

07. Leciona em 
(01) Sim

outro(s) estabelecimento(s)?
(02) Não

08. Leciona em outros turnos, além do noturno?
(01) Sim
(02) Não
(03) Manhã
(04) Tarde
(05) Manhã e Tarde

09. Qual o seu turno preferencial para lecionar?
(01) Manhã (02) Tarde (03) Noite (04) Indiferente

10. Como tomou conhecimento da nova proposta de organização 
administrativa e pedagógica para o curso noturno?

(01) Reunião pedagógica no estabelecimento
(02) Leitura dos documentos SEED/DESG
(03) Informativos/Imprensa/Outros

11. Participou de debates pelo estabelecimento sobre a realidade 
do ensino noturno e do aluno trabalhador?

(01) Sim
(02) Não
(03) Realizou estudos individualmente

12. Participou de debates/estudos promovidos por outras 
instituições sobre a realidade do ensino noturno e do aluno 
trabalhador?

(01) Sim
(02) Não
(03) Realizou estudos individualmente

13. Participou de levantamentos de dados/estudos sobre esta 
questão no estabelecimento onde atua?

(01) Com alunos
(02) Com professores
(03) Com alunos e professores
(04) Não

14. Participou na escolha da Linha de Preparação para o Trabalho 
do curso em análise?

(01) Sim
(02) Não / Esclarecer:______________________________________
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15. Participou no processo de adequação da grade?
(01) Sim
(02) Não / Esclarecer:______________________________________

16. Participou de cursos de atualização sobre os Conteúdos 
Essenciais referentes à disciplina que atua?

(01) Sim (02) Não

17. Em caso afirmativo, informar o período, local e a 
instituição promotora:

. Realizado em ___/___/___

. Local:___________________________________________________

. Promovido por: ___________________________________________

18. São realizadas reuniões periódicas com os professores do 
curso em que leciona, para discutir planos de ensino, currículo, 
objetivos do curso, etc?

(01) Sim (02) Não

19. É realizado um sistema de recuperação durante o lo. 
bimestre,dos conhecimentos anteriormente não adminsitrados e das 
dificuldades de aprendizagem identificadas pelos alunos?

(01) Sim (02) Não

20. Você está recebendo remuneração específica ao trabalhao no 
período noturno?

(01) Sim (02) Não
Em caso positivo, esclarecer a categoria salarial: __________

QUAL SEU GRAU DE CONCORDÂNCIA OU DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO ÀS 
AFIRMATIVAS ABAIXO?

- Marque X sobre a alternativa adequada de acordo com a legenda 
CT - concordo totalmente 
CP - concordo parcialmente 
DT - discordo totalmente 
DP - discordo parcialmente 
I - Indiferente 

NS - Não sei

21. O trabalho com alunos do curso noturno é desgastante?
CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( ) NS ( )

22. Os alunos do curso noturno apresentam menor aproveitamento 
em relação ao aprendizado?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( ) NS ( )

23. Os alunos do curso noturno têm maior motivação e trabalham 
melhor com a realidade do que os alunos dos cursos diurnos?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( ) NS ( )

24. Os professores de cursos noturnos devem desenvolver todas as 
atividades em sala de aula, pois os alunos não têm tempo realizar 
tarefas foram do horário de aula?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( ) NS ( )
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25. Pode-se perceber que há uma relação de proximidade entre o 
curso que o aluno segue à noite e a natureza do seu trabalho 
diurno?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( ) NS ( )

26. O ensino noturno é prioridade em seu estabelecimento?
CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( ) NS ( )

27. 0 conteúdo programático da disciplina é o mesmo, 
independentemente do turno que é ofertado?

28. 0 processo de avaliação dos alunos de cursos noturnos deve 
ser diferente de cursos diurnos?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( ) NS ( )

29. As condições físicas (sala de aula, laboratórios, carteiras, 
sala de professores, sala para estudos, iluminação, limpeza, 
sanitários, etc.) são adequados para o funcionamento dos cursos 
noturnos?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( ) NS ( )

30. O horário de funcionamento das bibliotecas é adequado às 
necessidades do curso noturno?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( ) NS ( )

31. O acervo bibliográfico hoje disponível na biblioteca é 
adequado às exigências dos cursos noturnos?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( ) NS ( )

32. É necessário realizar reuniões de intercâmbio para troca de 
experiências didático-pedagógicas entre professores que 
lecionam nos turnos diurno e noturno.

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( ) NS ( )

33. Devem ser oferecidos aos professores de cursos noturnos, 
onen- tação e apoio para o desenvolvimento de metodologia e 
técnicas didáticas apropriadas?

CT ( ) CP ( ) DT ( ) I ( ) NS ( )

Assinatura do Pesquisador Assinatura do Professor
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