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Resumo 

O presente artigo, de caráter teórico, tem como objetivo dar a conhecer o projeto de nossa dissertação de 

Mestrado, vinculado à linha de pesquisa de Políticas Públicas e Gestão da Educação do Programa de Pós-

Graduação da Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões / URI, campus de Frederico 

Westphalen. O escopo do referido projeto é o Pacto Nacional pelo Fortalecimento Médio, num estudo 

comparativo entre duas escolas públicas estaduais do município de Santa Cruz / RS, sob a perspectiva da 

evasão, emancipação e/ou regulação. Assentando-nos na abordagem hermenêutica, encontramos até o 

momento que após avanços e retrocessos, as políticas públicas educacionais brasileiras ganharam força e 

lastro jurídico a partir dos anos 80, com a Constituição de 1988 e com a nova LDB, lei n. 9394/96, 

documentos que supõem a educação básica como universal e pública. Grandes montantes financeiros têm 

sido destinados à educação através de distintas políticas educacionais, as quais partem de demandas 

internas e/ou de pressões de organismos internacionais, privados e/ou não-governamentais, e 

caracterizam-se e implantam-se normalmente em meio a tensões e conflitos sociais, mas a elas se atribui a 

capacidade de superação destes embates no lastro da organização do Estado. O Pacto Nacional do Ensino 

Médio, caracterizado pelas jornadas de formação docente, é a segunda etapa da implantação do ProEMI – 

Programa Ensino Médio Inovador -, como estratégia do governo Federal para induzir à reestruturação 

curricular do Ensino Médio. No RS, a resposta veio com a implantação do Ensino Médio Politécnico, 

articulando a educação profissional e tecnológica à última etapa da Educação Básica, utilizando como 

pressupostos metodológicos a interdisciplinaridade e a pesquisa através do Projeto Vivencial juntamente 

com as disciplinas. 

 

Palavras – chave: Ensino Médio. Formação continuada. Evasão. Pacto Nacional do Ensino Médio. 

 

 

Primeiras palavras  
 

O tema da evasão no Ensino Médio tem tido historicamente espaço na agenda 

das Políticas Educacionais, ainda que não de forma veemente. Ao optar por esta 

temática de estudo do Pacto Nacional do Ensino Médio, volta-se o olhar para esta 

problemática, ampliando nossa compreensão e análise. Tal política pública, ao antever 

as possibilidades de estancar a produção dos excluídos da escola, revela-se foco de 

pesquisa. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD) – 

IBGE, de 2009, no Brasil, somente 37,9% dos jovens entre 18 e 24 anos possuem 

escolaridade em nível médio, reforçando a preocupação do Estado no sentido de 

desenvolver políticas públicas para esta etapa da Educação Básica. Paiva e Silva (2013) 

referem que “o Ensino Médio no Brasil é assombrado, desde muito tempo, pela evasão 

escolar.” (p. 54), complementando que, entre os 3,6 milhões de jovens que se 

matriculam, somente 1,8 milhão o concluem.  

Assim, enquanto docente que já atuou no Ensino Médio, estudar esta nova 

política educacional trouxe-nos grande motivação e curiosidade no sentido de, passados 
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dois anos desde o redesenho curricular ocorrido no Rio Grande do Sul através do 

Ensino Médio Politécnico e, um ano após o início das jornadas de formação continuada, 

buscar saber como se apresentam os índices de evasão nas escolas que a ele aderiram e 

também naquelas onde houve baixa adesão por parte dos docentes, num estudo 

comparativo entre duas escolas, tendo por critério a maior e a menor adesão às jornadas 

de formação, buscando ainda dar-lhes voz no sentido de refletir sobre o seu sentimento 

de participação e emancipação ou regulação no processo de implantação desta política.  

Para tanto, foi necessário construir o estado do conhecimento acerca do Pacto 

Nacional do Ensino Médio na formação continuada docente e sua relação com a evasão 

de alunos em escolas públicas. Buscamos mapear, identificar e classificar Dissertações 

de Mestrado (DM) e Teses de Doutorado (TD) de universidades brasileiras de natureza 

pública e privada, coletadas na biblioteca digital do Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia/IBICT (http://bdtd.ibict.br/busca) correspondentes ao período 

de 2004 a 2014, ou seja, nos últimos dez anos. Selecionamos os descritores evasão, 

ensino médio (entre aspas), pacto nacional do ensino médio (igualmente entre aspas) e 

formação continuada (também entre aspas), temas geradores de nosso projeto.  

Coletamos 3.091 trabalhos, sendo 2.464 DM e 627 TD. Após leitura dos 

resumos com o critério da relevância, selecionamos 1.656, sendo 1.029 DM e 

mantivemos as teses: 627. O descritor evasão totalizou 33 trabalhos, representando 1%, 

enquanto para ensino médio a produção correspondeu a 54%, com 1.663 trabalhos. Para 

formação continuada, o IBICT disponibilizou 1.395 trabalhos, representando 45% das 

DM e TD. Não encontramos registros para a palavra-chave “pacto nacional do ensino 

médio”. A evasão, portanto, protagonizou poucos trabalhos e nenhum a relaciona ao 

Ensino Médio, demonstrando a necessidade de investigar este fenômeno.  

Após primeira leitura, selecionamos os mais próximos de nosso tema. Sendo 

assim, foram analisadas três DM. O único trabalho que faz referência à evasão e 

também à formação continuada, datado de 2008, da UFRJ, estabelece relação com a 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, em duas escolas públicas do Município de Senhor 

do Bonfim – Bahia, com o objetivo de observar a relação entre a formação continuada, a 

prática e a evasão. Na DM, Almeida (2008) afirma que o fazer pedagógico pode 

contribuir para a permanência do aluno e a partir deste ponto desenvolve um estudo de 

caso. Dentre os resultados, aponta para uma prática docente diretiva, “bancária e pouco 

reflexiva, que não contribui para minimizar o elevado índice de evasão escolar.”. (p.8). 
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Enquanto Almeida (2008) e Sabo (2010) destacam o fazer pedagógico, Pinheiro 

(2011) acrescenta a questão da qualidade. Em grupos focais com professores de 

Ciências da Natureza e professores de Física, numa estratégia de comunidades de 

prática para a formação continuada, analisou o discurso dos educadores, baseando-se na 

sociologia da educação de Pierre Bourdieu. Entre os resultados encontrados, os docentes 

mencionaram como ponto negativo em relação à qualidade o fenômeno da translação 

global de distâncias, o que acarreta um aumento da proporção de estudantes da classe 

popular no Ensino Médio: “os estudantes provenientes dessas classes em geral possuem 

menos capital cultural, que pode ser insuficiente para o grau de exigência de um nível 

que anteriormente era adaptado ao capital cultural das classes média e alta.”. 

(PINHEIRO, 2011). Além disso, os educadores apontaram que as famílias da classe 

popular têm um habitus menos voltado aos estudos, o que explicaria o comportamento 

inapropriado dos alunos no espaço escolar, fortalecendo a hipótese de que escolas 

públicas têm mais problemas atitudinais que escolas particulares. 

Concluímos que Almeida (2008), Sabo (2010) e Pinheiro (2011) anuem em seus 

achados quando referem que a prática docente (e sua formação) é determinante ao 

desempenho e à permanência escolar. O primeiro, nos termos de Paulo Freire, referindo 

a prática reflexiva e não a educação bancária; O segundo, afirmando que o professor 

precisa assumir sua responsabilidade com relação ao aluno e o último, abordando as 

causas ocasionais e estruturais levantadas pelos professores para os problemas.  

Como o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio não foi 

contemplado nas investigações acessadas, percebemos que esta política educacional se 

constitui em um terreno fértil para a pesquisa, já que seus efeitos ainda estão sendo 

sentidos e que nem todos os docentes da rede pública de ensino a ele aderiram. 

 

As políticas públicas e o Pacto 

 

Buscando a origem da palavra “política”, encontra-se a clássica definição 

herdada da Grécia Antiga (século IV a.C.), na obra de Aristóteles, ‘Política’. Derivado 

do adjetivo grego polis (polikós), que se refere a tudo aquilo que vem da cidade, sendo 

urbano e civil, o termo indica atividades que se referem à polis, ou seja, ao Estado.  

Entre os diversos tipos de políticas, destacamos as políticas públicas, ou seja, um 

conjunto de ações coletivas interdependentes associadas a decisões que adotam os 

governos e seus representantes e que são formuladas em áreas como: defesa, saúde, 
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educação, bem-estar, previdência social, entre outras. Em qualquer uma das áreas 

mencionadas existem distintas possibilidades de ações de política que se vinculam a 

iniciativas governamentais em curso ou potencialmente implementáveis e que envolvem 

conflitos entre os diferentes atores da comunidade (ESPINOZA, 2009).  

Por outro lado, a retórica de uma política (reforma) educacional, poderá nem 

sempre conseguir alcançar seus propósitos, dado que poderá sofrer a influência de 

restrições políticas, econômicas e sociais no momento de sua implantação ou durante o 

seu percurso. Com relação à criação de uma política educacional, esta normalmente 

parte de uma demanda, mas sua verdadeira origem poderá ser proveniente de pressão de 

organizações internacionais, organizações privadas e/ou organizações não-

governamentais. As políticas públicas surgem, caracterizam-se e implantam-se 

normalmente em meio a tensões e conflitos sociais e a elas se atribui a capacidade de 

superação destes embates no lastro da organização do Estado. Com as políticas 

educacionais não é diferente, estas, “por mais que aparentem um caráter benfeitor, 

traduzem uma relação de poder de um grupo que se sobrepõe ao outro. (SUDBRACK, 

2014, p. 171). De qualquer forma, a política educacional necessita de uma base 

legislativa, seja da esfera municipal, estadual ou da União, que toma corpo a partir de 

uma lei, um decreto com força de lei, um decreto executivo ou um pronunciamento 

judicial. Após sua criação, os efeitos são sentidos na prática educacional e poderão ser 

inesperados. 

Corroborando com esta linha de pensamento, Espinoza (2009), refere que “El 

análisis de la política educacional ha sido conducida com frecuencia desde esferas 

ajenas al sector educación” (p. 8). Este fato, segundo o autor, é muito comum, 

principalmente em países da América Latina, onde a análise e a avaliação das políticas 

educacionais normalmente provém dos ministérios da Fazenda, Economia ou 

Planejamento e não do próprio ministério da Educação. O autor conclui, dizendo que o 

maior referente para a análise de uma política educacional deveriam ser “los grupos de 

oprimidos y segregados [...] y, a la vez, intentar asegurar relaciones de poder simétricas 

así como condiciones de comunicación fluida y no distorcionada” (id.), fazendo com 

que prevalecesse o diálogo entre todos os grupos durante os processos de formulação, 

implantação e avaliação de uma política pública educacional. 

 

A gênese do Pacto 
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Em face às pressões internas e externas com relação à melhoria da qualidade da 

educação, no dia 9 de outubro de 2009, a União lança o Programa Ensino Médio 

Inovador - ProEMI, instituído pela Portaria nº 971, visando integrar as ações do Plano 

de Desenvolvimento da Educação – PDE, como estratégia do Governo Federal para 

induzir à reestruturação dos currículos do Ensino Médio. O objetivo é apoiar e fortalecer 

o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras, ampliando o tempo dos 

estudantes na escola e buscando garantir a formação integral com a inserção de 

atividades que tornem o currículo mais dinâmico, atendendo as expectativas discentes 

da última etapa da Educação Básica e às demandas da sociedade contemporânea. 

No Rio Grande do Sul, a proposta de reestruturação curricular, atendendo ao 

redesenho sugerido pela União, deu-se em novembro de 2011, do Gabinete do 

governador Tarso Genro, que produziu o documento-base da Proposta Pedagógica para 

o Ensino Médio Politécnico e Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, 

levando em conta os dispositivos da LDB n. 9.394/96 e a Resolução sobre Diretrizes 

Curriculares para a Educação, emitida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).  

Entre os objetivos, estão a redução dos índices de evasão e de reprovação escolar 

no Ensino Médio, e a construção de projetos de vida individuais e coletivos no sentido 

de garantir a inserção social e produtiva com cidadania. A justificativa para o Ensino 

Médio Politécnico, ainda segundo o documento-base, está na fragmentação do 

currículo, dissociado da realidade sócio-histórica e do tempo social, cultural, econômico 

e dos avanços tecnológicos da informação e da comunicação, e a necessidade da 

construção de uma nova proposta político-pedagógica, para que o universo escolar 

dialogue com o mundo do trabalho, interagindo com as novas tecnologias, superando a 

seletividade, a gradeação curricular, a exclusão, priorizando o protagonismo do jovem. 

O Ensino Médio, como etapa final da Educação Básica possui os seguintes 

objetivos segundo a LDB: 

 

I – a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II – a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores; III – o 

aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e desenvolvimento da autonomia intelectual e pensamento crítico; IV – 

a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando teoria e prática, no ensino de cada disciplina. 

(BRASIL, Lei n. 9.394/96, art. 35). 

 



6 
 

Por outro lado, o Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da Câmara 

de Educação Básica, se posiciona sobre o Ensino Médio referindo que 

 

O Ensino Médio deve ter uma base unitária sobre a qual podem se assentar 

possibilidades diversas como preparação geral para o trabalho ou 

facultativamente, para profissões técnicas; na ciência e na tecnologia, como 

iniciação científica e tecnológica; na cultura e com a ampliação da formação 

cultural. (CNE/CEB, Resolução n. 04/2010, Art. 26, § 1º - grifo nosso). 

 

Nascimento e Sbadelotto (2008) aludem à escola unitária como “busca pela 

emancipação humana e pela aquisição de maturidade intelectual” (p. 283), no sentido de 

desenvolver no educando a orientação profissional. Citando a expressão do intelectual 

italiano e militante do Partido Comunista Antonio Gramsci “para não criar mamíferos 

de luxo” (NASCIMENTO e BADELOTTO, p. 275), as autoras resumem o pensamento 

que influenciou a intelectualidade da educação a partir da segunda metade do século XX 

e denunciam a preocupação com a educação e sua relação com o trabalho. 

No início de 2012, e com previsão de sua institucionalização já no começo letivo 

deste mesmo ano, a Comissão de Ensino Médio e Educação Superior do Conselho 

Estadual de Educação do Rio Grande do Sul aprovou, através do Parecer n. 310/2012, a 

proposta de Regimento Escolar Padrão para o Ensino Médio Politécnico para escolas da 

rede pública estadual que solicitassem credenciamento e autorização para o 

funcionamento deste curso. Como pressupostos metodológicos, considera a 

interdisciplinaridade, a pesquisa pedagogicamente estruturada e praticada através de 

Projeto Vivencial
1
, e trabalho como princípio educativo. A avaliação, segundo referido 

Parecer, se dará em dois momentos: nas disciplinas e no Projeto Vivencial. 

Nos anos de 2012, 2013 e 2014, o governo Federal, no intuito de apressar os 

estados da Federação que ainda não haviam procedido a sua adesão ao ProEMI, lançou 

mão, anualmente, de documentos orientadores, via MEC, através da Secretaria de 

Educação Básica, Diretoria de Currículos e Educação Integral, e Coordenação Geral do 

Ensino Médio, estabelecendo o prazo de dois anos para que fosse realizado o redesenho 

curricular
2
. A carga horária deverá ser de no mínimo três mil horas, mil a cada ano, 

distribuídas em no mínimo 200 dias letivos, como já estava previsto (e acontecendo) no 

Rio Grande do Sul, através da implantação do Ensino Médio Politécnico, em 2012. 

                                                           
1
 “O educando, para desenvolver a pesquisa desejada elaborará um Projeto Vivencial devendo explicitar 

uma necessidade e/ou uma situação-problema dentre os eixos temáticos transversais. Esse projeto 

Vivencial será elaborado com a mediação do educador, no Seminário Integrado, em interlocução com as 

áreas do conhecimento e os eixos transversais” (BRASIL, 2012, p.16).  
2
Curiosamente, todos os documentos estabelecem o prazo de dois anos. Assim, considerando que o último 

é de 2014, o prazo terminaria em 2016. 
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Em nível de União continuava a discussão de reformas para o Ensino Médio
3
. 

Como consequência, a Portaria Ministerial n. 1.140, de 22 de novembro de 2013, 

regulamenta o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, através do qual o 

MEC e as secretarias estaduais e distrital de educação assumem o compromisso pela 

valorização da formação continuada dos professores e coordenadores pedagógicos que 

atuam no Ensino Médio público, nas áreas rurais e urbanas. Em um primeiro momento, 

o documento propõe duas estratégias: o redesenho curricular através do Programa 

Ensino Médio Inovador – ProEMI, cuja proposta veio através da  Portaria nº 971, de 9 

de outubro de 2009,  e a Formação Continuada de professores do Ensino Médio, que 

teve início no 1º semestre de 2014. No caso do Rio Grande do Sul, o atendimento à 

Proposta do ProEMI deu-se através da institucionalização do Ensino Médio Politécnico, 

em 2012, mas como antes referido, somente dois anos depois projeta-se a possibilidade 

de discussão desse formato, através dos encontros de formação continuada, lembrando 

que os subsídios também já vêm formatados, através dos Cadernos de Formação. 

O Pacto, além da valorização docente através de sua formação continuada, 

propôs como desafios para o Ensino Médio: 

 

Universalização do atendimento dos 15 aos 17 anos até 2016
4
 (Emenda 

Constitucional 59/2009
5
 e as decorrentes mudanças na LDB) e adequação 

idade – ano escolar; ampliação da jornada para o Ensino Médio integral; 

Redesenho curricular nacional; garantia da formação de professores em todas 

as disciplinas (Matemática, Física, Química e Inglês) em regiões específicas; 

ampliação e estímulo do Ensino Médio diurno; ampliação e adequação da 

rede física escolar; ampliação da oferta de educação profissional integrada e 

concomitante ao Ensino Médio; universalização do Enem. (BRASIL, 2013). 

 

Dentre seus objetivos constam a melhoria da qualidade da educação e a 

implantação das Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, documento que aponta o 

trabalho, a cultura, a ciência e a tecnologia como dimensões que devem estar 

contempladas nos currículos do Ensino Médio, devendo integrar os conhecimentos das 

diferentes áreas do currículo. A carga horária da formação é de 200 horas anuais para os 

professores e coordenadores pedagógicos das escolas, 96 horas anuais de formação para 

                                                           
3
As discussões envolviam o MEC, as secretarias de Estado de Educação, o Conselho Nacional dos 

Secretários Estaduais de Educação (Consed), universidades, Conselho Nacional de Educação e 

movimentos sociais. Importante discussão ocorreu no Fórum de Coordenadores Estaduais do Ensino 

Médio, ocorrido em julho de 2011. 
4
 A universalização do atendimento escolar à população de 15 a 17 anos até 2016 é também a “meta 3”do 

Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024, pretendendo elevar, até 2024, a taxa líquida de matrículas 

no Ensino Médio para 85%.  
5
 “Art. 208, I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.”  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art208i.
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os orientadores de estudos e 96 horas ao ano para os formadores regionais. Os cadernos 

contendo o material de formação do professor podem ser acessados no site do MEC e o 

professor que quiser aderir à formação deve ser cadastrado pelo diretor da escola na 

qual leciona. A adesão dos professores pode ser feita no SisMédio, sistema 

informatizado de cadastro desenvolvido para atender ao público do pacto.  

 

O Pacto Nacional do Ensino Médio como possibilidade de participação 

democrática  

 

Para falar de participação como princípio democrático, parece-nos importante 

conceituar a palavra democracia que, historicamente, aprendemos a referir como o 

governo do povo, pelo povo e para o povo. O termo tem sua origem na Grécia Antiga, 

como sistema de governo desenvolvido em Atenas. Etimologicamente, provém do latim 

demo = povo e kracia = governo. A contradição, porém, acompanhou desde sempre este 

conceito que, enquanto sistema de governo grego, curiosamente, excluía mulheres, 

estrangeiros e escravos (sim, era uma “democracia escravagista”!), que não tinham o 

direito de participar das decisões políticas da cidade “democrática”. Em contrapartida, 

Fávero e Tonietto (2012) referem que “não podemos nos esquecer de que estamos nos 

referindo ao Século V a.C. e que há todo um contexto a ser considerado.” (p. 182.). 

Na democracia contemporânea, Santos e Avritzer (2002) apontam elementos de 

uma concepção hegemônica de democracia: 

 

A contradição entre mobilização e institucionalização [...]; a valorização 

positiva da apatia política [...]; a concentração do debate democrático na 

questão dos desenhos eleitorais das democracias [...]; o tratamento do 

pluralismo como forma de incorporação partidária e disputa entre as elites 

[...] e a solução minimalista para o problema da participação pela via da 

discussão das escalas e da complexidade.” (p.42) 

 

Assinalam, ainda, um fator muito presente em países periféricos como o Brasil: 

a patologia da representação, que consiste no fato de que cada vez mais os cidadãos se 

sentem menos representados por aqueles a quem elegeram, o que acaba por banalizar o 

voto e a própria noção de participação. Neste sentido, (Lechner 1988) refere que na 

América Latina é necessário elaborar uma nova gramática para democracia
6
, já que “a 

                                                           
6
 Talvez a experiência do Orçamento Participativo, em Porto Alegre / RS, possa significar um avanço 

neste sentido: “A participação produz como efeitos o conhecimento, o domínio de relações e 

competências para interferir nos processos sociais. De espectadores as pessoas passam a sujeitos 

comprometidos com a coisa pública. Por outro lado, a cogestão obriga o governante a prestar mais 

atenção à demandas populares na medida em que a população adquire uma visão de conjunto sobre a 

infinidade de demandas reclamadas pela sociedade” (WEYH, 2011, p. 67). 
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atual revalorização dos procedimentos e instituições formais da democracia não pode 

apoiar-se em hábitos estabelecidos e normas reconhecidas por todos.” (p.53).  

Neste mesmo viés, Fávero e Tonietto (2012), referem que o termo democracia, 

“sem eufemismos ou distorções que facilmente podem sofrer, significa o exercício do 

poder transparente, público, visível, pelo qual o povo pode expressar sua vontade, 

fiscalizar seus escolhidos, decidir como quer ser governado” (p. 181). Os autores 

ensinam que há três características que circundam a ideia de democracia na  sociedade 

ocidental, a saber: a palavra, a publicidade e a isonomia. A palavra referir-se-ia ao 

espaço democrático, à participação através da argumentação; a publicidade remete à 

transparência e ao debate; e a isonomia refere a igual participação de todos os cidadãos. 

No caso específico brasileiro, o espaço para a prática da democracia 

participativa surgiu com a Constituição de 1988, também chamada “Carta Cidadã”, que 

em seu artigo 14 prevê que “a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 

pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I – 

plebiscito. II – referendo III – iniciativa popular.” (BRASIL, 1988). 

Com relação à concepção de escola enquanto espaço democrático de 

participação, Sudbrack (2014) destaca o papel do gestor como “fundamental para o 

acontecimento efetivo de práticas democráticas buscando a aprendizagem de todos os 

estudantes” (p. 116). A autora complementa referindo que, para isto, o ambiente deverá 

ser positivo e precisa promover a participação de todos. 

Considerando a escola como espaço democrático e de decisões, passando pela 

questão da participação, chegamos então ao conceito de emancipação, considerado 

essencial para o desempenho da participação e cidadania plena. Neste sentido, Adorno 

(1995) alerta que se “vivemos numa época de esclarecimento, isto tornou-se muito 

questionável em face da pressão inimaginável exercida sobre as pessoas, [...] pela 

própria organização do mundo.” (p. 180). Esta tensa relação entre emancipação e 

regulação, numa perspectiva de que os encontros de formação continuada do Pacto 

Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio poderiam ser uma forma de exercício da 

primeira, será abordada na investigação empírica, quando ouviremos os professores das 

escolas que compõem o universo de nossa pesquisa, os seus gestores e os gestores da 6ª 

Coordenadoria Regional de Educação.  

 

Aproximações conclusivas  
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A função social da pesquisa em educação relaciona-se à produção de 

conhecimentos que levem a processos educativos de qualidade. Tratando-se de política 

pública recente, investigar os reflexos e intercorrências produzidas pelo Pacto Nacional 

pelo Fortalecimento do Ensino Médio reafirma a relevância da investigação à qual nos 

propomos, ainda que seus resultados possam parecer frágeis, devido à sua precocidade. 

Mesmo assim, pareceu-nos necessário dar voz aos envolvidos neste processo, pois 

refletindo com Brandão (1981), nos perguntamos: “Para o quê serve o conhecimento 

social que a minha ciência acumula com a participação do meu trabalho?” (p. 10). 

Em investigação anterior (JUNG e SUDBRACK, 2015)
7
, já havíamos ouvido 

docentes numa representação de seis municípios gaúchos sobre a possível relação entre 

o Pacto Nacional do Ensino Médio e a diminuição da evasão escolar, quando 

constatamos que 29% dos entrevistados acreditam que sim, que existe esta relação, uma 

vez que o aluno se sentirá mais acolhido e valorizado em seu sucesso pessoal e 

profissional; 29% disseram que a evasão tem outros motivos e 42% afirmaram que, 

além da prática pedagógica.  

A partir dos achados aos quais se propõe o projeto de dissertação, pretendemos 

discutir, à luz dos dados empíricos, além da relação com a evasão, a questão da 

participação enquanto princípio democrático, em termos de Santos (2002), que alerta 

aos perigos da cooptação, os quais somente poderão ser superados “por intermédio da 

aprendizagem e da reflexão constantes para extrair incentivos para novos 

aprofundamentos democráticos” (p.75). Ainda neste viés, situa-se o princípio da 

Regulação x Emancipação: Os encontros de formação continuada do Pacto Nacional do 

Ensino Médio seriam uma possibilidade de emancipação na perspectiva de docentes, 

gestores e coordenadores da área pedagógica da 6ª CRE? - A Formação Continuada 

Docente proposta pelo Pacto é um fator auxiliar na redução da evasão do Ensino Médio 

segundo as representações dos gestores e docentes das escolas da rede de ensino pública 

estadual de Santa Cruz do Sul / RS? A maior ou menor adesão ao Pacto Nacional do 

Ensino Médio interfere na prática educativa docente segundo suas representações? 

Azevedo (1997) concerne a própria educação como política pública; nesta concepção, e 

tratando-se o Pacto de uma política pública, encontramos terreno fértil para a discussão, 

pois “quando se enfoca as políticas públicas [..] isto significa ter presente as estruturas 

                                                           
7
 Trabalho apresentado no XVII Fórum de Estudos: Leituras de Paulo Freire. Santa Maria/UFSM, 22 e 23 

de maio de 2015.  
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de poder e de dominação, os conflitos infiltrados por todo o tecido social e que têm no 

Estado o lócus da sua condensação” (p.5). 
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